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رئيس مركز الكويت للدراسات التنموية طالب بضرورة تنظيم آلية لتمويل المشروعات

النقي: على السلطتين بذل المزيد من الجهد 
لتحقيق استقرار طويل األجل وتنمية شاملة

دع���ا رئيس مرك���ز الكويت 
للدراسات التنموية د.علي النقي 
السلطتني الى بذل مزيد من اجلهد 
خالل الفترة القادمة للسعي الى 
حتقيق اس���تقرار طويل األجل 
وتنمية ش���املة، الفتا إلى الدور 
الذي يلعبه االس���تقرار  الفعال 
السياس���ي ف���ي جن���اح اخلطة 
التنموية للبالد وتنفيذ السياسات 

االقتصادية.
وأكد النقي أن التنمية ترتبط 
باالستقرار السياسي، وال توجد 
تنمي���ة لالقتص���اد دون ه���ذا 
االس���تقرار، وبالعكس، مطالبا 
الفرصة  احلكوم���ة باس���تغالل 
التاريخية بوجود »أغلبية نيابية« 
للمضي قدما في استكمال تنفيذ 
خطة التنمي���ة للمزيد من النمو 
وحل املشكالت التشريعية ملشاريع 

التنمية العالقة في البالد.
ال���ى أن اخلطة  ولفت النقي 
التنموية احلالية هي األولى التي 
تقدمه���ا حكومة كويتية بوجود 
البرملان منذ سنوات طويلة، كاشفا 
أن ارادة النواب في دفع احلكومة 
نحو التنمية سعت للموافقة على 
اخلطة لتنفيذ م���ا ورد فيها من 
مشاريع تساعد في تنمية البلد 
ونهضتها، ففي تاريخ 2010/2/2م 
وافق مجل���س األمة في مداولته 
الثاني���ة على مش���روع القانون 
بإصدار اخلطة اإلمنائية للدولة 
للسنوات )2011/2010 � 2014/2013( 
مبوافقة 53 عضوا ومتت إحالة 

القانون إلى احلكومة.
مبينا أن القانون رقم 60 لسنة 
1986 يلزم احلكومة بتقدمي اخلطة 
االستراتيجية للتنمية، كما يلزمها 
بعد إقرار املجلس للخطة بتقدمي 
تقرير كل س���تة أشهر عن مدى 
تنفيذها للخطة للمجلس ليتسنى 

له محاسبتها.
وأشاد النقي باخلطوة االيجابية 
التي اتخذتها حكومة سمو الشيخ 
ناصر احملمد بتقدمي التقرير نصف 
السنوي األول ملتابعة االجناز في 
خطة التنمية � وان جاء متأخرا 
� مؤكدا أن عملية متابعة تنفيذ 

مكونات اخلطة تعد جزءا أصيال 
من منظومة التخطيط التنموي 
لرصدها ملقدار التقدم واالجناز، 
التي تلعبها  الى اجلهود  مشيرا 
احلكوم���ة لتنفيذ املش���روعات 
التنموية القائدة كونها أس���اس 

التنمية في البلد.
النقي الى االجناز في  وأشار 
تنفيذ خطة التنمية في الس���نة 
األول���ى، وفقا للتقرير املقدم من 
احلكومة عن هذه الفترة، موضحا 
ان عدد مشاريع اخلطة بلغ 884 
مشروعا ما بني مشروعات انشائية 
بلغ عددها 493 مشروعا، ومشاريع 

تطويرية عددها 391 مشروعا.
ولف���ت النق���ي ال���ى توقيع 
احلكوم���ة عددا م���ن عقود هذه 
التنموية والبدء في  املش���اريع 
البعض منه���ا، وقال من  تنفيذ 
بني ه���ذه املش���اريع احليوية: 
مدينة صباح األحمد، مدينة سعد 
العب���داهلل، مدينة جابر األحمد، 
الطرق السريعة املعلقة »جمال 
عبدالناصر وطري���ق اجلهراء«، 
مستش���فى جابر األحمد، محطة 
الصبية، حتويل محطة التوربينات 
الغازية بالزور اجلنوبية للنظام 
املزدوج، مشروع ميناء بوبيان 
»مبارك الكبير«، توسعة وتطوير 
املطار الدولي »مبنى الركاب 2«، 
إنش���اء 8 مستش���فيات جديدة 
عام���ة وتخصصية، مش���روع 
التربية، مشروع  انشاء مدارس 
جسر الشيخ جابر، محطة الزور 

الشمالية، محطة الزور اجلنوبية 
املياه، ومشروع تطوير  لتحلية 
جزيرة بوبيان ومدينة احلرير، 
فضال ع���ن حتقيق تقدم إيجابي 

ملموس في بقية املشروعات.
النق���ي أن اخلط���ة  وب���نينّ 
الس���نوية حفزت م���ن معدالت 
اإلنف���اق االس���تثماري مقارنة 
باألعوام السابقة، كونه أحد أهم 
املشكالت التي تواجه التنمية في 

الكويت.
وأوضح النقي أن التقرير املقدم 
من احلكومة كش���ف أن إجمالي 
االنفاق على مشاريع اخلطة بلغ 
734.78 مليون دين���ار، وكانت 
نسبة املشاريع الداعمة للسياسات 
منها 25.81%، كما بلغت نس���بة 
املشاريع النمطية 74.19%، وبلغت 
النس���بة االجمالية لإلنفاق على 
مشاريع اخلطة بالنسبة للمخطط 
انفاقه 14.7% فقط، وبني النقي أن 
السبب الرئيسي في ذلك يرجع 
الى تأخر اعتماد ميزانية الدولة 
حتى قرب انتهاء الربع األول من 

السنة املالية.
ولفت النقي الى أن التقرير ذكر 
أن نس���بة اإلنفاق على املشاريع 
الداعمة للسياسات كانت %18.03 
وه���ي أعلى من نس���بة االنفاق 
التي  النمطي���ة  على املش���اريع 
بلغ���ت 13.81% ويرجع ذلك الى 
غلبة املشاريع التطويرية ضمن 
املش���اريع الداعمة عن نظيرتها 
النمطية، وعلى  ضمن املشاريع 
صعيد اجلهات فإن نسبة االنفاق 
األعلى على املشاريع كانت لدى 
جهات التنمية البشرية حيث بلغت 

.%24.43
وبنينّ النقي أن نس���ب تنفيذ 
املش���اريع التي هي ف���ي نهاية 
املرحلة التحضيرية مضافا اليها 
التي دخلت مرحلة التنفيذ املباشر 
وفقا للتقرير قد بلغت 54.6% من 
جملة املشاريع البالغ عددها 884 

مشروعا.
ولف���ت النقي ال���ى املعوقات 
التي س���اعدت ف���ي عرقلة عمل 
احلكومة خالل تنفيذ اخلطة في 

الفترة السابقة، ذاكرا ان أهم هذه 
العراقيل عدم وجود املناخ املناسب 
للتنفيذ، مع عدم وجود استقرار 
الفترة املاضية  سياس���ي خالل 
يس���اعد على االجناز، فضال عن 
أن عددا ال يستهان به من القياديني 
املناط بهم التنفيذ لم يكونوا على 
قدر يؤهلهم لذلك، باالضافة الى 
املبهم بشأن  التضارب  استمرار 
سياسة متويل املشاريع، وغيرها 

من املعوقات األخرى.
وعتب النق���ي على احلكومة 
تأخره���ا ف���ي حتقي���ق اجلانب 
االستراتيجي بإنشاء مدن حدودية 
ومناطق حرة خصوصا في املناطق 
النقاط  الشمالية والتي تعد من 

احليوية في اخلطة.
النقي على ضرورة  وش���دد 
تنظيم آلية لتمويل مش���روعات 
اخلطة، سواء كان ذلك عبر األموال 
العامة بواسطة صندوق التنمية 
الكويتي، أو عن طريق املوافقة على 
القانون املقدم إلنشاء »الصندوق 
الوطني ملشاريع التنمية« برأسمال 
10 مليارات دينار لتمويل شركات 
مساهمة كويتية لتنفيذ مشاريع 

التنمية.
وحول تخوف القطاع املصرفي 
من دف���ع تلك االقتراحات، طمأن 
النقي القطاع املصرفي، مبينا ان 
القطاع سيظل محافظا على نشاطه 
وسيكون له دور كبير في متويل 

املشاريع.
ورأى النقي ضرورة أن تساهم 
الكويتية ذات  املقاوالت  شركات 
اخلبرة العريقة في تنفيذ اخلطة 
التنموية دون االعتماد الكلى على 
الشركات اجلديدة املزمع تأسيسها 

لتغطية تنفيذ املشروعات.
وختم النقي مطالبا بضرورة 
وجود الفكر التنموي اجلاد لدى 
السلطة التنفيذية بأن يكون هناك 
توجه واضح ورؤية مستقبلية 
باالضافة إلى شعور الساسة في 
السلطة التش���ريعية بأن البالد 
بحاج���ة ال���ى حتقي���ق التنمية 
الفعلية حتى تعود الى مسارها 

من جديد.

د.علي النقي

�سائلني اهلل العلي القدير اأن يتغمد الفقيد بوا�سع رحمته وي�سكنه ف�سيح جناته ويلهم اأهله وذويه ال�سرب وال�سلوان

يتقـدمــون بخــالــ�ص العـــزاء واملـوا�ســاة اإلــى

لـوفـاة  املغــفـور لـه  بــاإذن اهلل تـعـاىل

 خــالـــد يـو�ســف الـمــرزوق

اأ�سرة �سركة جمموعة فور فيلمز للطباعة
جورج جماع�ص واأوالده داود وناجي

االأخت / بيـبــي خــالــد يــو�ســف الـمــرزوق

االأخ/ فـــــــواز خــالـــد يــو�ســف الـمــرزوق

االأخ/ يو�سـف خــالـــد يــو�ســف الـمــرزوق

وعمـوم عائلـة الـمرزوق الكـرام


