
 37  اقتصاد  االحد ١٦ يناير ٢٠١١ 
 السلة االقتصادية

 يخطئ الكثير حول مفهومه 
للســـياحة في أنهـــا يجب أن 
تكون منفتحة وليبرالية وال 
توافق عادات وثقافة املجتمع 
بالضرورة، بسبب ضيق األفق 
والتعريف احملدود للسياحة 
والترفيه، وفي حلقات برنامج 
حتديـــات اإلذاعـــي شـــرحنا 
موضوع الســـياحة والترفيه 
في الكويت وفوجئنا من حجم 
املشاركة الكبيرة من املستمعني 
واملستمعات ورغبة الكويتيني 
اجلامحـــة في وجـــود منافذ 
للسياحة الداخلية وغيرها من 

وسائل الترفيه في الكويت مما حدا بي الى أن أطرح 
هذا املوضوع في السلة االقتصادية.

  أسباب أهمية الســـياحة والترفيه في الوقت 
احلاضر:

  ـ زيادة دخل األفراد وزيادة إنفاقهم على السياحة 
والترفيه باألخص في الكويت.

  ـ تقدم وسائل السياحة من فنادق ومنتجعات 
سياحية.

  ـ السياحة األســـرية، وترفيه األوالد وتطور 
مدن األلعاب لألطفال واألســـرة مثل والت ديزني 

وغيرها.
  ـ أصبحـــت قطاعات الســـياحة اقتصاديا ذات 
موارد ماليـــة عالية مما جعل الـــدول تهتم بهذه 

القطاعات.
  ـ تعقد احلياة وصعوبة األعمال من االمور التي 
تتطلب أن يأخذ الفرد راحة بصورة دورية ملعاودة 

نشاطه بصورة أفضل.
  ـ تطور وسائل الطيران وخدماتها وانخفاض 

األسعار ساعد على السفر والسياحة.
  ـ تطور شـــركات الســـياحة وتطور عروضها 

السياحية.
  ـ تطور شـــركات الطيران ووسائل النقل طور 

السياحة الدينية مثل احلج والعمرة.

  إحصائيات السياحة في الكويت:

  أصبحت السياحة والسفر في الكويت تلعب دورا 
مهما لدى الكويتيني بسبب عدم توافر منافذ الترفيه 
والســـياحة الداخلية، وعليه فمن األهمية مبكان 

استعراض بعض اإلحصائيات في هذا املجال:
  ـ حجم اإلنفاق على السياحة في الكويت عام 

٢٠٠٩، ٤٫٢٤٠ مليارات دوالر.
  ـ اإلنفاق على السياحة الداخلية بلغ ٥٠٣ ماليني 

دوالر فقط.
  ـ دخل الكويت من السياحة الوافدة ٤٠٠ مليون 

دوالر فقط.
  ـ متوسط إنفاق الفرد على السياحة ٣٦٦٦ دينارا 

سنويا، أي مبعدل ١٢٢٢٠ دوالرا.
  ـ متوسط الزيادة في اإلنفاق على السفر والسياحة 

يزداد منذ عام ٢٠٠١، ومبعدل ١٢٪ سنويا.
  ـ معدالت اإلنفاق على العالج في اخلارج تعتبر 
الكويت أعلى معدل في اخلليج حيث بلغ اإلنفاق 
على الفرد ٥١٠ دوالرات، وقطر ٣٤٣ دوالرا، والبحرين 
٢٠١ دوالر، واإلمارات ١٣١ دوالرا، والســـعودية ١١٠ 

دوالرات.
  ـ وفي دراسة ثبت أن معدل إنفاق الفرد الكويتي 

يتراوح بني ٥٠٠ و١٠٠٠ دينار للسفرة الواحدة.

  قاعدة السياحة الداخلية:

  ـ بحسب إحصائية صادرة من وزارة التجارة 
تشـــير إلى وجود ٥٠ فندقا في الكويت، ٤٨ بناية 
للشقق الفندقية، و١٥ منتجع، وعدد الطلبات اجلديدة 

إلنشاء الفنادق بلغ ١٥ طلبا في عام ٢٠١٠.
  ـ حسب إحصائية عام ٢٠٠٩ نسبة اإلشغال في 

الفنادق لم تتجاوز ٦٠٪.
  ـ وتدني نســـب أســـباب القدوم للسياحة في 

الكويت، والتي تصل إلى ١٪ من نسبة القادمني.
  ـ أسباب ضعف نسبة األشغال في الفنادق: 

  انخفاض معدالت القـــدوم إلى الكويت بهدف 
السياحة.

  الصعوبات التي يواجهها القادمون للحصول 
على ڤيزا في الكويت.

  عدم استقرار املنطقة لسنوات طويلة.
  ارتفاع أسعار الفنادق في الكويت مقارنة بدول 

اجلوار.
  ـ هناك قطاع للســـياحة يتبـــع وزارة األعالم 

يرأسه وكيل مساعد.
  ـ مت إعداد إستراتيجية وطنية للسياحة أشرف 
على إعدادها أربع جهات عاملية ومحلية، وحتتوي 
على ١٧ مجلـــدا، ولم تقم احلكومة بتنفيذها دون 

معرفة األسباب.

  ـ هناك مخططات إلنشـــاء 
منتجعات سياحية ضخمة في 
كل جزيرتـــي فيلكا وبوبيان، 
ولكن هذه املشاريع قد ال ترى 
النور إال بعد ســـنوات طويلة 
بسبب البطء احلكومي في تنفيذ 

املشاريع الكبرى.
  ـ قطاع املتاحف في الكويت 
مهمل وال يعكس تاريخ الكويت 
الزاهر، وال يعكس اآلثار املهمة 
املوجودة في الكويت مثل اآلثار 
اليونانية، واآلثار في الصبية 
ترجع إلى أكثر من سبعة آالف 
سنة، وال كفاح الشعب الكويتي 

طوال ٣٠٠ سنة لبناء هذا البلد املعطاء.
  ـ قطاع السياحة الداخلية ال يشهد أي تشجيع 

فيما عدا مهرجانات فبراير البسيطة.
  ـ بالرغم من وجود الكويت على واجهة بحرية 
رائعة إال أن غالبية السواحل في الكويت محتكرة، 
وفيها شاليهات وشبرات ملواطنني محددين وال توجد 
منتجعات ومدن ساحلية ترفيهية مبعنى الكلمة 

إذا ما استثنينا مدينة لؤلؤة اخليران.
  ـ سياحة التســـوق ما زالت في أدنى حدودها 

وهناك مراكز محددة للتسوق.
  ـ املعارض الدولية شـــبه معدومة وال تشجع 
الكويت على وجود معـــارض دولية متخصصة 

جتذب خاللها الشركات الدولية.
  ـ األنشطة الرياضية الدولية في الكويت، أيضا 
شبه مشـــلولة وال تســـتضيف الكويت األحداث 
الرياضية سواء اإلقليمية، أو العربية،أو اآلسيوية، 

أو الدولية، بعد أن كانت رائدة في هذا املجال.
  ـ الشركات الفندقية قليلة ومحدودة .

  ـ البلدية ال تشجع أو تطرح منتجعات وأراضي 
قابلة لالستغالل السياحي.

  ـ الترفيه في مجال األطفـــال قليل، وال توجد 
مشاريع كبيرة جتذب حتى السياحة الداخلية.

  ـ أغلب الشركات العقارية الكبرى في الكويت 
لديها مشاريع سياحية وفندقية في اخلليج، اإلمارات 
وقطر، بسبب غياب احلوافز في الكويت، والتشجيع 

على إنشاء مثل هذه املشاريع.
  ـ االهتمام بالسياحة العائلية محدود جدا.

  ـ املتنزهات واحلدائق العامة شـــبه معدومة، 
وغير مهتم بها.

  ـ بالرغـــم من وجودنا علـــى البحر إال أنه من 
الصعوبة رؤية البحر بسبب كثرة املنشآت على 

السواحل البحرية.

  الحلول:

  ١ـ  إنشاء هيئة مستقلة للسياحة أسوة بجميع 
دول العالم، من خالل التالي:

  ـ حتديد مفهوم الســـياحة من خـــالل ثقافتنا 
وتقاليدنا وتشـــجيع السياحة العائلية/ األطفال/ 
الثقافيـــة/ التســـويق/ البيئيـــة: الصحراويـــة 

والبحرية. 
  ـ القياديون الذيـــن يديرون هذه الهيئة يجب 
ن يكونـــوا على علم ودراية، ويفضل شـــخصية 
عاملية ســـياحية يستعان بها في إدارة الهيئة في 

بداية إنشائها.
  ـ العمل على توفير املوارد للدولة والوظائف 

للمواطنني.
  ـ فرض رســـم دخول في املنافذ لصالح الهيئة 

ومواردها، باإلضافة إلى الفنادق.
  ٢ـ  تشجيع وحتفيز القطاع اخلاص على إنشاء 

املشاريع السياحية في الكويت.
  ٣ـ  االبتعاد عن البيروقراطية في إنشاء املشاريع 

السياحية والترفيهية واإلسراع بها.
  ٤ ـ إعادة املخطط الهيكلي لتشجيع السياحة 

وبناء املدن الساحلية.
  ٥ـ  االهتمام باألحداث الرياضية الدولية وإقامتها 

في الكويت.
  ٦ ـ تطوير قطاع املتاحف احمللية والدولية.

  ٧ ـ إقامـــة املعارض الدوليـــة العاملية ودعوة 
الشركات العاملية لها.

  ٨ـ  وحتى نكون مركزا جتاريا وإداريا وماليا عامليا 
يجب مراجعة التالي: سياسة الهجرة لدينا.

  سياســـة االهتمام برجال األعمال والشركات 
العاملية.

  االهتمام بإنشاء املناطق احلرة والعاملية.
  مراجعة أسعار الفنادق وأهمها أسعار الفنادق 

ذات الـ ٥ جنوم.
  الظهور بأفكار إبداعية الســـتغالل الســـواحل 

البحرية لدينا وإنشاء اجلزر السياحية. 
   واهللا املوفق، 

   qualitykw٦٠@hotmail.com 

 الترفيه والسياحة في الكويت

 بقلم: د.وليد عبدالوهاب احلداد 

 «الكويتية ـ الصينية» تستحوذ على «أي جي آند بي» الفلبينية
  المتخصصة في الهندسة والبناء بـ ٣٩٫٧ مليون دوالر

وتخـــدم حاجة قطاع الطاقة في 
البنية  الناشـــئة لتطوير  آسيا 
التحتية واخلدمات املساندة له 

والتي تدعم منوه.
  ويأتي االستحواذ على «أي جي 
آند بي» بعد قيام الشركة الكويتية 
ـ الصينية االستثمارية باالستثمار 
في شركة صينية متخصصة في 
تقدمي اخلدمات لتحســـني انتاج 
اآلبار النفطية والتي مت ادراجها 
مؤخـــرا، وقد طورت الشـــركة 
الصينية تكنولوجيا متخصصة 
في حتسني انتاج اآلبار النفطية، 
حيث مت تسجيل براءة االختراع 
والتراخيص احلصرية لها ملساعدة 
عدد من الشركات الصينية العاملية 
في حتسني انتاجية حقول النفط 

الناضجة. 

في آسيا، كما أنها رائدة في تصنيع 
البناء، وتضم  الفوالذ ووحدات 
الشركة قطاعني أساسيني وهما 
قطـــاع تصنيع املـــواد الثقيلة 
وقطاع القوى العاملة في اخلارج، 
وتشـــمل الئحة عمالء الشركة 
شـــركات عاملية متخصصة في 
قطاع الطاقة والتعدين، ومنهم: 
شركة «أرامكو فيما وراء البحار» 
في الســـعودية، وكل من شركة 
«كوازاكـــي هيفي اندوســـتريز 
ليميتد» و«ميتسوبيشي هيفي 
اندوستريز» و«هيتاشي ووركس» 
في اليابان، شركة «كيلوج براون 
آند روت» في الواليات املتحدة، 
وشركة «كروب اندوستريتكنيك» 
في أملانيا، «إيسو برودوكشون في 
ماليزيا، ««تيكنيب» في فرنسا، 

احلمد: «هذا االستحواذ هو خطوة 
استراتيجية للشركة الكويتية ـ 
الصينية االستثمارية في دخولها 
قطاع الطاقة في آسيا الناشئة، 
باإلضافة إلى كونه أول استثمار 
مباشر للشركة في قطاع الطاقة 
في آسيا وأول استثمار في الفلبني. 
كما نتطلـــع للعمل مع «أي جي 
آند بي» لدعم دخولها في قطاع 
النفط والغاز في اخلليج ومنطقة 

الشرق األوسط».
  ويوفر هذا االستحواذ للشركة 
الكويتيةـ  الصينية االستثمارية 
منفذا مباشـــرا إلى قطاع الطاقة 
حيث ان «أي جي آند بي» تقدم 
خدمات لشـــركات النفط والغاز 
العاملية في جميع أنحاء العالم، 
ومنها في أربع دول في آســـيا، 

ـ  الكويتية  الشـــركة   أعلنت 
الصينية االستثمارية امس أنها 
وكونسورتيوم من مستثمرين 
آخرين قد استحوذوا على الشركة 
الفلبينيـــة «أتالنتيك جلف آند 
باســـيفيك» (أي جـــي آند بي) 
املتخصصة في الهندسة والبناء 
في آسيا، وذلك بقيمة بلغت ١٫٧٥ 
مليار بيسو فلبيني أي ما يعادل 

٣٩٫٧ مليون دوالر.
  ويضم الكونسورتيوم عددا من 
املستثمرين العامليني والفلبينيني، 
منهم مســـتثمرون مـــن األفراد 
املتخصصني في االســـتثمارات 

العاملية وقطاع النفط والغاز.
  وشركة «أي جي آند بي» هي 
إحدى الشـــركات األقدم واألكثر 
خبرة في قطاع الهندسة والبناء 

الكويتي  التمويل   أعلن بيت 
(بيتك) عن فوز ٣ ســـيدات من 
عميـــالت «بيتك» في الســـحب 
املقام في ختام املهرجان النسائي 
«تألقي» والذي جرت أنشـــطته 
مؤخرا على مـــدى ٣ أيام حيث 
حصلت كل واحـــدة منهن على 
جهـــاز آي باد، بعـــد أن أجري 
الســـحب بحضور ممثل وزارة 

التجارة والصناعة.
  وقالت مســـؤولة شـــريحة 
السندس للسيدات ندى الوقيان 
ان املهرجان حقق جناحا ملحوظا، 
حيث اســـتقطب شرائح جديدة 
إلى  العميـــالت باإلضافة  مـــن 
تعزيـــز التواصل مـــع العمالء 
احلاليـــني من خالل االلتقاء بهم 
مباشـــرة وإطالعهم على جميع 
منتجـــات «بيتك» عـــالوة على 
إتاحة الفرصة لهم بتثقيفهم من 
النواحي االقتصادية املرتبطة بكل 
األسرة سواء في املجال املصرفي 
أو العقاري أو االســـتثماري أو 
كيفية تعزيز ثقافة االدخار لدى 

األبناء.
الوقيـــان جميع    وشـــكرت 
املشـــاركات في املهرجان الذي 
جاء مبثابة رسالة شكر وتقدير 
واعتزاز في نهايـــة عام حافل 
باإلجنازات واجلوائز التي حققها 
«بيتك» التي تعبر بدورها عن 
ثقة العمالء واستمرارية العالقة 

باملرأة نابع من إميانه بدورها 
الكبير في تأســـيس األســـرة 
ورعايتها فهي نـــواة املجتمع، 
مشـــيرة إلـــى أن تخصيـــص 
«بيتك» لفروع السيدات وكذلك 
مراعـــاة اهتماماتهن من خالل 
املنتجات واخلدمات والعروض 
املستمرة يؤكد ذلك كله االهتمام 

 «كوزموس للطاقة»: كميات كبيرة
  من الغاز في جمهورية غانا

  
  أعلنت «كوزمـــوس للطاقة» أن عملية تقييـــم بئر «توينيبوا ـ 
٣» أكـــدت وجود كثافة عالية للغاز فـــي خزانات الصخور الرملية 
عالية اجلودة في حقـــل «ديب واتر تانو بلوك» في املياه اإلقليمية 

جلمهورية غانا.
  وتؤكد نتائح احلفر وسجالت البئر وعينات السوائل املستخرجة 
من البئر باإلضافة الى عمق موقع البئر على اإلمكانات األساســـية 
لثروات منطقة «توينيبوا الكبرى»، والتي تضم حقلي الغاز والنفط 
«توينيبـــواـ  ١» و«توينيبـــواـ  ٢»، إضافة إلى حقل «أوو» املجاور، 

والذي يحتوي على النفط اخلفيف (أصبح اسمه حقل اينينرا).
  ومت حفر بئر «توينيبوا ـ ٣» بواسطة قناتني جانبيتني من أجل 
ســـبر مناطق مختلفة من حـــوض «توينيبوا»، حيث مت إجراء أول 
عملية حفر بهدف تقييم إمكانات منطقة تعرف بضعف استجابتها 
الزلزالية، والتي صادفت طبقة كثافة غازية تبلغ حوالي ٩ أمتار (٢٩ 

قدما) لتتوافق بذلك مع النتائج املتوقعة. 

الوطيدة التي تربطهم باملؤسسة 
كما تقدمت بالشكر جلميع من 
ســـاهم في إجناح هذا النشاط 
ســـواء من موظفي «بيتك» أو 
التي  اجلهات املشاركة األخرى 
قدمت عروضـــا متميزة حازت 

رضا رواد املعرض.
  وأفادت بأن اهتمام «بيتك» 

مع احلرص علـــى تقدمي أرقى 
مستويات اخلدمة املتوافقة مع 

أفضل معايير األداء.
  يذكر ان املهرجان شمل إلى 
جانب املعرض ندوات تثقيفية في 
مجال العقار وأساليب االستثمار 
والتداول االلكتروني وخدمات 
«بيتـــك» التجارية عالوة على 

ندوات أخرى تالمس احتياجات 
املرأة في مجال الصحة والتغذية 
مبشـــاركة متخصصني في كل 
مجال منها، وفيما يلي أســـماء 

الفائزات:
  مرمي عبـــداهللا العمر، أروى 
اجلاســـر، غادة حسني سليمان 

البدر. 

و«سنامبروجيتي» بإيطاليا.
  في هـــذا الصدد، قال العضو 
الكويتية  الشـــركة  املنتدب في 
ـ الصينية االســـتثمارية أحمد 

 بالتحالف مع كونسورتيوم من المستثمرين

 أحمد احلمد

 إحدى الفائزات تتسلم جائزتها

 «بيتك»: ٣ فائزات في السحب الختامي لمهرجان «تألقي»

 «اليسرة» و«الراية» تدشنان مؤتمر التمويل اإلسالمي 
فضم ٢٠ محافظ بنك مركزي في 
دول إسالمية مختلفة، ينعقد املؤمتر 
من منطلق تلبية للرغبة األميرية 
السامية التي تبناها صاحب السمو 
الشيخ صباح األحمد في حتويل 

الكويت إلى مركز مالي إقليمي.
   واكــــد احلــــداد انه مــــن أبرز 
املوضوعات التي سيناقشها املؤمتر: 
الفرص االستثمارية التي تتيحها 
خطة التنمية القصيرة األجل ٢٠١٠-

٢٠١٤ للمؤسسات املالية اإلسالمية، 
وبحث آليات التمويل اإلســــالمي 
للمشروعات التنموية، ودور القطاع 
املالي اإلسالمي في حتويل الكويت 
إلــــى مركز مالــــي إقليمي، وأيضا 
املتطلبات التشريعية لتعزيز دور 
التمويل اإلسالمي، كما تناقش أوراق 

املؤمتر دور التمويل اإلسالمي. 

في االقتصاديات احلديثة.
  وبني انه فــــي وقت بلغت فيه 
املوجودات املصرفية اإلسالمية نحو 
تريليون دوالر العام املاضي، وبعد 
أن توسع مجلس اخلدمات اإلسالمية 

 قال رئيس مجلس ادارة مجموعة 
الراية عدنان احلداد ان املجموعة 
تســــتعد وبالتعاون مع شــــركة 
«اليســــرة» لالستشارات لتدشني 
مؤمتر التمويل االسالمي يومي ٢٨ 
و٢٩ ابريل املقبل، حيث ستشارك 
فيه ٢١ دولة من بينها أميركا وفرنسا 
وبريطانيا والســــودان والكويت 

والسعودية واستراليا.
  واوضح في تصريح صحافي 
انه سيشــــارك فــــي املؤمتر ايضا 
عدد من محافظ املصارف املركزية 
العربية واألجنبية وقادة املصارف 
املالية اإلســــالمية  واملؤسســــات 
وممثلون عن شركات االستثمار 
الى  املال، مشيرا  وإدارات أسواق 
انه سيتم تقدمي اوراق عمل من كل 
دولة على حدة ملناقشة مستقبل 
التمويل االسالمي في العالم واثره 

 ٣ سيدات يفزن بأجهزة «آي باد»

 أبريل المقبل وبمشاركة ٢١ دولة عربية وأجنبية

 عدنان احلداد 


