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قال خالل افتتاحه »منتدى مشاريع التنمية .. بوابة مستقبل الكويت« إن هناك تباينًا في وجهات النظر حول آلية تمويلها

الفهد: بدأنا إعداد الخطة السنوية الثانية للتنمية
»المركزي« أرسل مرئياته حول تمويل مشاريع الخطة وسنعرضها على اللجنة المالية... وأتمنى مناقشتها خالل الفصل التشريعي الحالي

محمد العمر األول من اليسار ود.ناصر الصانع ود.تركي الشمري خالل اجللسة

العمر خالل جلسة آليات تمويل مشاريع خطة التنمية:
 11 مليار دينار سيولة بنكية يمكن توجيهها في مشاريع البنية التحتية

قال الرئيس التنفيذي في بيت 
التموي����ل الكويتي )بيتك( محمد 
العمر ان رؤية البنوك التي تعمل 
وفق الشريعة اإلسالمية للتنمية 
قائمة على مبدأ إعمار األرض، مبينا 
أن لدينا خطة بح����دود 37 مليار 
دينار انفاق حكومي وهي ليست 
ردة فعل لتداعيات األزمة املالية، 
ألن الكويت منذ احلرب العراقية 
� اإليرانية قام����ت بوقف االنفاق 
احلكومي وبالتالي جاء الوقت ألن 
يتم االنفاق على البنية التحتية. 
ولفت العمر خالل جلسة اآلليات 
املناس����بة لتمويل مشاريع خطة 
التنمية التي ترأسها عضو مجلس 
األمة السابق د.ناصر الصانع أن 
البنوك واملؤسسات املالية سوف 
تستفيد من دعم اخلطة ومواكبة 
تعليمات البن����ك املركزي لتقدمي 
التمويل للمشاريع بحدود 27 مليار 
دين����ار منها 25 مليارا انفاق على 
املشاريع و2 مليار اسهم وسندات. 
وزاد أن البنوك لديها حاليا 11 مليار 
دينار سيولة ميكن استثمارها في 
البنية التحتية للكويت، فاحلكومة 
منذ منتصف 2007 حتى اليوم قامت 
القروض واعتماد  بخفض خدمة 
خطة طموحة لتحريك االقتصاد مما 
فتح الباب امام العديد من اجلهات 
اخلارجية للمشاركة في املشاريع 

الضخمة التي سيتم طرحها.
وأوضح أن البنوك تدعم تطوير 
خط����ة االنفاق احلكوم����ي ودعم 
البنية التحتية مبا لها من خبرات 
مستشهدا ببعض شراكات »بيتك« 
في هذا املجال، حيث قام بتمويل 3 
محطات كهرباء في االمارات وشارك 
في انطالق قمر الثريا الصناعي، 
كما شارك في توسعة مطار دبي 
وتخصي����ص محط����ة كهرباء في 
البحرين واستثمارات اخرى منها 
مشروع درة البحرين ويضم 2000 
قسيمة وساهم في تشغيل 3000 
مواط����ن بحرين����ي باإلضافة إلى 

استثمارات اخرى في قطر.
 وأكد العمر أن اخلبرات متوافرة 
ف����ي البنوك احمللية ولكن البد ان 
تواكبها تغيرات في التشريعات في 
اصدار الصكوك، فاحلكومة تصدر 
حاليا سندات فقط وبالتالي البد من 
تعديل األمر، الفتا إلى أن اجلهاز 

على الكويت انتهاء باألزمة املالية 
العاملية التي أطاحت باألس����واق 
املالية ف����ي نهاية 2008، مبينا أن 
االنحس����ار االقتص����ادي معروف 
منذ بداية اخلليق����ة وهذا مذكور 
في القرآن الكرمي في سورة يوسف، 
حيث أشار إلى مرور سبع سنوات 
عجاف وسبع سنوات رخاء على 
مصر. وأوضح الشمري الذي حضر 
اجللسة نيابة عن نائب محافظ بنك 
الكويت املركزي د.محمد الهاشل أن 
الكويت تتمتع مبوارد اقتصادية 
مهمة هي النفط، إال أن انتاجيته 
تتحدد تبعا لقرارات منظمة الدول 
املصدرة للنفط )أوپيك(، يشكل 
تصدير الكويت من النفط حوالي 

40% من االنتاج الفعلي له.
البنوك احمللية  أن  إلى  وأشار 
لديها قدرة عل����ى التمويل ولكن 
البن����وك لديها تخوف في س����وء 
تقدير بعض الشركات للمشاريع 
في املستقبل مثل غالء اسعار بعض 
مواد البناء مثل احلديد واالسمنت، 
العاملة،  األي����دي  وارتفاع اجور 
مبينا في الوقت نفسه أن القطاع 
املصرفي يستطيع جلب مصارف 
عاملية للمساعدة في عملية التمويل 

املشترك للمشاريع.
وأوض����ح أن مش����اريع خطة 
التنمي����ة حتتاج إلى تش����ريعات 
جديدة من ش����أنها احملافظة على 
األموال التي رصدتها الدولة لتنفيذ 
املشاريع واملقدرة بحوالي 35 مليار 
دينار، مش����يرا إل����ى أن احلكومة 
لديها قدرة عل����ى التمويل بحكم 
امتالكها ملوارد مالية ضخمة ولكن 
هذا األمر سوف يحد من مشاركة 
القطاع اخلاص في تنفيذ املشاريع 
إذا ما جلأت احلكومة لتنفيذ هذا 
األم����ر، وينبغي على احلكومة أن 
يكون دورها اشرافيا على تنفيذ 
املشاريع وليس التمويل. وقال إن 
الكويت لديها كل مقومات تنفيذ 
مشاريع خطة التنمية السيما في 
ظل فوائضها املالية ومتتعها مبالءة 
عالية، عالوة على متانة تصنيفها 
االئتماني السيادي، مشيدا بالنظام 
الرقابي املتبع من قبل بنك الكويت 
املركزي. وأضاف العمر أن »بيتك« 
يتطلع للحصول على اجلزء األكبر 

من مشاريع التنمية.

التشريعي لديه توجه إلصدار قانون 
للصكوك ويفت����ح املجال للبنوك 
للعمل في مجال الصكوك، موضحا 
أن غالبية الصكوك الصادرة حاليا 
من البحرين ولندن، معربا عن امله 

ان يرها تصدر من الكويت.
إل����ى تغير نظام  العمر  ودعا 
املناقص����ات بحيث ال يكون لألقل 
س����عرا، خاصة أن امل����واد اخلام 
تتفاوت اسعارها من وقت إلى أخر 
والبنوك حالي����ا ال تقوم بتمويل 
املشاريع لغياب اجلدوى من متويل 

املناقصات، موضحا أن هذه الطريقة 
التقليدية قدمية البد من تغييرها، 
حيث ان هناك عدة مش����اريع مت 
طرحها في 2010 لم متولها البنوك 
لعدم قناعتها بتسعيرة املشروع، 
وذل����ك ألن اصحاب املش����اريع ال 
يضعون في دراستهم أن األسعار 
ميكن ان ترتفع مما يؤدي إلى العديد 
من االشكاليات في التنفيذ، فالبد 
أن تتغير التشريعات، وأن تغير 
الدولة السياسة املالية في الكويت، 
خاصة أن لدينا مالءة مالية وكانت 

الكوي����ت أول دولة قامت بضمان 
الطمأنينة  البنوك واعطاء  ودائع 
للناس عبر سياسة نقدية فعالة.

من جهته قال عميد كلية العلوم 
اإلدارية في جامعة الكويت د.تركي 
الشمري انه منذ استقالل الكويت 
في الستينات قامت بالفعل بتنفيذ 
العديد من مشاريع خطط التنمية 
ولكن هذه اخلطط كانت تقف امامها 
مجموعة من العراقيل واملعوقات 
مرورا بأزمة املناخ في الثمانينيات 
إلى حدوث الغزو العراقي الغاشم 

البصيري: تأسيس الشركة الخاصة 
بالخطوط الكويتية نهاية مارس المقبل

أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير 
املواصالت د.محمد البصيري أن هناك خيارين امام 
املوظفني في مؤسسة اخلطوط اجلوية الكويتية: 
األول اما أن ينتقلوا إلى الشركة في ثوبها اجلديد 
حت��ت قيادة القطاع اخلاص م��ع االلتزام بجميع 
احلقوق والواجبات وإما أن ينتقلوا إلى احلكومة 
محتفظني بجميع امتيازاتهم ومخصصاتهم التي 
نظمها القانون، الفتا إلى أن هذه العملية واضحة 
وال توجد فيها اجتهادات والقانون هو الذي ينظم 

هذه العملية.
وب��نينّ على هامش املنتدى أن��ه متت مخاطبة 
األعضاء في مجلس االمة لوضع ميزانية تكميلية 

من أجل صرف مستحقات املتقاعدين التي تتراوح 
بني 115 و120 مليون دينار وذلك ألن عددا كبيرا من 
العاملني تنطبق عليهم شروط التقاعد مبا يقارب 
األلف موظف ما بني طياري��ن وإداريني وفنيني، 
أمال أن يتم اق��رار امليزانية في مجلس األمة في 

أقرب وقت.
وكش��ف البصيري عن أن تأس��يس الشركة 
اخلاصة ل� »الكويتية« سيكون نهاية شهر مارس 
املقبل وس��يتم ط��رح 35% للقطاع اخلاص و%40 
لالكتتاب العام و20% تساهم فيها الدولة و5% للعاملني 
الكويتيني الذين سينتقلون للعمل في »الكويتية« 

بالوضع اجلديد.

الجديمي: »مؤسسة الخليج لالستثمار« أكبر المستثمرين 
في الخليج من خالل 5 مشاريع كهربائية

مشاري اجلدميي وم.فؤاد الوهيب خالل العرض اخلاص ملؤسسة اخلليج لالستثمار

قال نائب رئيس االستثمارات الرئيسية في 
مؤسسة اخلليج لالستثمار مشاري اجلدميي ان 
املؤسسة تعتبر أحد أكبر املستثمرين في دول 
مجلس التعاون من خالل 5 مش���اريع لتوليد 
الكهرباء وحتلية املي���اه بقيمة اجمالية تقدر 
بحوالي 9 مليارات دوالر، مبينا ان املؤسسة 
تأسست في عام 1983 ومتلكها بالتساوي الدول 

األعضاء في مجلس التعاون.
وأوضح اجلدميي خالل عرضه لنطاق عمل 
مؤسسة اخلليج لالستثمار انها تستثمر بنجاح 
في مش���اريع رئيس���ية موزعة على قطاعات 
الط��اق���ة واملي���اه  حي��وية م���ن ضم��نه���ا 
والكيماوي���ات وال��بتروكيماويات واملعادن 
والتعدين ومواد الب��ناء واخلدم��ات املال��ية، 

واالت��صاالت.

مشيرا الى ان مشاريع توليد الطاقة وحتلية 
املياه املس���تقلة تعد وس���يلة كفؤة وسريعة 
لتلبية احلاجة املتزايدة للطاق��ة الكهربائي��ة 

واملياه.
وبينّ ان جتارب دول مجلس التعاون خير 
دليل على جناح تطبيق مشاريع توليد الطاقة 
وحتلية املياه املستقلة، حيث اثبتت األسعار 
التنافسية التي حصلت عليها الدول انخفاضا 
كبيرا في تكلفة انتاج الطاقة الكهربائية واملياه 

احملالة.
 موضحا ان مشاريع توليد الطاقة وحتلية 
املياه املس���تقلة تعتبر طريق���ة فعالة جلذب 
االس���تثمار احمللي واالجنبي وذلك من خالل 
مشاركته في مشاريع البنية التحتية طويلة 

األمد.

)محمد ماهر(.. ويقص شريط افتتاح املعرض املقام على هامش املنتدى الشيخ أحمد الفهد خالل كلمته االفتتاحية

الفهد يكرم »األنباء« الراعي اإلعالمي للمنتدى

... ويتلقى درعاً تذكارية من فؤاد الوهيب وسعاد الهارون وهدى القبندي

وق����ال ان التقري����ر النصف 
س����نوي الذي مت إع����داده حول 
مش����اريع اخلطة، أظهر وجود 
200 مالحظة سلبية تعوق تنفيذ 
مشاريع خطة التنمية، الفتا الى 
أن قراءة تلك املعوقات وإيجاد 
املناس����بة لها من قبل  احللول 
مجلس ال����وزراء ومجلس األمة 
ضرورة لزيادة نس����بة اإلجناز 

وحتقيق أهداف خطة التنمية.
وقال الفهد اننا باشرنا اعداد 
اخلطة السنوية الثانية للتنمية 
لعرضها عل����ى املجلس األعلى 
للتخطي����ط لتحولها إلى تكلفة 
مالية من خالل عرضها على وزارة 
املالية وحتويلها إلى مجلس األمة 

للموافقة عليها.
وفيم����ا يتعلق بتأس����يس 
شركات اخلدمات املساهمة في 
اخلطة وتوقي����ت طرحها، قال 
الفه����د ان توجيه����ات صاحب 
الس����مو تق����وم على مش����اركة 
املواطن في بن����اء االقتصاد من 
خالل تقسيم نس����ب املساهمة 
للحكومة بنس����ب ال تتعدى ال� 
24% واملواطن الذي ميتلك %50 
والباقي للقطاع اخلاص، مبينا 
أن ذلك س����يكون مواكبا إلقرار 
قواني اخلصخصة والش����راكة 
الع����ام واخلاص  القطاعي  بي 

)PPP(. وبي أن السنة احلالية 
للخطة ستشهد طرح شركتي 
الطبية  مساهمتي هما الشركة 

وشركة االنتاج الكهربائي.
وردا على تفعيل دور مؤسسات 
النفع العام في تنفيذ خطة التنمية 
لفت إلى أن تلك اجلمعيات لها 
دور هام في املساهمة في تنفيذ 
مشاريع اخلطة من خالل طرح 
تصوراتها ف����ي عملية التنفيذ، 
املهندسي  مشيدا بدور جمعية 
في هذا اجلانب، واستدرك بأن 
احلكومة ستقوم بوضع جميع 
التسهيالت امام تلك املؤسسات 
للقيام بدورها إال أنها عليها دور 

هام في طرح مبادراتها.
وردا على سؤال حول وجود 
ش����ركة هيونداي عل����ى قائمة 
الشركات املؤهلة لتنفيذ مشروع 
جس����ر جابر رغ����م انهيار أحد 
مش����اريعها في الهند قال الفهد 
ان هناك جه����ات رقابية وفنية 

تسأل في هذا األمر.
وباقتض����اب علق الفهد على 
سؤال حول تأخر تعيي القيادات 
النفطية قال: »اسألوا وزير النفط 
في ه����ذا األمر«. وقال إن قضية 
التنمية اصبحت واقعا ملموسا، 
مبينا أنه للمرة األولى في الكويت 
لم يؤد احلراك السياس����ي إلى 

جتميد األداء االقتصادي ووقف 
مشاريع خطة التنمية. ولفت الى 
أنه مع مبادرة صاحب الس����مو 
األمير الش����يخ صب����اح األحمد 
إل����ى مركز  الكويت  لتحوي����ل 
مالي وجت����اري ومواكبة األداء 
العاملية  االقتصادي للتطورات 
واإلقليمي����ة تق����وم احلكوم����ة 
مبتابعة وتنفيذ خطة التنمية، مع 
صدور قواني شرعتها السلطتان 

التنفيذية والتشريعية تساعد في 
حتقيق أهداف اخلطة والرؤى 
املطروحة فيها بشكل متسارع.

وأضاف ان التنمية املقصودة 
ال تعني إنشاء بنية حتتية وإمنا 
العمل على حتقيق تنمية شاملة 
البشرية واعادة  التنمية  تضم 
تطوير االقتصاد وتنمية املصادر 
غير النفطية، حيث باتت البنية 
التحتية جزءا بسيطا من مفهوم 

عمر راشد ـ أحمد مغربي
كش����ف نائب رئيس مجلس 
الوزراء للش����ؤون االقتصادية 
ووزي����ر الدولة للتنمية ووزير 
اإلس����كان الشيخ أحمد الفهد أن 
بن����ك الكويت املركزي أرس����ل 
مرئياته حول متويل مش����اريع 
اخلطة وسوف يتم عرضها على 
اللجنة املالية واالقتصادية في 
مجلس األمة لوجود تباين في 

وجهات النظر حولها. 
 وأض����اف الفهد في تصريح 
صحافي عل����ى هامش افتتاحه 
التنمية بوابة  ملنتدى مشاريع 
مستقبل الكويت والتي نظمته 
ش����ركة كويت اكسبو أمس، أن 
هن����اك إجماعا عل����ى ضرورة 
وجود ق����روض إمنائية طويلة 
املدى بفائ����دة منخفضة لنجاح 
مشاريع اخلطة، مستدركا بأن 
بنك الكويت املركزي ناقش آليته 
املقترحة لتمويل مشاريع اخلطة 
م����ع البنوك احمللية وس����نقوم 
مبناقشة تلك اآللية مع اجلهات 
التشريعية املختصة إلقرارها. 
وردا على س����ؤال حول توقيت 
النور،  إلى  اآللي����ة  خروج تلك 
قال الفهد أمتنى مناقشتها خالل 

الفصل التشريعي احلالي.
وردا على ما ذكره الفهد من 
أن إجناز 90% من مش����اريع أي 
خطة يحتاج إلى 18 شهرا، لفت 
الى أن مش����اريع اخلطة  الفهد 
تتضمن 845 مشروعا مت توقيع 
250 مشروعا منها وهناك 250 
مش����روعا في مراحلها النهائية 
للتوقيع عليها، مضيفا أنه بقراءة 
مبدئي����ة جند انه مت إجناز %50 
من مشاريع اخلطة خالل الستة 

أشهر األولى.
وقال الفهد إن عبور س����مو 
رئيس مجلس الوزراء الش����يخ 
ناصر احملمد الستجوابه بامتياز 
جعل خطة التنمية غارت من هذا 
النجاح وتس����عى لتحقيق أداء 
متسارع يواكب نفس أداء احلراك 
السياسي، مضيفا أن حتقيق خطة 
التنمية ليس أمال حكوميا فحسب 
أمل كل مواطن لتحقيق  ولكنه 

االزدهار االقتصادي املأمول.

التنمية الشاملة، مشيرا إلى أن 
الكويت وهي حتتفل مبرور 50 
عاما على االستقالل و20 عاما على 
التحرير، سوف تشهد التوقيع 
على انطالق مش����اريع تنموية 
عمالقة مثل مشروع جسر جابر 
والبدء في تطوير منطقة الصبية 
والذي يتواكب مع تنفيذ مشروع 
ميناء بوبيان وانطالق مشروع 
مدينة احلرير، واصفا ذلك بأنه 

اقتصاد جديد بحد ذاته.
وزاد الفهد قائال: »لقد اصبحت 
لدينا خطة طويلة ومتوس����طة 
امل����دى وأيضا س����نوية خلطة 
التنمية وهذا الشيء لم يحدث 
الكوي����ت، وجتنبنا  في تاريخ 
من خالل هذه اخلطط املسافات 
املتباعدة بي املشاريع املطروحة 
التي كانت أحد أسباب التراجع 
الس����ابق للمشاريع لتكون لغة 
التكامل ال التباعد.وبي أنه بات 
لدينا مطبخ عمليات نتج بجهد 
جميع وزارات الدولة وهو األمر 
الذي يعمل على تناغم االصوات 
وليس نشازها، مما يسهل عملية 
الوصول إلى املؤشرات املطلوبة 
وذلك باالس����تعانة باملؤسسات 
العاملية التي تساعد أجهزة الدولة 
املختلفة. وأشار الفهد إلى تطوير 
عمليات االحصاء وتوفير قاعدة 

بيانات متكاملة وبناء احلكومة 
االلكتروني����ة، والت����ي تعتبر 
أساسيات وأدوات جناح ألي خطة 
تنمية على مستوى العالم، مشيرا 
إلى التقرير الربع السنوي الذي 
يصدر عن اجنازات خطة التنمية، 
مؤكدا أن كل هذه املؤشرات تؤكد 
الرغبة السامية لصاحب السمو 
األمير وتدعو للتفاؤل، فلدينا اآلن 
حراك سياسي واستجواب رئيس 
احلكومة وفي نفس الوقت خطط 
للتنمية وإق����رار قواني جديدة 
كصندوق املرأة، وهذه املبادئ لم 
تكن في السابق، وتعتبر مبادئ 
جديدة عل����ى الكويت، مبينا أن 
احلكومة تسعى لتنفيذ اإلجراءات 
اخلاص����ة باخلدم����ات املقدمة 
للمواطن يحصل على ما يحتاج 
إليه »بكبسة زر« من الكمبيوتر 
من قبل املوظفي القائمي على 

تسهيل اإلجراءات.
الفهد ه����ل هناك  وتس����اءل 
س����لبيات ضمن خطة التنمية؟ 
ليجي����ب بالق����ول نع����م لدينا 
سلبيات وأخطاء ولدينا الشجاعة 
لالعتراف بها قبل غيرنا، والتي 
تتمثل ف����ي بيروقراطية بعض 
اجله����ات والتي أدت الى تراجع 
نسب اإلجناز، الفتا إلى أن هناك 
أجهزة متخصصة تقوم مبتابعة 

األداء بشكل متواصل.
وفيما يتعلق مبتابعة تنفيذ 
مش����اريع اخلطة قال ان هناك 
مستش����ارين دولي����ي واجهزة 
متخصصة محلية تقوم مبتابعة 
هذا االمر لترجمة الطموح الشعبي 
إلى واقع ملموس لتصبح الكويت 
دولة رائدة في مجال التنمية على 

املستويي االقليمي والعاملي.
 وأضاف انه س����يتم تنفيذ 
مشاريع الطرق السريعة املعلقة، 
من خالل توقي����ع العقد الثاني 
لتلك املشاريع في طريق شرق 
جمال عبدالناصر، إلى أن هناك 
وعيا شديدا بأهمية مواكبة اخلطة 
للتطورات احلديثة في التنمية، 
مبينا أن 63% من السياس����ات 
املتضمنة في اخلطة متوسطة 
الس����عي الختصار وقت  املدى 
إجراءات تنفيذ املشاريع والعمل 
على توفير قاعدة بيانات متكاملة 
وتطوير األداء البشري الذي يقوم 
بتلك العمليات. واختتم حديثه 
بالق����ول ان احتف����االت الكويت 
مبرور 50 عاما على االستقالل 
و20 عاما على التحرير ستكون 
بداية االنطالقة احلقيقية نحو 
بناء اقتصاد كويتي مزدهر، قائال 
ان خطة التنمية عبارة عن طموح 

أمة ورغبة ولي األمر.


