
 االثنين  االقتصادية  االقتصادية  االقتصادية  االقتصادية  االقتصادية 
  ٢٨  فبراير ٢٠١١ 

 قال كبير محللي الصكوك في «زاوية» عدنان حالوي  28 
ان الصكوك السيادية واحمللية واصلت هيمنتها على 
سوق الصكوك العاملية خالل عام ٢٠١٠، حيث بلغت 
قيمة الصكوك التي مت اصدارهـــا عامليا ٥١٫٥ مليار 

دوالر، بنمو قدره ٥٤٪ مقارنة بعام ٢٠٠٩.
  حديث حالوي جاء مبناسبة انعقاد القمة السنوية 
العاشرة للتمويل االسالمي التي تستضيفها العاصمة 

البريطانية في الفترة ٢١ـ  ٢٣ فبراير اجلاري، ويشارك 
في أعمال القمة حشد من كبار اخلبراء واملختصني 
في التمويل االسالمي الذين يستعرضون اجنازات 
العقد املنصرم ويحتفلون مبرور عشرة أعوام على 
انطالق التمويل االســـالمي في لندن، متطلعني الى 
اآلفاق املستقبلية الواعدة لصناعة التمويل االسالمي 

في بريطانيا وأوروبا عامة. 

 ٥١٫٥ مليار دوالر قيمة الصكوك التي تم إصدارها عالميا خالل ٢٠١٠ 

 بالوصول إلى نسبة ١٫٧٪ من حرق الغاز المصاحب نهاية ٢٠١٠

 «نفط الكويت» تحقق إنجازًا جديدًا 
  في مجال تخفيض االنبعاثات الجوية 

 اســـتعرض اجتماع اللجنة العليا املشتركة للقطاع 
النفطـــي والهيئة العامة للبيئة برئاســـة نائب العضو 
املنتدب للصحة والسالمة والبيئة في مؤسسة البترول 
الكويتية د.محمـــد الرمضان بتاريخ ٩ فبراير اجلاري، 
االجنازات التي حققتها الشركة في تخفيض نسبة حرق 
الغاز املصاحب لإلنتاج خالل اخلمس سنوات املاضية.

  وقـــام رئيس فريق عمليات الغاز ـ جنوب وشـــرق 
الكويت ـ مجموعة إدارة الغاز في شـــركة نفط الكويت 
عدنان العدواني بتقدمي استعراض ألعضاء اللجنة في 
هذا الصدد، وذكر أن نســـبة حـــرق الغاز املصاحب في 
سنة ٢٠٠٥ كانت بحدود ١٧٫١٪ وبفضل جهود شركة نفط 
الكويت املتضمنة إجناز العديد من املشـــاريع، أدت إلى 
تخفيض حرق الغاز املصاحب الى نسبة ١٫٧٪ في نهاية 
سنة ٢٠١٠ ومن املتوقع أن حتقق الشركة الهدف احملدد 
وهو تخفيض نســـبة حرق الغاز املصاحب إلى أقل من 

١٪ خالل سنة ٢٠١٢-٢٠١٣.
  وحول هـــذا اإلجناز، أوضح نائـــب الرئيس ونائب 
العضو املنتدب للتخطيط والغاز محمد أحمد حسني أن 
شركة نفط الكويت تولي جل اهتمامها لتحسني وتطوير 
سجلها البيئي واحملافظة على جودة الهواء داخل وخارج 
نطاق عمليات الشركة، وهو ما ميثل توجها أصيال وهدفا 
واضحا تؤكد دوما عليه وال تدخر وسعا لتجسيده بشكل 
عملي ملموس من خالل توعية العاملني بأهمية احلفاظ 

على البيئة وضرورة البحث عـــن حلول غير تقليدية 
لتحقيق ذلك، وتركز إســـتراتيجية ٢٠٣٠ على تكثيف 
أنشـــطة استكشاف وإنتاج النفط اخلام والغاز، مشيرا 
الـــى أن الغاز يعتبر اآلن عنصرا حيويا بالنســـبة الى 
متطلبات الطاقة في الكويت في كل من توليد الكهرباء 
والصناعة، نظرا الى جودته وكونه صديقا للبيئة، وفي 
إطار حتقيق االستغالل الكامل للغاز املصاحب واحلد من 
حرق قدر كبير من هذا الغاز والوصول إلى نسبة حرق 

١٪ بحلول عام ٢٠١٤. 

 بعد نجاح التجربة في خدمة المتسوقين وسكان المناطق المجاورة

 «بيتك» مستمر في التواجد بالمجمعات الخدمية والتجارية
الوزارات، ومجمع التحرير «احلكومة 
مول» لتوفيــــر اخلدمــــات املصرفية 
االساســــية التي يحتاجها املراجعون، 
الى  الهادفة  وترجمة الســــتراتيجيته 
التواجد بقرب العمالء سواء من خالل 
االنتشــــار اجلغرافي أو باالســــتعانة 
التقنية احلديثة وتوظيفها  بالقنوات 
بشــــكل أمثل.  بدوره، قــــال مدير فرع 
«بيتك» في مجمــــع التحرير مصطفى 
سالمة: ان فرع مجمع التحرير ضروري 
للغاية لكثرة عدد املراجعني الذين يؤمون 
املجمع يوميا النهاء معامالتهم، ومع هذا 
العدد يبدو تواجد «بيتك» هناك مهما 
لسعة شريحة عمالئه وحاجتهم لبقاء 
البنك الى جانبهم لتلبية احتياجاتهم، 
مؤكدا أن مبادرة تواجدنا في هذا املكان 
لقيــــت ترحيبا كبيرا حتى بات وجود 

«بيتك» رديفا للمكان.
الفرع    وأضاف ســــالمة: يقوم هذا 
بدور مهم أيضا على مستوى العالقات 
الشخصية حيث استطعنا بناء عالقات 
متينــــة مع عدد كبير من املســــؤولني 
واملوظفني في املجمع، عالقات قوامها 
االحترام والثقة على أساســــها يتعزز 

االرتباط والوالء لـ«بيتك». 

أحدهما للرجال وآخر للسيدات، الفتا 
الى أن متوسط عدد العمليات اليومية 
يزيد علــــى ١٣٠ عملية في حني يتزايد 
االقبال خالل الفترة املسائية وفي نهاية 

االسبوع.
  والى جانب مراكز التسوق، يعتبر 
املراكز املجمعة  فــــي  «بيتك» تواجده 
لتقــــدمي اخلدمات احلكوميــــة أمرا في 
غايــــة االهمية كذلك، حيــــث يتواجد 
منذ ســــنوات طويلة في مبنى مجمع 

باجلهراء، أحد الفروع التي خطط لها 
لتؤدي هذا الدور املــــزدوج، وفي هذا 
الصدد يقول مديــــر الفرع محمد باني 
السعيدي: ان فرع مركز اجلهراء يحظى 
باقبال كثيف لقربه من املناطق السكنية 
مؤكدا على جناح هذه التجربة جلذب 
العمالء السيما املتميزين وتوسيع حصة 
البنك في ظل املنافسة املصرفية القائمة 
في احملافظة. واشار السعيدي الى أن 
الفرع يقدم خدماته من خالل قســــمني 

 أكد بيت التمويل الكويتي «بيتك» 
أهمية تواجده في االسواق واملجمعات 
التجاريــــة واملراكز املجمعــــة لتقدمي 
اخلدمات احلكوميــــة، من خالل فروع 
صغيرة ومتكاملة تســــوق مباشــــرة 
للخدمات املصرفية واملنتجات االخرى 
التي يقدمها البنك، من أجل تســــهيل 
الوصول الى مختلف شرائح املجتمع 
واستقطاب أكبر عدد ممكن من العمالء. 
ويسعى «بيتك» للتوسع املستمر في 
التي أصبحت  هذه املراكز واملجمعات 
مقصدا أساسيا لالسر وكذلك الشركات 
الكبرى احمللية والعاملية، الســــيما أن 
البنك يهدف من تواجده في بعض املراكز 
الى حتقيق أهــــداف مزدوجة تتعدى 
خدمة الرواد واملتســــوقني، الى خدمة 
ســــكان املنطقة التي تتواجد فيها تلك 
املراكز واملناطق املجاورة، كما هو احلال 
بالنسبة لفرع «بيتك» في مجمع البحر 
مبحافظة حولي الذي بدا العمل فعليا 
ليقدم خدماتــــه لقاطني هذه احملافظة 
ذات الكثافة السكانية العالية، مستهدفا 
كذلك منطقة اجلابرية املجاورة واملنطقة 

التجارية احمليطة بالفرع.
  ويعد فرع «بيتك» في املركز التجاري 

 مصطفى سالمة 

 صالح الطبطبائي  د.حيدر اجلمعة  عادل البدر

 محمد السعيدي 

 أكدوا على ضرورة السرعة 
في التنفيذ وترجمة بنود 
الخطة إلى واقع ملموس

 الجمعة: «التجارة» مطالبة 
بدور رقابي في الفترة المقبلة 

 البدر: نحتاج إلى عالج 
العراقيل والعقبات السابقة 

 الطبطبائي: الوقت مناسب 
النطالق قطار التنمية 

 صناعيون لـ «األنباء»: طرح مشاريع التنمية 
  دفعة واحدة يدفع مواد البنى التحتية 

  في السوق المحلي لالرتفاع بين ١٠ و١٢٪

هذه املشروعات بقوة حيث ان التجارب السابقة 
للكويت وخطط التنمية التي مت احلديث عنها 
منذ سنوات دلت على التراخي في الطرح من قبل 
احلكومة وضعف الرغبة في اجناز بنود اخلطط 
السابقة األمر الذي يقلل من أهمية الطرح لدى 
القطاع اخلاص على أساس أن التجارب السابقة 

تدعم جانب التباطؤ وليس اإلسراع. 
  وأوضح البـــدر ان ترجمة بنود اخلطة الى 
واقع عملي تتطلب تعاونا جديا من السلطتني 
التشـــريعية والتنفيذية للقيام بعدة خطوات 
تسبق مرحلة التنفيذ منها منع االحتكار من قبل 
البعض وإتاحة الفرصة أمام اجلميع ليشارك 
في املشروعات التي ستطرح بدال من اقتصارها 
على عدد معني من الشـــركات في كل املجاالت 

االقتصادية. 
  وبني البدر ان جتارب الكويت الســـابقة مع 
التنميـــة واخلطط املوضوعة عكســـت وجود 
العديد من العراقيل والعقبات التي ســـاهمت 
فـــي تعطيل وإبطاء عجلـــة التنمية على مدار 
األعوام املاضية بســـبب اإلجراءات الروتينية 
واتباع سياســـة التعقيد والعرقلة حتت اسم 
اإلجراءات والبروتوكوالت الرسمية وما الى ذلك 

من املسميات التي تعد حقا يراد به باطل. 

اذا لم يتم توفير أي فرص استثمارية ميكن ان 
يعمل عليها، مؤكدا على ان األسواق اخلليجية 
املجاورة ميكن ان تساهم بنصيب كبيرة في تلبية 
احتياجات الكويت مـــن خطة التنمية، وأيضا 

تساهم في إحداث تكامل خليجي ننشده».
  وأكد على ان اإلسراع في تنفيذ خطة التنمية 
وطرح املشروعات الكبرى سيساهم في استمرار 
النشاط لدى القطاع الصناعي، بل وتعافيه من 
تداعيات األزمة االقتصادية التي مازال يعاني 

من تداعياتها.

  واقع ملموس

  من ناحيته قال رئيس مجلس إدارة شركة 
السكب الكويتية عادل البدر ان مشروعات خطة 
التنمية ستحدث تغييرا شامال في شتى القطاعات، 
كما انها تعد بادرة أمل أمام الشركات الصناعية 
الكويتية ومخرجا من حالة الركود التي ضربت 
معظم القطاعات االقتصادية خاصة في ضوء 

األوضاع احلالية. 
  وأشـــار البدر الى أن الســـرعة في التنفيذ 
وترجمة بنود اخلطة الى واقع ملموس واإلسراع 
في طرح املشـــروعات أمر في غاية األهمية كي 
تكون هناك ثقة لدى القطاع اخلاص للدخول في 

  وأشار إلى احتماالت رفع أسعار املواد األساسية 
املستخدمة في مواد البنى التحتية بنسبة تصل 
إلى ١٠٪، األمر الذي يعني انتعاش صناعة مواد 

البناء وخاصة االسمنت واحلديد.
  ولفت إلى ضرورة السماح لـ«التجارة» بتوفير 
متطلبـــات خطة التنمية مـــع بدء عملية طرح 
املشاريع تالفيا حلدوث ضغط أو ارتفاع شديد 
في أسعارها، مشـــيرا إلى ضرورة الدور الذي 
تقوم بـــه وزارة التجارة والصناعة من عملية 
السماح باالستيراد إلى عملية مراقبة اجلودة 

باإلضافة إلى األسعار.
  وأضاف أن اخلطة ستساهم في اإلقبال على 
املنتجات الصناعيـــة املختلفة، التي قد ال يتم 
الطلب عليها بكثـــرة، مما يجعل أصحاب هذه 
املصانع يلجأون الي زيادة التشغيل حتى يلبوا 
طلبات خطة التنمية، مؤكدا على ان دعم املنتجات 
الصناعية احمللية ضرورة قصوى ال يجب إغفالها، 
خصوصا ان األزمـــة االقتصادية قد آتت على 

األخضر واليابس في قطاع الصناعة.
  وحول ما يتعلق بإمكانية إنشـــاء مصانع 
جديدة تلبي احتياجات خطة التنمية من املواد 
األساســـية قال: «إنشـــاء مثل هذه املصانع قد 
يكون عبئا على السوق في املستقبل، خصوصا 

 في البداية، رأي رئيس مجلس إدارة شركة 
اسمنت الهالل صالح الطبطبائي ان تنفيذ خطة 
التنمية سيكون مبثابة نقلة نوعية في االقتصاد 
الكويتي خاصة ان االستفادة ستكون عامة جلميع 
القطاعات مبا فيها القطاع الصناعي الذي يتطلع 
للحصول على مساهمات كبيرة في مشروعات 

اخلطة التنموية. 
  وأشار إلى أن النمو املتوقع في الطلب على 
مواد البنـــاء يتراوح بني ١٠ و١٢٪ خالل الفترة 
املقبلة مقارنة مع ٢٠٠٨ مبينا ان الطلب سيرتفع 
في حال طرحت احلكومة مشاريع تنموية كبيرة 
ما يعني انتعاش صناعة مواد البناء وخاصة 

االسمنت واحلديد. 
  وتابع قائال: «مـــن املؤكد أن ترجمة اخلطة 
إلى واقع سيساهم في امتصاص فائض اإلنتاج 
بالســـوق احمللي ملواد البنـــاء بعد قرار وزارة 
التجارة والصناعة منع تصدير بعض مواد البناء 
وجلوء بعض الشركات إلى تقليص احلصص 
اإلنتاجية بســـبب تراجع الطلب خالل الفترة 

املاضية». 
  وأوضح أن اخلطة يجب أن متضي قدما خاصة 
ان االعتمادات املالية متوافرة والوقت مناسب 
جدا النطالق قطار التنمية بعد ان عانى السوق 
الكويتي من الركود فـــي أعقاب األزمة املالية، 
وسوف تساهم اخلطة في فتح شهية الصناعي 
أمام استثمارات جديدة وتطوير خلطوط اإلنتاج 
احلالية مع إمكانية التوسع في بعض الصناعات 
التي تتطلبها اخلطة، خاصة انها ســـتمتد الى 
قرابة اخلمس سنوات وتشكل استثمارا متوسط 

األجل أمام القطاع الصناعي.

  احتياجات خطة التنمية

  من جانبه، قال مستشار مجلس اإلدارة في 
شـــركة العربية العقاريـــة د.حيدر اجلمعة ان 
احتياجات خطة التنمية من املواد البني التحتية 
في السوق احمللي ال تكفي اذا مت طرحها جملة، 
مؤكدا على ضرورة طرح مشاريع البني التحتية 
بشكل متدرج حتى يضمن تلبية احتياجات اكبر 
حجم ممكن منها من الســـوق احمللي، وبحيث 
يكون اجمالي املســـتورد منها نسبة ضئيلة ال 

تؤثر على الصناعة احمللية. 

 احمد يوسف
  في الوقت الذي تعمل فيه احلكومة على اجناز مشاريع خطة التنمية التي يرعاها نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون 

االقتصادية ووزير الدولة لشـؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون اإلسكان الشيخ أحمد الفهد، يرى صناعيون أن مواد البنى 

التحتية في السوق احمللي ال تكفي اذا مت طرح تلك املشاريع جملة واحدة. وتوقعوا لـ «األنباء» زيادة منو الطلب على مواد 

البناء بنسبة تتراوح بني ١٠ و١٢٪ خالل الفترة املقبلة، وأشاروا إلى ان احتماالت رفع أسعار املواد األساسية املستخدمة 

في مواد البنى التحتية يعني انتعاش صناعة مواد البناء وخاصة االسمنت واحلديد.

  وأجمعوا علـى ان خطة التنمية يجـب ان متضي قدما خاصة ان االعتمـادات املالية متوافرة كما ان الوقت مناسـب 

النطالق قطار التنمية بعد أن عانى االقتصاد الكويتي من الركود في أعقاب األزمة املالية، مضيفني أن اخلطة ستساهم في 

فتح شهية القطاع الصناعي أمام استثمارات جديدة هذا الى جانب تطوير خلطوط اإلنتاج احلالية مع إمكانية التوسع في 

بعض الصناعات التي تتطلبها اخلطة.

  وأكدوا على ضرورة السرعة في تنفيذ اخلطة وترجمة بنودها على ارض الواقع واإلسراع في طرح املشاريع التي تعتبر 

أمرا في غاية األهمية حتى تكون هناك ثقة لدى القطاع اخلاص للدخول في هذه املشروعات بقوة. وفيما يلي التفاصيل:

 التحسن في انخفاض نسبة حرق الغاز املصاحب لإلنتاج 
  خالل السنوات اخلمس املاضية 


