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طموحات اقتصادية 
وإدارية للمرحلة 

القادمة ـ 3
تطرقنا في املقال السابق إلى طموحات اقتصادية مهمة 

جدا وهي أهمية تطبيق القوانني االقتصادية املتراكمة في 
األدراج، ومحاربة الفساد وتعزيز الشفافية، وإزالة معوقات 
االستثمار والتجارة، وجذب رؤوس األموال األجنبية. وفي 
هذه املقالة سنركز على الطموحات اإلدارية بشكل رئيسي:

دعم المشاريع الصغيرة:

فاملشاريع الصغيرة متثل أهم دعائم االقتصاديات املعاصرة 
فهي حتتل 50% من مجموع االستخدام اخلاص، وأكثر من 

40% من الناجت القومي اإلجمالي.. واملشروعات الصغيرة في 
الواليات املتحدة متثل 97% من إجمالي املشروعات، و%34 

من الناجت القومي وتخلق 58% من فرص العمل وفي اليابان 
توفر 55% من فرص العمل وفي كندا 33%، هذه األهمية 
في االقتصاديات العاملية للمشروعات الصغيرة وحجم 

االهتمام بها لتوفيرها للفرص الوظيفية وتوفيرها نصف 
الناجت القومي اإلجمالي لألسف الشديد مفقودة في الكويت 

بالرغم من رصد الهيئة العامة لالستثمار إلى 100 مليون 
دينار للمشروعات الصغيرة وإيكال هذه املهمة إلى ثالث 

شركات وهي: املشروعات الصغيرة وشركة كامكو والرائدة 
إال أن إعطاء القروض للمبادرين ميثل حتديا كبيرا جدا، 
وتتصف اإلجراءات بالبيروقراطية والتحكم والسيطرة 
وعدم الفهم لدور املشاريع في االقتصاد احمللي وأيضا 

إبعاد الشباب الكويتي وإكراهه في املشاريع الصغيرة قدر 
اإلمكان ومن استطاع أن يخترق قوانينهم وشروطهم 

غير املعلنة فهذا يعتبر خارقا للعادة، والقائمون على هذه 
املشاريع واحملافظ سواء باختيارهم أم ال، ال يفقهون شيئا 
في اقتصاد املشاريع الصغيرة ولو كنت املسؤول ألوكلت 
هذه املهمة إلى الصندوق الكويتي للتنمية الذي جنح في 
هذه املهمة بامتياز في مصر وعموما املشاريع الصغيرة 
جزء أساسي من االقتصاد الكويتي وهي تعطي الشباب 

الفرص الوظيفية الكبيرة والفرصة لبناء أنفسهم في عالم 
التجارة والصناعة واخلدمات. وما نحن بحاجة إليه هو 

استراتيجية واضحة تنفذ على مدى سنوات خللق قطاع 
من املشاريع الصغيرة في االقتصاد الكويتي وأيضا توحيد 

اجلهات املانحة وإصدار قانون للمشاريع الصغيرة يلزم 
احلكومة بتنفيذها ويبعد عنها أيدي االحتكاريني واملتنفذين 

والبيروقراطيني.

إعادة اختراع قوانيننا اإلدارية إلنتاجية أفضل وخدمات ذات جودة:

اإلدارة الكويتية مرت مبراحل عديدة مهمة منذ اكتشاف 
النفط وأعد القارئ أنني سأخصص مقالة خاصة لها فهي 

طويلة وذات شجون، ولعل من أهم املراحل التي مررنا 
بها رؤيتنا للوظيفة العامة أنها مصدر لتوزيع الثروة وأنها 

ليست مجموعة من الواجبات واملسؤوليات التي يجب أن 
تؤدى مقابل األجر وأيضا مت فهم النصوص الدستورية 

بشكل خاطئ في أن الدولة يجب أن توفر الوظائف 
للمواطنني فتم تعيني اجلميع في احلكومة بالرغم من عدم 

احلاجة لهم، وأيضا من مواصفات اإلدارة أن القوانني 
املنظمة للعمل اإلداري ممثلة في قانون اخلدمة املدنية قد 
تقادم ولم يالحق التطورات اإلدارية احلديثة وهو أيضا 

لألسف يخدم الرؤية في أن الوظيفة العامة مصدر لتوزيع 
الثروة ومن األمور األساسية التي يفتقدها هذا القانون 

عدم تنظيمه للعمل االستراتيجي على مستوى املؤسسات 
احلكومية وإلزامها ببناء استراتيجيات موافقة الستراتيجية 

الدولة تنفذها على مدى متوسط وطويل، حيث أصبح 
العمل االستراتيجي من أساسيات اإلدارة احلديثة باإلضافة 
إلى أن القانون احلالي ال ينظم العمل القيادي بشكل ينتج 
قيادات فاعلة لها القدرة على إدارة املؤسسات العامة بكل 

فاعلية وجودة وحتقيق خطط واستراتيجيات احلكومة 
فمازالت ولألسف املناصب القيادية عرضة للمساومات 

السياسية وغيرها من املساومات وليست ضمن ضوابط 
إدارية واضحة ومعلنة حتقق الفرص للجميع وحتقق 
وجود مواصفات أساسية في القيادي تؤهله إلدارة ما 

أوكل إليه من مهام، وأيضا يفتقد القانون احلالي العدالة 
واملساواة في األجور بني العاملني، فاألجور ال تخضع 

للتوصيف والتقييم الوظيفي كما يحدث في أغلب دول 
العالم وهذا بدوره أدى إلى تفاوت األجور بني العاملني في 
مؤسسات الدولة املختلفة بالرغم من تشابه العمل وزيادة 

حجم اإلضرابات في املؤسسات العامة وتضخم الباب 
األول في زيادات ليس لها مبرر إنتاجي وال خدمي وإمنا 

استجابة إلى ضغوط سياسية ونقابية، وهذا من شأنه 
أن يهدد امليزانية العامة للدولة بعد سنوات قليلة ويبعد 

العمالة الكويتية عن التوجه إلى القطاع اخلاص، ومن 
األمور األساسية أيضا التي يفتقدها القانون تعزيز دور 
الالمركزية اإلدارية والتي أصبحت من أساسيات تقدمي 
اخلدمات العامة في الوقت املعاصر فاملطلوب وال شك 

النص القانوني على الالمركزية اإلدارية وإلزام املؤسسات 
العامة بها باألخص مع التوجه لزيادة حجم املدن احلديثة 

في الكويت والتقدم التكنولوجي السريع الذي يلزمنا 
بالالمركزية حتى نقدم خدمات أفضل وذات جودة عالية، 
ومن األمور األساسية في اإلدارة احلديثة أيضا احلفاظ 
على جودة اخلدمات فاملطلوب في الوقت املعاصر ليس 

تقدمي اخلدمة ولكن أيضا تقدميها على مستوى معني 
من اجلودة حتى تؤدي الغرض األساسي من تقدميها 

فأصبح اآلن هناك عدة أساليب لضمان جودة اخلدمات 
تأخذ بها مؤسسات العالم املعاصرة لضمان تقدمي اجلودة 
مثل اآليزو والسيكس سيجما واجلودة الشاملة فأصبح 
لزاما إلزام مؤسسات الدولة بالعناية في هذا اجلانب املهم 

في تقدمي اخلدمات العامة، ومن األمور املهملة: التدريب 
والتطوير، فعدد العاملني في اجلهاز احلكومي 70% منهم 

حملة شهادات ثانوية وهذا والشك يلزمنا بتدريب وتأهيل 
هذه الفئة العدادها ألخذ مكانها الوظيفي الصحيح في 

مؤسسات الدولة وأيضا التدريب للفئات األخرى من حملة 
الشهادات العليا والوظائف اإلشرافية من أجل مالحقة 

التطورات احلديثة في اإلدارة والتكنولوجيا وغيرها من 
العلوم األساسية لتطوير العمل وأهمية ربط التدريب 

بالترقي واحلصول على الوظائف اإلشرافية والقيادية. 
وال أريد أن أطيل على القارئ هنا في املواضيع األساسية 
احلديثة في اإلدارة التي يجب أن يتضمنها قانون اخلدمة 
املدنية أو القوانني اإلدارية األخرى املنظمة للعمل اإلداري 

ألنها كثيرة ويكفي أن تعرضنا ألهمها.
اإلدارة العامة هي التي تقود التنمية ولذلك يجب أن 

تكون هذه اإلدارة في تطور دائم وعلى قدرة في مالحقة 
التطورات اإلدارية واالقتصادية والتكنولوجية احلديثة 

حتى تستطيع أن تؤدي دورها في قيادة التنمية والتطور 
في البلد وأيضا إذا كنا راغبني في أن نرجع مكانة الكويت 

االقتصادية وزعامتها اخلليجية والعربية في االقتصاد 
واالستثمار والتجارة يجب أن نكون متطورين أكثر 

منهم وفي رأيي املتواضع أن القاعدة البشرية الكويتية 
مؤهلة لهذه املهمة ولكن املشكلة في النظام القدمي لإلدارة 
والقوانني اإلدارية املنظمة للعمل اإلداري فنحن وال شك 
بحاجة إلى تطويرها إذا ما أردنا حتقيق أهدافنا التنموية.

»الشال«: القرارات بالكويت مازالت تتخذ
باملراهنة على أحد وجهي قطعة العملة

العاملي إلى كارثة اقتصادية ولكنها 
الت����زال احتماالت قائم����ة وقوية، 
املسؤولون معظمهم في دولنا كانوا 
قد صرحوا بأن مشكلة أوروبا ليست 
مشكلتهم ألن قطاعاتهم املصرفية أو 
صناديقهم السيادية غير متورطة 
ف����ي قروضها، وهذا الكالم صحيح 
إذا لم ينزلق االقتصاد العاملي نحو 
سيناريو الركود العميق أو الكساد 
حينها ستكون إصابة دول اإلقليم 
ش����ديدة ورمبا أشد من دول األزمة 
وللتذكير فقط انخفضت أس����عار 
النفط ما بني يوليو 2008 وديسمبر 
2008 من أكثر من 140 دوالرا إلى أقل 
من 40 دوالرا خوفا من السيناريو 
املذك����ور ودول اإلقليم لن تتحمل 
طويال أس����عارا للنفط دون ال� 40 
دوالرا وه����ي لم تقم ب����أي اختبار 
حصيف للضغط لو حتقق وشكرا 

لألوروبيني حتى اآلن. 
أما في الكويت فمازالت القرارات 
تتخذ برمي قطعة عملة في الهواء 
بعد املراهنة على أحد وجهيها وهذا 
ما حدث أخيرا عند االختيار ما بني 
قبول استقالة احلكومة أوال أو حل 
مجل����س األمة أوال م����ا أوقع البلد 
في إش����كال دستوري فكيف إلدارة 
كهذه أن تفهم ما يجري في العالم 
وتتحوط له، فاألص����ل في اإلدارة 
احلصيفة هو االحتراز من حدوث 
األخطاء واألخطاء حتدث استثناء 
ال أن تدمن تكرار األخطاء ويضيع 
وقت ثم����ني وتكلفة غي����ر مبررة 
للبحث عن مخ����ارج لها، وال نريد 
لوم حكومة جديدة مصغرة ومؤقتة 
وس����ندعمها إن قاتلت من أجل وأد 
الفساد ونزاهة االنتخابات النيابية 
املقبل����ة والعال����م واإلقليم حولنا 
يغلي����ان وأداء اإلدارة العامة لدينا 
محبط والتحدي احلقيقي سيكون 
في نبذ احملاصصة واملكافأة باملنصب 

عند تشكيل احلكومة املقبلة.

البنك املركزي األوروبي في مواجهة 
األزمة فالبعض يريدون له أن يتوسع 
في شراء السندات السيادية والبنك 
املركزي األوروبي لم يشتر سوى 
3% م����ن ديون أعضائه الس����يادية 
مقابل 20% لبريطانيا و15% ألميركا 
ولديه هامش أوسع للحركة والسبب 
املعلن كان احترام استقاللية السلطة 
النقدية. وفي نهاية االجتماع وافقت 
26 دولة من 27 دولة عليها وألنها 
إلى تعدي����ل بروتوكوالت  حتتاج 
الوحدة األوروبية كلها ثالث منها 
حتتاج إلى تصديق على املوافقة من 
برملاناتها وحدها بريطانيا التي أرادت 
اس����تثناء لقطاعها املالي من بعض 
القيود واألعباء املالية رفضت االتفاق 
اجلديد، وقد فسر البعض هذا املوقف 
بأنه نية لالنسحاب البريطاني من 
منظومة الوح����دة األوروبية إال أن 
رئيس الوزراء البريطاني �� احملافظ 
وللغالبية موقف مناهض للوحدة � 
قال إن بريطانيا حريصة على وحدة 
أوروبا ومصلحتها في البقاء ضمنها 
ألنها تدعم سوقها املوحدة التي متثل 

أكبر شركائها التجاريني.
وق����ام األوروبي����ون مبا عليهم 
وانخفضت احتماالت انزالق االقتصاد 

اس����تعرض تقرير »الش����ال« 
االقتص����ادي األس����بوعي األزم����ة 
األوروبي����ة واإلقليمية من اجلانب 
السياس����ي االقتصادي ومقارنتها 
باألداء االقتص����ادي احمللي، مبينا 
ان أزم����ة منطقة اليورو ال يختلف 
اثن����ان عل����ى انها التهدي����د األكبر 
باملنطقة حاليا فقد يؤدي انفراطها 
إلى ان����زالق االقتصاد العاملي نحو 
حقبة ركود عميق ورمبا كساد طويل 
األمد، االتف����اق على أنها مكمن أهم 
التهديدات يشمل أوباما في أقصى 
الغرب والصني في أقصى الشرق كما 
يشمل محافظ بنك إجنلترا وميركل 
وساركوزي وغيرهم، أما خطورتها 
فهي غير محتملة لو ذهب االقتصاد 
العاملي إلى األسوأ ومن هم في سلطة 
اتخاذ القرار في العالم معظمهم يعون 
متاما تداعيات أزمة عام 1929 التي 
انتهت بح����رب عاملية مدمرة حتى 
استطاع العالم اخلروج من تبعات 
تلك األزمة. وفي اجتماع آخر األسبوع 
قبل الفائ����ت � اجلمعة 2011/12/9 � 
لقمة دول الوح����دة األوروبية )27 
القلق  أن  أثبت األوروبيون  دولة( 
وحده ال يكفي وأن احلاجة ماس����ة 
إلى قرارات مبس����توى األزمة فيها 
أساس ملواجهة األزمة القائمة وفيها 
إعادة بناء املنظومة األوروبية كلها 
مبا يسمح بالتحوط من أزمة مماثلة 
قادمة، فالقرارات تشمل زيادة رصيد 
الدعم املالي ملواجهة الديون السيادية 
احلالية بشكل مباشر أو من خالل 
صندوق النقد الدولي ومراقبة على 
أعلى مستوى باجتماعات قمة شهرية 
في السنة املقبلة والقرارات تشمل 
تنازال س����ياديا من الدول كلها عن 
جانب من استقالليتها إذا لم تلتزم 
مبعايير صارمة مبا فيها فرض تلقائي 
العدل األوروبية  لعقوبات محكمة 
وتعني مركزية إدارة السياسة املالية، 
ما لم تناقش����ه قمة أوروبا هو دور 

تعديل مسار االقتصاد الوطني يحتاج لقرارات سريعة وجذرية

منو إجمالي موجودات »بيتك« بنسبة 6.1%  بنهاية الربع الثالث
تناول تقرير الشال االقتصادي األسبوعي البيانات املالية لبيت التمويل 

الكويتي لفترة األشهر التسعة األولى من العام  احلالي واملنتهية في 
30 سبتمبر 2011، والتي تشير إلى أن البنك بعد خصم مخصص 

حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، وضريبة دعم العمالة، والزكاة، 
واحلصص غير املسيطرة، حقق أرباحا بلغت نحو 57 مليون دينار، 

بتراجع مقداره 24.4 مليون دينار، ومسجلة نسبة تراجع بلغت %29.9، 
 مقارنة بنحو 81.4 مليون دينار، للفترة ذاتها من عام 2010، ومعها تراجع 
مستوى  هامش صافي الربح إلى ما نسبته 9.9% من نحو 14.3%، للفترة 

عينها من العام املاضي.  والسبب الرئيسي خلف هذا التراجع هو ارتفاع 
مخصص انخفاض القيمة بنحو 32.6 مليون دينار، حني بلغ نحو 155.2 

مليون دينار، في سبتمبر عام 2011 مقارنة مع 122.6 مليون دينار، 
في الفترة نفسها من عام 2010، األمر الذي أسهم في ارتفاع إجمالي 

املصروفات بنحو 48.4 مليون دينار حني بلغت نحو 397.1 مليون 
دينار، مقارنة مع 348.7 مليون دينار . وارتفع إجمالي اإليرادات بنحو 
5.8 ماليني دينار، أي نحو 1% وصوال إلى 577.2 مليون دينار، مقارنة 

مع 571.4 مليون دينار للفترة نفسها من العام السابق، أي بهامش 
أقل بكثير من ارتفاع إجمالي املصروفات، شامال املخصصات.  وفي 
التفاصيل، تراجعت إيرادات التمويل بنحو 18.5 مليون دينار وصوال 

إلى 370.2 مليون دينار، مقارنة مع 388.6 مليون دينار للفترة نفسها 
من العام السابق، وتراجع، أيضا، بند ربح العمالت األجنبية بنحو 18.7 

مليون دينار، وصوال إلى خسائر بنحو 9.3 ماليني دينار، مقارنة مع 
أرباح بنحو 9.4 ماليني دينار للفترة نفسها من العام السابق، بينما 

ارتفع بند إيرادات استثمارات بنحو 38 مليون دينار أي نحو %84.1، 

حني ارتفع من 45.2 مليون دينار في سبتمبر عام 2010، إلى 83.3 
مليون دينار. وتشير البيانات املالية للبنك إلى أن إجمالي املوجودات 
قد سجل ارتفاعا، بلغ قدره 762.1 مليون دينار ونسبته 6.1%، لتصل 

إلى 13310.6 مليون دينار، مقابل 12548.5  مليون دينار، في نهاية عام 
2010، وبلغ ارتفاع إجمالي املوجودات نحو 1255.5 مليون  دينار، أو 
ما نسبته 10.4%، عند املقارنة بالفترة نفسها من عام 2010، حني بلغ 

12055.1 مليون دينار  . وارتفع بند مدينون بنحو 214.5 مليون دينار 
في سبتمبر عام 2011، أي نحو 3.9% وصوال إلى 5760.4 مليون دينار 

)43.3% من إجمالي املوجودات( مقارنة مع 5545.9 مليون دينار في نهاية 
عام 2010 )44.2% من إجمالي املوجودات(، وارتفع نحو 126.8 مليون 
دينار أي نحو 2.3% عند املقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق 

عندما بلغ نحو 5633.6 مليون دينار )46.7% من إجمالي املوجودات(.
وارتفع بند استثمارات عقارية بنحو 118.1 مليون دينار أي نحو %21 

في سبتمبر عام 2011 وصوال إلى 679.5 مليون دينار )5.1% من إجمالي 
املوجودات(، مقارنة مع 561.4 مليون دينار في نهاية عام 2010 )4.5% من 
إجمالي املوجودات(، وارتفع البند نفسه بنحو 133.1 مليون دينار مقارنة 

مع الفترة نفسها من العام السابق عندما بلغ نحو 546.4 مليون دينار 
)4.5% من إجمالي األصول(، بينما تراجع بند مرابحات قصيرة األجل 

بنحو 209 ماليني دينار حني بلغ 1388.4 مليون دينار )10.4% من إجمالي 
املوجودات( مقارنة مع 1597.4 مليون دينار في نهاية عام 2010 )%12.7 

من إجمالي املوجودات(، وعند املقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق 
جند ارتفاعا بنحو 282.7 مليون دينار أي نحو 25.6% عندما بلغ نحو 

1105.6 مليون دينار )9.2% من إجمالي املوجودات(. 

منطقة اليورو تغرق في ركود بعد عامني من االنتعاش الهش

..وأوباما يرحب باتفاق خفض الضريبة على الدخل للعاملني األميركيني 

مجلس الشيوخ األميركي يقر نفقات الدولة الفيدرالية 
بقيمة تفوق ألف مليار دوالر لتجنب شللها 

واشنطن � رويترز: رحب الرئيس 
األميركي باراك اوباما أمس باتفاق 
أعده أعضاء بالكونغرس لتمديد 
خفض الضريبة على الدخل للعاملني 
األميركيني ملدة شهرين واستمرار 
الطارئة للعاطلني عن  املساعدات 

العمل. وقال اوباما في تصريحات 
مقتضبة بالبيت األبيض »هذا إنفاق 
لألموال يفيد ايضا األسر واألعمال 
واالقتصاد بالكامل و»مس���اعدات 
العاطلني« هي عصب حياة كانت 
ستضيع بالنس���بة ألكثر من 2.5 

مليون شخص في اول شهرين من 
العام املقبل لو كان الكونغرس لم 
الكونغرس على  يتحرك«. وحث 
التحرك بس���رعة عندما يعود من 
العطلة الش���توية لتمديد خفض 
انه  بالكامل قائال  الضريبة للعام 

»من غير املقبول« السماح بانتهاء 
مدة خفض الضريبة. وقال اوباما 
»يجب ان يكون )متديد اخلفض( 
مس���ألة ش���كلية واملأمول ان تتم 
بأقل جدل ممك���ن عندما يعودون 

في يناير«.

واشنطن � أ.ف.پ: صادق مجلس 
الشيوخ األميركي امس على سلسلة 
هائلة من االجراءات بقيمة تفوق ألف 
مليار دوالر لتمويل الدولة الفيدرالية 
حتى 30 س����بتمبر 2012 مبا يجنب 
شلل خدماتها االدارية. وبتأييد 67 
صوتا ومعارضة 32 تبنى مجلس 
الشيوخ مجمل هذه االجراءات غداة 
تصويت مماثل في مجلس النواب 
على هذه احلزمة الضخمة من النفقات 

البالغة 915 مليار دوالر. ويعود اآلن 
الى الرئيس األميركي باراك اوباما 
ان يص����ادق نهائيا على االجراءات 
التي تشمل نفقات بقيمة 915 مليار 
دوالر، اضاف����ة ال����ى 126.5 مليارا 
لعمليات لم تكن في احلس����بان في 
اخلارج تخصص مبجملها للجيش. 
وكان ابرز اعضاء مجلسي الشيوخ 
الى اتفاق مساء  والنواب توصلوا 
اخلميس على اجراءات امليزانية ما 

يحول دون اغالق بعض اخلدمات 
االدارية. ويكفي التصويت في احد 
الكونغ����رس للحيلولة  مجلس����ي 
دون ش����ل عمل احلكومة، بحسب 
نواب. وتضمنت االجراءات التي مت 
إقرارها متويل اعمال وزارات اإلدارة 

الفيدرالية.
ويأتي هذا التصويت بعد أيام من 
املفاوضات الشاقة للتوصل الى اتفاق، 
وسط حملة الرئيس الدميوقراطي 

باراك اوباما إلعادة انتخابه لفترة 
ثاني����ة في الع����ام 2012، واخلالف 
بني احلزب����ني. ويرجع اخلالف بني 
احلزبني الى اجلدل حول مس����اعي 
البيت األبيض الى خفض الضرائب 
مبقدار 1500 دوالر لنحو 160 مليون 
عامل، ومحاولة اجلمهوريني إجبار 
اوباما على إعادة التفكير في القرار 
بشأن مشروع مد خط ألنابيب النفط 

بني كندا والواليات املتحدة.

باريس � أ.ف.پ: بعد عامني من 
االنتعاش الهش يرزح النمو العاملي 
حتت وطأة ازمة الديون فيما يبدو 
ان منطقة اليورو مركز االزمة غرقت 
انكماش، في سيناريو  مجددا في 
دائم���ا كان مصدر تخوف لم يكن 
من املمكن تفاديه في نهاية املطاف. 
فبالرغم من وعود القادة االوروبيني 
وقوى عظمى اخ���رى في كل قمة 
ببذل »كل اجلهود« لتالفي االسوأ، 

لم يفعل شيء. فاالزمة تستفحل كما 
حذرت املديرة العامة لصندوق النقد 
الدولي كريستني الغارد اخلميس 
املاضي. وأكثر االنباء اثارة للقلق 
تأتي م���ن اوروبا، وخصوصا من 
منطقة الي���ورو حيث بات املرور 
مبرحلة ركود ولو لفترة قصيرة 
في افضل االح���وال، امرا محتوما 
في راي معظ���م خبراء االقتصاد. 
التعاون والتنمية  وكانت منظمة 

االقتصادية اول من حذر في اواخر 
نوفمبر من ان »منطقة اليورو متر 
على ما يب���دو بانكماش طفيف« 
الناجت  يترجم بتراج���ع الجمالي 
الداخلي اواخر 2011 ومطلع 2012 
في االقتصادي���ات الثالثة االولى، 
املانيا وفرنسا وايطاليا. وبالرغم من 
تباطؤ الفت اليزال االقتصاد العاملي 
صامدا بصورة او بأخرى. وبحسب 
منظمة التعاون والتنمية االقتصادية 

فان منو الكوكب سيتباطأ بنسبة 
3.4% الع���ام املقبل بعد 3.8% هذا 
العام، فيما اعل���ن صندوق النقد 
الدولي انه سيخفض »على االرجح« 
توقعا ب� 4% في يناير بالنسبة للعام 
2012. من جهتهم لم يتوصل القادة 
االوروبيون الى حل سريع الزمة 
الديون في منطقة اليورو التي بات 
عدد من دولها مجددا هدفا لوكاالت 

التصنيف االئتماني. 

»إيرباص« تتخطى العدد املستهدف 
A380 لتسليمات الطائرة

السعودية متتلك 283 تريليون
 قدم مكعبة من الغاز

انضمام روسيا إلى منظمة التجارة 
العاملية بني الطموحات والتحديات

تقرير: الكويتيون األكثر متلكًا 
للعقارات خليجياً في دول »التعاون«

باريس � رويترز: تخطت شركة إيرباص العدد املستهدف 
للعام 2011 لتسليمات طائرتها العمالقة )A380( في وقت متأخر 
من يوم اجلمعة املاضي عندما س���لمت طائرتني في غضون 
دقائق ليصل إجمالي عدد الطائرات التي مت تسليمها هذا العام 
إلى 26. وكانت الش���ركة األوروبية قد استهدفت تسليم 25 

على األقل من أضخم طائرة ركاب في العالم هذا العام.
وزادت في وقت سابق من اليوم هدفها لعدد الطائرات التي 

تعتزم تسليمها العام املقبل إلى 30 طائرة على األقل.
وتسلمت شركة طيران االمارات التي مقرها دبي الطائرة 
ال� 25 التي غادرت خط اإلنتاج مساء اجلمعة. وبعدها بدقائق 

تسلمت شركة تشاينا ساذرن الطائرة ال� 26.
وتس���ابق ايرباص الزمن للوفاء برقم قياس���ي إجمالي 
مستهدف لتسليم ما بني 520 و530 طائرة من جميع األنواع 
في 2011. وسلمت ايرباص � أكبر صانع للطائرات في العالم 

متقدمة على بوينغ � 477 طائرة حتى نهاية نوفمبر.

الرياض � يو.بي.آي: أعلن مصدر رس����مي س����عودي أن 
اململكة متتلك 283 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي 
وحتتل املركز الرابع عامليا في حجم االحتياطيات، مش����يرا 
إلى أن قيمة شركة أرامكو السعودية تتجاوز 8 تريليونات 
دوالر حيث متلك أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة تتجاوز ال� 
264 مليار برميل. وحلت شركة النفط اإليرانية في املركز 
الثاني وسيطرت على نتائج هذا العام حتقيق شركات النفط 
الصينية والروس����ية والكندية مراكز متقدمة واس����تمرت 
منافسة شركات األسواق الناشئة للشركات العاملية. واعتمد 
التصنيف على احلجم التشغيلي بدال من رسملة السوق أو 
املقاييس املالية األخرى بهدف تقدمي عرض ش����امل لوضع 
الصناعة النفطية ومت دمج س����تة معايير تشغيلية شملت 
احتياطيات النفط والغاز وإنتاجهما وبيع املنتجات وقدرة 

املصافي على التكرير. 
ونقلت صحيفة »الري����اض« عن د.فهد بن جمعة عضو 
جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية قوله »إن أرامكو السعودية 
أظهرت نتائج كبيرة منذ بداية التنقيب عن النفط في عام 1933 
ثم إنتاج النفط والغاز إلى تكرير النفط وتسويقه وتوزيعه 
محليا عبر شبكة من خطوط أنابيب يبلغ طولها حوالي 20 
ألف كيلومتر وعامليا عن طريق شركة فيال البحرية العاملية 
التابعة ألرامكو السعودية املكونة حاليا من 30 ناقلة كبيرة 

ومتوسطة إلى آسيا وأميركا الشمالية وأوروبا.
 وأضاف »ارامكو تصدر من النفط ما يقارب ال� 6.5 ماليني 
برميل يوميا ومن املنتجات املكررة ما نس����بته 52.7% إلى 
آس����يا و1.7% إلى الواليات املتحدة و3.1% منطقة املتوسط 
و37.1% إلى مناطق أخرى وتستحوذ اململكة على نحو 100 
حقل رئيس����ي للنفط والغاز الطبيعي ينتشر بها أكثر من 

1500 بئر«.

جنيڤ � كونا: ما ان وافق مؤمتر منظمة التجارة العاملية 
الوزاري الثامن الليلة قبل املاضية على انضمام روسيا الى 
عضويته بعد 18 عاما من املفاوضات املضنية بني اجلانبني 
حتى انهمك احمللل���ون بحثا عن الفوائ���د املرتقبة من تلك 

اخلطوة التاريخية.
ففيما يتفق احملللون على تاريخية هذا احلدث النضمام 
دولة بحجم روسيا االقتصادي الى منظمة التجارة العاملية 
اال انهم في الوقت ذاته يترقب���ون تأثير هذا االلتحاق على 
اداء عمل املنظمة ومدى استفادة الدول األعضاء من السوق 

الروسية ومدى التزام موسكو بقواعد اللعبة.
فقد أش���ار بعض املراقبني في تصريحات ل� »كونا« الى 
ان انضمام روس���يا قد يوجد نوعا من التوازن في مسارات 
مفاوضات املنظمة املتعثرة دائما السيما انها ستكون الدولة 
الرابعة من دول مجموعة )بريك( االقتصادية التي تضم البرازيل 
والصني والهند داخل املنظمة وهي الدول التي توصف بانها 

قاطرة االقتصاد العاملي املتعثر شماال واملنتعش جنوبا.
وفي الوق���ت ذاته تأمل الدول النامي���ة واألكثر فقرا في 
احلصول على التأييد الروس���ي لقضايا الربط بني التجارة 
والتنمي���ة من خالل احلصول على فرص جتارية أفضل في 
السوق الروسية تعوض فيه ما لم تتمكن من الوصول اليه 
من التعامل مع الدول األكثر منوا. في املقابل يقول احملللون 
ان الدول الغربية املتقدمة تتوقع من روسيا البدء في تخفيض 
احلواجز التجارية وتخفيض الرسوم املفروضة على األعمال 
التجارية وخفض الرس���وم املفروضة على شركات طيران 

االحتاد األوروبي.

العربية.نت: قال تقرير صادر عن قطاع املعلومات باألمانة 
العامة ملجلس التعاون اخلليجي ان متلك العقار من قبل مواطني 
التكتل ينمو في ال����دول األعضاء األخ����رى. وتظهر البيانات 
اإلحصائي����ة ان متلك مواطن����ي دول املجلس للعقار في الدول 
األعضاء األخرى قد ارتفع خالل عام 2010، ليبلغ 10657 حالة 
متلك، وبنس����بة زيادة قدرها 12.7% مقارنة بالعام 2009، الذي 
سجلت فيه 9457 حالة متلك. كما تظهر البيانات ارتفاع اإلجمالي 
التراكمي حلاالت شراء العقار ليبلغ 77804 في نهاية عام 2010، 
مقارن����ة ب� 67416 حالة متلك في نهاية عام 2009. والس����ماح 
بتمل����ك مواطني »التعاون« للعقار في الدول األعضاء األخرى 
ميثل احد املسارات العشرة للسوق اخلليجية املشتركة التي 
حددتها االتفاقية االقتصادية لعام 2001، حيث يعامل مواطنو 
دول املجلس الطبيعيون واالعتباريون في اي دولة من الدول 
األعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق او متييز. وبحسب 
التقرير الذي نشرته امس صحيفة »الرياض« السعودية جاءت 
اإلمارات في املرتبة األولى في استقطاب مواطني دول املجلس 
للتملك فيها في العام 2010، وبعدد 4604 عقود متلك او نسبته 
43% من اجمالي عدد املتملكني للعقار، وحلت سلطنة عمان في 
املرتبة الثانية، حيث بلغ عدد مالك العقار فيها 4370 وبنسبة 
قدرها 41%. وحلت اململكة العربية السعودية في املرتبة الثالثة 
ب� 819 حالة متلك، وبنسبة قدرها 8% واحتلت مملكة البحرين 
والكويت ودولة قطر املراتب الرابعة واخلامسة والسادسة بنسب 
قدره����ا 4% و3% و1%، على التوالي. وتصدر الكويتيون قائمة 
املتملكني للعق����ار من مواطني دول املجلس، حيث بلغ عددهم 
4158 في الدول األعضاء األخرى، وتال ذلك مواطنو اإلمارات بعدد 
2474 مواطنا، ث����م مواطنو مملكة البحرين في املرتبة الثالثة 
بعدد 1846 مواطنا، واحتل مواطنو اململكة العربية السعودية 
ودولة قطر وسلطنة عمان املراتب الرابعة واخلامسة والسادسة 

بعدد 1204 و544 و431 مواطنا، على التوالي.

أزمة منطقة اليورو 
متثل التهديد األكبر 

للمنطقة حاليا 
وانفراطها يؤدي 
النزالق االقتصاد 

العاملي نحو حقبة 
ركود عميق


