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«A-» ستاندرد آند بورز» تثبت تصنيف «اخلليج» عند» «بوبيان للتأمني التكافلي» تضيف تغطية «كورونا» 
قامت وكالة ستاندارد آند إلى برنامجها التأميني للسفر

العامليــة للتصنيفات  بورز 
االئتمانية بتثبيت تصنيف 
بنك اخلليــج االئتماني عند 
املرتبة «A-/A-٢» مع تعديل 
نظرتها املستقبلية للبنك من 

مستقرة إلى سلبية.
وذكــرت الوكالــة أن هذا 
التعديل في النظرة املستقبلية 
اتباعا لنفس اإلجراء املتخذ 
مــن قبلهــا علــى تصنيــف 
الكويت والذي أصدرته في ١٧ 
يوليو اجلاري، حيث يعكس 
الســيادي بصفة  التصنيف 
أساســية املخاطــر الناجمة 
عــن الضغــوط املالية، التي 
تشمل احتمال نفاد صندوق 
االحتياطي العام، الذي ميثل 
املصدر احلكومي األساســي 
العامة، مع  لتمويل املوازنة 
عدم توافر ترتيبــات بديلة 

للتمويل في الوقت الراهن.
واكدت الوكالة أن الوضع 
املالــي لبنك اخلليــج يتميز 
باملرونة الالزمة ليتواءم مع 
التباطؤ االقتصادي احلالي، 
وبافتراض انتعاش االقتصاد 

أعلنت شــركة بوبيان 
للتأمني التكافلي في بيان 
صحافــي أمس عن إضافة 
(التغطيــة التأمينية على 
اإلصابة بڤيــروس كورنا 
الــى برنامــج  املســتجد) 
التكافلي للتأمني  بوبيــان 
على السفر، وذلك مواكبة 
منها لإلجراءات االحترازية 
التي تضمن للجميع سفرا 
آمنــا في ظــل التطــورات 

األخيرة. 
وقال الرئيس التنفيذي 
للشركة إبراهيم اخلزام ان 
التغطية تشمل املصاريف 
الطبيــة الطارئة في حالة 
اإلصابة بڤيروس كورونا 
حتى اســتقرار احلالة الى 
٣٠ ألف يورو، باإلضافة الى 
التغطيات األخرى املوجودة 
مســبقا مثــل احلــوادث 
واملســاعدة  الشــخصية 

اإليجابية لنســبة رأس املال 
املعدل باملخاطر، ومستويات 
التمويل والسيولة التي يتمتع 
بهــا البنك مقارنــة بوحدات 

القطاع املصرفي محليا.
وتعليقا على تقرير وكالة 
ســتاندارد آند بــورز، قالت 
رئيس عالقات املستثمرين في 
بنك اخلليج دالل الدوسري: 
تثبيــت  بتلقــي  «ســررنا 
تصنيف مصرفنا االئتماني 
 (A-) للمصدر عنــد املرتبة
من قبل وكالة ستاندارد آند 

بورز».
وأضافــت الدوســري أن 
«الســبب في تعديل النظرة 
مــن  للبنــك  املســتقبلية 
(مســتقرة) إلــى (ســلبية) 
يعود في األساس إلى اإلجراء 
السيادي املتخذ مؤخرا، والذي 
كان متوقعا، حيث يحظى بنك 
اخلليج بأهمية بالغة ويشكل 
جــزءا من القطــاع املصرفي 
الكويتي، فكان من الطبيعي 
أن يتأثر بالوضع االقتصادي 
احمللي. ونأمل في انحســار 
الضغوط التي أدت إلى تباطؤ 

بأســعار تنافســية كمــا 
ميكن احلصول عليها عبر 
التواصل مع مركز االتصال 
وخدمة الواتساب الرسمية 
اخلاصة بالشركة على مدار 

الساعة.
وأكــد اخلــزام أن هــذه 
اإلضافة املهمة تأتي مواكبة 
ملتطلبات السلطات الصحية 
في الكويت وإعالن اإلدارة 
العامــة للطيــران املدنــي 
ضــرورة توافر هذا النوع 
من التأمني للمسافرين بدءا 

من أغسطس املقبل.
وأضاف «حترص شركة 
التكافلي  للتأمــني  بوبيان 
على طرح منتجات جديدة 
ومواكبــة للتطورات التي 
ارتباطــا وثيقــا  ترتبــط 
بحياة املواطنني واملقيمني 
اليوميــة وتقدميهــا وفق 
أفضــل املعايير مــع أعلى 

االقتصاد، والناجمة بشــكل 
أساسي عن جائحة كورونا 
وغيرها من الضغوط املالية، 

في املستقبل املنظور».
هذا، واليزال بنك اخلليج 
يحظــى بالتقدير العاملي من 
حيــث جدارتــه االئتمانيــة 
املاليــة، حيــث مت  وقوتــه 
تصنيفه في املرتبة «A» من 
التصنيــف  جميــع وكاالت 
الكبرى.  العاملية  االئتمانــي 
التصنيف  إلــى  فباإلضافــة 
األخير من وكالة ســتاندارد 
آند بورز، يتمتع بنك اخلليج 
 «A+» بتصنيــف في املرتبة
للجــدارة املاليــة على املدى 
الطويل مع نظرة مستقبلية 
«مستقرة» من وكالة فيتش، 
 «Aوتصنيف فــي املرتبة «٣
للودائع على املدى الطويل مع 
نظرة مستقبلية «مستقرة» 
من وكالة موديز إنفستورز 
سيرفســز، وتصنيــف فــي 
للعمــالت   «A+» املرتبــة 
األجنبية على املدى الطويل مع 
نظرة مستقبلية «مستقرة» 
من وكالة كابيتال إنتليجنس.

مستويات اخلدمة للعمالء».
وأكد اخلزام أن شــركة 
التكافلي  للتأمــني  بوبيان 
حريصة على مواكبة كافة 
التطــورات التــي تتعلــق 
بإجراءات السالمة واألمان 
واحلفاظ على صحة اجلميع 
التــي أعلنتهــا الســلطات 
الصحية في الكويت والتي 
تهدف الى التقليل من اآلثار 
السلبية النتشار ڤيروس 

كورونا. 
العامة  وكانــت اإلدارة 
للطيران املدني قد اصدرت 
الصحــي  البروتوكــول 
املعتمد للتشغيل التجاري 
والــذي يتضمــن ضرورة 
توافر تأمني صحي جلميع 
املواطنني املسافرين للخارج 
يغطي فترة السفر وعالج 
االصابة بڤيروس كورونا 

املستجد.

الشركة توفر ٥ باقات بتغطيات تصل إلى ١٨٠ ألف دينار متوافقة مع الشريعة

دالل الدوسري

ابراهيم اخلزام

العاملي في ٢٠٢١.
أما العوامل األخرى التي 
أدت إلى تثبيت تصنيف البنك 
االئتماني للمصدر على املدى 
الطويل واملدى القصير عن 
املرتبة (A-/A-٢) فتتضمن 
ارتفــاع حجــم املخصصات 
املتراكمة للبنك (وصلت نسبة 
التغطية إلى ما يقارب ٥٠٠٪ 
في نهاية ٢٠١٩)، وسالمة مركز 
البنك في السوق كرابع أكبر 
بنــك جتــاري فــي الكويت، 
إيراداتــه  فــي  والتحســن 
واستقرار أعماله، والتنبؤات 

أو  وإلغــاء  الشــخصية 
الرحالت واألمتعة  تأجيل 

الشخصية.
وأضاف أن شركة بوبيان 
للتأمــني التكافلي توفر ٥ 
باقات بتغطيات تصل الى 
١٨٠ ألف دينار متوافقة مع 
أحكام الشريعة اإلسالمية، 
مؤكدا انها متوافرة للجميع 

شركات اخلليج ترجئ االستثمارات بفعل «النفط وكورونا»

«التجارة»: إضافة ٦ أنشطة جديدة للدليل 
املوحد لألنشطة االقتصادية اخلليجية

رويتــرز: قالت وكالة ســتاندرد اند 
 (S&P) بــورز للتصنيــف االئتمانــي
إن الشــركات في منطقــة اخلليج، التي 
تضــررت بســبب تراجع أســعار النفط 
وأزمــة ڤيروس كورونا، ســترجئ على 
األرجح االستثمارات هذا العام حيث تولي 
اهتمامها للتكاليف والســيولة، مشيرة 
إلى أن التعافي سيستغرق ما ال يقل عن 
بضعة فصول. وأصدرت ســتاندرد اند 
بورز تقييمات سلبية لـ ١٦ كيانا في دول 
مجلس التعاون اخلليجي، متوقعة انكماشا 
اقتصاديا في نطاق بني منتصف وأقصى 
خانة اآلحاد ملعظم دول املجلس هذا العام. 
وقالت الوكالة في تقرير «نتوقع ضغطا 
شامال في معظم القطاعات واألسواق في 

املنطقة لكن البعض سيشعرون به أكثر 
من غيرهم مع تباطؤ النشاط االقتصادي 
وتراجع الدخل املتــاح لإلنفاق وضعف 
اجتاهات التوظيــف». وذكر التقرير أن 
قطــاع الطيران والســياحة همــا األكثر 
تضررا، الســيما فــي دبي حيــث للنقل 
والسياحة أهمية كبيرة لالقتصاد. وذكرت 
الوكالة أن قطاع العقارات في دبي، الذي 
تباطأ طيلة معظم العقد املاضي، سيواجه 
املزيد من الضغط. وخفضت هذا الشهر 
التصنيــف االئتمانــي الثنتــني من أكبر 
شركات العقارات في اإلمارات إلى «عالي 
املخاطر». وقالت الوكالة «نظرا لتحديات 
منو اإليــرادات وغياب الرؤية الواضحة 
بشــأن توقيــت التعافــي فــإن التركيز 

الرئيسي ملعظم الشركات التي نصنفها 
هو إدارة التدفقات النقدية واحلفاظ على 
الســيولة». وتراجع الشــركات تكاليف 
التشغيل وتعيد التفاوض بشأن العقود 
كما جلأت إلى خفض األجور وتســريح 
العمالــة. كمــا خفضت شــركات النفط 
التكاليف، واســتفادت تلك الشركات من 
ميزة تتعلق بالتكلفة مقارنة مع الشركات 
العامليــة املناظرة، حيــث من املتوقع أن 
ترجئ أبوظبــي والكويت وقطر وعمان 
اســتثمارات كبيرة مرتقبــة في تطوير 
أنشطة املصب. وحتظى شركات االتصاالت 
واملرافق بوضع أكثر أمانا، لكنها قد تتأثر 
برحيل العمال األجانب الذين يشــكلون 

نسبة كبيرة من تعداد سكان املنطقة.

أعلنــت وزارة التجــارة والصناعــة 
عــن إضافة ٦ أنشــطة جتاريــة جديدة 
ضمن الدليل املوحد لتصنيف األنشطة 
االقتصادية بدول مجلس التعاون لدول 
اخلليــج، واملنصوص عليهــا في املادة 
الثالثة من القرار االداري رقم ١١٢٨ لسنة 
٢٠١٩ بشأن تشكيل جلنة تصنيف األنشطة 
التجارية واملهنية واحلرفية. وأوضحت 

«التجارة» في بيان لها، ان القرار الوزاري 
رقم ١٢٨ لسنة ٢٠٢٠ الصادر بشأن إضافة 
أنشطة جتارية وضح طبيعة األنشطة 
الســتة اجلديدة، وهي نقــل اجلثث في 
املناطق احلدودية، الى جانب نشاط نقل 
املرضى وكبار السن للحاالت غير العاجلة، 
باإلضافــة الى نشــاط نقل كبار الســن 
وذوي االحتياجــات اخلاصة وتصنيع 

املجسمات باســتخدام الطباعة متعددة 
األبعــاد، ونشــاط تأجير قطــع املعدات 
البحرية وكذلك نشــاط ادارة وتشغيل 
املرافق الرياضية وتقدمي كافة اخلدمات 
الالزمــة لها. ولفتــت «التجارة» إلى انه 
يعمل بالقرار الوزاري من تاريخ صدوره 
وينشر باجلريدة الرسمية وعلى جميع 

اجلهات - كل فيما يخصه - تنفيذه.

قطاع االتصاالت يحظى بوضع أكثر أماناً لكنه قد يتأثر برحيل العمال األجانب

مشروع الدبدبة عامان من الطرح وانتهى باإللغاء.. فما األسباب احلقيقية؟!
الدبدبــة للطاقــة الشمســية  مشــروع 
الكهروضوئية بسعة ١٥٠٠ ميغاواط، يعتبر 
املرحلة الثانية من مشــروع مركز الشقايا 
للطاقة املتجددة والذي مت اإلعالن عنه منذ 
انطالقة رؤية صاحب السمو األمير الشيخ 
صبــاح األحمد في مؤمتر االقتصاد الدولي 
بالدوحة في ديسمبر ٢٠١٢، بحيث املفترض 
أن يتكون مركز الشقايا من ٣ مراحل بقدرة 
إجمالية ٢ غيغاواط لتساهم مصادر الطاقة 
املتجــددة بـ ١٥٪ من الطلــب على الكهرباء 

بالكويت بحلول ٢٠٣٠.
وقد مت تنفيذ املرحلة األولى وتشغيلها 
كليا في ٢٠١٧ بقدرة إجمالية تبلغ ٧٠ ميغاواط 
موزعة علــى ٥٠ ميغاواط طاقة شمســية 
حراريــة، و١٠ ميغــاواط طاقــة رياح، و١٠ 
ميغاواط من الطاقة الشمسية الكهروضوئية. 
واملرحلة الثانية من مركز الشقايا، مشروع 
الدبدبة للطاقة الشمسية الكهروضوئية ١٥٠٠ 
ميغاواط، كان من املفترض أن يتم تشغيله 
في فبراير ٢٠٢١، ولكن تأجل املوضوع قبل 

الترســية بفترات كثيرة حتــى جاء إعالن 
مجلس الوزراء في ١٢ اجلاري بإلغائه كامال، 

بسبب وباء كورونا.
أسباب اإللغاء

واملختصــون في مجال الطاقة املتجددة 
يعلمون أن سبب إلغاء املشروع، يرجع إلى 
وجود كثير من التحديات اإلدارية والفنية 
وكذلك التنظيمية، التي انعكست على عدم 
استمراره بدءا من انسحاب ٢١ شركة مؤهلة 
في خوض تقدمي العطاءات، حيث كان أهم 
هذه التحديات موقع املشــروع الذي يبعد 
أكثر من ١٠٠ كم عن احملطة التي يربط بها، 
وبالتالي أصبح من ضمن مشــروع الطاقة 
الشمســية الكهروضوئية مشاريع داخلية 
متنوعــة مكلفــة ومعقدة، أهمهــا خطوط 
الكهربــاء الهوائية طويلة جــدا تفوق ١٠٠ 

كم نحو محطة الصبية.
باإلضافة حملطات كهربائية متفرقة مما 
جعل املشــروع يخوض غمــار نوع جديد 

من عقــود الطاقة يســمى (PCOM) والذي 
يدمــج جزئيا بنوع من املشــاريع بطريقة 
(EPC) والتي يقصد بها التصميم الهندسي 

والتحصيل واإلنشــاء جلزء من املشــروع 
باإلضافة إلنشاء وتشغيل وصيانة محطة 
الطاقة الشمسية الكهروضوئية ملدة ٢٥ سنة. 
وذكرت شــركة البترول الوطنية الكويتية 
في أكثر من مناسبة سابقة أن بطء الدورة 
املستندية وتخصيص األرض يشكالن عرقلة 

في مسيرة املشروع.
صعوبة االتفاق

والتحــدي اآلخر كان فــي عدم الوصول 
لالتفاق على األقل نصا بني شركة البترول 
الوطنية ووزارة الكهرباء واملاء بخصوص 
ســعر بيع الطاقة املنتجة من قبل الشركة 
نحو شبكة الكهرباء. شركة البترول الوطنية 
كانت تتأمل أن حتصل على سعر كيلوواط 
ساعة مقارب لسعر تكلفة الكهرباء املنتجة 
على الوزارة والتي تقدر بـ ٣٥ فلسا/ كيلوواط 
ساعة، ولكن وزارة الكهرباء كانت متيل إلى أن 
الكهرباء املنتجة من الطاقة الشمسية تخصم 
من كمية الطاقة املستهلكة من مرافق شركة 

 Net» البترول الوطنية بفكرة تقارب ملا يسمى
Metering»، وغياب هذه االتفاقية بينهما ال 
شــك ســببت ذبذبة بتقدير اجلدوى املالية 
وأعتقد قد تكون أحد األسباب الرئيسية في 

فشل وإلغاء استمرارية املشروع.
وأحد املشــاكل الرئيســية في مشــروع 
الدبدبة أن شــركة البترول الوطنية كانت 
تتأمل من املشـــروع أن يكـــون مربحا لها 
من خالل ضخ كل الطاقة اللـــحظية املنتجة 
من الطاقـة الكهروضوئية إلى الشبكة وهذا 
مــا مت من خــالل وعود شــفهية من بعض 
املســؤولني الســابقني بالوزارة، ولكن في 
اللحظــات األخيــرة تبــني لهم أن الشــبكة 
الكهربائية قد ال تســتطيع استيعاب أكثر 
من ١٥٪ من الطاقة الشمســية املنتجة مما 
يشكل خسارة كبيرة في الدراسات اجلدوى 
املالية. هذه العراقيل لألسف كان من املمكن 
تفاديها وجتنبها كما جنحت فيه كثير من 
الدول املجاورة في تخطيها وكذلك جتارب 

الدول العاملية املتقدمة.

املشروع واجهته حتديات إدارية وفنية وتنظيمية عديدة.. منها انسحاب ٢١ شركة مؤهلة لتقدمي العطاءات وبُعد موقع املشروع ١٠٠ كم عن احملطة املربوط بها

بقلم: م.سالم احلبيط العجمي
خبير الطاقة املتجددة املعتمد من املركز األوروبي 
للطاقة - وعضو املجلس العربي للطاقة املستدامة

اخلزام: اخلطوة تأتي مواكبة ملتطلبات السلطات الصحية وحرصًا على سالمة عمالئنا

دوالر في هي خسائر  
املواطنــني في أميركا 
وحدها نتيجة لشراء 
بيوت مهجورة باعتها 
لهــم شــركة محلية 
أنهــا عقارات  بزعم 
اســتثمارية مؤجرة 

لعائالت أميركية.
وصدر حكم غير 
رادع علــى صاحب 
الشركة بعشر سنوات 
سجن وغرامة بلغت ٥ 
ماليني دينار (١٦ مليون دوالر).! كما 
حصل هذا احملتال على فيال بلبنان 
باالحتيال على  القيمة، وذلك  باهظة 
باملبادلة مــع مجموعة من  مواطنة 
تلك املنازل الوهمية اخلربة وسجلت 
تلك الفيال باسم والده لزوم الغسل، 
وهذا استيالء محترف على األموال 

واملمتلكات!
ولكن قد صدرت باكورة األحكام 
النهائية املنصفة والرادعة على إحدى 
شركات النصب بتغرمي الشركة ١٠٧ 
ماليني دينار وتغــرمي املتهمني ١٠٧ 
ماليــني دينار ومصــادرة األموال 
والعقارات داخل وخارج الكويت مع 

أحكام باحلبس.
في حني أجنزت اللجنة التشريعية 
اقتراحا  األمة بدورهــا  في مجلس 
بقانون يقضي بإنشاء جلنة في وزارة 
املـــالية تتولى تلقي طلبات املواطنني 
ضـــحايا النصب العقاري، التي نأمل 
أن تنظر في احلاالت التي تضررت ولم 
يفـــلح التقاضي في إرجاع حقوقهم 
مثل املشترين ألراضي لندن الزراعية، 
آملني أن يرى القانون النور قريبا؟.

احلقيقة ان املوضــوع اكثر تعقيدا 
من ذلك، فهناك األمر املتعلق بشكل 
العقد وصفة املطور واملسوق للعقار 
فإن كانت مؤسســة ذات مسؤولية 
محـــدودة ال ميكن محاسبتها مبا 
يتجاوز موجوداتهــا في حال تعثر 
املشروع، وكذلك األمر بالنسبة لطبيعة 
قوانــني الدولة، بــل وحتى الوضع 
العمل ومستوى  السياســي وبيئة 
الفســاد في الدولة التــي يقام فيها 

املشروع.
أراضي  باعت  التي  والشــركات 
زراعية في لندن عن طريق معارض 
العقاري قــد تبخرت  الوهــم  بيع 
باألموال! والبد أن تتحمل احلكومة 
خطأ التصريح لهذه املعارض من خالل 

تعويض املتضررين.
للتذكير فقــط: عدد املتضررين 
الكويتيني من حاالت النصب العقاري 
بلغ حوالي ٢٠ ألفا، مت تقدير خسائرهم 
بحوالي ٣ مليارات دوالر، بلغت خسائر 
االستثمار في أراضي لندن الزراعية 
حوالي ١٠ ماليني دوالر بوثائق صادقت 
عليها سفارتنا في لندن. و٢٤٠ مليون 

املشهد  على  تطل 
العقــاري بــني فترة 
أزمة عقارية  وأخرى 
جديدة أو متجددة في 
الدول لتشمل  إحدى 
مــن بــني ضحاياها 
مواطنني كويتيني، ينتج 
عنها خسائر بعشرات 

املاليني.
ولم يوقــف هذا 
إال  العقــاري  العبث 
قــرار وزارة التجارة 

الكويت  العقارية في  املعارض  مبنع 
والتي كانت أشبه بسوق جمعة عقاري 

ال ينتظم بقانون، خال من الرقابة.
كان لي قبل مدة لقاء مع املستشار 
االقتصادي لسفارة دولة إقليمية، ودار 
نقاش حول كيفية ضبط عمليات شراء 
العقارات فــي تركيا في ضوء تعثر 
بعض املشروعات السكنية والتي يقوم 
بالترويج لها بعض الشركات العقارية 
في الكويت ســواء بعلم وتدليس أو 
بحماقة وجهل منها بشــأن ما يدور 

في موقع املشروع.
املستشــار قال إن احد احللول 
املطروحة هو أن يكون للشركة التركية 
الزائرة (على سبيل املثال) شريك في 
الكويت وليس وسيط محلي، وعلى 
الشــريك أن يكفل ويضمن سالمة 
االســتثمار في املشــروع اجلاري 
تســويقه وان تبرز الشركة التركية 
بدورها ما يثبــت نزاهتها وجدوى 
مشروعها وســالمة إجراءاته وذلك 
بشــهادة صادرة مــن قبل اجلهات 

التركية املختصة.
وهــو طرح صحيــح ولكن في 

النصب العقاري.. حكم 
التمييز رادع ومطلوب 
جلنة في وزارة املالية

محمد موسى الصالح
استشاري اقتصادي، مدير عام احتاد الصناعات الكويتية سابقا

تداعيات اإللغاء على مشاريع الطاقة املتجددة املستقبليةخطوات يجب مراعاتها لنجاح مشاريع الطاقة الكبيرة
أهداف إنشاء مشاريع الطاقة الشمسية 
الكهروضوئية كثيرة، أهمها تقليل االعتماد 
على محطات الوقود األحفورية أهمها النفط 
كون سعره في السوق العاملي أعلى من أن 
يحرق في إنتاج الطاقة وأيضا حتى يزيد من 
املخزون النفطي العام للدولة، كما ستساهم 
بتقليل االنبعاثــات الكربونية ومن خاللها 
تقلل األضرار البيئية من محطات الكهرباء 

التقليدية. 
ومن أهم أهدافها أيضا خلق فرص عمل 
حقيقية للكوادر الوطنية والذي ســيتحقق 

عند تكامل مؤسسات الدولة املختلفة، حيث 
أعلنت اإلحصائيات العاملية أن الطاقة املتجددة 
خلقت أكثر من ٥٢ مليون وظيفة في العالم 
منذ ٢٠١٢ وحتــى اآلن، ونحن في الكويت 
خالل الســنوات الـ ٨ ومنذ انطالق الرؤية 
نحو الطاقة املتجددة لم تســتطع احلكومة 
بخلق أي فرص وظيفية للشباب بل العكس 
تضخمت أعداد املهندسني باملئات وهم عاطلون 
في قائمة انتظار ديوان اخلدمة املدنية. وال 
تعتبر مشاريع الطاقة املتجددة ناجحة في 
البلــد إذا لم تخلق حركة اقتصادية داخلية 

باالعتماد على إشراك الشركات احمللية الكبيرة 
واملتوسطة والصغيرة باملشاركة الفاعلة في 
هذه املشاريع سواء في عمليات التصنيع أو 

التركيب وكذلك التصميم واإلشراف.
وال ميكن لدولتنا حتقيق هذه األهداف 
إن لــم تكن هناك هيئــة متخصصة تضع 
االستراتيجيات قريبة املدى وبعيدة األجل 
تكون منبثقة مــن وزارة الكهرباء املتخمة 
التقليدية  بالتحديات واملسؤوليات األنظمة 
على غرار ما قامت به كثير من الدول الشقيقة 

والعاملية.

قد يجهل كثيـــر من عامة الشعب أهمية إلغاء 
مشروع الدبدبـــة واالقتناع باملسببات الظاهرية 
التي ذكرتها احلكومة ولكن الشــركات العاملية 
املشاركة في املشــروع وغيرهم من الشركات 
العاملية التــي كانت تتـــرقب نتائجه يعلمون 
باملسببات احلقيقية كما يعلمون بالعوائق التي 
حدثت. بل ان كثيرا مــن التقارير العاملية التي 
نقلتها املواقــع اإلخبارية املتخصصة عن هذا 
املشــروع احليوي الكبير في احلجم والطريق 
الذي سار بها احلال نحو اإللغاء، وهذا بال شك 
سيؤثر سلبا على سمعة الدولة اخلارجية بشكل 

مباشر وغير مباشر، وقد يجعل الدولة طاردة 
للشــركات العاملية الرائدة في تنفيذ مشــاريع 
مستقبلية ناجحة وحتى إن شاركت ستساهم 
هذه التجربة املريرة بقلق الذي سيؤدي بزيادة 
مؤثرات املبادرة واملجازفة والتي تزيد من أسعار 
العطاءات. عادة ما تتميز الدول الناجحة بحرصها 
بوضع تشــريعات واضحة ومواصفات دقيقة 
وكذلك جدية عالية جتعل املســتثمر اخلارجي 
والشــركات الرائدة اإلقدام بثقة نحو منافسة 
حقيقية واضحة تســاهم في املنافسة لتقدمي 

أفضل األسعار وأرخصها.

الوكالة أكدت أن الوضع املالي للبنك يتميز باملرونة الالزمة ليتواءم مع التباطؤ االقتصادي احلالي


