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ضمن خطط تنويع مصادر الدخل وتقليل االعتماد على النفط

الحجرف  :الكويت تستثمر أكثر من  100مليار دوالر في البرامج التنموية حتى عام 2035
قال وزير املالية نايف احلجرف
�أم�س :ان القطاع اخلا�ص الكويتي
يلعب دور ًا بارز ًا ورائ��د ًا يف �إعادة
ت�شكيل االقت�صاد وحتقيق �أهداف
ر�ؤية «كويت .»2035
واو�ضح احلجرف يف كلمة خالل
افتتاح منتدى اال�ستثمار الكويتي
 ال�صيني االول �أن القطاع اخلا�ص«وهو قطاع نثق به ونقدره» يتمتع
بخربة طويلة وم�ستقرة للغاية،
م�ؤكدا �أن احلكومة الكويتية ت�شجع
على ا��ش�راك القطاع اخل��ا���ص يف
تنمية الدولة وت�ؤمن بقدرته على
العمل مع ال�رشكات ال�صينية من
�أجل تلبية امل�صالح امل�شرتكة.
و�أ�ضاف :ان املنتدى يعترب مبثابة
من�صة ملناق�شة البيئة اال�ستثمارية
والفر�ص املتاحة �أم��ام ال�رشكات
الكويتية وال�صينية يف حماولة
لتعزيز وتقوية العالقة طويلة
الأمد بني البلدين.
وذكر احلجرف «اننا نقوم ب�إطالق
�أول منتدى لال�ستثمار الكويتي
ال�صيني الأول بعد يوم واحد منافتتاح مكتب اال�ستثمار الكويتي يف
�شنغهاي».
م��ع��رب��ا ع��ن تهنئته مل�س�ؤويل
الهيئة باتخاذهم ه��ذه اخلطوة
اال�سرتاتيجية و�إظ��ه��ار اهتمام
الكويت بال�صني م��ن مكتبنا يف
�شنغهاي.
وا�شار الى العالقات «املحرتمة
والوطيدة» التي تتمتع بها كل من
الكويت وال�صني على م��دار الـ47
عاما املا�ضية وتاريخ العالقات
الدبلوما�سية القوية على م�ستوى
احلكومة وعلى م�ستوى القطاع

• نايف احلجرف متحدث ًا خالل املنتدى

اخلا�ص كذلك.
واعترب احلجرف ان الكويت هي �أول
دولة توقع مبادرة احلزام والطريق
�إذ حت��ق��ق ه���ذه امل���ب���ادرة ر�ؤي���ة
الكويت لتطوير مدينة احلرير التي
تقع �شمال البالد وم�رشوع اجلزر
اخلم�س ما يربز العالقة القوية بني
الكويت وال�صني.
و�أ�شار الى توقيع الكويت وال�صني
يوم الأح��د املا�ضي مذكرة تفاهم
لبدء التعاون امل�شرتك حيث �شهد

�شهر يوليو املا�ضي زي��ارة �سمو
�أمري البالد ال�شيخ �صباح الأحمد
�إل���ى ال�صني ان��ط�لاق � ًا م��ن طموح
زعيمي البلدين و�إميانهما بقوة
ب����ضرورة حتقيق م�ستقبل �أف�ضل
للعالقة املميزة بني البلدين.
و�سلط ب�صفته رئي�سا للهيئة العامة
لال�ستثمار الكويتية �أقدم �صندوق
�سيادي يف ال��ع��امل ال�ضوء على
دور مكتب اال�ستثمار الكويتي يف
�شنغهاي لتعزيز االلتزام بال�سوق

الهاشل  :القطاع الخاص يستفيد
من تجارب الصين الناجحة

• حممد الها�شل

و���ص��ف حم��اف��ظ ب��ن��ك الكويت
املركزي حممد الها�شل منتدى
اال�ستثمار «ب��احل��دث املهم» �إذ
ي�أتي بناء على توجيهات �سمو
�أم�ي�ر ال��ب�لاد لتوثيق وتوطيد
العالقات مع ال�صني.
و�أ�ضاف الها�شل �أن ال�صني متلك
الكثري م��ن اخل�ب�رات واملعرفة
والتجارب الناجحة التي ميكن
للقطاع اخل��ا���ص الكويتي ان
ي�ستفيد منها.
م�ؤكد ًا �رضورة توفري �سبل توطيد
العالقات الكويتية  -ال�صينية
و�إت���اح���ة ال��ف��ر���ص��ة لل�صني يف
امل�شاركة بفاعلية يف امل�شاريع
التنموية بالكويت �ضمن ر�ؤية

«كويت  .»2035وذك��ر الها�شل
�أن رقابة وتعليمات بنك الكويت
املركزي على البنوك وامل�صارف
«م��رن��ة» ،م�شري ًا ال��ى �إمكانية
التمويل امل�شرتك للم�شاريع وانه
�سبق �أن مت هذا النوع من التمويل
يف كثري من امل�شاريع التي نفذت
ومنها م�شاريع م�ؤ�س�سة البرتول
وقدم عر�ض ًا مرئي ًا تناول خالله
�أو�ضاع القطاع امل�رصيف ونقاط
القوة فيه وقدرته على متويل
امل�شاريع التنموية.
م�ؤكدا متانة و�صالبة هذا القطاع
وا�ستعداده لتمويل امل�رشوعات
املختلفة يف حالة وجود فر�ص
جمدية.

بمشاركة عدد من المسؤولين االقتصاديين في البلدين

منتدى االستثمار الكويتي الصيني ناقش
جهود الكويت لتحسين بيئة األعمال

• جانب من املنتدى

ال�صيني معربا عن تقديره حلكومة
�شنغهاي على دعمها وم�ساعدتها يف
هذا ال�صدد.
وبني احلجرف �أن بالده ت�شهد تطور ًا
مت�سارع ًا يف جميع القطاعات ومنها
تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت
والطاقة والإن�شاء والإ�سكان يف ظل
ا�ستثمار �أكرث من  60مليار دوالر
يف هذه القطاعات خالل ال�سنوات
القليلة املا�ضية.
واو���ض��ح �أن��ه من الآن وحتى عام

� 2023سيتم االنتهاء من العديد
م��ن امل�شاريع اذ تقوم الكويت
حاليا ب�إن�شاء �أحد �أكرب املوانئ
البحرية يف ال�رشق الأو�سط «ميناء
مبارك الكبري» وان�شاء مبنى ركاب
حديث وفريد من نوعه يف مطار
الكويت ال��دويل وان�شاء جممعات
برتوكيماوية جديدة وم�صايف نفط
وجممعات جديدة للطاقة املتجددة
جتمع بني توليد الطاقة ال�شم�سية
وطاقة الرياح.

المؤسسة تخطط لتنفيذ خطتها التوسعية

العدساني  :الصين شريك مهم في مشاريع
مؤسسة البترول التنموية

• نزار العد�ساين

ق��ال الرئي�س التنفيذي مل�ؤ�س�سة
ال��ب�ترول ن��زار العد�ساين �أم�����س� :إن
عدد امل�شاريع امل�ستقبلية يف قطاع
النفط والغاز للم�ؤ�س�سة كبري �ضمن
ا�سرتاتيجية امل�ؤ�س�سة  2040و«ن�أمل
�أن ت�شارك وت�ساهم ال�رشكات ال�صينية
يف تنفيذها .واكد العد�ساين يف كلمته
خ�لال اجلل�سة احل��واري��ة لـ«منتدى
اال�ستثمار الكويتي ال�صيني الأول» �أن
ا�سرتاتيجية م�ؤ�س�سة البرتول 2040
من �ش�أنها �أن تخلق الكثري من الفر�ص
اال�ستثمارية لل�رشكات العاملية
ال�سيما ال�صينية منها ،مبينا �أن
امل�ؤ�س�سة تنظر �إلى ال�صني ك�رشيك مهم
يف امل�شاريع التنموية امل�ستقبلية.
وا�ستعر�ض العد�ساين خطط امل�ؤ�س�سة
من ال�سنة املالية  2019/2018حتى

بفاعلية في تنفيذ رؤية «كويت »2035

الأخرى وهي قطاع البنى التحتية وقطاع االت�صاالت وقطاع
البنوك.
وقال مدير عام ال�رشكة ال�صينية لالن�شاءات يانغ �شون�سن:
�إن «ال�سوق الكويتي �سوق مهم ذي موا�صفات ومتطلبات
عالية لي�س من ال�سهل العمل او اال�ستثمار فيه من دون
ا�ستعداد او تخطيط».
واو�ضح �شون�سن ان ر�ؤية «كويت  »2035تت�ضمن الكثري من
امل�شاريع املهمة واملحفزة التي متثل فر�ص ا�ستثمارية
واع��دة جتعل ال�رشكات ال�صينية ت�شارك فيها م�شيدا
بالعالقة االقت�صادية املميزة التي تربط بني البلدين.

• عمران حيات

اقتصاديون  :الصين «عمالق اقتصادي»

• اجلل�سة احلوارية التي تخللت املنتدى

�أقيم �أم�س منتدى اال�ستثمار الكويتي
ال�صيني الأول حتت رعاية وح�ضور
وزي���ر امل��ال��ي��ة ن��اي��ف احلجرف
وبتنظيم م�شرتك بني وزارة املالية
وال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة لال�ستثمار،
ومب�شاركة هيئة ت�شجيع اال�ستثمار
الأجنبي امل�شرتك ،بهدف تعزيز
العالقات االقت�صادية واال�ستثمارية
الكويتية ال�صينية وبحث �سبل
تعزيزها ،بح�ضور  200ممثل عن
ال�رشكات ال�صينية التي تعمل يف
جماالت خمتلفة.
ويناق�ش املنتدى ال��ذي ي�ستمر
يوم ًا واح��د ًا الفر�ص اال�ستثمارية
املتاحة يف الكويت واملوزعة
على القطاعات التالية وهي قطاع
الإن�����ش��اءات النفطية واال�سكان
والبنى التحتية وقطاع تكنولوجيا
املعلومات.
ويناق�ش املنتدى كذلك جاذبية
ال�سوق الكويتي يف �أو�ساط الأ�سواق

 ,2023/2022مو�ضحا �أن ح�صة
م�شاريع البحث والتنقيب وتطوير
احلقول قد ت�ستحوذ على ن�سبة % 61
من االنفاق الر�أ�سمايل خلم�سة اعوام
قادمة.
واو�ضح ان امل�ؤ�س�سة تخطط لإنفاق
 100مليار دوالر لتنفيذ خطتها
التو�سعية .كما ا�ستعر�ض العد�ساين
امل�����ش��اري��ع الرئي�سية للم�ؤ�س�سة
لل�سنة املالية  2019/2018حتى
 2023/2022ومنها م�رشوع الوقود
البيئي وم�صفاة الزور وم�رشوع الزور
املتكامل للكيماويات وم�شاريع
احلفر الوا�سعة ومرافق انتاج للحقول
اجلورا�سية ومرافق ا�سترياد الغاز
وم����شروع م�صفاة دق��م يف �سلطنة
عمان .ور�أى ان هذه امل�شاريع فر�صة

لال�ستثمار املبا�رش وغري املبا�رش
لل�رشكات العاملية وال�صينية.
بدوره قال الرئي�س التنفيذي ل�رشكة
«ه���واوي» للتكنولوجيا يف كل من
قطر والبحرين والكويت تريفور لو
�إن ال�صني ت�سمح للقطاع اخلا�ص
باالبتكار والتطبيق يف حني توفر
احلكومة ال�صينية القواعد واالنظمة
ال�صحيحة ال��ت��ي ت�ساعد القطاع
اخلا�ص ال�صيني يف هذا املجال.
ولفت الى انه على الرغم من �صغر
ججم قرية «�سنزن» ال�صينية اال انها
متكنت من ان حترز تقدم ًا كبري ًا على
امل�ستويني االقت�صادي والتجاري
بف�ضل انظمة و�سيا�سيات احلكومة
ال�صينية وقال �إن «القرية قد تكون
منوذجا جيد ًا للحكومة الكويتية».

حيات« :الغرفة» تشجع القطاع الخاص على المشاركة
قال ع�ضو جمل�س �إدارة غرفة جتارة و�صناعة الكويت عمران
حيات� :إن هدف الغرفة من امل�شاركة يف �أعمال املنتدى هو
ت�شجيع القطاع اخلا�ص الكويتي على امل�شاركة بفاعلية يف
تنفيذ ر�ؤية «كويت .»2035
واو�ضح حيات ان املنتدى ي�رشح الفر�ص اال�ستثمارية التي
ميكن �أن ت�شكل انطالقة تعاون جديدة بني القطاع اخلا�ص
الكويتي وال�صيني بطريقة جادة وعلى م�ستويات خمتلفة
ت�شمل امل�رشوعات ال�صغرية واملتو�سطة.
وبني ان القطاع النفطي ميلك احل�صة الأكرب من التعاون
الكويتي ال�صيني ولكن العمل االن جارٍ لت�شجيع القطاعات

االقليمية واجلهود املبذولة لتح�سني
بيئة الأعمال وبيئة اال�ستثمارات
الأجنبية يف ظل تطورات البيئة
الرقابية والتنظيمية يف البالد
وانعكا�س و�أثر القوانني االقت�صادية
احلديثة يف االقت�صاد الكويتي.
وي�شارك يف فعاليات املنتدى وفد
اقت�صادي رفيع امل�ستوى ير�أ�سه
وزير املالية نايف احلجرف وي�ضم
�سفري الكويت لدى جمهورية ال�صني
ال�شعبية �سميح حيات وحمافظ بنك
الكويت امل��رك��زي حممد الها�شل
والرئي�س التنفيذي جلهاز تطوير
مدينة احل��ري��ر وج��زي��رة بوبيان
في�صل املدلج.
وي�ضم الوفد الع�ضو املنتدب للهيئة
العامة لال�ستثمار الكويتية فاروق
ب�ستكي وكبار امل�س�ؤولني بالهيئة
وال��رئ��ي�����س التنفيذي مل�ؤ�س�سة
البرتول الكويتية نزار العد�ساين
وم�ساعد امل��دي��ر ال��ع��ام لتطوير

و�أ�ضاف ان «وجهتنا وا�ضحة» كما
حددتها ر�ؤي���ة �سمو �أم�ير البالد
لكويت جديدة بحلول عام 2035
بحيث «ن��ه��دف �إل��ى �أن نكون يف
طليعة منتجي الطاقة املتجددة
واال�ستدامة والبنية التحتية ور�أ�س
املال الب�رشي».
واكد احلجرف �سعي الكويت الى ان
يتم ت�صنيفها �ضمن املرتبة الثالثة
على م�ستوى ال��ع��امل ع�بر جميع
املعايري التنموية والتناف�سية

ا�ضافة الى تنويع م�صادر الدخل
وت��ق��ل��ي��ل االع��ت��م��اد ع��ل��ى النفط
وا�ستبداله مبورد �آخر وهو الإبداع
واالبتكار الب�رشي.
و�أ�شار الى ا�ستثمار �أكرث من 100
م��ل��ي��ار دوالر يف ه���ذه ال�برام��ج
التنموية حتى ع��ام  2035حيث
تتمحور خطة التنمية احلكومية
ح���ول ت��ط��وي��ر ال��ب��ن��ى التحتية
والإن�شاءات.
واو�ضح ان البنية التحتية هي التي
حتفز التنمية االقت�صادية ولي�ست
تنمية بذاتها مبينا ان التطور
احلقيقي هو النمو امل�ستمر للثقافة
واملجتمع وان التنمية احلقيقية
هي نقل املعرفة من خالل التبادل
التجاري واال�ستثمار واالبتكار
والتعليم.
ولفت وزير املالية الى الربنامج
التدريبي اجلديد للهيئة العامة
لال�ستثمار الكويتية للخريجني
وب��رن��ام��ج منح درا���س��ي��ة لدرجة
املاج�ستري يف ادارة الأع��م��ال
وبرنامج توظيف يف جمموعة البنك
الدويل.
وا���ض��اف ان ال�صندوق الكويتي
للتنمية االقت�صادية العربية يقدم
برامج درا�سية م�شابهة وم�ؤ�س�سة
الكويت للتقدم العلمي كذلك.
و���ش��دد احل��ج��رف على ان تطوير
ال�رشاكة بني البلدين على �أ�سا�س
املنفعة امل��ت��ب��ادل��ة والتعاون
االقت�صادي امل�شرتك ي�ساهم يف رفع
م�ستوى الرفاهية لل�شعبني وتعزيز
�سبل التقدم والتنمية امل�شرتكة
داعيا الى ح�ضور الن�سخة الثانية
من املنتدى يف الكويت عام .2020

الأعمال بهيئة ت�شجيع اال�ستثمار
الأجنبي املبا�رش حممد يعقوب
ون��ائ��ب امل��دي��ر ال��ع��ام ل�ش�ؤون
العمليات بال�صندوق الكويتي
للتنمية االقت�صادية العربية مروان
الغامن ورئي�س جمل�س �إدارة ال�رشكة
الكويتية لال�ستثمار يو�سف العلي.
وي�ضم الوفد �أي�ضا نائب رئي�س
الهيئة العامة لالت�صاالت وتقنية
املعلومات خالد الكندري ونائب
املدير العام ل�لادارات والربامج
امل�ساندة مب�ؤ�س�سة الكويت للتقدم
العلمي ام���اين ال��ب��داح ورئي�س
احتاد ال�رشكات اال�ستثمارية بدر
ال�سبيعي.
ومت خ�لال املنتدى التطرق �إلى
العالقة التجارية واالقت�صادية
التاريخية القدمية التي جتمع
الكويت وجمهورية ال�صني وتخلل
املنتدى حلقة نقا�شية حول ر�ؤية
الكويت .2035

جاذب لرؤوس األموال
�أك��د خ�براء ومتخ�ص�صون م��ن القطاعني العام
واخلا�ص يف الكويت ي�شاركون يف اعمال منتدى
اال�ستثمار الكويتي ال�صيني �أول من �أم�س �أن ال�صني
«عمالق اقت�صادي» وت�شكل عن�رص جذب مهما لر�ؤو�س
الأموال وامل�شاريع واال�ستثمارات الواعدة.
و�أ�ضاف ه�ؤالء على هام�ش اعمال املنتدى �أن تعزيز
العالقات الكويتية  -ال�صينية هو ال�سبيل للو�صول
�إلى التكامل اال�ستثماري واالقت�صادي والتجاري بني
البلدين.
وقال رئي�س احتاد ال�صناعات ح�سني اخلرايف :ان
«املنتدى عقد يف الوقت املنا�سب حيث مت يوم �أم�س
افتتاح مكتب الهيئة العامة لال�ستثمار ب�شنغهاي
وقبل �أقل من �أ�سبوع مت توقيع مذكرة تفاهم حول
�إن�شاء �آلية تنمية تعاونية ملدينة احلرير واجلزر
الكويتية» ،وا�شاد بالزخم الذي ت�شهده العالقات
الكويتية ال�صينية .وذكر اخلرايف ان الكويت تنتقل
من مرحلة هيمنة احلكومة على جميع االن�شطة
والفعاليات االقت�صادية الى ت�شجيع و�إط�لاق يد
القطاع اخلا�ص وهي مرحلة مهمة ومف�صلية.

ب��دوره قال رئي�س احت��اد �رشكات اال�ستثمار بدر
ال�سبيعي :ان الهدف الأ�سا�سي من هذا املنتدى هو
ت�شجيع القطاع اخلا�ص يف حتقيق ر�ؤي��ة «كويت
.»2035
منوه ًا بالتجاوب الكبري من القطاعني اخلا�صني
الكويتي وال�صيني للم�شاركة يف �أعمال املنتدى.
واو�ضح ان توجه �سمو �أمري البالد بتعزيز التعاون
االقت�صادي مع ال�صني ميثل بعد ًا ا�سرتاتيجيا �إذ تعد
ال�صني احدى اكرب و�أعظم االقت�صادات ال�صناعية
واالقت�صادية يف العامل.
من جهته قال نائب رئي�س الهيئة العامة لالت�صاالت
و تقنية املعلومات خالد الكندري ان املنتدى
بحث كيفية و�آلية وط��رق اال�ستثمار يف الكويت
وف��ق امل�شاريع املطروحة �ضمن ر�ؤي��ة «كويت
 »2035ال�سيما مدينة احلرير وم����شروع تطوير
اجلزر الكويتية .ودعا الى اال�ستفادة من جتربة
ال�صني الناجحة وخربتها يف �إدارة املوانئ الذكية
وا�ستغاللها يف جعل «ميناء مبارك» ميناء ذكي ًا،
معرب ًا عن امله يف ت�ستمر مثل هذه اللقاءات ملا لها

من اثر وفائدة تعود بالنفع على البلدين .وو�صف
الرئي�س التنفيذي جلهاز تطوير مدينة احلرير
وج��زي��رة بوبيان في�صل املدلج عالقة الكويت
بال�صني بالعالقة اال�سرتاتيجية املتينة بحكم
عالقتهما الدبلوما�سية القدمية معيدا لالذهان ان
الكويت اول دولة خليجية ا�س�ست عالقة دبلوما�سية
مع ال�صني وا�ستثمرت يف م�شاريع تنموية فيها.
ودعا املدلج الى تعزيز التفاعل بني القطاعات
احلكومية واخلا�صة يف البلدين لي�شكل �أر�ضية �صلبة
للعالقة بينهما.
و�شدد على اهمية زيارة �سمو االمري لبكني يف يوليو
املا�ضي وا�صفا اياها بنقطة انطالق للعديد من
امل�شاريع والتعاون مابني اجلهات الر�سمية و غري
الر�سمية.
وذكر ان اجلهاز الذي يرت�أ�سه �سيكون له تعاون
وثيق و�سيحدث نقله نوعية على م�ستوى الكويت من
جانب وعالقاتها مع ال�صني من جانب اخر ،مبينا
ان م�رشوع تطوير مدينة احلرير ال يزال يف مرحلة
الإعداد والتح�ضري.

