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 عبر توزيع ١١٦ قسيمة بمتوسط ألف متر للقسيمة

 الهارون: «هيئة الصناعة» توطن ٦٥ منشأة 
صناعية غذائية جديدة في صبحان

املرجوة، منها املشروعات الهادفة 
الى التصدير.

التي    وعن بعض املشروعات 
وافقت عليها الهيئة ومت ســـحب 
موافقاتها فقال املضف في رده على 
هذا السؤال ان مجلس الوزراء قد 
أحال عددا من املشروعات الي البيئة 
والتي قد مت رفضها وبالتالي فإن 
الهيئة مع املصلحة العامة للوطن 
ويتم التنسيق الدائم مع الهيئة 
العامة للبيئة لتحقيق أفضل توازن 
بيئي مبا يخدم الصناعة والبيئة 
معا. وقال في رده على سؤال حول 
إمكانية مساهمة الناجت الصناعي 
بنسبة ١٢٪ في الناجت اإلجمالي، ان 
املجلس االعلى للتخطيط عندما 
وضع هذه النسبة خالل السنوات 
املقبلة لم يراع بعض النقاط التي 
تواجهـــه الصناعة من حتديات، 
مشـــيرا الى انه مت استدراك هذه 
النسبة، ومؤكدا السعي احلثيث من 
قبل الهيئة لتحقيق اعلى معدالت 
ميكن حتقيقها في السوق احمللي 
املبتكرة  من تشجيع للصناعات 

واملتنوعة في نفس الوقت. 

  وقـــال ان التوطني ســـيكون 
بحسب األولوية، هذا من جانب 
ومن جانب أخر فانه ستتم مراعاة 

تنويع األنشطة الصناعية.
  وفـــي رده على ســـؤال حول 
التحديات التي ميكن ان يواجهها 
املشـــروع على غـــرار غيره من 
مشروعات القســـائم الصناعية، 
وما اذا كانت هناك ضمانات لنجاح 
املشـــروع، قال د. املضف ان كل 
جتربة لها ظروفها اخلاصة، وان 
هناك العديد مـــن املالحظات مت 
أخذها بعني االعتبار منها تذليل 
كثير مـــن التحديات التي تواجه 
الصناعيـــني، مؤكـــد على ان كل 
املشاريع التي تنفذها تتم االستفادة 

منها ملشاريع أخرى.
  من جهته قال الهارون ان أي 
جتربة يستفاد منها ملراعاة هذه 

القصور في املشاريع املشابهة.
  وأكد انه مت تذليل كل التحديات 
التي واجهت مشاريع الهيئة، وانها 
حاليـــا دون أي معوقات، مؤكدا 
السعي الدائم واملتواصل لتكون 
الهيئة محققة آلمالها  مشـــاريع 

من طرق وشبكات للماء والكهرباء 
والصرف الصحي وما الى غير ذلك 
من خدمات. ولفت الى ان أصحاب 
القسائم قد حصلوا بالفعل علي 
موافقات هيئة الصناعة ســـابقا 
وان الصناعات التي ستقام فيها 
مقســـمة الى ثالثة أقســـام منها 
مصانع قائمة وبحاجة الى مزيد 
من املساحات، والنوع الثاني وهو 
قســـائم لصناعات غير خاضعة 
للهيئـــة وبذلك يكون لها اولوية 
التوطـــني والنـــوع الثالث وهو 

املنشآت اجلديدة.
  وأضاف ان الصناعات الصغيرة 
والتي حتتل عددا اكبر بحجم يصل 
الى ٥٤٠ صناعة صغيرة، فسيتم 
الشـــدادية  توطينها في منطقة 
لقدرتها على استيعاب هذا احلجم 
من الصناعات، كما ان جزءا كبيرا 
مخصص لهذه الصناعات هناك.

  وبني ان هناك قطعة صناعية 
أخرى حتمل الرقم ١١ في منطقة 
صبحان مخصصـــة للصناعات 
الغذائية سيتم أيضا توطينها في 

مجال الصناعات الغذائية.

للمشـــروع في طور التجهيزات 
ليعمل وفق قانون الـ B.O.T من 
البناء والتشـــغيل  حيث عملية 
والتحويل بقيمة تأجيرية تصل 
الى ٧٥٠ فلسا للمتر املربع سنويا، 

وهي تعد االقل خليجيا.
  وقال ان مجلس اإلدارة اعتمد 
فـــي اجتماعات ســـابقة معايير 
التوزيع والتي تعتمد  وأســـس 
على األولويـــة لقدامى املتقدمني 
احلاصلـــني علـــى تراخيص من 
الهيئة، كما وافق مجلس اإلدارة 
على تطبيق هذه األسس واملعايير 
في كل املناطق التي يتم توزيعها 
وأال يسقط حق األولوية للمتقدمني 
في أي من مشـــروعات او قسائم 

هيئة الصناعة.
  ومتني املضف االنتهاء قريبا 
من أخذ جميع املوافقات الرسمية 
لهذا املشـــروع من جهات الدولة 
املعنية وذلك بالتزامن مع االنتهاء 
مـــن البنية التحتية للمشـــروع 

نفسه.
انه سيتم تقدمي جميع    وقال 
اخلدمات الالزمة لتشغيل املشروع 

ومنشآت صناعية في مناطق غير 
خاضعة للهيئة ومنشآت صناعية 
جديدة وذلك حســــب الشــــروط 
أقرها مجلس  التــــي  والضوابط 

اإلدارة في اجتماعات سابقة.
  واشار الى ان اخلطة قد راعت 
تنوع األنشطة الغذائية في املنطقة 
مع مراعاة االقدمية في التوطني لكل 
نشاط، كما ستقوم الهيئة خالل 
الفترة القادمة باستكمال توزيع 
القسائم الصناعية اجلاهزة أو التي 

ستجهز في القريب العاجل.
  من جانبه قال مدير عام الهيئة 
العامة للصناعة د. علي املضف ان 
الهيئـــة تبذل كل اجلهود لتحقق 
الرغبة السامية لصاحب السمو 
األمير في سبيل النهوض بقطاعات 

الصناعة املختلفة.
  واكد ان الهيئة تعمل على ان 
تساهم الصناعة برافد كبير في 
الســـنوات  القومي خالل  الدخل 
املقبلة مـــن خالل خطـــط عمل 
مدروســـة وبالتعاون مع جهات 

الدولة املختلفة.
  وأشار الى ان البنية التحتية 

برنامج العمل احلكومي لتطوير 
منطقة النعامي كمنطقة صناعية 

في شمال غرب البالد.
  وأكـــد على ان مجلـــس ادارة 
الهيئة قرر البدء في توزيع القسائم 
الصناعية حال توقيع عقود تنفيذ 
هذه املشـــاريع ونظرا جلاهزية 
املخطط التنظيمي للقطعة املجاورة 
ملطار الكويت في منطقة صبحان 
وهي من املناطق املستثمرة بنظام 
الـ B.O.T واملخصصة للصناعات 
اعتبار ان هذه  الغذائية وعلـــى 
القطعة قد مت البدء في البرنامج 
الزمني لتنفيذ املشروع من فبراير 
٢٠٠٩ واملؤمـــل االنتهاء منه بعد 
سنتني من هذا التاريخ فقد اعتمد 
مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه 
الذي عقد بتاريخ ٢ سبتمبر املاضي 
الهيئة لتوطني الصناعات  خطة 

الغذائية في هذا املشروع.
  وقال ان اخلطة قد اشتملت على 
توطني نحو ٦٥ منشأة صناعية 
غذائية في منطقة صبحان مبتوسط 
الف متر مربع تتضمن ١١٦ قسيمة 
صناعية ما بني توســــعات قائمة 

لالقتصاد الوطني ولتعزيز دور 
النمو  التحويلية في  الصناعات 
االقتصادي. وقـــال ان الهيئة قد 
أخذت على عاتقها عدة أولويات 
أهمها تهيئة وتطويـــر وتأهيل 
املناطـــق الصناعيـــة واملرافـــق 
القطاع  اخلدمية بالتعاون مـــع 
اخلاص بهدف االرتقاء مبستوى 
الهيئة  التي تقدمهـــا  اخلدمـــات 
للقطاع الصناعي وخصوصا في 
القسائم الصناعية  مجال توفير 
واحلرفية للمستثمرين وإليجاد 
احلل اجلذري ملعاجلة مشكلة ندرة 

القسائم بأنواعها.
  واضاف انه يجري العمل على 
تطوير وتأهيل عدد من املناطق 
الشدادية  الصناعية مثل منطقة 
ومنطقة الشعيبة الغربية قطعتي 
١١ و٦ واملخصصـــة للصناعـــات 
الصديقة للبيئة فقط وكذلك منطقة 
صبحان قطعـــة ١١ وعلى اعتبار 
ان جميع هـــذه املناطق في طور 
التنظيم واعتماد املخططات األولية 
مع اجلهات احلكومية ذات العالقة 
كما توجد خطة مستقبلية ضمن 

 احمد يوسف
  في خطوة حثيثة لتشـــجيع 
ودعم قطاعات الصناعة املختلفة 
تعتزم الهيئـــة العامة للصناعة 
توزيع عدد من القسائم الصناعية 
فـــي منطقة صبحـــان بنظام الـ 
B.O.T، بعد االنتهاء من املخططات 

الالزمة.
  وفي اإلطار ذاته وخالل مؤمتر 
صحافي عقدته الهيئة امس، قال 
وزير التجـــارة والصناعة احمد 
الهارون ان الدولة تولي اهتماما 
كبيرا بالقطاع الصناعي بصفته 
أحد الركائز األساسية لالقتصاد 
الوطني وخيارا إستراتيجيا في 
تنويع مصادر الدخل القومي من 
خالل زيادة مساهمة الصناعات 

التحويلية في الناجت اإلجمالي.
  وأكد علـــى ان هيئة الصناعة 
تقوم بدورها على أكمل وجه في 
تنمية النشاط الصناعي والنهوض 
به واإلشراف عليه، ومن ذلك فقد 
حرصت على وضع أولويات العمل 
ليكون للقطاع الصناعي دور رائد 
وفعال لتدعيم القاعدة اإلنتاجية 
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قطاعات السوق باستثناء قطاع 
الفنادق والذي كان وحيدا في خانة 

اخلسائر األسبوعية.
  من جهة أخرى، كشف التقرير 
ان سوق الكويت لألوراق املالية 
كان اخلاسر الوحيد خالل األسبوع 
املاضي وذلك بعد أن تراجع مؤشره 
حتت مستوى إغالقه في األسبوع 
قبل املاضي بنسبة ٠٫٨٣٪ حيث 
أغلق عند مستوى ٧٫٧٢٣٫٥ نقطة، 
وقد تأثر املؤشر بتراجع غالبية 
قطاعات السوق وعلى رأسها قطاع 

األغذية.
  واضاف انه على صعيد األداء 
الســــنوي تراجع مؤشــــر سوق 
الكويت لألوراق املالية مرة أخرى 
حتت مســــتوى إغالقه في العام 
اثر اخلسارة  املاضي وذلك على 
التــــي تكبدها خالل األســــبوع 
السابق، لينضم بذلك إلى سوق 
البحرين لألوراق املالية كونهما 
اخلاسرين الوحيدين على املستوى 

السنوي.
  وذكر التقرير أن سوق دبي 
املالي شـــغل املرتبة الثانية، إذ 
بلغت نســـبة منو مؤشره منذ 
بداية العـــام ٢٤٫٦٨٪، فيما كان 
املالية  سوق مســـقط لألوراق 
صاحب املرتبة الثالثة، إذ حقق 
مؤشـــره منوا ســـنويا نسبته 
٢٠٫٣١٪. أمـــا األقل مكســـبا بني 
أسواق األســـهم اخلليجية مع 
نهاية األسبوع، فكانت بورصة 
قطر والتي حقق مؤشرها نسبة 
منو ســـنوية بلغت ٣٫٠٨٪. من 
ناحية أخرى، بلغت نسبة تراجع 
البحرين لألوراق  مؤشر سوق 
املالية على املســـتوى السنوي 
١٥٫٧٣٪، فيما بلغت نسبة خسارة 
مؤشر ســـوق الكويت لألوراق 
املالية ٠٫٧٦٪ باملقارنة مع إقفاله 

مع نهاية ٢٠٠٨.

ذكر أنهما متكنا من حتقيق أعلى 
نســــبة منو أسبوعي بني أسواق 
األســــهم اخلليجية في األسبوع 

املاضي.

  المؤشرات الرئيسية

  ورد في التقرير أن ســــتا من 
مؤشرات أسواق األسهم اخلليجية 
أنهت تداوالت األســــبوع املاضي 
املنطقــــة اخلضــــراء، بينما  في 
تراجع مؤشر سوق واحد فقط. 
وتصدر مؤشر سوق دبي املالي 
األسواق التي حققت ارتفاعا، إذ 
أغلق مؤشره مع نهاية األسبوع 
كاسبا بنسبة ٦٫٢٥٪ عند مستوى 
٢٫٠٤٠٫١٨ نقطة، وقد لقي املؤشر 
الدعم من ارتفاع معظم قطاعات 
الســــوق بقيادة قطاع العقارات 
الهندسية، فيما حد  واإلنشاءات 
من مكاسب املؤشر تراجع قطاع 
املواد. املرتبة الثانية شغلها سوق 
أبوظبي لــــألوراق املالية، وذلك 
حني أغلق مؤشره عند مستوى 
٣٫٠٥٩٫٣٥ نقطــــة مســــجال منوا 
نسبته ٥٫٩٣٪، مدعوما بارتفاع 
معظم قطاعات السوق بقيادة قطاع 

االتصاالت.
املرتبة  التقرير أن    وكشــــف 
الثالثة شــــغلها ســــوق مسقط 
لألوراق املالية، وذلك حني أغلق 
مؤشــــره مع نهاية األسبوع عند 
مستوى ٦٫٥٤٦٫٤٧ نقطة كاسبا 
بنســــبة ٢٫٠٤٪ بدعم من ارتفاع 
الثالث وعلى  الســــوق  قطاعات 

رأسهم قطاع البنوك.
  وأشــــار إلى أن أقل األسواق 
ارتفاعــــا في األســــبوع املاضي، 
كان ســــوق البحريــــن لألوراق 
املالية والذي حقق مؤشره منوا 
محدودا نسبته ٠٫٣٥٪، إذ أغلق 
عند مستوى ١٫٥٢٠٫٣٤ نقطة، وقد 
ارتفع املؤشر على اثر منو جميع 

«زين»، وتأرجحت تلك التأثيرات 
بني عمليات الشراء وجني األرباح، 
وشهد السوق نشاطا كذلك على عدد 
من األسهم القيادية والتي شملت 
أسهم البنوك، الفتا إلى أن التوجه 
البيعي كانت له الكلمة العليا في 
النهاية، إذ أغلق مؤشر السوق في 
نهاية األسبوع في املنطقة احلمراء. 
فيما شهد السوق املالي السعودي 
أداء جيدا خالل األسبوع ومتكن 
مؤشره من حتقيق النمو األسبوعي 
وسط حتســــن نسبي في نشاط 
التداول، حيث دعم عدد من األسهم 
القيادية في السوق بقيادة أسهم 
البتروكيماويات االجتاه  قطــــاع 

الصعودي للمؤشر.
  وأضاف التقرير أن الســــوق 
شهد خالل اجللسة األخيرة من 
أرباح،  األســــبوع عمليات جني 
خاصة على األسهم القيادية التي 
ارتفاعا خالل األسبوع،  سجلت 
كانت كفيلــــة بتقليص جزء من 
مكاسب املؤشر األسبوعية، مشيرا 
إلى أن األمر لم يختلف كثيرا في 
بورصة قطــــر، حيث متكنت من 
حتقيــــق االرتفــــاع بدعم واضح 
من األسهم القيادية وبالرغم من 
عمليات جني األرباح السريعة التي 
كان يقوم بها عدد من املستثمرين 
خالل بعض جلسات التداول، إال 
أن تلك العمليات لم تستطع أن 
تسحب مؤشر السوق إلى منطقة 
اخلسائر إال في يوم واحد فقط، هذا 
وقد شهد السوق خالل األسبوع 
عمليات مضاربة كانت محصلتها 

ارتفاع املؤشر.
  وقال التقرير ان سوق مسقط 
لألوراق املالية بدوره متكن مؤشره 
من حتقيق مكسب أسبوعي في 
ظل عودة احملافظ االســــتثمارية 

مرة أخرى إلى السوق.
  وبخصوص سوقي اإلمارات، 

 قال التقرير األسبوعي الصادر 
عن شركة بيان لالستثمار ان جميع 
أسواق األســــهم اخلليجية أنهت 
تداوالت األسبوع املاضي مسجلة 
منوا ملؤشراتها باستثناء سوق 
الكويت لألوراق املالية الذي تراجع 
مؤشره حتت مستوى إغالقه في 
األسبوع ما قبل السابق وإن كانت 

خسارته محدودة.
   وأضاف التقرير أن منو نشاط 
التداول كان السمة املميزة ألداء 
األسواق خالل األسبوع املاضي، 
إذ ســــجلت أغلب األسواق منوا 
لكل من الكمية والقيمة املتداولة، 
واقتصرت التراجعات على الكمية 
املتداولة لسوق الكويت لألوراق 
املالية والقيمة املتداولة لكل من 
ســــوق مســــقط لألوراق املالية 

وبورصة قطر.
  وكشف التقرير أن أداء األسواق 
العاملية وحتركات أسعار النفط 
على وجه اخلصوص هما املؤثر 
األكبر على األداء العام ألســــواق 
األســــهم اخلليجية في األسبوع 
املاضي، مشــــيرا إلى أن األسواق 
العاملية عادت مرة أخرى إلى النمو 
خالل األســــبوع ووصل بعضها 
إلى أعلى مستوى لها خالل العام 
احلالي متأثرة بصعود أســــعار 
النفط بشكل واضح خالل األسبوع 

املاضي.
  وتابع التقرير «صرح رئيس 
بــــأن االقتصاد  منظمــــة أوپيك 
العاملي اجتــــاز املرحلة الصعبة 
من األزمة املاليــــة، ونظرا لكون 
الرئيسية  املال  تطورات أسواق 
النفط  العالم وتطور أسعار  في 
هما من العوامل التي تبدي أسواق 
األسهم اخلليجية استجابة واضحة 
لها في اآلونة األخيرة، وقد انعكس 
ذلك على مؤشرات تلك األسواق 
والتي سجلت مكاسب أسبوعية 

متفاوتة».

  األسهم القيادية

  وعلى صعيد أداء األسواق، ذكر 
التقرير أن سوق الكويت لألوراق 
املالية شهد عمليات بيع أسفرت عن 
نفسها بقوة خالل بعض جلسات 
التداول في األسبوع، ونالت األسهم 
القيادية النصيب األكبر من تلك 
العمليات، وكان لألخبار املتعلقة 
بالصفقة اخلاصة بأسهم شركة 
االتصاالت املتنقلة (زين) دور بارز 
وواضح في التأثير على السوق، 
إذ شملت عمليات البيع أو الشراء 
التي متت حتت تأثير أخبار الصفقة 
بعض األسهم ذات االرتباط بسهم 

 األداء األسبوعي لمؤشرات التداول 

 الكمية المتداولة  السوق 
 القيمة المتداولة (مليون  الترتيب  ٪ (مليون سهم) 

 الترتيب  ٪ دوالر أميركي) 
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 (احمد باكير)


