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املؤشر 
السعري 

7084.6
بتغير قدره

- 10.4 االقتصادية
محمود فاروق 

كشفت مصادر ذات صلة لـ »األنباء« عن جدول اعمال 
االجتماع األخير للجنة سوق الكويت لالوراق املالية خالل 
العام احلالي الذي من املقرر ان يعقد اليوم حيث سيتضمن 
مناقشة آلية تطوير نظام البورصة املعمول به حاليا فضال 
عن تناول اخر املستجدات حول مؤشر التداول اجلديد وما 
آلية اللجنة املعنية به، واشارت املصادر إلى انه ستجري 

مناقشة املوازنة التقديرية للسوق واستعراض ايراداته 
ومصروفاته خالل عام. كما اشارت املصادر الى أن جلنة 
السوق تسلمت كتابا رسميا من وزارة التجارة والصناعة 
يفيد بضرورة االسراع في مشروع تطوير السوق وانظمته 
االلكترونية، فضال عن عمليــــة الربط الفني بني اجهزة 
الوســــطاء واملقاصة والبنوك للتقليل من حجم االخطاء 

اليومية التي حتدث اثناء التداوالت اليومية.

لجنة السوق تعقد آخر اجتماعاتها اليوم لـ 2009 وتحدد ميعاد البدء في مشروع تطوير البورصة

قطاع النقل المحلي
فواز كرامي

يشكل قطاع النقل احللقة االساسية والعنوان 
العريض الي دولة ترغب في التحول الى محور 
مواصالت في املنطقة والكويـــت بحكم موقعها 
اجلغرافي احليوي واطاللتها على اخلليج العربي 
مؤهلة للعب دور رئيســـي واستراتيجي في هذا 
القطاع احليوي املدر للدخل وخصوصا ان العديد 
من احملللني يعتبرون هذا القطاع هو الثروة النفطية 
الثانية في الكويت اذا مت استغالله وتطويره بشكل 
يتناسب مع املوقع اجلغرافي للكويت السيما ان 
جميع املقومات للتحول الى محور مواصالت في 
املنطقة موجودة من ناحية املوقع اجلغرافي غرب 
آسيا وشـــرق اوروبا، اضافة الى البنى التحتية 
والفوقية على حد سواء، ناهيك عن امتالك الكويت 

لشركات لوجستيك محلية تعتبر 
العالم  االفضل على مســـتوى 
من جهة االمكانيات واخلبرات 
اال ان مـــا ينقص هـــذا القطاع 
املهم هو  احليوي والضروري 
بعض االهتمام والعناية اضافة 
الى اعطاء هامش اكبر للقطاع 
اخلـــاص للعـــب دور محوري 

فيه.
ومع توقعات ان يبلغ معدل 
النمو السنوي في هذا القطاع 
نحو 2.2% خالل االعوام اخلمسة 
املقبلة كمعدل وسطي لفروعه 
املختلفة من شحن بري وشحن 
بحري وترانزيت ونقل بضائع 

فان قطاع النقل سيساهم بنسبة 5.2% من الناجت 
االجمالي احمللي رغم وجود العديد من التحديات 
التـــي تقف امام حتقيقه مرتبـــة افضل كتطوير 
شبكة النقل البري وتطوير املواني وبناء موانئ 
جديـــدة اضافة الى املناطق احلـــرة التي تعتبر 

عصب هذا القطاع.
وتتباين نسب النمو في الفروع املختلفة لقطاع 
النقل حيث من املتوقع ان ينمو قطاع النقل البري 
والشـــحن اجلوي بنسبة 2.2% فيما تصل نسبة 
النمو املتوقعة للشحن البحري الى 2.4% اما النقل 
الترانزيت فمن املتوقع ان يصل الى 2.1% بحسب 

احصائيات بيزنس مونيتور انترناشيونال.
السيما ان االنظار تلتفت في الوقت احلالي الى 
الفرصة الكبيرة امام النقل بالترانزيت التي فرضها 

واقع اعادة اعمار العراق وحاجاته الضخمة من 
مواد اولية ومواد خام يحتاج الى متريرها اليه عن 
طريق البحر حيث ان العديد من الدول املجاورة 
للعراق تبذل جهودا جبارة لقطف الكعكة االكبر 
من ســـوق النقل العراقية رغـــم احتاللها ملراتب 

متخلفة من حيث التنافسية مع الكويت.
اما فيما يخص الشـــحن اجلوي فان سياسة 
االجواء املفتوحة التي اتبعتها الكويت ســـاهمت 
بصورة مباشـــرة في حتقيق معدالت منو جيدة 
بحسب احصائيات االدارة العامة للطيران املدني، 
كمـــا ان القطاع اخلاص الكويتي انتبه مبكرا الى 
اهمية هذا القطاع ومعرفة جيدة لالمكانات الكامنة 
التي يحملها حيث شـــهد اكبر صفقة في الكويت 
حني أعلنت مجموعة صناديق امللكيات اخلاصة 
الكويتي  في بيت االســـتثمار 
»جلوبل« عن االستحواذ على 
حصة االغلبية في شركة جاسم 
للنقليـــات واملناولـــة جي تي 
سي »احدى شركات مجموعة 
بودي« في بداية العام احلالي 
حيث صنفت الصفقة على انها 
االكبر في امللكيات اخلاصة في 
املنطقة واالكبر على مســـتوى 
الكويت باستحواذها على %60 

من الشركة.
وفي حينها ذكرت جلوبل ان 
قطاع النقل في املنطقة سينمو 
ويحقق هوامش عالية خصوصا 
مع خروج الشركات الصغيرة 
من السوق تدريجيا واندماجها في شركات اقوى 

واكبر.
وكانت شـــركة »جي تي ســـي« قد قامت في 
العام 2008 باســـتثمار ما يزيـــد على 35 مليون 
دوالر في معدات جديدة وذلك بهدف االســـتمرار 
في تطوير الشـــركة التي تأسست في عام 1979 
وتعتبـــر من كبرى الشـــركات الكويتية الرائدة 
مبجال اخلدمات اللوجستية املتكاملة وتقدم خدمات 
مناولة احلموالت واحلاويـــات والتخزين ورفع 
احلموالت الثقيلة والنقل وتأجير املعدات وتدير 
»جي تي سي« كبرى عمليات تأجير للمعدات في 
منطقة اخلليج حيث يتجاوز اسطول الشركة اكثر 
من 1000 معدة في كل من الكويت والعراق وقطر 
وتشمل هذه املعدات الروافع ومولدات الكهرباء.

وتحديات التحول إلى محور مواصالت في المنطقة

القطاع الخاص استشعر أهمية 
قطاع النقل وأكبر صفقة في 
الملكيات الخاصة 
 في الكويت كانت من نصيبه 
بـ »صفقة جلوبل« و»جي تي سي« 
بداية العام

»بيزنس مونيتور 
انترناشيونال« توقعت 

أن يساهم القطاع 
بـ 5.2% من الناتج 

اإلجمالي المحلي في 
األعوام الخمسة المقبلة


