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االقتصادية

تنش���يط القطاع الصناعي والتي تتمحور في 
إعادة هيكلة القطاع وإعادة تطوير نظام احلوافز 
الصناعية وتعزيز القدرة على املنافسة وحتفز 
املب���ادرات الفردية. وأكدوا ان هذه األمور تأتي 
من خالل التوسع الش���امل للقطاع الصناعي،  
يليه األهمية التكنولوجية في عملية التنمية 
الصناعية ورفع كفاءة العمالة الوطنية وزيادة 
أعدادها في املنشآت الصناعية وزيادة اإلنتاج 
ذي القيمة املضافة العالية وتوفير املتطلبات 
الالزمة لتمويل املش���اريع الصناعية وتوفير 
املتطلبات والتشابكات املكانية وفتح املجال امام 
اخلصخصة ومشاركة القطاع اخلاص باإلضافة 
إلى دعم املنتج الوطني ودعم وتشجيع الصناعة 
الكويتية. وقال���وا ان الكويت متلك العديد من 
مقومات التصنيع،  ولومت استثمارها معا على 
حسب اخلطة اإلستراتيجية الصناعية 2000-

2015 حلققت األهداف اإلستراتيجية التي تهدف 
إلى إيجاد وتطوير مصادر جديدة للدخل القومي، 
وتوفير فرص عمل منتجة ومتزايدة لألجيال 
املقبل���ة، باإلضافة إلى االهتم���ام بالصناعات 
التصديرية، فضال عن تفعيل دور القطاع اخلاص 
من خالل مشاركته في التنمية الصناعية، ورفع 
نسبة االنتفاع من الطاقات اإلنتاجية للمصانع 
القائمة، كذلك تطوير مجاالت التعاون والتنسيق 

الصناعي مع دول مجلس التعاون وغيرها.
وفي تقرير »اجلمان« عن القروض الصناعية، 
قال ان إجمالي قروض الشركات الصناعية حتى 
النصف األول من العالم املاضي ل 28 ش���ركة 
مدرجة بلغ 1.8 مليار دينار، األمر الذي يتطلب 
وضع تنفيذ خطة تتيح تقليص القيود املكبلة 
لهذه الش���ركات وتقدمي يد العون لها، وال شك 
ان هذه القروض، في ظل تداعيات األزمة املالية 
العاملية يجعلنا نعيد التفكير في كيفية دعم هذا 
القطاع مع ما يتالءم في دخول القطاع الصناعي 
كرافد ثان لالقتصاد الوطني.وإذا كان بنك الكويت 
الصناعي يساهم بأكبر نسبة في هذه القروض، 
باإلضافة الى دراسات اجلدوى والدراسات الفنية 
عبر املختصني في هذا املجال ومبساعدة البنك 
الدولي، إال أن األمر يتطلب تنظيم هذه اجلهود 
عبر إستراتيجية واضحة املعالم ومحددة مبدى 

زمني تكون قابلة للتنفيذ.

إنتاج النفط والغاز وعندما تنضب هذه املوارد 
او تتوقف عن اإلسهام في الثروة بالقدر املماثل 
للوض���ع احلالي، تصبح الدول���ة أكثر اعتمادا 
على الصناعات التحويلية لدعم اقتصادها،  لذا 
فالتنمية الصناعية أصبحت جوهرية لتوفير 
الفرص للمواطنني الكتساب اخلبرات الصناعية 
التنمية  والتجارية كقاعدة أساسية الستمرار 

االقتصادية.
كما دع���ا الصناعيون الى ض���رورة توفير 
مجموعة من املتطلبات واالجراءات التي يجب 
اتباعها لتنشيط القطاع الصناعي والتأكد من 

سير اإلستراتيجية الصناعية على أكمل وجه، 
منه���ا اوال: التخطيط اجليد ع���ن طريق اعداد 
الدراسات اإلستراتيجية الصناعية، ثانيا: وضع 
مش���اريع معدة جيدا، ثالث���ا: املتابعة اجليدة 
لتنفيذ وتقييم هذه املش���اريع، رابعا: دراس���ة 
االعتب���ارات والصعوبات التي تعترض تنفيذ 
اخلطط املوجودة للعمل على تذليلها، خامسا: 
توفير التسهيالت الالزمة من سهولة اإلجراءات 
واألراضي والسيولة الالزمة للتمويل لتيسير 
التوس���ع في اإلنتاج والتعامل معه. وأشاروا 
الى ان الهيئة العامة للصناعة لها دور مهم في 

أحمد يوسف
يواجه قطاع الصناعة في الكويت 5 حتديات 
ه���ي أوال: وقوعه���ا بني براثن ندرة القس���ائم 
ارتفاع أسعارها للمتاجرة  الصناعية، وثانيا: 
بها، وثالثا: البيروقراطي���ة احلكومية، رابعا: 
االشتراطات التعجيزية، خامسا: الدورة املستندية 
التي تعرقل الكثير من اجناز األعمال خاصة في 

اجلهات احلكومية.
وكثيرة هي أعداد الشركات الصناعية التي قد 
يئست حتى من احلصول على قسيمة صناعية 
الستكمال أنشطتها الصناعية او للقيام بأعمال 

توسعية.
ولم يقف حيز التحديات عن هذين العنصرين، 
وإمنا هناك ما قد يفوقها في عدم اإلميان الكامل 
مب���دى أهمية الصناعة كرافد أساس���ي للدخل 
القومي، حيث ان البالد ال متتاز بدخل من قطاعي 
الزراعة او الس���ياحة او أي من مجاالت الدخل 
القومي املعروف في العالم سوى النفط، وبعض 

من التجارة.
وفي السياق نفسه، أكد صناعيون ان االهتمام 
بالقطاع الصناعي ميكن ان  يشكل عامال قويا 
لدعم الكويت اقتصاديا وسياسيا، كما ميكن ان 
يتحول الى رافد ثان لالقتصاد الوطني بعد النفط 
في وجود ارادة وقرار سياسي يدعم هذا التوجه 
وخطوات حثيثة ملتابعته. ودعوا الى ضرورة 
االستفادة من اخلبرات والتجارب التي مرت بها 
الدول األخرى وخاصة في دول اخلليج، حيث 
بدأت اململكة العربية السعودية كبلد صناعي 
متطور عبر اتخاذ حكومتها خطوات دعمت هذا 
القطاع وطورته وأدخلته حلبة املنافسة بحيث 
تقوم املصانع الكويتية اآلن بتصدير جزء كبير 
م���ن إنتاجها الى اخلارج، وه���و ما يعد نصرا 
لهذه الصناعة. وتابعوا قائلني: »توجد فرصة 
كبيرة أمام الكويت بأن تصبح بلدا عمالقا في 
مجال الصناع���ة التحويلية نظرا لالحتياطات 
النفطية التي متتلكها إضافة إلى عامل القدرة 
املالية على إقامة املشروعات العاملية الكبرى. 
وقال���وا ان الكيفية التي تتطور بها الصناعات 
التحويلية بالكوي���ت وخصائصها وتأثيراتها 
تعتبر ذات أهمية بالغة في املستقبل، حيث ان 
اقتصادها يتوقف على الدخل الذي يأتيها من 

1.8 مليار دينار إجمالي 
قروض 28 شركة 
مدرجة حتى النصف 
األول من 2009 

ضرورة االستفادة من 
الخبرات والتجارب التي 
مرت بها الدول األخرى 
وخاصة دول الخليج

توفير متطلبات تنشيط 
الصناعة والتأكد من 
اإلستراتيجية عبر إعداد 
الدراسات الطويلة المدى

صورة من خبر »األنباء« املنشور يوم األحد املاضي طارق الوزان

صناعيون حائرون بين 
ندرة القسائم الصناعية 

والبيروقراطية التعجيزية

املؤشر 
السعري 

7440.7
بتغير قدره

+55.1

حصل البنك األهلي املتحد على املوافقة الستمالك 
40% من رأس���مال املصرف املتحد للتجارة الليبي، 
الذي وافقت جمعيته العمومية على زيادة رأسماله 
عن طريق اصدار اسهم جديدة وتخصيصها بالكامل 
للبنك كشريك استرايتجي. وافاد البنك بأنه استنادا 
إلى ق���رار اجلمعية العامة غي���ر العادية للمصرف 
املتحد للتجارة واالس���تثمار والى اتفاقية الشراكة 

االس���تراتيجية املبرمة بني الطرفني فقد متت زيادة 
رأس���مال املصرف من 33.333.330 دينارا ليبيا الى 
80.000.000 دينار ليبي مقسم الى 8.000.000 سهم 
عادي ميتلك املس���اهمون الليبيون نسبة 60% منها 
)4.800.000 سهم( فيما ميتلك البنك األهلي املتحد 
نسبة 40% )3.200.000 سهم( كما أ ن استثمار البنك 

في هذه العملية قد بلغ 53.8 مليون دوالر.

»األهلي المتحد« تمّلك 40% من رأسمال المصرف المتحد للتجارة الليبي

12 فلسًا األرباح المتوقعة
لـ»العربية العقارية« لعام 2009

اتحاد شركات الوساطة المالية يرى النور 
مطلع الربع الثاني

 علمت »األنباء« من مصادر مطلعة ان الشركة العربية العقارية
    يتوقع ان تعلن عن ارباح قدرها 12 فلسا للسهم عن 2009.

وقالت املصادر ان الش���ركة حققت هذه النتائج من النشاط 
التش���غيلي، الفتة إلى أن النتائج احملققة تعتبر جيدة في ظل 

الظروف الراهنة التي تعيشها السوق احمللية.
جتدر االشارة الى ان الشركة كانت قد اعلنت عن ارباح تقدر 
ب� 5.8 ماليني دينار مبا يعادل 12.2 فلسا للسهم عن فترة التسعة 

أشهر األولى من 2009.

 علمت »األنباء« ان االجتماع التنسيقي الذي عقدته شركات
     الوساطة املالية العاملة في سوق الكويت لالوراق املالية امس 
قد ناقش جدوى تأسيس احتاد لهذه الشركات يتولى الدفاع عن 
مصاحلها ورفع وجهات نظرها في القضايا احليوية ومناقشتها 

مع ادارة السوق.
وق���ال مصدر مطل���ع ان على رأس اولوي���ات االحتاد املزمع 
تأسيس���ه توحيد العمل على النظام االلكتروني للتداول بحيث 
يتيح للمتداول االنتقال من شركة وساطة الى اخرى دون احلاجة 
– كما هو معمول به اآلن – لتحويل امواله اوال من هذه الشركة 
الى تلك كما سينظر احتاد شركات الوساطة امكانية خفض نسبة 

العمولة املقتطعة من الشركات الى 1% بدال من 3% حاليا.
وتوقع املصدر ان يرى هذا االحتاد النور مطلع الربع الثاني 
من العام احلالي في حالة جناح اجلهود التنسيقية التي تبذلها 

شركات الوساطة العاملة بالسوق.

»كميفك« تدرس طرح صندوقين لالستثمار
في األسهم المدرجة والعقارات المدرة للدخل

الوزان: »عارف للطاقة« تبيع مشروع 
»ديويت« محققة ربحًا بـ 60 مليون دوالر

توقعات بنتائج مالية أفضل
 لـ »الصفوة« مقارنة بعام 2008 

 علمت »األنباء« من مصادر مطلعة ان شركة
    الكويت والش���رق األوسط لالستثمار املالي 
»كميفك« تعتزم تأسيس صندوقني استثم�����اريني 
خ���الل الربع الثاني من الع���ام احلالي برؤوس 
ام���وال مفتوحة من 5 الى 50 مليون دينار لكل 

صندوق.
وقالت املص���ادر ان هن���اك صندوقا يهدف 
لالستثمار في االسهم املدرجة باالسواق اخلليجية 

الى جانب السوق احمللي على ان يكون التركيز 
على االسواق التي من املتوقع ان تواصل نشاطها 

خالل الفترة املقبلة.
وذكرت املصادر ان الصندوق الثاني يستهدف 
االس���تثمار في القطاع العقاري في االس���واق 
اخلليجي���ة ايضا، على ان يك���ون التركيز على 
العقارات املدرة للدخل س���واء في »السكني« او 

»االستثماري« او »التجاري«.

تأكيدا ملا نش���رته »األنباء« األحد املاضي، أعلنت 
شركة عارف للطاقة القابضة امس عن امتام صفقة بيع 
حصتها في مشروع الغاز مبقاطعة ديويت تكساس 
بالواليات املتحدة االميركية مع االحتفاظ باآلبار املنتجة 
وشبكة األنابيب، حيث يتكون املشروع من حق امتياز 
للتنقيب عن النفط والغاز، وقد مت توقيع عقد البيع 
والشراء بالواليات املتحدة االميركية امس املوافق 8 
مارس 2010. وبهذه املناسبة اشار الرئيس التنفيذي 
طارق الوزان الى ان ش���ركة عارف للطاقة القابضة 
اس���تثمرت في هذا املش���روع خالل عام 2007، حيث 
قامت عارف للطاقة باالستحواذ على حصة 50% من 
اجمالي املشروع من خالل احدى شركاتها التابعة في 
الواليات املتحدة األميركية. واضاف ان الشركة التابعة 
لعارف للطاقة واململوكة بنسبة 100% ببيع ما نسبته 

95% من حصتها في مشروع الغاز مبقاطعة ديويت 
تكس���اس االميركية والذي متلك فيه الشركة نسبة 
50% من اجمالي املشروع مع االحتفاظ باآلبار املنتجة 
وشبكة األنابيب والتي متثل 5% من اجمالي املشروع.
وأوضح أن اجمالي قيمة الصفقة 117.5 مليون دوالر 
غير ش���املة الضرائب، وقام املشتري امس بتحويل 
90% من قيمة الصفقة نقدا الى حساب شركة عارف 
للطاقة، على ان يتم دفع املبلغ املتبقي على مرحلتني: 
األولى بعد 45 يوما، والثانية بعد 90 يوما، من تاريخ 
توقيع االتفاقية، ومن املتوقع ان تترجم تلك العوائد 
الى ارباح فعلية لعارف للطاقة خالل الربع األول من 
العام احلالي، حيث تقدر االرباح ب� 60 مليون دوالر 
بعد حساب التكاليف، والتي س���تعود إيجابيا على 

ربحية السهم مبا يوازي 23 فلسا للسهم.

أحمد مغربي 
قال مصدر مسؤول في مجموعة الصفوة القابضة 
ان النتائج املالية للمجموعة في 2009 ستكون أفضل 
مقارنة بالعام 2008 والتي منيت فيه الشركة بخسائر 
قدرها 69.95 مليون دينار، مش����يرا إلى أن الشركة 
وضعها سليم ومالءتها املالية قوية وأصولها جيدة. 
وأوضح املصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه ل� »األنباء« 
أن شركات املجموعة معظمها تشغيلية، وهو ما يبشر 
بنتائ����ج جيدة باإلضافة إلى جودة أصول املجموعة 
وعدم وجود التزامات لدى الشركات التابعة، مبينا 

أن ذلك س����يعود بالنفع على املجموعة خالل األعوام 
املقبلة واملرور من عنق زجاجة األزمة املالية العاملية 
والتي ضغطت على الشركات التشغيلية في السوق 

احمللي.
وأشار إلى أن الشركة ستعلن عن نتائجها املالية 
السنوية للعام 2009 في موعدها احملدد قبل انتهاء 
الفترة الزمنية القانونية إلعالن النتائج املالية والتي 
من املقرر أن تنتهي بنهاية الشهر اجلاري، مرجعا 
هذا التأخير الى ان الش���ركات التابعة للمجموعة 
أخذت وقتا طويال في إغالق ميزانياتها املجمعة.

تحديات تواجهها الصناعة المحلية وتعرقل مسيرة 5
تقدمها ومثلها كحلول إستراتيجية لتقدم الصناعة


