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وجه النائب د.محمد احلويلة س���ؤاال لوزير التجارة احم���د الهارون جاء فيه: ان 6
العمالة املنزلية اصبحت من االساسيات وليست الكماليات للكثير من االسر الكويتية 
فقد فوجئنا بارتفاع اس���عار اخلدم بصورة جنونية مما يؤثر على املواطن الكويتي 
محدود الدخل، وان امر اس���تقدامهم أصبح معق���دا حيث تفرض بعض مكاتب اخلدم 
بعض الش���روط على املواطنني، متس���ائال: ما االس���باب التي ادت الى ارتفاع اسعار 
العمالة املنزلية، وهل يوجد خطة لدى الوزارة لضبط عملية استقدام العمالة املنزلية 

وتخفيض اسعارهم، هل توجد رقابة من وزارتكم على مكاتب اخلدم.

الحويلة يسأل الهارون عن ارتفاع أسعار العمالة المنزلية

إنشاء جهاز مستقل لرعاية المشروعات الصغيرة ُيلحق بوزير التجارة
يساهم بـ 50% من رأس المال المدفوع قرضا دون فوائد

قدم النائبان عادل الصرعاوي 
وعبداهلل الرومي اقتراحا في شأن 
جهاز رعاية املشروعات الصغيرة، 
مع اعطائه صفة االس����تعجال، 

وجاء في القانون:
مـادة 1: في تطبي����ق أحكام 
القانون يقص����د بالكلمات  هذا 
والعبارات التالية املعنى املبني 

قرين كل منها:
اجلهاز: جهاز رعاية املشروعات 
الصغي����رة املنصوص عليه في 

املادة الثانية من هذا القانون.
الوزير املختص: وزير التجارة 

والصناعة.
مجلس االدارة: مجلس ادارة 

اجلهاز.
املشروع: املشروع الصغير 
التعريف املنصوص  بحس����ب 
عليه ف����ي املادة الرابعة من هذا 

القانون.

الباب األول:جهاز رعاية 
المشروعات الصغيرة

مادة 2: ينش����أ جهاز مستقل 
يسمى »جهاز رعاية املشروعات 
الصغيرة« يلحق بوزير التجارة 
والصناعة، وتكون له الشخصية 

االعتبارية.
مـادة 3: الغرض من اجلهاز 
العم����ل عل����ى رعاي����ة وتنمية 
املشروعات الصغيرة وتعزيز 
امكانيات اصحابها من اجنازها 
والتخطيط والتنسيق والترويج 
النتش����ارها ومس����اعدتها على 
احلصول عل����ى ما حتتاجه من 
متوي����ل وخدم����ات وقروض، 
وتبسيط االجراءات احلكومية 
اخلاصة بتأسيسها وحصولها 
على التراخيص الالزمة ملباشرة 

نشاطها.
يقصد باملش����روع  مـادة 4: 
الصغير في تطبيق احكام هذا 
القانون املش����روع الصناعي أو 
احلرف����ي الذي يس����هم بصورة 
مباشرة في تنمية الوعي الصناعي 
واحلرفي ل����دى املواطنني، وفي 
تلبية احتياجات السوق احمللي، 
وتوفير فرص العمل للمواطنني 
محدودي الدخل، وينمي لديهم 
قيمة العمل احلر وقدراتهم الذاتية 

في املجال الصناعي واحلرفي.

4 - العم����ل على تبس����يط 
اللوائ����ح والنظ����م واالجراءات 
املرتبطة باملشروعات الصغيرة 
سواء عند تأسيسها أو في اثناء 
مباش����رتها لنش����اطها والعمل 
على تفادي تداخل اختصاصات 
اجلهات االدارية وازدواجها في 

هذا الشأن.
5 - وض����ع الضوابط التي 
التمويل  تكفل تناسب عمليات 
التي يحصل عليها املشروع مع 

قدراته املالية على الوفاء بها.
6 - العمل على توفير فرص 
متويلية للمشرعات الصغيرة 
وف����رص اس����تثمارية صغيرة 
تتناس����ب وقدراته����ا وتلب����ي 

احتياجات السوق احمللي.
7 - اقرار مشروع امليزانية 
الس����نوية للجهاز واحلس����اب 
الى  اخلتام����ي قب����ل تقدميهما 

اجلهات املختصة.
8 - املوضوع التي يرى رئيس 
اجلهاز أو نائبه أو أي من اعضائه 

عرضها على املجلس.
وملجلس االدارة ان يش����كل 
من ب����ني اعضائه أو من غيرهم 
جلانا فني����ة دائم����ة أو مؤقتة 
لدراسة املوضوعات التي يختص 
اليه توصياتها  بنظرها وتقدم 

في شأنها.
مادة 8: تك����ون للجهاز أمانة 
عام����ة تضم الع����دد الكافي من 
اخلبرات الفني����ة واالقتصادية 
واملالية والقانونية القادرة على 
دراسة املشروعات والتأكد من 

جدواها االقتصادية.
ويرأس االمانة العامة أمني عام 
يعني بقرار من الوزير املختص 
بناء على ترشيح رئيس اجلهاز، 
ويكون مس����ؤوال ام����ام رئيس 
اجلهاز وامام مجلس االدارة عن 
تنفيذ الق����رارات التي يصدرها 
مجلس االدارة أو رئيس اجلهاز، 
ويشرف على تنفيذ اللوائح الفنية 

واالدارية واملالية للجهاز.
ويج����وز لرئي����س اجلهاز ان 
يف����وض نائبه أو االمني العام في 

بعض اختصاصاته.
مادة 9: لالس����تفادة من احكام 
هذا القانون يشترط في املشروع 

ما يلي:

وتطوير وحتسني االنتاج.
6- الترخيص بتوزيع منتجها 
ف����ي االماكن الت����ي تخصصها 
العاملة لتوزيع السلع  اجلهات 

مبقابل رمزي.
7- اع����داد برام����ج التأهيل 
والتدريب للكويتيني لالنخراط 
في مجاالت العمل احلر وكيفية 
ادارة اعمالهم اخلاصة من خالل 
التعاون م����ع املعاهد التدريبية 
العامة للتعليم  التابعة للهيئة 

التطبيقي والتدريب.
8- العمل على حماية منتجها 
من املنافسة في السوق احمللي.
9- التعريف بأوجه نشاطها 
من خالل دعم برامجها الدعائية 
واالعالني����ة ومش����اركتها ف����ي 
املؤمترات املتعلقة باملشروعات 

الصغيرة.
ويكون االعفاء من الضرائب 
والرسوم اجلمركية والدعم بقرار 
من مجلس ال����وزراء بناء على 

اقتراح مجلس االدارة.
مادة 15: يتولى اجلهاز مساعدة 
املشروع في احلصول على جميع 
الالزمة  التراخيص واملوافقات 
لتأسيسه ومباشرة نشاطه سواء 
لدى اجلهات االدارية املعنية او 
لدى املؤسسات التمويلية مبا في 
ذلك احلصول على املوقع الالزم 
القامة املشروع، ويتولى اجلهاز 
اتخاذ كل  نيابة عن املش����روع 
االجراءات الالزمة لذلك، وللجهاز 
ان ينشئ لهذا الغرض فروعا له 

في احملافظات.

الباب الرابع: أحكام عامة

ال يجوز لصاحب  مـادة 16: 
املشروع في فترة رعاية اجلهاز 
اتخاذ اي قرار يؤثر  للمشروع 
في مصيره اال مبوافقة مجلس 

االدارة.
ويعتبر من القرارات املصيرية 
تخفيض رأس����مال املشروع او 
دمج����ه في مش����روع آخ����ر او 

تصفيته.
مادة 17: للجهاز التفتيش على 
املشروع للتأكد من التزامه بأحكام 
هذا القانون والئحته التنفيذية 
والقوانني واللوائح املعمول بها 
وقرارات مجلس االدارة على اال 

مادة 5: يكون للجهاز رئيس 
يعني مبرسوم بناء على عرض 
الوزير املختص، وميثل اجلهاز 
في عالقته بالغير وامام القضاء، 
كما يكون للجهاز نائب للرئيس 
يعني مبرسوم بناء على عرض 
الوزير املختص وترشيح رئيس 
اجلهاز، ويحل محل الرئيس عند 
غيابه ويج����ب ان يكون رئيس 
اجلهاز ونائبه من ذوي اخلبرة في 
املجال االقتصادي واالستثماري 

واملالي.
مـادة 6: يتولى ادارة اجلهاز 
مجلس ادارة يشكل على الوجه 

التالي:
1 - رئيس اجلهاز.

2 - نائب رئيس اجلهاز.
3 - ممثل لكل م����ن: الهيئة 
العامة للصناعة � بلدية الكويت 
� التجارة والصناعة، ترش����حه 

اجلهة التابع لها.
4 - اربعة من ذوي الكفاءة 
العمل االقتصادي  واخلبرة في 
واملالي واالستثماري والقانوني 
يختاره����م مجلس الوزراء بناء 

على ترشيح الوزير املختص.
ويصدر بتش����كيل املجلس 

مرسوم ملدة ثالث سنوات.
ق����رارا  ويص����در املجل����س 
بنظام العمل به ونصاب انعقاد 

اجتماعاته واصدار قراراته.
ق����رارات املجلس  وال تكون 
ناف����ذة، اال بعد التصديق عليها 

من الوزير املختص.
وحت����دد بقرار م����ن مجلس 
الوزراء بناء على اقتراح الوزير 
املختص مكافآت اعضاء مجلس 

االدارة.
مـادة 7: مجل����س االدارة هو 
اجلهة املس����ؤولة عن ش����ؤون 
اجلهاز وله جميع الصالحيات 
الالزمة لتحقيق اغراضه وعلى 

االخص ما يلي:
1 - وضع السياسات العامة 
للجه����از والبرام����ج التي تكفل 
حتقيق اهدافه واالش����راف على 

تنفيذها.
2 - املوافقة على املش����روع 
الذي تثبت جدواه االقتصادية.

3 - وض����ع اللوائح الفنية 
واالدارية واملالية للجهاز.

النشطة املش����روعات الصغيرة، 
ويتولى اجلهاز تزويد هذه االراضي 
باملرافق والبنى التحتية وتقسيمها 
وتخطيطها وطرحها على الراغبني 
في اقامة تلك املشروعات بشروط 

ميسرة.
العام  القطاع����ني  2- دع����وة 
واخل����اص الى انش����اء حاضنات 
املش����روعات الصغي����رة يتم من 
الالزمة  خاللها تقدمي اخلدم����ات 
الصحابها نظير اشتراك سنوي 
رمزي وملدة محددة تتيح للمشروع 
اكتساب اخلبرة الالزمة واالنتقال 
الى خارج احلاضنة، وكذلك انشاء 
مجمع����ات تخص����ص وحداتها 
للمش����روعات الصغيرة بشروط 
ميسرة مع توفير املساحات الالزمة 
النهائية داخل  لعرض منتجاتها 

تلك املجمعات.
3- تخصيص نسبة من اعتمادات 
ال����وزارات واالدارات احلكومي����ة 
امللحقة  امليزانيات  واجلهات ذات 
واملستقلة للتعاقد مع املشروعات 
الصغيرة لشراء منتجاتها ولتنفيذ 
االنشاءات الالزمة لتلك اجلهات مع 
اعطاء منتجات وخدمات املشروعات 
الصغيرة افضلية س����عرية عند 

التعاقد.
4- منح املشروعات الصغيرة 
تيسيرات واعفاءات في املجاالت 
الضريبي����ة واجلمركي����ة ودعم 
الصادرات وامل����واد األولية طبقا 

لآلتي:
أ- االعفاء م����ن الضرائب ملدة 
مناسبة او خفض وعاء الضريبة 
باس����تبعاد بع����ض املصروفات 
او  االس����تثمارية واالحتياطيات 

خفض سعر الضريبة.
ب- اعفاء املعدات واملستلزمات 
والس����لع  األولوي����ة  وامل����واد 
الوسيطة املستوردة من الرسوم 

اجلمركية.
ج- دع����م منتجاته����ا عن����د 

التصدير.
د- دعم املواد األولية.

5- تق����دمي اخلدمات الالزمة 
للمس����اعدة على بدء نش����اطها 
التش����غيل  ومواجهة مش����اكل 
واالنتاج والعم����ل على تنمية 
الق����درات االداري����ة الصحابها 
ومهاراتهم في التسويق ومراقبة 

القروض  احلد االقصى لنس����بة 
الى الودائع.

3- حتمل اجلهاز فرق الفوائد 
الفوائد امليس����رة  اجلارية ع����ن 

املمنوحة للمشروع.
4- الوسائل املناسبة االخرى 
التي يضعها بنك الكويت املركزي 
لتشجيع البنوك على متويل تلك 

املشروعات.
وفي جميع االح����وال يضمن 
اجلهاز قيمة القرض الذي يقدمه 

اجلهاز املصرفي للمشروع.
مادة 12: ال يج����وز في جميع 
االحوال ان يجاوز مجموع التمويل 
الذي يحصل عليه املش����روع من 
اجله����از املصرف����ي ومن س����ائر 
املالي����ة قيمة رأس  املؤسس����ات 
امل����ال املدفوع من قب����ل صاحب 

املشروع.
يض���ع اجله���از  مـادة 13: 
باالشتراك مع اجهزة التمويل 
احلكومي���ة املنش���أة لتمويل 
املش���روعات الصغيرة نظاما 
التي  لضمان مخاطر االئتمان 
تتعرض لها تلك املشروعات في 

مواجهة جهات التمويل.

الباب الثالث: الحوافز والمزايا

مـادة 14: يضع مجلس االدارة 
القواع����د الالزمة لتوفير احلوافز 
والتيسيرات واملزايا للمشروعات 
الصغيرة ملباشرة نشاطها وعلى 

األخص ما يلي:
1- السعي لتخصيص نسبة 
م����ن األراضي الش����اغرة املتاحة 
لالستثمار حتدد من قبل اجلهات 
املختص����ة باالتفاق م����ع اجلهاز 

1 - أال يجاوز اجمالي االموال 
املستثمرة فيه 500.000 دينار، وأال 

يقل عن 100.000 دينار.
2 - أال يزيد عدد العاملني فيه 

على مائة عامل.
3 - أن يكون صاحبه، فردا كان 

أو شركة، كويتي اجلنسية.
4 - تفرغ صاحبه تفرغا كامال 

إلدارة املشروع.
ويجوز بقرار من مجلس الوزراء 
يصدر بناء عل����ى اقتراح مجلس 
االدارة تعديل الشرائح املنصوص 

عليها في البندين 1 و 2.
كما يج����وز ملجلس اإلدارة ان 
يضيف الى تلك الشروط شروطا 
أخرى تساعد على حتقيق اهداف 

اجلهاز.

الباب الثاني: تمويل المشروعات 
الصغيرة

مادة 10:يجوز ان يساهم اجلهاز 
في املشروع بنسبة ال تزيد على 
50% من رأس امل����ال املدفوع من 
صاحبه، ويك����ون التمويل الذي 
يقدم����ه اجلهاز قرض����ا من دون 
فوائد، يلتزم املش����روع بسداده 
وفقا الجراءات التمويل والتحصيل 
الت����ي يضعها مجلس  واملتابعة 

اإلدارة.
مـادة 11: يعم����ل اجلهاز على 
الالزم للمشروع  التمويل  توفير 
من قبل اجلهاز املصرفي ومبعدالت 

فائدة ميسرة من خالل:
البن����وك  ع����دم حتم����ل   -1

مبخصصات مقابل القرض.
2- استبعاد القرض من اجمالي 
محفظ����ة القروض عند حس����اب 

يخل ذلك بحسن سيرة ومباشرة 
نشاطه.

يتول����ى اجله����از  مـادة 18: 
التنس����يق بني اجلهات احمللية 
واالجنبي����ة والدولي����ة املهتمة 
برعاية املش����روعات الصغيرة 
التي تقدمها  في شأن اخلدمات 
واتخاذ ما يراه مناسبا لالستفادة 

منها محليا.
تك����ون للجه����از  مـادة 19: 
ميزانية مس����تقلة عن امليزانية 
العامة للدولة تش����مل ايراداته 
ومصروفات����ه وتعد على منط 

امليزانيات التجارية.
الالزمة  املبال����غ  وتخصص 
للجهاز ضم����ن امليزانية العامة 
للدول����ة، وتبدأ الس����نة املالية 
للجهاز م����ن اول ابريل من كل 
عام وتنتهي في آخر مارس من 
العام التالي، واستثناء من ذلك 
تبدأ السنة املالية االولى للجهاز 
من تاري����خ العمل بهذا القانون 
وتنتهي في آخر مارس من العام 

التالي.
مادة 20: يضع مجلس االدارة 
القواع����د الالزم����ة للتعامل مع 
املشروعات الصغيرة التي تقوم 
بها مجموعات انتاج اسرية في ظل 
عدم حصولها على تراخيص من 
اجلهات املعنية ملزاولة انشطتها 

املنزلية.
مادة 21: تسري على العاملني 
باجلهاز اح����كام قانون اخلدمة 
املدنية الصادر باملرسوم بالقانون 
رقم 15 لسنة 1979 ونظام اخلدمة 
املدنية الصادر باملرسوم املؤرخ 

1979/4/4 املشار اليهما.
مادة 22: يعد الوزير املختص 
بناء على اقتراح مجلس االدارة 
مشروع الالئحة التنفيذية لهذا 
القانون وتصدر بقرار من مجلس 
الوزراء خالل ثالثة اش����هر من 

تاريخ العمل به.
مادة 23: تس����ري احكام هذا 
القانون على املشروعات الصغيرة 
القائمة في تاري����خ العمل بهذا 
القانون اذا توافرت فيها الشروط 

املنصوص عليها فيه.
مادة 24: على رئيس مجلس 
الوزراء والوزراء � كل فيما يخصه 

� تنفيذ هذا القانون.

اقتراح قدمه الرومي والصرعاوي واشترطا أال يقل رأسمال المشروع عن 200 ألف دينار

عبداهلل الروميعادل الصرعاوي

الخليفة يستغرب اتهام شريحة كبيرة 
من المجتمع بازدواجية الجنسية

استغرب النائب السابق محمد اخلليفة تصريح 
الش����يخ علي اجلابر الصباح والذي تضمن اتهام 
شريحة كبيرة من ابناء املجتمع بازدواجية اجلنسية 
وعدم الوالء. وقال اخلليفة ان االس����تغراب يأتي 
لسببني أولهما من موقع الشيخ علي وكونه احد ابناء 
االسرة احلاكمة فاملفترض به ان يكون على مسافة 
واحدة من جميع فئات وأطياف املجتمع الكويتي وان 
تكون تصريحاته محسوبة بدقة وعناية، والسبب 
الثاني للتوقيت الذي صدر فيه هذا التصريح حيث 
ان اجلميع ينادي بضرورة احملافظة على الوحدة 
الوطنية واالبتعاد عما من ش����أنه ان يشق وحدة 

الصف ويبث الفرقة بني املواطنني.
واشار اخلليفة الى ان صاحب السمو األمير حفظه 
اهلل ورعاه كان واليزال يدعو في كل مناسبة وفي 

كل حديث لسموه ويحث على ضرورة احلفاظ على الوحدة الوطنية 
والتمسك بها بعيدا عن األطروحات التي من شأنها التفرقة بني املواطنني 
وهو نابع من الشعور الكبير لسموه بخطورة وحساسية هذه األمور 
ومن كون سموه األب واألخ جلميع ابناء هذا الوطن، فحري بنا جميعا 

وأولنا ابناء االسرة احلاكمة ان نقتدي مبا يدعو اليه 
صاحب السمو األمير حلرصه الكبير على مصلحة 
هذا الوطن. وب����ني اخلليفة ان قصر هذا املوضوع 
على فئة معينة من فئات املجتمع من قبل الشيخ 
علي اجلابر واتهامها بعدم الوالء والذي كان دائما 
يطالب في مقاالته الس����ابقة بذل اجلهود من اجل 

رفعة الكويت واحلفاظ عليها شيء غريب.
وقال اخلليفة ان هذا الش����عب وعلى مر احملن 
التي مرت بها البالد أثبت والءه املطلق لهذه األرض 
وألس����رة احلكم ممثلة بأسرة آل الصباح وال أكثر 
داللة من محنة الغزو العراقي الغاش����م على بلدنا 
وم����ا أجمعت عليه جميع فئات املجتمع في مؤمتر 
جدة عندما التف اجلميع خلف القيادة الشرعية لهذا 

البلد ومتسكهم بها وبأرض الكويت حرة أبية.
وفي اخلتام اشار اخلليفة الى ان الظروف احمليطة بنا حتتم علينا 
ان نكون جميعا صفا واحدا وال جنعل لألعداء سبيال لشق وحدة الصف 
مس����تغال مثل تلك األطروحات التي تفرق وال جتمع ونحن أحوج ما 

نكون الى التكاتف والوحدة في مثل تلك الظروف.

محمد اخلليفة

عدنان املطوع

المطوع إلنشاء حلبة لرالي السيارات
النائب عدن���ان املطوع  قدم 
اقتراحا برغبة جاء فيه: ملا كانت 
الدولة في طور تنفيذ مشاريع 
خطة تنموية مستقبلية للنهوض 
بالبلد وتنشيط العجلة التجارية 
ليكون مركزا ماليا واقتصاديا، 
يجعل من الض���رورات بجانب 
انشاء مراكز جتارية واستثمارية 
وسكنية انشاء مراكز ومنشآت 
طبية وثقافية ورياضية وترفيهية 
تكون مكمل���ة ومتكاملة حللقة 
مشاريع التنمية التي تلبي جميع 

املتطلبات.
أتق���دم باالقتراح  لذا فإنني 
برغبة إلنشاء وتطوير مضمار 
حلبة س���باق رالي للس���يارات 
الى تعميق  والدراجات ترم���ي 
وتطوير وتنمية ثقافة السياحة 
الرياضية عن طريق اس���تقالل 
املنش���آت الرياضية في راليات 
وسباقات السيارات والدراجات 

تتضمن خطة استحداث وتطوير 
برامج سياحية طموحة جاذبة 
وراعية للشباب احملترفني والهواة 
وفق النظ���م والقوانني الدولية 
وتتوافر فيه جميع شروط األمن 
والس���المة بعيدا ع���ن املناطق 
الس���كنية والطرق العامة حتت 

اشراف جهات رسمية.

الصرعاوي يستعجل الحكومة في تقديم مشروع  لدعم المشاريع الصغيرة في الكويت
متنى النائب عادل الصرعاوي على احلكومة ان تستعجل 
في تقدمي مش���روع قانون لدعم املشاريع الصغيرة في 
الكويت تزامنا مع طلب استعجالها القانون الذي تقدمت به 
في شأن »متويل ودعم مشاريع القطاع اخلاص الصغيرة 

واملتوسطة في الوطن العربي«
ومس���اهمتها في هذا املش���روع بقيم����ة تبلغ نصف 
ملي���ار دوالر من أصل ملي���اري دين���ار والت�����ي تأتي 
التزام����ا مببادرة صاحب السم����و األمير خالل القم����ة 
االقتصادي���ة والتنموية التي عق�����دت بالكويت في شهر 
يناير 2009 او ان تتبن���ى االقتراح بقانون الذي تقدمنا 
به في فبراي���ر املاض����ي بش���أن »إنش���اء جهاز رعاية 

املشروعات الصغي����رة«.
وتس���اءل الصرعاوي ف���ي تصري���ح صحافي كيف 

تدعم الكويت املش���اريع الصغيرة على مستوى الوطن 
العربي وليس لدينا بالكويت قانون لدعم املش���روعات 

الصغيرة.
مؤكدا بهذا ال�ص���دد ان هناك اس���تحق����اق����ا عل����ى 
املجل���س للنظر في هذا االقت�����راح بقان���ون وإال فكيف 
لن����ا ان نعرف ما املشاريع الصغي����رة؟ وكي����ف نحددها؟ 
ما ل���م نسارع في إقرار القوانني التي ت���دع���م املشاريع 
الصغي���رة وتعريفها لتس���تفيد م���ن الدعم حتت مظلة 

القانون.
كما أكد الصرعاوي أهمية املش���اريع الصغيرة، حيث 
انها متثل أكثر من 98% من مجموع املؤسس���ات العاملة 
في معظم دول العالم، وهي مسؤولة عن نسبة تصل الى 
نص���ف اإلنتاج الوطني لهذه الدول، كما توفر نحو %60 

من مجموع فرص العمل.
وتساهم املش���روعات الصغيرة في عمليات التنمية 
مبفهومها الشامل، باعتبارها أهم العوامل االستراتيجية، 

التي تعتمد عليها اقتصادات دول العالم.
وأش���ار الصرعاوي ال���ى أهم املعوق���ات التي تواجه 

املشروعات الصغيرة والتي تتمثل في:
ضعف الق���درات اإلدارية لدى أصحاب املش���روعات 
الصغيرة واملتوس���طة، ما يؤدي ال���ى غياب التخطيط 

ومنهجية التطبيق السليم في هذه املجاالت.
وارتفاع تكلف�������ة امل��������واد األولي�����ة وعدم ثبات 
أس���عارها، ما يعن���ي انه ق��������د يجع�����ل منتج�����ات 
الصناعات الصغيرة أعلى كلفة نسبيا ويؤثر على مدى 

تنافسيتها.

ونقص املهارات في التسويق وصعوبة مراقبة وتطوير 
وحتسني اإلنتاج.

وصعوبة احلصول على التسهيالت االئتمانية والتمويل 
الالزم من املؤسسات املالية.

وضع���ف التع���اون بني مراك���ز األبحاث كمؤسس���ة 
التطبيقي���ة واجلامع�����ات  العلم���ي واملعاه���د  التقدم 
والش���ركات النفطية والهيئات واملؤسسات ذات الصلة 
في االختصاصات والوزارات املعني����ة من جه����ة، وما 

بني هذه املشروعات.
واختت���م الصرع���اوي حديث����ه بأنه م������ن اج����ل 
ذل���ك اعد االقتراح بقانون املرفق، ال���ذي ين���ص عل���ى 
إنش����اء جهاز مستقل يسمى »جهاز رعاية املشروع���ات 

الصغي����رة«.


