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شركة  تقرير  ذكر 
االس���ت���ث���م���ارات 
الوطنية االسبوعي 
انه خالل تداوالت االسبوع املاضي انخفض 
االسهم  لكمية  اليومي  املعدل  مؤشر 
املتداولة وعدد الصفقات وقيمتها بنسبة 
التوالي، ومن  35% و31% و31.7% على 
211 شركة مدرجة بالسوق مت  ال�  أصل 
تداول اسهم 161 شركة بنسبة 76.3% من 
اجمالي اسهم الشركات املدرجة بالسوق 
ارتفعت اسعار اسهم 44 شركة بنسبة 
27.3% فيما انخفضت اسعار اسهم 92 
57.1% واستقرت اسعار  شركة بنسبة 

اسهم 25 شركة بنسبة 15.5% من اجمالي اسهم 
التداول على  املتداولة بالسوق ولم يتم  الشركات 
اسهم 50 شركة بنسبة 23.7% من اجمالي اسهم 
القيمة السوقية فقد بلغت  أما  الشركات املدرجة. 
34.097.5 مليون دينار بانخفاض قدره 888.7 مليون 
دينار وما نسبته 2.5% مقارنة بنهاية االسبوع قبل 
املاضي والبالغة 35.211.2 مليون دينار وارتفاع قدره 
224.9 مليون دينار وما نسبته 0.7% عن نهاية عام 
أنهى سوق  العام للسوق فقد  األداء  2009. وحول 
الكويت لألوراق املالية تعامالته هذا االسبوع على 
انخفاض في ادئه وذلك باملقارنة مع اداء االسبوع 
املاضي حيث تراجعت املؤشرات العامة )السعري 
� الوزني( بنسب بلغت 1.8% و0.5% على التوالي، 
فيما ارتفع مؤشر NIC50 بنسبة طفيفة بلغت %0.1، 
وكذلك األمر بالنسبة الى املتغيرات العامة )املعدل 
اليومي للقيمة املتداولة � الكمية � عدد الصفقات( 
حيث انخفضت بنسب بلغت 32% و35% و31% على 
التوالي، هذا وقد بلغ املعدل اليومي للقيمة املتداولة 
59 مليون دينار خالل االسبوع مقابل 86 مليونا 
لألسبوع قبله. وبالرغم من اقفال السوق في جميع 
ايام تداوالت االسبوع على انخفاض عدا اليوم االخير 
الذي سجل فيه ارتفاعا مبعدل عشر نقاط من خالل 
اقفاالت الثواني االخيرة اال انه كان الفتا االستقرار 
الذي اتسم به مؤشر السوق الوزني الذي لم يفقد 
السوق نقطتني ونصف النقطة بحصيلة تعامالت 
الفترة  ارتفاع مؤشر NIC50 خالل  االسبوع مقابل 
ذاتها، كان ذلك وسط تسجيل انخفاض كبير في 

معدالت القيم املتداولة والتي لم تتعد مستوى 60 
مليون دينار كمتوسط يومي للتداول، وفي واقع 
األمر ان هذا املعدل متضخم حيث لم تخصم منه 
قيم الصفقات االستثنائية والتي حصلت في قطاعني 
تغيرت معها نسب افصاح ملكيات استراتيجية ببعض 
الشركات، وصحيح ان انخفاض معدالت التداول هو 
مؤشر على تدني الرغبة او القدرة الشرائية اال انه 
ومن جانب آخر فهو دليل على تراجع نزعة البيع 
في ظل اسعار السوق السائدة بعد انخفاض املؤشر 
العام من مستوياته فوق 7.500 نقطة الى ما يقارب 
الى انحسار  مستوى 7.200 نقطة، وهو ما يؤشر 
موجة التصحيح بشكل تدريجي وان لم يؤكد بشكل 
جازم على جتاوزها، حيث ان افتتاح شريحة تفوق 
األربعة اسهم باحلد األدنى بصورة يومية قد شكل 
عامل ضغط اثر بصورة كبيرة نحو تريث السيولة 
املتوافرة للتداول من القبول على الشراء الى حني 
تأكيد السوق على استقراره ضمن نطاق محدد، هذا 
وقد كان الفتا تراجع احلركة املضاربية مبعدالت 
حادة وحتى نهاية تداول االسبوع لم تعلن سوى 
العام 2010  أرباحها للربع األول من  12 شركة عن 
من أصل 211 شركة مدرجة بالسوق الرسمي، ومن 
املأمول ان يكتمل مشهد اعالنات األرباح خالل الثالثة 
أسابيع املقبلة والتي تنتهي معها املهلة القانونية 
لإلفصاح، وباعتقادنا ان السوق اليزال يتمتع بعوامل 
جاذبة سواء للتوقعات االيجابية عن ارباح شركات 
او للتخارجات احململة بأرباح استثنائية  مختارة 
وللتوزيعات النقدية املرتقبة، اال ان تأثيرها الفعلي 

مرهون بتحققها واإلعالن الرسمي عنها.

»غلف أنفست«: البيع المكثف والعزوف
عن الشراء  يدفعان البورصة للتراجع

ذك��ر تقرير ش��ركة غلف أنفس��ت األس��بوعي 
أن مؤش��ر س��وق الكويت لألوراق املالية ش��هد 
انخفاضا في جميع مؤش��راته الرئيس��ية، حيث 
انخفض املؤشر السعري بواقع -129.7 نقطة وبنسبة -%1.76، 
كما انخفض املؤشر الوزني بواقع -2.26 نقطة وبنسبة -%0.52 
وذلك لعدة عوامل أهمه��ا عمليات البيع املكثف والعزوف عن 
الشراء خصوصا على األسهم القيادية والتشغيلية، باإلضافة 
إلى عمليات جني األرباح على األس��هم التي ارتفعت أسعارها 
بش��كل كبير في الفترة الس��ابقة خصوصا أس��هم مجموعة 
الرابطة ما أدى إلى اس��تمرار التصحيح في السوق وانخفاض 
املؤشرات الرئيسية. كما كان لترقب إعالنات أرباح الربع األول 
من العام 2010 للش��ركات القيادية والتش��غيلية وترقب نتائج 
املفاوضات بش��أن التس��وية احملتملة بني أجيليتي واحلكومة 
األميركي��ة حول القضي��ة القائمة بينهما األثر الس��لبي على 
السوق. وعلى الرغم من إعالن بنك الكويت الوطني عن أرباح 
جي��دة للربع األول م��ن العام 2010 بلغ��ت 76.2 مليون دينار 
بربحية س��هم بلغت 24 فلسا للس��هم إال أن السوق فشل في 
التج��اوب مع هذا اإلع��الن االيجابي. وح��ول أداء القطاعات، 
تص��در قطاع اخلدمات أعلى تداول بنس��بة 36.1% من إجمالي 
القيمة املتداولة لألسبوع، حيث شهد سهم زين تداوال ب� 27.3 
مليون سهم بقيمة 35.5 مليون دينار، وأيضا شهد سهم أولى 
وق��ود تداوال ب� 40.4 مليون س��هم بقيمة 16.9 مليون دينار، 
وحل قطاع البنوك ثانيا بنس��بة 27.8% وذلك بس��بب التداول 
على سهم بيتك، حيث تداول ب� 40.9 مليون سهم بقيمة 43.7 
مليون دينار، وحل قطاع االس��تثمار ثالثا بنسبة 16.3%. وكان 
التقري��ر قد توقع في حتليله الفني الس��ابق لس��وق الكويت 
لألوراق املالية أن املؤشر يجب عليه أن يتماسك فوق مستوى 
7.345 نقطة ليتجه نحو نقطة املقاومة األولى عند 7.500 نقطة 
ومن ثم نقطة املقاومة الثانية عند 7.600 نقطة، وان لم يحصل 
ذل��ك فمن املمكن نزول املؤش��ر إلى نقط��ة الدعم األولى عند 
7.345 نقط��ة ومن ثم نقطة الدعم الثاني��ة 7.170 نقطة ليغلق 
الفجوات الس��عرية. وبالفعل، فقد عجز املؤشر عن االستمرار 
بالتداول فوق مس��توى 7.345 نقطة مم��ا أدى إلى انخفاض 
املؤش��ر ليغلق إحدى الفجوات الس��عرية خالل األسبوع. أما 
بالنسبة لتحليل الفترة املقبلة، فتوقع أن املؤشر يجب عليه أن 
يتماسك فوق مستوى 7.200 نقطة ليتجه نحو نقطة املقاومة 
األول��ى عن��د 7.300 نقطة ومن ثم نقطة املقاوم��ة الثانية عند 
7.500 نقط��ة، وان لم يحصل ذلك فمن املمكن نزول املؤش��ر 
إل��ى نقطة الدعم األولى عن��د 7.170 نقطة ومن ثم نقطة الدعم 

الثانية 7.000 نقطة ليغلق الفجوات السعرية.

المطر: 7.2% معدل العائد على رأسمال »ريم« 
ولدينا 4.5 ماليين دينار احتياطيات وأرباحاً مرحّلة 

منها في غضون األسابيع القادمة. 
وأش���ار الى أن مشاريع الشركة 
في دولة اإلمارات مت شراؤها منذ 
فترة طويلة لذلك لم يكن تأثرها 
باألزمة كبيرا، متوقعا أنه ال تقل 
عوائده���ا عن 9%، والفتا إلى أن 
عقارات الشركة مؤجرة بنسبة 
85%، كما أن محافظ الشركة حققت 
منوا خالل العام 2009 بنسبة %5. 
وعلى صعيد االستثمارات األخرى، 
أملح الصبيح إلى أن اغلبها كان 
في ش���ركات عقارية باعتبارها 
استثمارات طويلة املدى، وتقدر 
قيمتها بنحو 2.5 مليون دينار، 
أرباحا خالل  أغلبها  وقد حققت 
العام 2009. وكانت عمومية »رمي« 
العادية، التي انعقدت بنصاب بلغ 
91.96%، قد وافقت على توصية 
مجلس اإلدارة بعدم توزيع أرباح 
عن العام 2009، كما وافقت على 
تفويض مجلس اإلدارة بشراء ما 

يتجاوز 10% من أسهم الشركة.

العضو املنتدب والرئيس التنفيذي 
لش���ركة إدارة األمالك العقارية 
عادل عبداحملس���ن الصبيح أن 
الش���ركة قامت بتوقيع عقد مع 
إحدى ش���ركات اإلدارة العاملية 
إلعادة هيكلة الش���ركة ورس���م 
إستراتيجيتها املستقبلية للفترة 
بني عامي 2011 و2015، مؤكدا متانة 
الوضع املالي للشركة وعدم وجود 
أي التزام���ات أو قروض عليها، 
حيث لم تقترض فلس���ا واحدا. 
وأضاف الصبيح في تصريحات 
صحافية على هام���ش اجتماع 
اجلمعية العمومية للش���ركة أن 
أغلب مشاريع الشركة التي كانت 
قيد التنفيذ مت االنتهاء منها، حيث 
سيتم تسليم آخر مشروع منها 
خالل الشهر املقبل، منبها إلى أن 
عدد املشاريع التي متتلكها الشركة 
حاليا تبلغ 7 مش���اريع منها 3 
مش���اريع في السوق احمللي و4 
مشاريع في إمارة رأس اخليمة، 
ومن املتوقع استكمال مشروعني 

محمد البدري  
قال رئيس مجلس إدارة شركة 
إدارة األمالك العقارية »رمي« فيصل 
عبداهلل املطر ان معدل العائد على 
رأسمال الشركة املدفوع بلغ %7.23 
في عام 2009، حيث بلغ صافي 
اإليرادات التشغيلية 1.89 مليون 
دينار مقارن���ة مع 2.102 مليون 
دين���ار في عام 2008 وبنس���بة 

انخفاض 10% تقريبا.
وأضاف في كلمته التي ألقاها 
خ���الل انعقاد أعم���ال اجلمعية 
العمومية العادية للشركة أمس 
واستعرض خاللها البيانات املالية 
للشركة ومجمل أدائها عن السنة 
املنتهية في 31 ديس���مبر 2009، 
ان الش���ركة قامت بالتخارج من 
العقارية  بعض االس���تثمارات 
واملالية خالل 2009 بقيمة إجمالية 
قدرها مليون دينار تقريبا. وتابع 
بالقول انه من أبرز االستثمارات 
التي أجنزتها الشركة خالل العام 
املاضي االنتهاء من مشروعني من 
مشاريعها في إمارة رأس اخليمة 
وذلك بكلفة إجمالية تقدر ب� 3.468 
ماليني دينار، حيث مت تأجير أحد 
هذين املشروعني بالكامل وجار 
تسويق املشروع اآلخر. مشيرا 
إلى أن الش���ركة حققت معدالت 
إشغال تفوق 97.55% من إجمالي 
احملافظ العقارية املدارة من قبلها 
في 2009، باإلضافة إلى حتقيقها 
نسبة حتصيل وصلت إلى اكثر 
من 92% من اإليراد الفعلي، الفتا 
إلى أن الشركة لديها احتياطيات 
وارب���اح مرحلة تقدر بنحو 4.5 
مالي���ني دينار. م���ن جانبه، اكد 

تستكمل مشروعين في األسبوعين القادمين

فيصل املطر وعادل الصبيح خالل عمومية »إدارة األمالك العقارية« أمس   )أحمد باكير(

الشيخ أحمد العبداهلل وسعد الشويب وسامي الرشيد عقب إزاحة الستار عن  املركز اجلديد
وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون ود.علي املضف خالل املؤمتر

.. ويستمعون لشرح عن أساليب العمل املتبعة في املركز

العبداهلل: اتفاقيات استيراد الغاز من األمور »السرية«
ونستهدف 4 ماليين برميل نفط يومياً في 2020

الهارون: 2 مليار دينار المساهمات الصناعية
في خطة التنمية  منها 600 مليون دينار في 2010

أحمد مغربي
نفى وزير النفط ووزير االعالم 
الش����يخ أحمد العبداهلل ان تكون 
هناك مشروعات نفطية مؤجلة، 
مشيرا الى ان مش����روع املصفاة 
اجلديدة سوف يتم البدء فيه فور 
اعتماده من املجلس األعلى للبترول، 
وحول ما يتداول عن إنشاء شركة 
مساهمة إلنشاء املصفاة اجلديدة 
وتنفيذها قال انه يجب في البداية 
املوافقة علي املشروع قبل ان يتم 

احلديث عن هذه األمور.
العبداهلل عقب حفل  وأضاف 
افتتاح مركز جتميع 24 في منطقة 
شمال الكويت ان اتفاقيات استيراد 
الغاز من األمور السرية التي حتافظ 
عليها جميع األطراف، رافضا الكشف 
عن الكميات املستوردة او اجلهات 

التي متد الكويت بها.
وحول رضاه الش����خصي عن 
ادارة مؤسسة البترول الكويتية قال 
العبداهلل ان النتائج املالية لنهاية 
العام سوف تبني أداء الشركات اذا 

كانت ايجابية ام سلبية.
وأشاد العبداهلل بجهود شركة 
نفط الكويت في تعزيز قدرة الكويت 
االنتاجية من النفط، والتي يأتي 
من ضمن هذه اجلهود مركز جتميع 
24، الذي حتتاجه الكويت في تنفيذ 
اس����تراتيجية املؤسسة في إنتاج 
4 ماليني برميل من النفط يوميا 
في 2020، حي����ث يحتوي املركز 
العاملية  التكنولوجيا  على احدث 
وسياس����هم في تدريب وتشغيل 

الكوادر الوطنية الشابة.
وأوضح ان مركز جتميع 24 يعد 
جزءا من املشاريع املهمة بالقطاع 
النفطي خالل الفترة املقبلة، وعن 
الق����درة االنتاجية للكويت حاليا 
أكد العبداهلل انها تقدر ب� 3 ماليني 
برميل يوميا، مبينا ان سياس����ة 
الكويت النفطية تضع االحتياجات 
احمللية من النفط في املقدمة ومن 
ثم احتياجات العمالء، معتبرا ان 
اسعار النفط احلالية عادلة جلميع 
االطراف، نافيا وجود مفاوضات 
لتصدي����ر النف����ط الكويت����ي الي 
الدول االفريقية، مؤكدا ان عمليات 
القرصنة ال تعتبر عائقا في عمليات 
التصدير. وف����ي تعليقه حول ما 
تناقلته الصحف احمللية عن اسعار 
الغاز املستورد قال العبداهلل ان ما 
ذكر ليس له أس����اس من الصحة 
وعلى من يهتم بذلك توجيه السؤال 
الى د.ناجي املطيري رئيس معهد 

الكويت لألبحاث العلمية
وأشار العبداهلل الى وجود جلنة 
فنية متخصصة في شؤون احلقول 
املش����تركة بني الكويت والعراق، 
مشيرا الى ان كل دولة لها مطلق 
احلرية في التص����رف الكامل في 

حقولها النفطية.
ومن جهته قال الرئيس التنفيذي 
الكويتية سعد  البترول  ملؤسسة 
الشويب في تصريحات للصحافيني 

ان الكويت بدأت في تنفيذ خطط 
2020 لزيادة اإلنتاج إلى مستوى 4 
ماليني برميل يوميا وذلك من خالل 
تطوير انتاج حقول الشمال حيث 
سيزيد مركز جتميع 24 قدرة هذه 
احلقول من 800 ألف برميل يوميا 

إلى مليون برميل يوميا.
وأكد ان عملية استيراد الغاز 
املسال تس����ري بشكل جيد حيث 
بدأت منذ ش����هر ابري����ل املاضي 
مبعدل 500 ملي����ون قدم مكعبة 
الى  الواحدة وستستمر  للشحنة 
نهاية شهر اكتوبر القادم من خالل 
شركاء اجانب وهم شل واكسيلريت 

وشركة ثالثة أخرى.
اإلدارة  وقال رئيس مجل����س 
والعض����و املنتدب لش����ركة نفط 
الكويت سامي الرشيد في كلمته 
ان مركز جتميع 24 يكتسب أهميته 
من كونه أحد أهم املرافق التي مت 
إجنازها في إطار السعي لتحقيق 
استراتيجية 2020، والهادفة بدورها 
إلى الوصول بطاقتنا اإلنتاجية إلى 
4 ماليني برميل من النفط يوميا، 
حيث سيسهم املركز في إنتاج 165 
ألف برميل يوميا، فضال عن إنتاج 

85 مليون قدم مكعبة من الغاز.
وأضاف الرشيد ان هناك جهودا 
جبارة بذلت من جانب نفط الكويت 
وشركات املقاوالت، حيث مت تسليم 

املشروع قبل موعده احملدد بستة 
أشهر، وهذا بحد ذاته إجناز يحسب 
ل����كل األفراد، موضح����ا ان جانب 
السالمة احتل مرتبة متقدمة من 
اهتمامات نفط الكويت خالل فترة 
التنفيذ، حيث سار املشروع على 
خطى مش����روع حتديث املنشآت، 
والذي قامت بتنفي����ذه مجموعة 
املشاريع الكبرى بالشركة بالتعاون 
مع ش����ركائنا ش����ركة »أس كيه« 
الكورية و»أميك«. مبينا انه كان من 
املقرر تسليم املشروع في سبتمبر 
2010 لكن بفضل جهود فريق العمل 
من مهندسني ومصممني ومديرين 
وعمال بن����اء مت إجنازه في وقت 

قياسي.
من جانبه قال رئيس الشركة 
الكورية للهندسة واإلنشاءات »اس 
كيه« كي س����ي تشوي، انه خالل 
تنفيذ املش����روع حرصت الشركة 
على استفادة السوق احمللي وذلك 
من خالل شراء ما يزيد على %30 
م����ن املواد املصنع����ة من الكويت 
باإلضافة إلى أن جميع ش����ركات 
مقاولي البناء كانت كويتية املنشأ 
باس����تثناء العقود املباشرة التي 

أبرمتها الشركة.
وأوضح أن »أس كيه« جتري 
حاليا تنفيذ مشروع كبير في شمال 
الكويت وهو محطة تعزيز الغاز 

132، وقد أرسلت شركة نفط الكويت 
مهندسني إلى مقر الشركة في كوريا 
اجلنوبية لإلطالع على املخططات 

الهندسية اخلاصة باملشروع.
وم����ن جهته قال نائب العضو 
املنت����دب للش����ؤون الفنية مازن 
الس����ردي في كلمته أمام جمهور 
احلفل ان قيمة املش����روع تقدر ب� 
180.4 ملي����ون دينار، ومت توقيع 
العقد على طريقة تسليم املفتاح 
حيث كانت مبثاب����ة حافز إلنهاء 
املشروع في وقت مبكر. واستعرض 

بعض تفاصيل املشروع: 
حيث يهدف إلى التعامل مع أكثر 
من 330.000 برميل يوميا من النفط 

اخلام من خالل 180 خط تدفق.
كما أن مركز التجميع 24 ينتج 
165.000 برميل يوميا من النفط املعد 
للتصدير، ولديه القدرة مستقبال 
على استيعاب كمية مياه مصاحبة 
تصل إلى 50% أي ما يعادل 165.000 
برميل من املياه يوميا. أما بالنسبة 
الى املاء املصاحب فيتم حقنه في 
آبار أعدت خصيصا لهذا املشروع، 
وميكن حتويله في املستقبل إلى 
املركز الرئيسي حلقن املياه، وينتج 
املرك����ز 85 مليون قدم مكعبة من 
الغاز في محطة التعزيز 131 ومت 
استخدام مواد خاصة لضمان إطالة 

عمر املنشأة.

خالل افتتاح مركز التجميع الجديد رقم 24 شمال الكويت بتكلفة 180.4 مليون دينار 200مليون دينار حجم االستثمارات الصناعية الجديدة في منطقتي صبحان وأمغرة

»االستثمارات«: انحسار موجة التصحيح
وتغيير في ملكيات إستراتيجية لبعض الشركات

احمد يوسف
أكد وزير التجارة والصناعة احمد الهارون 
ان إجمالي املس����اهمات الصناعية التي سيتم 
طرحها في املناطق الصناعية )صبحان � أمغرة 
� الشعيبة الصناعية( تبلغ 600 مليون دينار 
خالل 2010، وبذلك تكون الهيئة قد جتاوزت 
النسبة املس����تهدفة من خطة التنمية املقدرة 
بنس����بة 12% من إجمالي الناجت احمللي بقيمة 

500 مليون دينار.
جاء ذلك خالل املؤمتر الصحافي الذي عقدته 
الهيئ����ة العامة للصناعة أمس بحضور وزير 
التجارة والصناعة الستعراض النظرة احلالية 
واملستقبلية لقطاع الصناعة وما حققته الهيئة 
خ����الل الفترة املاضية وم����ا هو مطلوب منها 
حتقيقه خالل الفترة املقبلة، حيث مت اإلعالن 
عن عدد من االجنازات الت����ي حققتها الهيئة 
واملشاريع التي س����ترى النور قريبا، ومنها 
املشاريع الصناعية التي مت إقرارها، وتخصيص 
بعض القس����ائم الصناعية واملساحات التي 

حتتاجها هذه املشاريع بشكل عام.
وقال الهارون انه مت تخصيص 62 منشأة 
صناعية في منطقة صبحان الصناعية تعمل 
كلها في مجال الصناعات الغذائية وحاليا يجري 
تطويرها بنظام ال� B.O.T من خالل شركة مت 

توقيع عقدها في عام 2005.
وأضاف ان املعوق����ات البيروقراطية التي 
واجهت الشركة املنفذة للعقد والتي استمرت 
5 س����نوات، جعلت الهيئة تبرم ملحقا للعقد 
في عام 2009 بعد انتهاء هذه املعوقات وبذلك 
ستكون هذه األراضي جاهزة للتسليم خالل 
عامني من ملحق العقد. وأكد على انتهاء نصف 
مدة العقد، وان الشركة املطورة تسعى لالنتهاء 
من أعمال البنية التحتية وتسليم هذه األراضي 
قب����ل املدة احملددة، وذل����ك بالتوازي مع عمل 
التصاميم الصناعية اخلاصة مبستحقي هذه 
القسائم. وأشار إلى أن املنطقة الثانية والتي 
سيعلن عنها قريبا في منطقة »أمغرة« والتي 
ستضم 45 مشروعا صناعيا وان االستثمارات 
الصناعية اجلديدة في كل من منطقتي »صبحان« 

و»أمغرة« في حدود ال� 200 مليون دينار.
وقال ان هناك قسائم حتت الدارسة، وقريبا 
سيتم اإلعالن عن مناقصات جديدة ألعمال البنية 
التحتية لقطعة 11 في منطقة صبحان والتي 
ستستوعب بني 150 و200 منشأة صناعية تقام 
فيها، وهي مخصصة لتوس����عات في مصانع 
قائمة في منطقة صبحان الصناعية وتخص 

أعماال في مجال املواد الغذائية.

وقال ان منطقة الشدادية الصناعية التي تعد 
األكبر ونأمل في انطالقها على مساحة حجمها 
5 كليومترات مربعة بصافي مساحة صناعية 
تبلغ 3 ماليني متر مربع تستوعب 1062 منشأة 
صناعية، وحاليا هن����اك تفاوض مع جامعة 
الكويت إلع����داد الوثائق اخلاصة باملناقصة، 

ونأمل االنتهاء منها قبل نهاية 2010.
وأكد ان مشروع النعامي الصناعية )غرب 
الكوي����ت( يع����د األكبر طموحا مبس����احة 6 
كليومترات مربعة يضاف إليها 2 كليومتر مربع 

ملنطقة السكراب وان دراستها خالل عام.
وأكد عزم الهيئة إضافة 5 منشآت صناعية 
ضخمة صديقة للبيئة في منطقة »الشعيبة 
الشرقية«، األمر الذي يرفع القيمة اإلجمالية 
لتوطني الصناعة فيها الى 400 مليون دينار 
باإلضافة الى 72 مليون دينار ملنطقة صبحان 

و126 مليون دينار ملنطقة أمغرة.
وقال إن إجمالي املصانع العاملة حاليا في 
الكويت تبلغ 875 منشأة، يضاف اليها 1062 
منشأة صناعية مبنطقة الشدادية الصناعية، 
وهو عدد ضخم في منطقة واحدة فقط يفوق 

املصانع العاملة في الكويت منذ تاريخها.
وأشار إلى ان 600 مليون دينار أي ما يعادل 
ملياري دوالر هي حجم الصادرات الصناعية 
للخارج، وان إجمالي املس����اهمات الصناعية 
املطلوب من الهيئة وفقا خلطة التنمية تقدر 
مبلياري دينار اي بنسبة 12% من الناجت اإلجمالي 
احمللي خالل ال� 4 سنوات املقبلة. وقال: »نعتقد 

أننا نستطيع أن نحقق ذلك«.
وأكد على ان القوانني التي صدرت مؤخرا 
ستساعد على سرعة اجناز العمل والكثير من 
املشاريع املؤجلة، وباإلضافة إلى أن التعاون 
املثمر من مجلس األمة والس����لطة التنفيذية 

لتحقيق أهداف التنمية املنشودة.
وقال الهارون في رده على سؤال حول ما اذا 
كان هناك حد اعلى إليجار القسائم الصناعية، 
ان القس����ائم الصناعية ال تؤجر، ولكن هناك 
قسائم خدمية أوكلت للهيئة العامة للصناعة 
بحكم خبرتها في التعامل مع القسائم وان هذه 
القسائم مت إيجارها لشركات بحكم القانون ومن 
حقها إعادة تأجير هذه األراضي باألسعار التي 
تراها من الباطن وانه ليس هناك سقف اعلى، 

فهي مع من أجرت له بالتراضي.
من جانبه أش����اد مدير عام الهيئة العامة 
للصناعة د.علي املضف باجلهود والدعم الذي 
يقدمه وزير التجارة والصناعة للهيئة سواء 
من مجلس الوزراء او بشكل شخصي وهو األمر 

الذي يسرع من اجنازات عمل الهيئة.
وأكد على دور الهيئة في تذليل التحديات 
التي تواجه القطاع الصناعي باإلضافة الى تقدمي 
كل الدعم والرعاية للصناعات الوطنية الن تكون 

من أهم روافد الدخل القومي في البالد.
وق����ال الهارون في رده على س����ؤال حول 
البيروقراطي����ة احلكومية والتي أجلت تنفيذ 
تطوير القسائم الصناعية في منطقة صبحان 
5 سنوات: »البيروقراطية موجودة بال شك، 
نحن ال نخفي رأس����نا في التراب، وفي نفس 
الوقت فقد مت تخصيص بعض األراضي، وتركت 
للمقاول الركض وراء بعض العوائق، بعضها 
قد يكون صعب جدا، وبالنسبة للعقد وظروفه 
فإن هناك أنبوبا رئيس����يا للنفط، وكان محل 
تفاوض ومطالبات بني النفط والصناعة والبلدية 
في كيفية تفادي هذا األنبوب او االبتعاد عنه 
مبساحة األرض، وهذه املفاوضات أخذت هذا 
الوقت«. من جانبه قال د.علي املضف تعقيبا 
على هذا الس����ؤال: »ان مس����احة املشروع قد 
تغيرت نظرا لوجود هذا األنبوب، وان الهيئة قد 
ملست كل التعاون من شركة البترول الوطنية، 
وبذلك فقد تغيرت مالمح املشروع ومت تخفيض 

مساحة هذه األرض«.
وعن املصانع املخالفة والتي تدرس موقفها 
اإلدارة القانونية في الهيئة العامة للصناعة، 
قال املضف ان املخالفات تختلف من منش����أة 
الى أخرى، وان اإلجراءات التي اتخذتها اإلدارة 
القانونية س����ترفع الى مجل����س إدارة الهيئة 

لالتخاذ ما يراه مناسبا في ذلك.
وهناك مشروعات متوقفة وإنها لم تأخذ 
إذن من الهيئة للتوقف، والبد ان يطبق عليها 
اإلجراءات الالزمة، مؤكدا على ان قطاع الرقابة 
بالهيئة نشط وال يتوانى عن هذه اإلجراءات. 
من جانبه ق����ال نائب املدير العام لش����ؤون 
املواصفات واخلدمات الصناعية فهاد املطيري 
ان الهيئة قد قامت بحملة تفتيش على جميع 
املنشآت الصناعية في الكويت من يناير 2009 
إلى يناير 2010 ومت عمل مس����ح ميداني لكل 
املصانع، وحص����ر املخالفات التي متت خالل 
هذه الفترة، حيث بلغت 339 مخالفة منها 141 
مخالفة في صبحان، والشعيبة 168، وامغرة 
107، والصليبية الصناعية 113 مخالفة صناعية، 
وه����ي متفاوتة بني مزاول غير النش����اط الى 
التعدي على أمالك الدولة، وأيضا سكن عمال 
داخل املنشأة. وأشار إلى أن هذه املخالفات مت 
عرضها على جلنة املخالفات التخاذ اإلجراءات 

القانونية اخلاصة بها.

تقــرير


