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البصيري: ضرورة توفير المناخ التشريعي والتمويل المساند 
لتشجيع الشباب الكويتي على المشروعات الصغيرة 

دشتي: دور المشروعات الصغيرة أساسي في عملية 
التحول من دولة الرعاية إلى المشاركة المنتجـة

في كلمة ألقاها نيابة عن سمو رئيس مجلس الوزراء في افتتاحه مؤتمر خطة التنمية ومستقبل المشروعات الصغيرة

)متين غوزال(جانب من احلضور الكبير باملؤمتر د.محمد البصيري ود.روال دشتي يتقدمان احلضور باملؤمتر

طالل اخلرافي وحسني اخلرافي يستمعان إلحدى اجللسات

متابعة جللسات املؤمتر

احملاضرون في جلسة العمل األولى

الصرعاوي: قانون التخصيص دستوري
والمشككون يمارسون تضلياًل للرأي العام

قال عضو اللجنة املالية في مجلس األمة عادل الصرعاوي 
إن قانون التخصيص دس����توري يس����تند على املادة 152 
من الدس����تور الكويتي وميكن للجميع مراجعة مختصني 

دستوريني للتأكد من دستورية القانون.
وأضاف الصرعاوي، ان من يشكك في دستورية قانون 
التخصيص ميارس تضليال على حس����اب التنمية ويتبع 
اسلوب الرأي االحادي على حاسب التنمية. وبني ان مجلس 
االمة منفتح على اي مالحظات حول القانون ومطالبا جميع 
املش����ككني في دس����تورية القانون بالتحدث وفق األصول 

الدستورية واستشارة خبراء دستوريني.

فواز كرامي
أكد س���مو رئي���س مجلس 
ال���وزراء الش���يخ ناصر احملمد 
على أهمية دور القطاع اخلاص 
في حث الش���باب الكويتي على 
االنخراط في مجاالت العمل احلر 
واملس���اهمة اجلادة في مجاالت 
التنمية االقتصادية، وترغيبهم 
في العمل باملشروعات اخلاصة 
من خالل الدعم املالي والتسويقي 
واخلب���راء املختص���ني في هذا 
القطاع، مما س���ينعكس إيجابا 
على مس���تقبلهم وعلى وطنهم 

الكويت. 
الكلمة  وأضاف احملمد خالل 
التي ألقاها نيابة عنه وزير الدولة 
لش���ؤون مجلس األم���ة ووزير 
املواص���الت د.محمد البصيري 
لدى افتتاح مؤمتر خطة التنمية 
ومستقبل املشروعات الصغيرة 
وف���رص العم���ل وال���ذي بدأت 
انشطته أمس أن الهدف من املؤمتر 
املنعقد هو طرح األفكار وحتديد 
األهداف واآلليات للمشروعات 
الصغيرة وقدرة تنفيذها وفق 
برامج زمنية واضحة ومحددة 
لتحقي���ق خط���ة املش���روعات 
الصغيرة، وضم���ان مواكبتها 

خلطة التنمية احلالية. 
وشدد احملمد في كلمته على 
التشريعي  املناخ  أهمية توفير 
الالزم لتلك املشروعات واملساندة 
التمويلي���ة له���ا باإلضافة إلى 
فتح مجاالت التس���ويق أمامها، 
لتأمني العائد االقتصادي اجليد 
من ورائها، مش���يرا إلى مراعاة 
وضع األسس والضوابط للحد 
من تعثرها وضمان استمرارها 
في أداء الدور االقتصادي الفعال 
من أجل خلق فرص عمل جديدة 

للشباب. 
وفي ختام كلمته أعرب احملمد 
أمنياته في حتقيق املؤمتر  عن 
للغاي���ة املرجوة من���ه من دعم 
ومساهمة جميع مؤسسات الدولة 
مع الشباب الكويتي راغبي التميز 
والتفاعل البناء مع خطة التنمية، 
وتوجه بالشكر إلى القائمني على 
الطيب  املؤمتر مثمن���ا جهدهم 
املبذول من أجل توفير اإلرشاد 
والتوجيه لكل املناحي االقتصادية 

باملجتمع. 

الوزير البصيري 

من جانبه شدد وزير الدولة 
لش���ؤون مجلس األم���ة ووزير 
املواص���الت د.محمد البصيري 
على أهمية وجود مظلة قانونية 
تتبعها كل مؤسسات الدولة التي 
س���تتحول الى القطاع اخلاص 
املرتقب، ليكون رافدا أساس���يا 
ملس���يرة خطة التنمي���ة، وأحد 
العناصر الرئيسية إلجناح اخلطة 

وتفعيلها. 
البصي���ري ف���ي  وأض���اف 
تصريحات للصحافيني على هامش 
انعقاد املؤمتر أن القطاع اخلاص 
س���يجد فرصة جيدة لتوظيف 
الشابة لالنخراط في  العناصر 
املشاريع الصغيرة، معوال على 
الش���باب الكويتي في أن يبادر 
الى االبتكار وخلق الفرص التي 
ستقابل بكل التشجيع من قبل 

القطاعني احلكومي واخلاص. 

وقال ان العناصر الشابة التي 
لديها الطاقة والكفاءة س���تكون 
التنمية،  الفقري خلطة  العمود 
مشيرا الى أن الشباب الكويتي 
سيحقق عوائد كبيرة حني يتم 
توظيفه جيدا في ظل خطة التنمية 
التي أقرت مبا يشبه اإلجماع بني 
السلطتني التشريعية والتنفيذية، 
وهي اخلطة التي جاءت بعد طول 
انتظ���ار، متوقعا ان توفر مئات 
اآلالف من ف���رص العمل خالل 
املقبلة سواء  السنوات اخلمس 
في القطاع احلكومي أو القطاع 

اخلاص. 
وأوضح ان كل الفرص تتوافر 
إلجن���اح خطة التنمي���ة إضافة 
الى البيئة التش���ريعية اجليدة 
وتشجيع املؤسسات املالية على 
متويل املش���اريع الصغيرة من 
خالل توفير قروض ميسرة لكل 
من يقدم مب���ادرة إلقامة أي من 

تلك املشاريع. 

د.روال دشتي 

م���ن جانبها أكدت رئيس���ة 
اجلمعية االقتصادية النائب د.روال 
دشتي على أن خطة التنمية ترتكز 

الذي  للمش����روعات الصغيرة 
أعدت����ه اجلمعي����ة االقتصادية 
والذي مهد الطريق أمام ما تشهده 
الكويت اليوم من اهتمام وطني 
وإقليمي في هذا املجال، مشددة 
على أهمية دور الشباب في دفع 
عجلة التنمية والتحول بخطى 
راسخة نحو مجتمع يشارك فيه 
الشباب لبناء دولته ويكون له 
دور السبق في تشكيل مقدراته 

احلياتية. 
ولفتت د.دشتي إلى أن أهمية 
املؤمتر تأتي من أنه يعدو تفاعال 
علميا مع التحوالت التي تشهدها 
الكويت، ولعله بات من الواضح 
للجمي���ع أن خط���ة التنمية قد 
تركزت توجهاته���ا على تنفيذ 
ما مت���ت املناداة ب���ه على مدى 
سنوات طويلة من حيث تفعيل 
دور القط���اع اخلاص وتقليص 
هيمنة احلكومة على االقتصاد 
احمللي ومتكني الشباب من القيام 

بدور فعال لبلوغ هذه الغاية. 
وأك���دت د.دش���تي ح���رص 
اجلمعي���ة االقتصادي���ة عل���ى 
املس���اهمة في حتوي���ل العبء 
الدميوغرافي للكويت إلى اقتدار 

في األساس على دور املشروعات 
الصغيرة واملتوسطة في عملية 
التح���ول اإليجاب���ي الكبير من 
مجتم���ع ينادي باالس���تحقاق 
ويطالب الدولة بالرعاية املالية 
واستنزاف الثروات إلى مجتمع 
يطالب الدولة باملشاركة الفعلية 
واملنتج���ة ضمن إط���ار تنمية 
الوطنية وخلق فرص  الثروات 
عمل حقيقية وتعزيز دور الطبقة 
املنتج���ة وحتقيق  املتوس���طة 

االستفادة للجميع. 
وأضافت د.دشتي في كلمتها 
خالل اجللسة االفتتاحية أن ازدهار 
القط���اع اخلاص وقيامه بالدور 
القاعدة اإلنتاجية  الرئيسي في 
بالدولة، ينبثق من انتشار ومنو 
املشروعات الصغيرة واملتوسطة 
احلجم لتش���كل عماد االقتصاد 
الوطني، نافي���ة أن تكون هذه 
أنها حقيقة  النظرية جوفاء بل 
واقعة مرت به���ا الدول الكبرى 
في العالم حت���ى أصبحت على 
ما ه���ي عليه م���ن مكانة وقوة 

اقتصادية. 
وأشارت إلى أن هذا املؤمتر 
يعد امت����دادا للمؤمتر اإلقليمي 

دميوغرافي من خالل تعزيز متانة 
قط���اع املش���روعات الصغيرة 
واملتوسطة احلجم، مشيرة إلى 
أن هذا القطاع أثبت أنه أحد أكفأ 
الوسائل خللق وظائف منتجة 
ومستقرة، وأنه خيار وال غنى 
عنه حملاربة شبح البطالة املفزع 
مبا يحويه بني ثناياه من تبعات 
سلبية على األصعدة الشخصية 
واالجتماعية والوطنية. وعليه 
فإن اجلمعية االقتصادية تدرك 
أن الدفع نحو ه���ذا االجتاه لن 
يأتي بني عش���ية وضحاها ألن 
التحديات كثيرة ومنها عدم مالءمة 
التنفيذية  القوانني واالجراءات 
والبيروقراطية املفرطة التي لم 
تنقشع غيمتها جتاه املشروعات 

الصغيرة. 
واختتمت د.دش���تي كلمتها 
مؤكدة عزم اجلمعية االقتصادية 
الدفع نحو عملية التنمية وحتقيق 
أهدافه���ا للتحول إل���ى مجتمع 
املش���اركة واإلنتاج، السيما أن 
الش���باب أصبح يأخذ بأسباب 
التط���ور والعل���م وتخلى عن 
التوجهات االقتصادية الرجعية 

التي طاملا كبلت جهودهم.

المجدلي: حاضنات المشروعات الصغيرة 
مهمة ويجب حمايتها من المخاطر 

ناق��ش املؤمت��ر العدي��د من احمل��اور اخلاصة 
باملشروعات الصغيرة واملتوسطة عبر ثالث جلسات 
منفصلة حيث تناولت اجللسة األولى دور مشروعات 
خطة التنمية لدعم املش��روعات الصغيرة، وحتدث 
فيها امني عام برنامج إع��ادة هيكلة القوى العاملة 
واجلهاز التنفيذي للدولة فوزي املجدلي، التي أكد 
فيها على حرص البرنامج على توفير كافة اإلمكانات 
املادية والبش��رية لدعم العمالة الوطنية وتشجيعها 
على العمل في اجلهات غير احلكومية باإلضافة إلى 
تشجيع مختلف ش��رائح القطاع اخلاص لتشغيل 
الق��وى العاملة الوطنية وتعزيز احلوافز املناس��بة 
جلذبها ومبا يكفل التنسيق في املزايا واحلقوق التي 

حتصل عليها القوى العاملة في جميع اجلهات.
وأضاف املجدلي أن البرنامج يقوم أيضا وبدعم 
من مجلس الوزراء ومجلس األمة بدعم املسرحني من 
القطاع اخلاص أثر األزمة االقتصادية العاملية وهو 
ما جعل تأثر االقتصاد احمللي بها طفيفا، إضافة إلى 

دعم املبادرين إلنشاء املشروعات الصغيرة.
وأعلن املجدلي عن زيادة ملحوظة لنسبة الكويتيني 
العاملني في القط��اع اخلاص، حيث ان عددهم عام 
2001 كان 1112 مواطنا، وبلغ عددهم حتى نهاية عام 

2009 تقريبا 15547 مواطنا.
وش��دد على أهمي��ة إدراك مفه��وم حاضنات 
املش��روعات الصغيرة، الفتا إلى أن كل مش��روع 
صغير يحتاج إلى حاضنة تضمه منذ مولده لتحميه 
من املخاطر التي حتيط به ومتده بطاقة االستمرارية 
وتدفع به تدريجيا إلى النمو وتأهيله للمستقبل مع 

تزويده بفعاليات وآليات النجاح.

وتناول املجدلي خطة الدولة للتنمية للس��نوات 
2010 � 2011 حتى 2013 � 2014 مشيرا إلى أن اخلطة 
أسندت إلى البرنامج 7 مشروعات يرتبط اثنان منها 

بدعم املشروعات الصغيرة واملتوسطة وهما:
أوال: إنش��اء حاضن��ة املش��روعات الصغيرة 
واملتوسطة، وتهدف إلى: مساعدة أصحاب االبتكارات 
واالختراعات في حتويل أفكارهم إلى منتجات وتوفير 
الدعم والتمويل واخلدمات اإلرشادية وتوفير خدمات 
للجه��ات التمويلية من حيث األبح��اث والتدريب 
واإلشراف ومراجعة عمليات التشغيل وتوفير املساندة 
الالزمة للتقنية وتقدمي دراسات اجلدوى االقتصادية 
وتقدير التكلفة املباش��رة وغير املباشرة وتوفير 
املس��اعدة اإلدارية واملالية والتس��ويقية والتعرف 
على املستثمرين والشركاء االستشاريني واإلعالن 

واملعارض ومركز املعلومات.
ثاني��ا: إنش��اء مرك��ز تنمي��ة الق��وى العاملة 

الوطنية.
وذلك ضمن إطار رؤية الدولة للتنمية واألهداف 
اإلستراتيجية لسياسات خطة التنمية اخلمسية لبلورة 
سعي احلكومة إلى دعم اجلهود واملشروعات التي 
تعمل على توسيع فرص العمل بالقطاع اخلاص وتوفير 
التدريب املتخصص لتلبية متطلبات القطاع اخلاص 
من العمالة الوطنية في مجاالت تالئم احتياجات سوق 
العمل في رحل��ة التحول إلى مركز مالي وجتاري. 
كما حتدث في اجللس��ة األولى حمد السبيعي من 
مؤسسة البترول الكويتية عن اآلليات التي تقدمها 
واملشروعات التي تساعد املؤسسة من خاللها فكرة 

املشروعات الصغيرة املتوسطة.

5 تحديات تواجه المشروعات الصغيرة 
ناقشت اجللسة الثانية التشريعات والسياسات 
املطلوبة لدعم وتطوير املش��روعات الصغيرة 
وحتدث فيها النائب عادل الصرعاوي الذي شدد 
على أهمية املش��روعات الصغيرة واملتوسطة 
ودورها في منو االقتصاد العاملي، ومساهمتها 
في عمليات التنمية الشاملة كأحد أهم العوامل 
االستراتيجية التي تعتمد عليها اقتصادات الدول. 
واس��تعرض الصرعاوي ف��ي كلمته التحديات 
التي تواجه املش��روعات الصغيرة، موضحا أن 
من أهمها: ضعف الق��درات اإلدارية ألصحاب 
املشروعات الصغيرة، ارتفاع تكلفة املواد األولية 
وعدم ثبات أسعارها مما يؤثر على مدى تنافسية 
منتجات تلك الصناعات، نقص املهارات التسويقية، 
صعوبة احلصول على التس��هيالت االئتمانية، 
ضعف التعاون بني مراكز األبحاث لدى الهيئات 
والوزارات املعنية وبني هذه املشروعات. ولفت 
الصرعاوي إلى أن هناك اقتراحا بقانون إلنشاء 
جهاز رعاية املش��روعات الصغيرة ويتضمن: 
الباب األول جهاز رعاية املش��روعات الصغيرة 
ويحتوي على تعريف لتلك املشروعات والغرض 
من اجلهاز واختصاصاته، الباب الثاني: متويل 
املشروعات الصغيرة، واالقتراح مبساهمة اجلهاز 
بنسبة ال تزيد على 50% من رأس املال املدفوع 
في صورة قرض بدون فائدة، وتوفير التمويل 
الالزم للمش��روع من خ��الل اجلهاز املصرفي 
من خالل عدم حتمل البنوك مخصصات مقابل 
القرض، ووضع نظام لضمان مخاطر االئتمان 
التي تتعرض لها املشروعات الصغيرة، وأنه ال 
يجوز في جميع األح��وال أن يتجاوز مجموع 

التمويل الذي يحصل عليه املشروع من اجلهاز 
املصرفي ومن سائر املؤسسات املالية قيمة رأس 
املال املدفوع من قبل صاحب املش��روع، الباب 
الثالث: مجموعة من احلوافز واملزايا للمشروعات 
الصغيرة من خالل دعم املشروعات الصغيرة 
بتيس��ير وإعفاءات ضريبية وجمركية، ودعم 
تصدي��ري، ودع��م للمواد األولية واملس��اعدة 
ف��ي احلصول على التراخي��ص، الباب الرابع: 
أحكام عامة تتضمن عدم جواز اتخاذ أي قرار 
يؤثر في مصير املشروع من قبل صاحبه مثل 
تخفي��ض رأس املال أو الدم��ج أو التصفية إال 
مبوافقة جهاز رعاية املشروعات الصغيرة، كما 
أن للجهاز حق التفتيش على املش��روع للتأكد 
من التزام��ه بأحكام القانون والئحته التنفيذية 

واللوائح املعمول بها. 
م��ن جانبه أوضح الرئي��س التنفيذي لبنك 
األس��رة البحرين��ي د.عاطف الش��براوي أن 
املشروعات الصغيرة متثل أهم عناصر التنمية 
االقتصادي��ة، الفت��ا إلى أن أكث��ر من 98% من 
الشركات حول العالم تعد مشروعات صغيرة، 
وتنتج هذه املشروعات أكثر من نصف اإلنتاج 
القوم��ي لدول العالم، وتوفر حوالي من 40 إلى 
80% من مجموع فرص العمل املتاحة.  وأش��ار 
الشبراوي في كلمته خالل اجللسة الثانية للمؤمتر 
الى أن املشروعات الصغيرة حتصل على أكثر 
من 50% من مجموع برامج الدعم احلكومي في 
الياب��ان وأملانيا، الفتا إل��ى أنه في عام 1993 مت 
إنفاق 3.75 مليارات دوالر لدعم املش��روعات 

الصغيرة اجلديدة في الدول املتقدمة. 

الجلسة الثالثة: األهداف اإلنمائية واالجتماعية للمشروعات الصغيرة
أنه ال ميكن تصور أن تتم زيادة مساهمة القطاع اخلاص 
في توفير املزيد من الوظائف احلقيقية للعمالة الوطنية 
من دون زيادة قدرته على خلق املزيد من قطاعات األعمال 
وتأسيس شبكات اقتصادية جديدة تسهم في حتقيق هذا 
الهدف وفس����ح الفرص لقطاع الصناعات التحويلية الذي 
يعمل بنحو 50% من قدراته الكامنة للنمو والتوس����ع في 
النشاط.  ولفت اخلرافي إلى أهمية التنبه إلى أن معدالت 
النمو في طلبات التوظيف والداخلني إلى سوق العمل من 
املواطنني تقارب 20 ألفا س����نويا وبزيادة سنوية مطردة 
أعلى بكثير من معدالت النمو في القطاع اخلاص مما يحد 
م����ن قدرة هذا القطاع على مواكبة زيادة طلبات التوظيف 

وبالكاد استيعاب اليسير منها في املدى املنظور. 
واس����تعرض اخلرافي أهم حتديات التنمية الصناعية 

موجزا إياها في: 
أوال: كيفية زيادة مساهمة الصناعة التحويلية في الناجت 
احمللي اإلجمالي من 3% إلى 12% في نهاية خطة التنمية. 

ثانيا: كيفية زيادة نس����بة العمالة الوطنية في القطاع 
اخلاص من إجمالي العمالة في القطاع اخلاص من 5% إلى 
8%.  مبينا أن خطة التنمية أشارت إلى هدف الدولة في زيادة 
مساهمة القطاع اخلاص في االستثمار الصناعي الوطني 
ليص����ل إلى 2.4 مليار دينار خالل فترة اخلطة وهو هدف 
طموح، إال أن حتفيز املشروعات الصناعية ورفع قدرتها 
يتطلب توفي����ر املزيد من فرص العمل اجلديدة واالعتماد 
بش����كل أساس����ي على تلبية العديد من املتطلبات وإزالة 

العراقيل التي تعترض التطوير والتنمية. 
من جانبه، استعرض مدير محفظة املشاريع الصغيرة 
ف����ي بنك الكويت الصناعي عبداهلل العتيبي جتربة البنك 
في دعم املش����روعات الصغيرة، مش����يرا إلى إنشاء البنك 
محفظة مالية بقيمة 50 مليون دينار بهدف دعم الش����باب 

في مجاالت املشروعات الصغيرة. 

الغرض وه����و مركز عبدالعزيز الصق����ر للتدريب والذي 
يساهم بشكل فعال ومؤثر في تدريب الشباب الكويتيني 
وتأهيلهم خل����وض غمار املبادرة والبدء في مش����روعات 
صغيرة ترتقي باهتماماتهم، وحتويل اهتمامهم من التبعية 
االقتصادي����ة للعائل أو صاحب العمل، إلى وضع أصحاب 

العمل املالكني. 
م����ن جانبه، قدم رئيس مجلس إدارة احتاد الصناعات 
الكويتية حسني اخلرافي ورقة عمل للمؤمتر حتت عنوان 
محفزات التنمية والتطوير في املشروعات الصناعية، أشار 
فيها إلى أن أهم محور من محاور اإلصالح االقتصادي هو 
إعطاء القطاع اخلاص املجال للمساهمة الفعالة في النشاط 
االقتصادي وتهيئة البيئة املناسبة لهذا القطاع ليتسنى له 

توفير فرص االستثمار املجدي. 
وأضاف اخلرافي في كلمته أمام اجللسة الثالثة للمؤمتر 

استعرضت اجللسة الثالثة دور القطاع اخلاص ومؤسسات 
التمويل في دعم املشروعات الصغيرة والتي حتدث فيها 
عضو غرفة جتارة وصناع����ة الكويت فهد اجلوعان الذي 
أكد على أهمية املشروعات الصغيرة وما متثله من شريحة 
هامة وأساس����ية في البنية االقتصادية لكل دولة، مشيرا 
إلى أن االقتصاد الوطني يتكون في مجمله من املنش����آت 

الصغيرة واملتوسطة والكبيرة مجتمعة.
وأضاف اجلوعان أن دولة الكويت شهدت في السنوات 
املاضية جهودا ومبادرات قامت بها جهات عدة ذات قدرات 
متويلية عالية، دون أن حتقق جناحا ملموسا، مبررا ذلك 
بأن التعاطي مع موضوع املبادرين واملشروعات الصغيرة 
من مدخ����ل التمويل فقط لم يكن كافي����ا لتحقيق النتائج 

املرجوة.
كما أن التعامل مع موضوع املشروعات الصغيرة كمجرد 
حل م����ن احللول املطروحة ملواجهة مش����كلة تزايد أعداد 

العاطلني عن العمل ال ميثل املدخل املناسب.
وأوضح أنه ينبغي االنتباه إلى أنه يوجد أكثر من 650 
ألف وافد يعملون في 90 ألف منشأة صغيرة أو متناهية 
الصغر ويش����كلون نحو 60% من إجمالي العمالة الوافدة 
في القطاع اخلاص، الفتا إلى أن هذه املنش����آت ال تخضع 
لقرار حتديد نس����ب العمالة الوطنية لصغر حجمها وقلة 
عدد العاملني بكل منشأة، إال أن هذا الكم الهائل من املنشآت 
هو ذاته الذي نتحدث عنه وميثل قاعدة رحبة وغنية ميكن 
االس����تفادة منها خلدمة أغراض متعددة من أهمها التنمية 

االقتصادية واالجتماعية ومكافحة البطالة. 
وأشار اجلوعان إلى أن غرفة جتارة وصناعة الكويت 
تولي اهتماما بالغا بقضية املش����روعات الصغيرة وأنها 
على مدى العقدين املاضي����ني قامت مبفردها أو بالتعاون 
مع منظمة العمل الدولية بتنظيم دورات وبرامج تدريبية 
لتأهيل الشباب للعمل احلر، كما أنشأت مركزا خاصا لهذا 


