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افادت مصادر مطلعة لـ »األنباء« بأن مجموعة من صغار 
مساهمي شركة األبراج ميثلون 10% من مجموع املساهمني 
تقدموا بطلب الـــى وزارة التجارة لعقد جمعية عمومية 
طارئة جتمعهم بالدائنني للتوصل الى حلول بشأن تلك 
املديونية، وكذلك محاسبة مجلس ادارتها عن كل التصرفات 

التي أحلقت ضررا فادحا بالشركة واعمالها.

وقالت ان نســـبة الـ 10% تعطي االحقية للمســـاهمني 
بطلب عقد عمومية عادية للشركة كما ان نسبة الـ %25 
تعطي األحقية للمساهمني بعقد عمومية غير عادية وذلك 
وفق مواد الشركات التجارية بشأن تنظيم عقد اجلمعيات 

العمومية.
وبينت ان رد التجارة على طلب املســـاهمني قد يكون 

نهاية االسبوع اجلاري.

10% من مساهمي »األبراج« تقدموا بطلب لـ »التجارة« لعقد عمومية طارئة

 طلب بيانات تفصيلية ألول مرة عن وضع محافظها المالية بالخارج

ليصل إلى سعره األصلي بعد عامين أو أكثر تجنبًا للخسائر التي قد تلحق بها 

»المركزي« يطبق مبادئ الحوكمة 
على شركات االستثمار نهاية العام الحالي

»البترول الوطنية« تطلب من »المؤسسة« 
التدرج في إعادة تسعير الغاز المدعوم لـ »إيكويت«

 عمر راشد
 أوضحت مصادر مطلعة لـ »األنباء« أن بنك الكويت املركزي يسعى 
لتطبيق مبادئ احلوكمة على جميع البيانات املالية اخلاصة مبوجودات 
ومطلوبات شركات االستثمار الداخلية واخلارجية، مستدلة على ذلك 
بأن البيانات املالية األخيرة التي طلبها بنك الكويت املركزي من شركات 
االستثمار إلعداد إحصائية ميزان املدفوعات تضمنت ألول مرة بيانات عن 
وضع محافظها املالية اخلارجية للشركات وعوائدها وكذلك التسهيالت 

والقروض املستحقة واملطلوبة من الشركات.
وأضافت املصادر أن من بني التفصيالت األخرى التي طلبها »املركزي« 
بيان حول االستثمارات املباشــــرة في اخلارج ان كانت أسهما أو قيمة 
الديون املستحقة أو قروضا وتسهيالت أو قيمة االستثمارات في محفظة 

األوراق املالية. 
 ولفتت الى ان بيان االستثمارات في محفظة األوراق املالية تتضمن 
استثمارات األسهم أو سندات أو أذونا قابلة للتداول، مبينة ان من بني 
التفصيــــالت األخرى املطلوبة قيمة املوجودات واملشــــتقات املالية في 
اخلارج.   وقالت املصادر ان إجراءات »املركزي« تأتي في إطار الســــعي 
لتطبيق مبادئ احلوكمة في بداية العام املقبل وتنفيذ سياسات اإلفصاح 
والشفافية التي شدد عليها في تعاميمه األخيرة للشركات االستثمارية 

خالل العام املاضي وأوائل العام احلالي.

أحمد مغربي 
كشـــفت مصادر مسؤولة 
في مؤسسة البترول الكويتية 
الوطنية  البترول  ان شـــركة 
تقدمت بطلب الى املؤسســـة 
التدرج  تطلب فيه ضـــرورة 
في اعادة تســـعير الغاز الذي 
يبيعه قطاع التسويق العاملي 
في »املؤسسة« الى »ايكويت« 
ومصانـــع البتروكيماويـــات 
االخرى، وعدم الوصول بشكل 
مباشـــر الى اسعاره االصلية 
وذلك جتنبا للخسائر التي قد 
الوطنية«  بـ »البترول  تلحق 

نتيجة اعادة التسعير.
وأرجعت املصادر اخلسائر 
التي قد متنى بهـــا »البترول 
الوطنية« الـــى ان الغاز الذي 
سيورد ملصافي الشركة الثالث 
سيكون باالســـعار اجلديدة 

وليـــس املدعمة، مما يعني ان 
ارباح الشركة ستنخفض بنسبة 
كبيرة وقد تكون خسائر، وهذا 

ما ترفضه الشركة.
وأوضحت املصادر لـ»األنباء« 
ان املقترح الذي رفعته املؤسسة 
االسبوع قبل املاضي بضرورة 
اعادة النظر في فلسفة تسعير 
الغاز النشطة القطاع النفطي 
الى وزير النفط ووزير االعالم 
الشيخ أحمد العبداهلل سيراعى 
فيه مجـــددا مقترح »البترول 
الوطنية«، مشيرة الى ان طلب 
الشركة ذو منظور ضيق يصب 
في مصلحة »البترول الوطنية« 
فقـــط ويهمل املصلحة العامة 
للمؤسســـة والكويـــت ككل، 
خاصة ان االمر ينظر اليه بأنه 

اهدار للمال العام.
وبينت املصـــادر ان هناك 

اتفاقا بني جميع اعضاء اللجنة 
العليا التي كونتها مؤسســـة 
البتـــرول الكويتية لدراســـة 
فلسفة تسعير الغاز بضرورة 
تغيير االسعار ألنشطة القطاع 
النفطي، بحيث يصبح السعر 
قريبـــا من قيمتـــه احلقيقية 
كوقـــود، وذلك في ظل الطلب 
املتزايد علـــى الغاز في فترة 
الصيف، ولكي تتمكن املؤسسة 
من قياس أداء ونتائج األنشطة 
املستخدمة للغاز بشكل يعكس 

الوضع احلقيقي.
وذكرت املصـــادر ان هناك 
شـــبه اجماع علـــى ضرورة 
احملافظـــة على الغـــاز وعدم 
االساءة في استخدامه، وذلك 
في حالة ما اذا كانت االسعار 
منخفضة فان الشركات قد تهدر 
في االستخدام وال حتافظ عليه، 

مشـــيرا الى ان مبدأ احملافظة 
على الغاز سيكون على اجلميع 
سواء في املصافي او في مصانع 
البتروكيماويات وكذلك محطات 
الكهرباء واحلقول االستكشافية 

للنفط.
وقالت املصـــادر ان جهاز 
التخطيـــط باملؤسســـة قام 
بإعداد دراســـة حول تسعير 
الغاز النحيل حيث مت التأكيد 
على ضروة تقدمي دراسات حول 
آليات تســـعير الغاز النحيل 
ملشاريع املشاركات األجنبية 
الكويت  املســـتقبلية داخـــل 
مبا يضمن حصول الشـــريك 
على عائد مناســـب وحتقيق 
مؤسسة البترول هامش ربح 
مبا يتماشى مع العائد الداخلي 
لالســـتثمار املطوب لنشـــاط 

البتروكيماويات.

آليات لتفعيل دور 
المشروعات الصغيرة 

في خطة التنمية
إيجاد آلية عملية فعالة 

للتنسيق بين الجهات 
المعنية بقطاع 

المشروعات الصغيرة

تنظيم الحمالت التسويقية 
والتوعوية بأهمية وجودة 

وتنافسية المنتج 
الصناعي الوطني

محمد البدري
متثل املشروعات الصغيرة واملتوسطة احدى 
أهم دعائـــم اقتصادات الـــدول املتقدمة، وتلك 
اآلخذة في النمو، ويكفي أن نلقي نظرة سريعة 
على اقتصادات كل من الواليات املتحدة وكندا 
وأملانيا والصني والهند وماليزيا لنعرف األهمية 
التـــي أصبحت توليها  املتعاظمة  االقتصادية 

مختلف دول العالم ملثل هذه املشروعات.
وقد أدركت الكويت هذه األهمية فعملت على 
ترجمة هذا اإلدراك إلى واقع ملموس، على النحو 
الذي عبر عن نفسه في تضمينه خطة التنمية 
للدولة )2010/ 2011 – 2013/ 2014( وذلك ضمن 
رؤية واستراتيجية وطنية »الكويت 29035« 
تستهدف تطوير مصادر للدخل الوطني رديفة 
أو بديلة للنفط اخلام، وتنشيط القطاع الصناعي 
كأحد أهم القطاعات الوطنية املرشحة بقوة للقيام 
بهذا الدور ملا ميثله من قيمة اقتصادية وإنتاجية 
مضافة، وما ميكن أن يتيحه من فرص عمل أمام 
اآلالف من اخلريجني، ناهيـــك عن قدرته على 
تشغيل العديد من القطاعات االقتصادية األخرى 
املساندة له، باإلضافة إلى السعي احلثيث جلعل 

الكويت مركزا ماليا وجتاريا في املنطقة
انطالقا مـــن ذلك، »األنبـــاء« رصدت واقع 
املشـــروعات الصغيرة واملتوسطة في البالد، 
وسلطت بعض الضوء على آليات لتفعيل دور 

هذه املشروعات في املدى املنظور.

مقومات تنافسية وتحديات معرقلة

ال جدال في أهمية تشجيع وتطوير املشروعات 

الصغيرة واملتوسطة من أجل تعزيز القدرات 
الكويتي، وعلى رأسها  التنافســـية لالقتصاد 
املشـــروعات ذات الطابع الصناعي واخلدمي، 
إذ متتلك الكويت مقومات بناء وتطوير قطاع 
متميز من املشـــروعات الصغيرة واملتوسطة، 
وذلك بالنظر إلى توافر املواد اخلام الطبيعية مبا 
في ذلك النفط، كما توجد املؤانئ املؤهلة والتي 
ال حتتاج النفاق الكثير من األموال على بنيتها 
التحتية، باإلضافة إلى الوفرة املالية الضخمة 
سواء من قبل احلكومة أو القطاع اخلاص. فضال 
عـــن اجلهود احلكومية على مدار العقد األخير 
لتنمية هذا القطاع احليوي لالقتصاد الوطني، 
ومن ذلك إنشاء احلاضنات الصناعية للمشروعات 
الصغيرة واملتوسطة في الشويخ الصناعية، 
وتخصيص محفظة لتمويل هذه املشـــروعات 

تابعة لبنك الكويت الصناعي.
وبالرغم من توافر هـــذه املقومات فإنها لم 
تستغل على الوجه األكمل نظرا لوجود العديد 
من املعوقات على مدار العقود املاضية وحتى 
الوقت احلالي والتي حالت دون إفساح املجال 
لتكون جتربة املشروعات الصغيرة – السيما 
الصناعية منها – على نفس القدر املأمول خاصة 
الريادة االقتصادية  بالنسبة للكويت صاحبة 

في املنطقة.
وبحسب بعض اخلبراء الصناعيني فإن أبرز 

هذه املعوقات هي: 
1 - غياب اســـتراتيجية صناعية متكاملة 
تتضمن أهدافا واضحـــة ومحددة زمنيا جلهة 
النهوض بالصناعات الوطنية سواء الثقيلة منها 

واالستراتيجية أو تلك املتوسطة والصغيرة أو 
حتى احلرفية واليدوية.

2 - البيروقراطية التـــي جنم عنها عزوف 
الكثيرين عن االستثمار في الصناعة وتفضيل 
إما اختيار أيســـر طرق االستثمار – في سوق 
األوراق املالية – أو أجداها اقتصاديا مع نسبة 
مخاطر منعدمة تقريبا – من خالل االســـتثمار 

في القطاع العقاري.
3 - افتقار التنسيق بني اجلهات التمويلية 
والتنظيميـــة التي تدعم وتعزز املشـــروعات 

الصغيرة في البالد على كثرتها. 
4 - ضعـــف اجلهـــود التســـويقية للمنتج 
الصناعي الكويتي، مبـــا في ذلك لدى اجلهات 
احلكومية التي لم تكن تلتزم بقرارات مجلس 
الوزراء ذات الصلة بتخصيص نسبة معينة من 
مشترياتها السنوية من املنتج الوطني تشجيعا 
للمصنعني الكويتيني، فما بالنا بأصحاب املشاريع 

الصغيرة من املبادرين واملبادرات.

مقترحات التطوير في المستقبل 

رغم هـــذا الواقع الصعب، يبدي كثير من 
املعنيني بالشأن الصناعي احمللي تفاؤلهم بان 
الفترة القادمة سوف تشهد تطويرا للمشروعات 
الصغيرة واملتوسطة، مشيرين إلى أن محاور 
التطويـــر واضحة وال حتتاج جلهد كبير أو 
للمزيد من الدراسات أو االستشارات، ولكن 
األمر األهم هنا هـــو توافر اإلرادة والعزمية 
على اإلجناز والتفعيل بعيدا عن الشعارات 
الطموحات اجلامحة، وأوضحوا  أو  املرسلة 

أنه في مقدمة محاور تفعيل القطاع الصناعي 
في البالد ما يلي: 

1 - إيجاد آلية عملية فعالة للتنسيق بني 
اجلهات احلكوميـــة واألهلية املعنية بقطاع 

املشروعات الصغيرة.
2 - املضي قدما في تنظيم احلمالت التسويقية 
والتوعوية بأهمية وجودة وتنافسية املنتج 
الصناعي الوطنـــي، مبا في ذلك إقامة املزيد 
من املعارض واملؤمترات والندوات التي تعزز 

العمل احلر واحلرفي.
3 - تيسير إجراءات وخفض نسب الفائدة 
على القروض التي تقدمها اجلهات التمويلية 
احلكومية للمشروعات املتوسطة والصغيرة 

والصناعات اليدوية.
4 - زيـــادة االهتمـــام بالتعليم التطبيقي 
والتأهيـــل الفنـــي لتخريج كـــوادر كويتية 
مؤهلة قادرة على النهوض بقطاع املشروعات 

الصغيرة واملتوسطة.
 5- إلزام اجلهات احلكومية بشراء نسب 
معينة من احتياجاتها السنوية من منتجات 
املشروعات الصغيرة واملتوسطة، مع تشديد 
الرقابـــة عليها، وتوقيع اجلـــزاءات الكفيلة 
مبعاقبـــة اجلهات املخالفة لذلـــك والقائمني 

عليها.
6 - إنشـــاء املراكـــز التجارية في عواصم 
الدول التي متثل شركاء جتاريني واقتصاديني 
اســـتراتيجيني للكويت، ومن ثم العمل على 
فتح األسواق اخلارجية أمام تصدير املنتجات 

الصناعية الكويتية.
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