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أكدوا في ملتقى رجال األعمال أن نوابًا وحكوميين يسعون ألن تكون الكويت دولة »موظفين« ال »منتجين«

رجال أعمال ونواب: المشروعات الصغيرة بالكويت مجهولة الهوية.. 
واألداء البرلماني قد يدفع البالد إلى حافة »اإلفالس« 

 عمر راشد 
 اجمع املشاركون في ملتقى ابعاد 
املشروعات الصغيرة واملتوسطة 
الكويت والذي نظمته شركة  في 
إدارة جروب حتت عنوان »اكتشف 
قدراتك في العمل احلر« على أنه 
رغم استحواذ املشروعات الصغيرة 
واملتوس����طة على 99% من حجم 
العمال����ة ف����ي اقتصاديات بعض 
الدول ورغم مساهمتها بأكثر من 
60% في الناجت احمللي لدول أخرى، 
إال أنها التزال مجهولة الهوية في 
الكويت وال تساهم بنسبة كبيرة 
الناجت احمللي اإلجمالي وإمنا  في 
هي األقل عامليا في الترتيب وفقا 

لهذا املعيار.
وأضافوا أن السياسات احلكومية 
البرملاني ملجلس األمة  والسلوك 
يتجهان جلعل الكويت بلد موظفني 

وليس دولة منتجني. 
وكشف أحد النواب املتحدثني 
ف����ي الندوة عن مناقش����ة اللجنة 
املالي����ة واالقتصادية في مجلس 
األمة مشروع قانون املشروعات 
الصغيرة واملتوس����طة األسبوع 
املاض����ي وال����ذي يتك����ون من 4 
أبواب حضرها ممثلون من وزارة 
التجارة والصناعة والهيئة العامة 
لالستثمار، مشيرا إلى أن مجلس 
األمة باجتاه االنتهاء من كافة مواد 
القانون خالل الصيف  مش����روع 

احلالي. 
 وبين����وا ان هن����اك نواب����ا 
ومس����ؤولني حكومي����ني يعملون 
على اجتاه الكويت نحو اإلفالس 
من خالل زي����ادة الرواتب وإقرار 
الكوادر التي تكبد املوازنة العامة 
للدولة ما يزيد على 4.5 مليارات 
دينار وهو ما يعني تعزيز اجتاه 

اإلسراف »غير املبرر«. 
 وجاء التمويل وندرة املعومات 
وعدم تواف����ر األراضي على رأس 
املعوقات الت����ي تقف أمام تطوير 
املشروعات الصغيرة واملتوسطة 
في الكويت والتي تعاني من غياب 
الرؤية الواضحة في العمل خالل 

املرحلة املقبلة. 
 بداية، قال رئيس مجلس اإلدارة 
في شركة تريبل القابضة ووزير 
املالية األسبق بدر احلميضي ان 
الكوي����ت ال متل����ك رؤية واضحة 
كخطة بديلة ملرحلة ما بعد النفط 
الس����بب  وأن مجل����س األمة هو 
الرئيس����ي وراء غي����اب احلاف����ز 
لدى الش����باب للقي����ام مببادرات 
في قطاع املش����روعات الصغيرة 

واملتوسطة. 
 ولفت الى أن زيادة الرواتب في 
القطاع احلكومي مقارنة بالقطاع 
اخلاص والتي يحرص نواب األمة 
على زيادتها املس����تمرة ستتجه 
باملوازنة العامة للدولة إلى العجز 

للمرة األولى خالل العام املقبل. 
 وق����ال إن هن����اك صعوبة في 
احلصول على املعلومات اخلاصة 
بهذه املشاريع والدراسات املتناقضة 
حولها، والتي تعطي نتائج مختلفة، 
مشيرا الى أن الكويت هي الوحيدة 
في آخر قائمة دول املنطقة من حيث 
مساهمة القطاع اخلاص في الناجت 
القومي، وقال هناك اختالفات كثيرة 
حول مفهوم املشروعات الصغيرة 
واملتوسطة من حيث عدد العاملني 

وحجم األصول ورأس املال. 
 وأعرب احلميضي عن اعتقاده 
بأن أهم عنصر في هذه املشاريع 
هو توظي����ف العمالة، خاصة ان 
املشروعات الصغيرة متثل نحو 
القطاع الصناعي  60% من عمالة 
في بعض دول العالم، و99% من 

الصناع����ي عب����داهلل العتيبي أن 
احملفظة مولت حت����ى 31 مارس 
املاضي 350 مش����روع بقيمة 25 

مليون دينار. 
 ولفت ال����ى أن اجلزء املتعثر 
من هذه املشاريع ال يزيد على %6، 
قد يعود السبب إلى نقص اخلبرة 
وضعف السيولة، مضيفا أن احلد 
األقصى لتمويل املشاريع الصغيرة 
يص����ل إلى 400 أل����ف دينار يتم 
تقسيطها على 15 سنة كحد أقصى، 
وبربح 2.5% ويتم السداد بواقع 
نظام الربع أو النصف سنوي أو 
بشكل سنوي في إطار املدة نفسها 
وبني أن املشكلة الكبرى تكمن في 
العمالة التي تعطل تنفيذ املشاريع، 
مشيرا إلى أن شرط التفرغ يعتبر 
شرطا أساسيا للراغب في احلصول 

على مشروع صناعي صغير. 

تجربة »متأخرة«

 وبدوره، قال مدير عام الشركة 
الكويتية لتطوير املش���روعات 
الصغي���رة حس���ان القناعي ان 
الكويت في املشروعات  جتربة 
الصغيرة وان جاءت متأخرة فهي 
أفضل من دول كثيرة، نظرا ملا 
توليه احلكومة من دعم متكامل 
للمش���اريع منها قروض بفائدة 
بسيطة جدا، ودعم فني، ومنح 
أراضي، بينما في الدول األخرى 
اليتم دعم املشروعات الصناعية 
اال بالقروض فقط،  الصغي���رة 

وبتكلفة باهظة.
التي   وق���ال ان الصعوبات 
تواجه تنفيذ املشاريع الصغيرة 
تكمن في ضعف اإلبداع ووجود 
مشاريع مكررة وكوادر ال تستفيد 
من النمو املعرفي، منوها إلى أنه 
منذ أكثر من 50 عاما والكويت 
تعاني من حاجاتها لتطوير البنية 
التحتية وتنفيذ مشاريع صناعية 

متكاملة. 

تدليل المواطنين

 هذا وقال األمني العام لشركة 
ايدو فيجن للتعليم والدراس����ات 
الكويتيني  أن  د.ابراهيم اخلليفي 
حبس����وا أنفس����هم داخل القطاع 
احلكومي، حيث يجدون فيه تدليال 
حكومي����ا ملطالبهم، خصوصا أن 
احلكومة تق����وم بتوفير مميزات 
وحوافز خاصة غير موجودة في 
القطاع اخلاص، فضال عن ان مجلس 
األمة يتس����ابق م����ع احلكومة في 
تدليلهم، مطالبا بضرورة التحرر 
من هذا السجن من قبل الكويتيني 
واخل����روج منه إلى جانب حتديد 
أولويات وتوف����ر الطموح الذاتي 
والتعليمي للخروج من احلبس. 
 واستعرض اخلليفي جتارب 
بعض رجال األعمال الناجحة في 
التع����اون اخلليجي  دول مجلس 
والتي بدأت صغيرة وانتهت إلى 
مصاف الشركات العاملية الكبرى 
ومنهم عبدالعزيز البابطني وسليمان 

الراجحي. 

العمل عبادة 

 وبدوره تناول محمد عبدالغفار 
الشريف أهمية املشروعات الصغيرة 
واملتوسطة في الشريعة اإلسالمية 
باعتبار أن العمل عبادة ومن أفرعه 

االهتمام بالعمل واإلنتاج. 
 وقال إن كل عم����ل منتج هو 
عبادة وأن اإلنسان خلق لتعمير 
األرض، مطالبا كل ف����رد بالقيام 
بدوره في هذا اخلصوص واحلرص 
على اإلنتاجية ومنفعة اآلخرين 

كمبدأ من مبادئ الشريعة.

العمالة في دول أخرى، وعلى وجه 
التحديد متثل في أميركا نحو %96 
من املصدرين، وما يترواح بني %30 
و70% في دول الباسيفيك واسيا، 
خاصة أن هذه املشروعات تساعد 
على النمو املطلوب في مجال الزراعة 
والصناعة على وجه اخلصوص، 
وتعتبر حلقة وصل للوصول الى 
املشاريع الكبيرة وزيادة الدخل من 
الضرائب وتشغيل العمالة ورفع 
األجور، وبالتال����ي تكون مبثابة 
محرك اساس����ي لدعم اقتصادات 

الدول. 

مشروع »قانون«

 وم����ن جانبه، كش����ف النائب 
عادل الصرعاوي عن تقدمي مشروع 
قانون ملجلس األمة لتنمية املشاريع 
الصغيرة واملتوسطة وتطويرها، 
الفتا الى أن املشروع قدم مقترحا 
مبشروع قانون يتكون من 4 أبواب 
للمشروعات الصغيرة واملتوسطة 
متت مناقش����ته االسبوع املاضي 
مع اللجنة املالية واالقتصادية في 
مجلس األمة بحضور ممثلني من 
العامة لالستثمار ووزارة  الهيئة 
التجارة، مضيفا أن املشروع سيتم 
دراسته خالل شهور الصيف من 

العام احلالي. 
 وقال إن جهاز تنمية املشاريع 
يساهم مع املستفيد بنسبة %50 
من دون فوائد ويشارك في اإلدارة 

دوالر لتنمية ومتويل املشروعات 
الصغيرة واملتوسطة في الدول 

العربية خالل جلسة واحدة. 
 وأض���اف أن هن���اك نواب���ا 
وحكوميني يس���عون ألن تبقى 
الكويت دول���ة موظفني ال دولة 
منتجني، مش���يرا إلى أن اللجنة 
املالية ناقشت طرح 10 مشاريع 
متثل 10 فرص لم ينفذ منها إال 

مشروع واحد. 
 وبني الغ���امن انه لم يصوت 
عل���ى خطط التنمي���ة وال على 
املوازنة العامة للدولة الختالف 
األرقام فيما بينهما، مشيرا إلى 
أن اخلط���ة التنموي���ة ال تولي 
اهتماما للمشروعات الصغيرة 

واملتوسطة.
 وردا على طلب احد الشباب 
بأن يقوم الغامن بدور الوسيط 
العالقة في  إلنه���اء املعام���الت 
الوزارات املختلفة، أجاب بأنه من 
املؤسف أن تقف البيروقيراطية 
أمام طموح الشباب، وان يحتاج 
تطبي���ق القانون إلى واس���طة، 
مؤكدا على أنه سيتم العمل على 
اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتسيير 

معامالت الشباب. 

 6% »متعثر«

 وبدوره أوضح مدير محفظة 
متوي����ل املش����روعات الصغيرة 
واملتوس����طة ف����ي بن����ك الكويت 

ومراقبة األداء ويساهم في إعطاء 
احلق للبنوك في تقدمي التسهيالت 
االئتماني����ة، كم����ا مين����ع اجلهاز 
التصرف في املشروع أو التنازل 
عنه إال بالعودة اليه واملوافقة منه 

كونه شريكا. 
 ولفت النظر الى أن مش����روع 
القانون املقترح أشار إلى استقطاع 
جزء م����ن األراض����ي املخصصة 
الكبرى للمش����اريع  للمش����اريع 
الصناعية الصغي����رة، مؤكدا أن 
املشروع وضع عدة معايير تساعد 
في احلص����ول عل����ى الضمانات 

املصرفية. 

 وبني أن من بني أهم املعوقات 
ارتفاع أسعار تكلفة املواد األولية 
ون����درة املعلوم����ات والتموي����ل 
الالزمة  وتخصي����ص األراض����ي 
للمشروعات، وأن ذلك يؤدي إلى 
رفع أس����عار املنتج����ات النهائية 

مقارنة بالسلع املستوردة. 
 وق����ال إن هن����اك 91% م����ن 
املؤسس����ات االقتصادي����ة كانت 
في بداياتها مش����روعات صغيرة 
واستطاعت أن حتتل مكانة متقدمة 
بني االقتصاديات الصناعية على 
املس����توى  العامل����ي، مضيفا ان 
املش����روعات الصغيرة تس����اعد 

على تنويع مصادر الدخل وتسهل 
االس����تثمارات وتخلق مزيدا من 

فرص العمل.

7.5 مليارات دينار في الباب األول

 وم���ن جانبه، أك���د النائب 
مرزوق الغامن أن الكويت التزال 
رهينة بيع النفط ودفع الرواتب، 
مستدركا بأن زيادة الرواتب وإقرار 
الكوادر تش���به كرة ثلج تتفاقم 

وتقود الكويت إلى اإلفالس. 
 وأشار إلى أن الباب األول في 
املوازنة العامة ارتفع من 2.6 مليار 
دينار في 2001 إلى 7.5 مليارات 

دينار في 2010، مبينا أن األجيال 
املقبلة سوف تلعن مجالس األمة 
السابقة كونها ساهمت في تردي 

تلك األوضاع االقتصادية. 
 وبني أن الكويت تعيش فوضى 
عارمة، حيث لم يتم التنسيق بني 
نواب مجل���س األمة واحلكومة 
وإذا ظ���ل األمر كذلك فلن حتقق 
الكوي���ت أي اجنازات ولفت إلى 
أن محفظة متويل املش���روعات 
الصغيرة واملتوس���طة في بنك 
الكوي���ت الصناع���ي لم تقرض 
س���وى 25 مليون دينار في 10 
سنوات فيما مت إقرار نصف مليار 

املشاركون في ندوة »اكتشف قدرتك في العمل احلر«

)كرم دياب(   جانب من احلضور   

بدر احلميضي عادل الصرعاوي  مرزوق الغامن

الحميضي: النواب سبب رئيسي
 في تأخر تجربة المشروعات الصغيرة 

والدولة ال تملك رؤية واضحة لما بعد النفط

الصرعاوي: »التجارة« و»هيئة االستثمار« 
ناقشتا مع اللجنة المالية مشروع قانون 

المشروعات الصغيرة والمتوسطة 

الغانم : الكويت التزال رهينة بيع النفط 
ودفع الرواتب.. واألجيال المقبلة ستلعن 

مجالس األمة التي ساهمت في تردي األوضاع

من معهد التأمين للسالمة على الطرق السريعة

5 طرازات من »فورد« تنال أعلى تصنيف في اختبارات السالمة
اعلنت ش���ركة فورد ان خمس���ة طرازات من »فورد« 
لع���ام 2010، وهي فورد فلكس وفورد فيوجن ولينكولن 
إم ك���ي زيد ولينكولن إم كي تي وميركوري ميالن، نالت 
أعلى تصنيف في اختبارات الس���المة من »معهد التأمني 
للس���المة على الطرق الس���ريعة« األميركي )IIHS(. كما 
ينطبق هذا التصنيف أيضا على طرازي فيوجن هايبرد 

وميالن هايبرد.
وبذلك يصل عدد مركبات »فورد« لعام 2010 احلائزة 
على أعلى تصنيف في اختبارات السالمة من »معهد التامني 
للسالمة على الطرق السريعة« إلى 11 مركبة � متفوقة بذلك 
على جميع صانعي السيارات. كما تعتبر طرازات فورد 
األكثر حصوال على تصنيف اخلمس���ة جنوم من اإلدارة 

الوطنية لسالمة املرور على الطرق السريعة.
وكان كل من فورد فلكس وفورد فيوجن ولينكولن إم 
كي زيد ولينكولن إم كي تي وميركوري ميالن قد حازت 
أعل���ى التصنيفات في مجال حماية الركاب في اختبارات 
التصادم األمامي واجلانب���ي واخللفي من »معهد التامني 
للس���المة على الطرق الس���ريعة«، ولكنها كانت بحاجة 
لتجاوز اختبار قوة السقف للحفاظ على التصنيف العالي 

الذي حصلت عليه.
 باالضاف���ة الى أنه يجب أن توفر الس���يارات حتكما 
إلكترونيا بالثبات واملسار لكي تتمكن من احلصول على 

أعلى تصنيف في اختبارات السالمة.
وبهذه املناس���بة، قالت نائب رئي���س مجموعة فورد 
لشؤون االس���تدامة والبيئة وهندس���ة السالمة سوزان 
سيسكي: »ميثل احلصول على مركز الريادة في القطاع 
على صعيد تصنيفات السالمة واحلصول على تصنيف 
اخلمس جنوم في اختبارات التصادم، ميزة فارقة بالنسبة 
ل�»ف���ورد« في هذا الوقت الذي يركز فيه العمالء بش���كل 
متزايد على تصنيفات »معهد التامني للسالمة على الطرق 
السريعة« و»اإلدارة الوطنية لسالمة املرور على الطرق 
السريعة« عندما يخططون لشراء سيارة جديدة. وتؤكد 
هذه النتائج التزام فورد بإدخال حتسينات مستمرة على 

معايير السالمة في مركباتها«.
واوضحت انه من املزايا التي ساعدت الشركة على حتقيق 
أعلى التصنيفات في اختبارات السالمة، هو استخدامها 
للف���والذ الفائ���ق املتانة، مبا في ذلك الف���والذ املنخفض 
الس���بائكية والفوالذ ثنائي األطوار وفوالذ البورون، في 

الدعامات األمامية واجلانبية والسقف والدعامات السفلية. 
وباإلضافة إلى ذلك، مت إدخال تعزيزات إضافية لزيادة قوة 

واستقرار الدعامات الرئيسية في حاالت االصطدام.
مشيرة الى انه مت بناء العديد من سيارات فورد اجلديدة 
وفق نظام »Trinity Front Crash Body Architecture«، حيث 
مت تصميم بنية الهيكل المتصاص وتعزيز قوة وصالبة 
املركبة، من خالل امتصاص قوة الصدمات وحتويلها بعيدا 
عن املقصورة، كما مت تعزيز سيارات فورد أيضا بهندسة 
احلماية اجلانبية مع حتس���ني التصمي���م الوقائي حول 
املقص���ورة )SPACE( لتعزيز احلماية اجلانبية للركاب، 
ويرتكز هذا التصميم على أنبوب فوالذي فائق القوة يتم 
تركيبه عرضا في األرضية، وعلى امتداد ألواح الوقاية في 
كل من اجلانبني لتشكيل قفص يساعد في حماية الركاب 

من الصدمات اجلانبية.
ولفتت الى ان: »استخدام فورد للفوالذ شديد املتانة في 
مركباتها يأتي تكملة جلهودنا في تطوير تقنيات وحلول 
متطورة لتجنب احلوادث واحلماية منها. وتس���هم هذه 
التقنيات التي تتمتع بها طرازات فورد في إرساء معايير 

جديدة في القطاع على صعيد سالمة املركبات«.


