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احمد يوسف
كش���فت رئيس »س���يرفس 
هيرو« فاتن أبو غزالة أن املستهلك 
األكثر انتقادا للمنتجات واخلدمات 
واألكثر صعوبة في إرضائه هو 
ال���ذي يترواح  الكويتي  الرجل 
عمره ب���ن 40 و49 عاما، وذلك 
بناء على نتائج استفتاء مؤشر 
»سيرفس هيرو« الذي يقيس مدى 
رضا املستهلكن في الكويت من 
املنتجات واخلدمات التي تقدمها 
الشركات في مختلف القطاعات 

اخلدماتية. 
ج���اء ذل���ك خ���ال املؤمتر 

الصحافي الذي دعت اليه الشركة أمس، وقالت ان 
الشركة أجرت استفتاء شارك فيه 8.700 مستهلك من 
الكويت موضحة أن النساء العرب غير الكويتيات 
اللواتي فوق ال� 50 عاما هن األكثر توصية ملنتج 
ما أو خدمة معينة، ذلك وباإلضافة إلى أن اخلدمة 
التي حتصلن عليها غالبا ما تقدم مبستوى قريب 

من املستوى التي كانت تتوقعه. 
ولفتت الى ان قطاعات خدمة االنترنت وخدمة 
السيارات ما بعد البيع وشركات االتصاالت حصلوا 

على أسوأ تقييم من قبل املستهلكن 
الكويت، حيث حصل قطاع  في 
خدمة االنترنت على 7.19 نقاط 
ملؤشر تقييم املستهلكن، وحصل 
قطاع خدمة السيارات على 6.85 
نقاط، وقطاع شركات االتصاالت 

على 6.75 نقاط.
وم���ن ناحية أخرى، حصلت 
قطاع���ات التجزئ���ة للماب���س 
واملطاع���م عامة واألث���اث على 
أفضل مؤشرات رضا املستهلك في 
الكويت، وقد حقق قطاع املقاهي 
أفضل مؤشر رضا مسجا 8.38 

نقاط من أصل 10. 
وبصفة عامة، أشار االستفتاء إلى أن املستهلك 
ف���ي الكويت أكثر رضاء م���ن اخلدمة التي تقدمها 
املقاهي وش���ركات الطي���ران مقارنة بنظيرتها في 

الواليات املتحدة. 
وقالت انه س���يتم الكشف عن أفضل الشركات 
اداء وبحس���ب ترتيب وتقييم املس���تهلكن في 13 
ديسمبر 2010، حيث ان التحاليل ليومنا تشير الى 
توجهات متماثلة في تصويت املستهلكن وذلك في 

مختلف القطاعات.

فاتن أبو غزالة

محافظ الفروانية الفريق املتقاعد عبداحلميد احلجي يقص شريط االفتتاح مع فوزي الثنيان

..وملقيا كلمته نيابة عن الشيخ احمد الفهد )كرم ذياب(الشيخ أحمد املشعل يتوسط احلضور في بداية املنتدى

.. ويقص شريط افتتاح املعرض املصاحب للمؤمتر

لقطة جماعية تضم الشيخ احمد املشعل مع املكرمني على هامش امللتقى

»الخليج« يفتتح فرعه الـ 52

»الخرافي« موزع لـ »ميتسوبشي« في مصر

انطالق مؤتمر دور المحاسبة في استقرار 
ودعم األسواق المالية اليوم

خدمتي السيارات ما بعد البيع واإلنترنت 
األسوأ تقييماً من قِبل المستهلك الكويتي

القاهرة ـ هناء السيد
أعلنت شركة »ميتسوبيشي موتورز« اليابانية 
تعين حتالف بن مجموعة شركة محمد عبداحملسن 
اخلرافي وأوالده، كموزع جديد لها في مصر، وشركة 

»املا« القابضة.
ل� »ميتسوبيشي«  القانوني  وقال املستش���ار 
جون معتوق في بيان امس إن الش���ركة اليابانية 
وقعت مع مجموعة امل���ا خطاب نوايا ويتم اآلن 
التفاوض على النصوص النهائية للتعاقد لتكون 

بديا لشركة »مصرية« للسيارات.
وش���دد على أن ش���ركة »ميتسوبيشي« تؤكد 
مج���ددا انتهاء عاقة التوزي���ع غير احلصري مع 
شركة »مصرية« للسيارات، خاصة أن التعاقد مع 

األخيرة قد انتهى ولم ينص على أنها وكيل حصري 
بل موزع غير حصري.

وكان رئيس مجلس إدارة شركة »مصرية« فرج 
الرواس قد رفع دعوين قضائيتن ضد الش���ركة 
اليابانية يطالبها بالتعويض املادي عن األضرار 
التي حلقت بشركته جراء عدم جتديد التعاقد بن 

الطرفن.
 DLA من جانبه، أفاد رئي���س القضايا مبكتب
املستش���ار القانوني ل� »ميتسوبيش���ي« عثمان 
موافي بأن هذا األمر مع���روض اآلن على القضاء 
اإلداري ملعرف���ة كيف قيدت الهيئة العامة للرقابة 
على الصادرات والواردات شركة »مصرية« كوكيل 

جتاري حال كونها مجرد موزع غير حصري.

تنطلق صباح اليوم انشطة مؤمتر »دور احملاسبة 
في استقرار ودعم األسواق املالية« مببنى غرفة جتارة 
وصناعة الكويت والذي تنظمه جمعية احملاس����بن 
واملراجعن الكويتية بالتعاون مع قس����م احملاسبة 
بجامعة الكويت وبإشراف االحتاد العام للمحاسبن 
واملراجع����ن العرب. وفي ه����ذا الصدد صرح رئيس 
مجلس اإلدارة جلمعية احملاسبن واملراجعن الكويتية 
محمد الهاجري بان راعي املؤمتر سمو رئيس مجلس 
الوزراء وقد أناب وزير املالية مصطفى الشمالي في 
افتتاح املؤمتر، ويستهل املؤمتر بكلمة لوزير املالية 

وكلمة رئيس هيئة املؤمت����ر ونائب رئيس مجلس 
اإلدارة للجمعية د.رش����يد القناعي ثم كلمة للدكتور 
جاسم املضف رئيس قسم احملاسبة بجامعة الكويت، 
بعد ذلك يتفضل ممثل راعي احلفل بجولة في املعرض 
املهني املصاحب ألنشطة املؤمتر والذي يشارك فيه 
الرعاة وعدد من شركات خدمات املعلومات وأنظمة 
احملاس����بة وأجهزة احلاسوب.  وأضاف الهاجري ان 
جلس����ة املؤمتر االولى حتمل عنوان املؤمتر برئاسة 
رئيس اجلمعية ومشاركة د.شعيب ومحمود الرواحي، 

ومنصور العازمي وماجد العجيل.

احتفل بن���ك اخلليج بافتتاح 
أحدث فروعه في منطقة الفروانية، 
موسعا بذلك نطاق خدماته املالية 
املمي���زة إلى أنح���اء جديدة من 
الكويت في إطار التزامه املتواصل 
بخدمة العماء، حيث سيوفر فرع 
الفروانية لس���كان هذه املنطقة 
الفرق والسهولة  فرصة اختبار 
في إجراء معاماتهم املصرفية مع 

فرع بنك اخلليج في منطقتهم.
حضر حفل االفتتاح محافظ 
املتقاع���د  الفري���ق  الفرواني���ة 
عبداحلميد احلجي وأعضاء فريق 
إدارة بنك اخلليج، وسيفتح الفرع 
أبوابه من األحد إلى اخلميس من 
الساعة الثامنة والنصف صباحا 

حتى الثالثة والنصف عصرا.
ويأتي افتتاح هذا الفرع اجلديد 

ليشهد على جناح استراتيجية 
بنك اخلليج القائمة على توفير 
أفضل جتربة مصرفية للعماء في 
مختلف مناطق الكويت، وتعزيز 
مجموعة اخلدم���ات املالية التي 

يقدمها.
وتضم حاليا شبكة فروع بنك 
اخلليج 52 فرعا تنتشر في مختلف 

مناطق الكويت.

في الفروانية وضمن خطة البنك للتوسع محليًا

أحمد الفهد: تنفيذ 400 مشروع متوسط وصغير
في 4 سنوات.. وسيتم ربطها بالمشروعات الكبرى

تعزيز مفهوم الشراكة والتكامل بين المشروعات الصغيرة والكبيرة أهم تحديات خطة التنمية
العنجري: المشروعات الصغيرة تمثل أكثر من 98% من مجموع المؤسسات العاملة عالمياً

منى الدغيمي
قال وكيل املكتب املساعد لنائب 
رئيس مجلس الوزراء للشؤون 
االقتصادية ووزير الدولة لشؤون 
التنمية واإلسكان الشيخ احمد 
املش���عل أن خطة التنمية أكدت 
من خال سياساتها االقتصادية 
على ضرورة تش���جيع وتوطن 
املشروعات الصغيرة واملتوسطة 
وأولت هذا النوع من املش���اريع 

أهمية كبيرة.
وأضاف في الكلمة االفتتاحية 
ملنتدى »املشروعات الصغيرة« 
التي ألقاها نيابة عن الشيخ أحمد 
الفهد أم���س أن أهم حتد يواجه 
الكويت خ���ال املرحلة احلالية 
تعزيز مفهوم الشراكة والتكامل 
بن املشروعات الصغيرة والكبيرة 
واالرتقاء بتلك املشاريع لتكون 

رافدا حقيقيا للدخل القومي.
الكويت تسعى بكل  أن  وأكد 
قوة نحو تعزيز دور املش���اريع 
الصغيرة لتس���هم بشكل فعال 
ف���ي تعزيز التنمية البش���رية، 
خاصة لفئة الش���باب الذين هم 

أمل الباد.
وأش���ار الى أن خطة التنمية 
تضمنت محاور االرتقاء باملشاريع 
الصغيرة، حيث ان هناك نحو 400 
مشروع متوسط وصغير سيتم 
تنفيذها على مدى 4 س���نوات، 
وسيتم ربطها باملشروعات الكبرى 
س���واء احلالية أو املس���تقبلية، 
مبش���اركة كل من الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي وبرنامج القوى 
العاملة، والبنك الصناعي، والهيئة 
العامة للصناعة إضافة إلى الشركة 
الكويتية لتطوير املش���روعات 

الصغيرة.
وأكد على أن القطاع اخلاص 
س���يكون له دور كبير في تنفيذ 
هذه املش���اريع وغيرها مما جاء 
في خطة التنمية انطاقا من مبدأ 
الشراكة احلقيقية بن القطاعن 

احلكومي واخلاص.
وتابع »نحن نؤمن بأن هذه 
اخلطة ال ميكن أن تصل ألهدافها إال 
إذا تضافرت اجلهود، وقام كل منا 
بدوره إميانا بهذه األهداف وحرصا 
على حتقيق أفضل النتائج، كما 
أننا نؤمن ب���أن القطاع اخلاص 
ميلك خبرات فنية وإدارية على 
مس���توى متميز، كما أنه يتمتع 
باملرونة التي تؤهله للقيام بدور 

فاعل في تنمية الكويت.
وش���دد على حرص الكويت 
على استكشاف ودعم املبادرين 

للنهوض باملشاريع الصغيرة. 
وأضاف: نح���ن نضع نصب 
أعيننا رؤية صاحب السمو االمير 
الش���يخ صباح االحمد لتحويل 
الكويت إلى مركز مالي وجتاري 
عاملي، ونعي جيدا جهود سموه 
لتحقيق هذه الرؤية على أرض 
الواقع، مؤكدا على أن احلكومة 
تعم���ل بكل جهوده���ا وطاقاتها 

لتنفيذ تلك الرؤية السامية.
وختم قائ���ا: إذا كانت هناك 
أخطاء أو س���لبيات فنحن دائما 
نستمع إلى الرأي اآلخر، ونرحب 
بالنق���د البناء ومن���د أيدينا إلى 
اجلميع، فعجلة التطور السريعة 
لن ترحم من يبقى في مكانه وال 
يحرص على الدخول في سباق 

مع الزمن.
من جانبه، قال ممثل رئيس 
غرفة جتارة وصناعة الكويت فهد 
اجلوعان ان املشروعات الصغيرة 
اصبحت حتظى باهتمام كبير على 
مختلف املستويات وتستقطب 
جهود املعنين، مش���يرا الى ان 
مردودها ال يتناس���ب مع اجلهد 
املب���ذول ويحت���اج ال���ى وقفة 
للمراجعة والتأمل، ثم االنطاق 

الواعي املدروس في اجتاه املمارسة 
والتطبيق مس���تفيدين من كل 
عناصر الدعم والتحفيز املتاحة 

وما اكثرها.
واضاف: يوج���د مدخل آخر 
بالغ االهمية تقفز عليه اجلهود 
الرس���مية وغير الرسمية � على 
مختلف توجهاتها � ويغفل عنه 
املعني���ن بدعم  الكثي���رون من 
وتنمية املشروعات الصغيرة ذلك 
انه يوجد اكثر من 750.000 وافد 
يعملون في حوالي 100.000 منشأة 
صغيرة ويشكلون اكثر من %60 
من اجمال���ي العمالة الوافدة في 
القطاع اخلاص، ولئن كانت هذه 
املنشآت ال تخضع لقرار حتديد 
نسب العمالة الوطنية في اجلهات 
غير احلكومية، وتابع: وال يتوقع 
ان يس���ري عليها هذا القرار في 
املستقبل املنظور، لصغر حجمها 
وقلة عدد العاملن بكل منشأة، اال 
ان هذا الكم الهائل من املنش���آت 
هو ذات املنشآت الصغيرة التي 
نتحدث عنها، ومتثل قاعدة رحبة 
وغنية ميكن االستفادة منها خلدمة 
اغراض متعددة من اهمها قضية 
التنمية االقتصادية واالجتماعية 
وقضية مكافحة البطالة سواء من 
خال دعم املتعثر منها من جهة 
الناجح من  وتنشيط وتشجيع 

جهة اخرى.
واشار اجلوعان ان مشاريع 
التنمية حتتاج لعدد من املشروعات 
الصغيرة املساندة لتقدمي اخلدمات 
االمامية واخللفية التي حتتاجها 
املشروعات الكبيرة، الفتا الى ان 
آالف املش���اريع الصغيرة ميكن 
ان تتولد عن خطة التنمية التي 

بدأت الدولة في تنفيذها.

تعزيز دور المشروعات

من جانبه، ق���ال املدير العام 
الكويتي���ة لتطوي���ر  للش���ركة 
املش���روعات الصغيرة حس���ان 
القناعي ان الكويت أولت في وقت 
مبكر اهتمامها لدور املشروعات 

الصغي���رة في تطوي���ر القطاع 
اخلاص واهتمت بتمكن الكويتين 
من بدء املش���اريع اخلاصة بهم 
وممارستهم للعمل احلر على أسس 
ثابتة وراسخة، مشيرا إلى مبادرة 
األمير الراحل الشيخ جابر األحمد 
في تأس���يس محفظ���ة صندوق 
االستثمار الوطني برأسمال 100 
ملي���ون دينار التي كان لها بالغ 
األثر في تأسيس الشركة الكويتية 

لتطوير املشروعات الصغيرة.
وأضاف في كلمته االفتتاحية 
ملنتدى »املشروعات الصغيرة« أن 
تنظيم املنتدى يأتي للمساهمة في 
تعزيز دور املشروعات الصغيرة 
ف���ي ض���وء االهتم���ام بتحقيق 
نتائج ملموسة ومدروسة خلطة 
التنمية، الفتا إلى أن شركة تطوير 
املشروعات الصغيرة تعمل على 
التوجه لألعمال احلرة  تشجيع 
في مختلف القطاعات التي تخدم 
حاجات الب���اد التنموية وعلى 
نش���ر الثقافة املجتمعية ألهمية 
العمل اخلاص واهتمت بتطوير 
مهارات العمل للمبادرين من خال 
التدريب، كما عملت على تنمية 
فرص االس���تثمار وساهمت مع 
املواطنن باملش���اركة في إنشاء 
مش���اريعهم اخلاصة وفق مبدأ 
املشاركة املتناقصة والتي متكن 
املبادرين بتملك مشروعهم بالكامل 

وفق برنامج التخارج.

الطاقات الوطنية

وأكدت رئيسة اللجنة املنظمة 
ملنتدى املش���روعات الصغيرة، 
نبيلة العنجري أن خطة التنمية 
اإلستراتيجية تتطلب حشدا أوسع 
للطاقات الوطنية من أجل ضمان 
حتقيق األهداف الكبرى والصغرى، 
التي بات يتوقف عليها مستقبل 
الكويت االقتصادي، ويتوق إليها 
شعب الكويت بعد طول انتظار 
في الوقت نفس���ه ال���ذي يتابع 
مس���ارها وتطورها كل املعنين 

في املنطقة.

وأضافت في كلمتها أن االهتمام 
باملشروعات الصغيرة يجب أن 
يحتل مرتبة األولوية، من حيث 
النوع، ومن  الدور ومن حي���ث 
حيث ارتباطها باألولويات الكبرى 
ملستقبل االقتصاد الوطني، الفتة 
إلى أن املشروعات الصغيرة تشكل 
قاعدة الهرم الرئيسية، التي ترتكز 
عليها أي تنمي���ة حقيقية وأي 
اقتصاد منتج غير ريعي، والتي 
تضمن فرص عمل فعلية، قصيرة 
وبعيدة املدى، وتوفر بيئة ابتكار 
حتفز األجيال الصاعدة والناشئة 
التفكير واملبادرة واإلبداع  على 
والعمل، وتساعدهم على صقل 
كفاءاتهم ودعم قدرتهم التنافسية 

في سوق العمل.
وشددت على أن العناية بهذا 
القطاع )املشروعات الصغيرة( 
وتخصيصه بتشريعات وإجراءات 
جدي���دة ب���ات مهم���ة ملحة في 
عصر باتت فيه هذه املشروعات 
متث���ل أكثر من 98% من مجموع 
املؤسسات العاملة في العديد من 
دول العالم، وتساهم في أكثر من 
نصف اإلنتاج الوطني وتوفر من 
40 إل���ى 80% من مجموع فرص 

العمل في معظم دول العالم.

القدرة اإلنتاجية التنافسية

وناقش���ت جلس���ة منت���دى 
التي ترأسها  املشاريع الصغرى 
األمن الع���ام ملجلس التخطيط 
والتنمية د. عادل الوقيان أهمية 
تفعيل دور املشروعات الصغيرة 
ورفع قدرتها اإلنتاجية والتنافسية، 
وأهمية مساهمتها في زيادة الناجت 
احمللي، واستثمار طاقات الشباب 
واستيعاب اخلريجن في سوق 

العمل.
وأكدت على ضرورة خلق بيئة 
أفضل للمشروعات الصغيرة مبا 
يس���اعد على اإلبداع واالبتكار، 
وتطرقت اجللسة إلى أهم املعوقات 
التي تواجه املشروعات الصغيرة 
الداعمة  واس���تعراض اآللي���ات 

لتطويرها حيث أكد مدير وحدة 
املتابعة لقطاع االحتياطي العام 
في الهيئ���ة العامة لاس���تثمار 
الش���ركة  إدارة  ورئيس مجلس 
الكويتية لتطوير املش���روعات 
الصغيرة مطلق الصانع على أن 
املش���روعات الصغيرة يجب أن 
يكون لها نصيب في الناجت القومي 
اخلام، مش���ددا على ضرورة أن 
تتوافر فيه���ا مواصفات اجلودة 
والكفاءة. وكشف الصانع من خال 
مداخلته في اجللس���ة النقاشية 
للمنتدى عن أن الشركة الكويتية 
لتطوير املش���روعات الصغيرة 
منحت نح���و 5.5 ماين دينار 
لفائدة مشاريع مجموع رؤوس 
أموالها 7 ماين دينار، مشيرا إلى 
أن أهم العوائق التي تعاني منها 
املش���اريع الصغيرة في الكويت 

غياب ثقافة املبادرة.
وطال���ب عضو جلن���ة إعداد 
خطة التنمية في املجلس األعلى 
للتخطي���ط والتنمي���ة د.عدنان 
الس���لطان بضرورة خلق بيئة 
مائم���ة للمش���اريع الصغيرة، 
مشيرا إلى أن جناح املشروعات 
الصغيرة ليس منوطا بإنش���اء 
شركة داعمة وممولة أو تخصيص 
مادة للمشروعات الصغيرة تدرس 
بل هي بحاج���ة إلى رؤى ودعم 
فعلي من خال خلق آليات تشجع 

املشاريع الصغيرة.

جهاز تشريعي خاص

من جانبه، دعا عضو مجلس 
األمة عبد الرحمن العنجري إلى 
النيابي  املقترح  ضرورة تفعيل 
جله���از خ���اص باملش���روعات 

الصغيرة واملتوسطة.
وأكد على ض���رورة معاجلة 
االختال بالكويت، السيما هيمنة 
القطاع العام على اخلاص، مشيرا 
أن املش���اريع الصغيرة لن  إلى 
تنجح إال بفت���ح املجال للقطاع 

اخلاص.
وطال���ب العنجري بضرورة 
تفعيل قانون اخلصخصة، مشيرا 
إلى أن القانون اقر منذ 7 أشهر ولم 
يفعل ولم يتم تشكيل مجلس أعلى 
للخصخصة الذي اعتبره العمود 
الفق���ري لقان���ون اخلصخصة، 
قال: العبرة ليست بالتشريعات 
بل يجب أن تك���ون هناك رؤية 
وإرادة حقيقي���ة لإلصاح. من 
جهته، اس���تعرض مدي���ر إدارة 
التنمي���ة والدع���م الصناعي في 
الهيئة العامة للصناعة عبداهلل 
سعد الهاجري مفهوم الصناعات 
الصغيرة وخصائصها واملشكات 
التي تواجهها، موضحا دور الهيئة 
العامة للصناعة في دعم املشاريع 
الصغي���رة واحلرفي���ة وصوال 
إلى مش���اريع الهيئ���ة في خطة 
التنمية واملعنية بدعم املشاريع 

الصغيرة.

في كلمة ألقاها نيابة عنه الشيخ أحمد المشعل في افتتاح منتدى »المشاريع الصغيرة«


