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موظفو القطاع اخلاص: زيادة الرواتب األخيرة 
ستحد من الهجرة إلى القطاع احلكومي

كونا: أكد عدد من املواطنني العاملني في شركات 
ومؤسس����ات القطاع اخلاص اهمية اقرار زيادة 
الروات����ب االخيرة ودورها ف����ي احلد من الهجرة 
احلالية احلاصل����ة ملوظفي القطاع اخلاص جتاه 

العمل في القطاع احلكومي.
وقالوا في لقاءات متفرقة مع »كونا« ان الزيادة 
املقرة )25% من العالوة االجتماعية وبحد ادنى 50 
دينارا كويتيا فضال عن مكافآت ش����هرية حسب 
املؤهل الدراسي والتخصصات( متنح موظف القطاع 
اخلاص »ميزة« عن نظيره في القطاع احلكومي 
معتبرين انها »محفزة ومشجعة« لالستمرار والعطاء 
في القطاع اخلاص الذي هو دعامة اساس����ية من 

دعامات اي اقتصاد وطني.
واضافوا انهم بانتظار بعض القرارات االخرى 
غير املادية فيما يخص دعم العاملني وحفظ حقوقهم 
في شركات ومؤسسات هذا القطاع وذلك للمساهمة 
بتشجيع قوى العمل الوطنية لاللتحاق في العمل 
بالقطاع االهلي حتقيقا للرؤية احلكومية الهادفة 
نحو زيادة نسبة العاملني في القطاع االهلي ورفعها 

من مستوياتها احلالية.
وقال محمد الصراف وهو موظف لدى احد البنوك 
احمللية ان الزيادة »مجزية ومستحقة« للمواطنني 
العاملني بالقطاع اخلاص متوقعا ان جتذب هذه 
الزيادة اعدادا جديدة من العمالة الوطنية لاللتحاق 
ب� )اخلاص( وتقلل كثيرا من »الهجرة العكسية« 
التي حدثت بعد زيادة رواتب الوظائف احلكومية 

دون القطاع اخلاص.
ودعا الصراف الى ان تكون هناك دراسة مستمرة 
للرواتب في املستقبل بحيث تضمن »العدالة« في 
منح االجور بني القطاعني العام واخلاص موضحا 
ان من ش����أن الدراسة »عدم تكرار ظاهرة الهجرة 
من جديد«. وذكر ان العمل بالقطاع اخلاص يعد 
»حتديا« للشباب الكويتي، مبينا انه ينبغي استمرار 
تشجيع هذه الفئة من املجتمع وحثهم باالنضمام 
لهذا القطاع من خالل زيادة االجور والدعم املتواصل 
ومنح املزايا املادية واملعنوية. ووجه دعوته الى 
شركات ومؤسسات القطاع اخلاص لفتح »ابوابها 
للشباب الكويتي الطموح وزيادة الطاقة االستيعابية 
لضمهم«، متوقعا ان تشهد املرحلة املقبلة احالال 

للكويتيني في القطاع اخلاص.
من جهتها رأت نورة املفرج وهي موظفة لدى 
احدى املؤسسات االعالمية في القطاع اخلاص ان 

مجمل فكرة الزيادة للرواتب التي شهدتها الساحة 
احمللية في الفترة االخيرة سواء للقطاع اخلاص او 
العام هي »هدر للمال العام«. وقالت املفرج ان اقرار 
الزيادة ملوظفي القطاع احلكومي دون اخلاص كان 
سيحرم العمالة الوطنية في الشركات واملؤسسات 
اخلاصة من مبدأ »العدالة واملساواة«، االمر الذي 
سينعكس على انتاجية هؤالء املوظفني. واضافت 
انها بالرغم من معارضتها الساس فكرة الزيادة 
اال انها تأتي »مستحقة ومشجعة« لهذه الفئة من 
العمالة الوطنية السيما ان موظفي القطاع اخلاص 
لديهم من »االنتاجية ما يفوق نظراءهم في القطاع 

احلكومي«.
وابدت رأيا فيما يخص املكافأة الشهرية حلملة 
الشهادات العلمية من التخصصات املختلفة، معتبرة 
ان هناك بعض التخصصات لم تنل ما يناس����بها 
من مزايا مالية خصوصا تخصصات الش����هادة 
اجلامعية. بدوره عبر محمد بوشهري وهو موظف 
لدى احدى ش����ركات الطيران عن رضاه بالزيادة 
التي اقرتها احلكومة ف����ي اآلونة االخيرة، مبديا 
بعض املالحظات على تصنيف بعض التخصصات 

واملكافآت الشهرية املخصصة لها.
واشار بوش����هري الى ان بعض التخصصات 
اجلامعية صنفت على انها »نادرة« واقرت لها زيادة 
اعلى عن بقية التخصصات اجلامعية، معتبرا هذا 

االمر »متييزا غير منصف«.
واضاف »انا اتس����اءل عن اآللية التي صنفت 
من خاللها مستويات منح الزيادات والتي ميزت 
بعض هذه التخصصات عن باقي التخصصات« 
ضاربا املثل بتخصص »احملاسبة« الذي لم يعد 
من التخصصات التي يفتقر اليها السوق احمللي 
نظرا للعدد »الكبير« ممن يحملون ش����هادة هذا 
التخصص. من ناحيته، قال احمد العلي ان الزيادة 
التي اقرها مجلس الوزراء شجعته على التفكير 
ف����ي العودة للعمل بالقطاع اخلاص بعد تركه له 
مؤخرا له نظرا الفتقاره فيما مضى للمزايا املالية 

واالمان الوظيفي.
وطالب بوج����ود نظام )االمن الوظيفي( الذي 
يضمن للموظفني حقوقهم عند االلتحاق للعمل في 
القطاع اخلاص ويرفع عنهم حالة »القلق« التي 
تنتابهم عند تغير االوضاع االقتصادية خاصة ان 
احلياة في الوقت احلاضر تستلزم احلصول على 

دخل شهري ثابت ضمن معدل مقبول.

والتنمية ووزير األشغال العامة 
د.فاضل صفر. وأوضح د.سهر 
في تصري���ح صحافي قائال 
»تأتي مشاركة اإلدارة املركزية 
لإلحصاء ورعايتها لهذا املؤمتر 
نظرا ألهمية ومحورية القضايا 
واملوضوعات التي سيعاجلها، 
والتي متس أحد أهم مرتكزات 
الوطني  النهوض باالقتصاد 
وهي خطة التنمية«، متوقعا أن 
يتمخض املؤمتر عن مجموعة 
من النتائج والتوصيات التي 
تس���اهم في ترشيد القرارات 
املتعلقة باملشاريع والبرامج 

التنموية في البالد.
وأشار د.سهر إلى االهتمام 
واحلرص الذي تبديه اإلدارة 
املركزية لإلحص���اء بجميع 
االنش���طة احمللي���ة التي من 
شأنها توفير قاعدة بيانات، 
والوص���ول لنتائج، ووضع 
مؤشرات ومعلومات تساهم 
بفاعلية في تعزيز دور اإلدارة، 
وتفعيل هذا الدور على النحو 
الذي يحقق النهضة االقتصادية 
والتنموية الشاملة للكويت.

»اإلدارة املركزية لإلحصاء« ترعى
املؤمتر االقتصادي التنموي الثاني

يش���ار إل���ى أن املؤمت���ر 
التنم���وي في  االقتص���ادي 
� من  الثاني���ة يعالج  دورته 
خالل جلساته املختلفة � عدة 
محاور، ه���ي: »خطة التنمية 
وآليات التنفيذ واملتابعة.. رؤية 
تقييمية«، و»واقع ومستقبل 
ال���دور احلكوم���ي في خطة 
التنمية«، و»واقع ومستقبل 
دور مجتمع األعمال الكويتي 
التنمية«، و»ثقافة  في خطة 
وقي���م التنمية ف���ي املجتمع 
الكويتي«، باإلضافة إلى »الدور 
التنموي ملؤسسات املجتمع 
املدني في دولة الكويت«، على 
انش���طته  أن يختتم املؤمتر 

بالنتائج والتوصيات.
ويعد املؤمتر االقتصادي 
الثانية،  التنموي في دورته 
استكماال للرؤى واألطروحات 
التي  املوضوعية والواقعية 
ش���هدتها ال���دورة األولى من 
العام املاضي، والتي  املؤمتر 
كان���ت بعن���وان »آفاق خطة 
التنمية املس���تقبلية والدور 

احملوري للقطاع اخلاص«.

أعلن مدير اإلدارة املركزية 
لإلحص���اء د.عبداهلل س���هر 
االدارة للمؤمتر  عن رعاي���ة 
االقتص���ادي التنموي الثاني 
ال���ذي تنطلق انش���طته 28 
اجل���اري برعاي���ة وحضور 
وزير الدولة لشؤون التخطيط 

د.عبداهلل سهر

»األولى للوساطة«: األسهم الرخيصة حتافظ على جاذبيتها

سعدون علي: ضرورة تطبيق قوانني البورصة للخروج من األزمة

شركات جديدة تشارك في معرض الصناعات اخلليجية

»بيان«: السوق يدخل من اليوم عهدًا جديدًا بتطبيق نظام »إكسترمي«
قال تقرير شركة بيان لالستثمار 
املالية  الكويت لألوراق  ان سوق 
أنهى تعامالت األس����بوع املاضي 
مسجال تراجعا ملؤشريه الرئيسيني، 
حيث تأثر بعمليات جني األرباح 
التي طالت العديد من األسهم في 
مختلف القطاعات، والسيما قطاعي 
البنوك والعق����ار. ويعد التراجع 
الذي شهده السوق خالل األسبوع 
املاضي مبثابة حركة تصحيحية 
محدودة كرد فع����ل طبيعي على 
األداء اإليجابي للسوق في األسابيع 

السابقة.
وأوض����ح التقرير أن س����وق 
الكوي����ت ل����ألوراق املالية يدخل 

عهدا جدي����دا مع تطبي����ق نظام 
التداول اآللي اجلديد »اكسترمي«، 
وذلك بدءا من اليوم، حيث يشمل 
النظام اجلديد اس����تحداث مؤشر 
جديد للسوق »كويت 15«، والذي 
يضم أكبر 15 ش����ركة في السوق 
من حيث القيمة السوقية وحجم 
التداول، على أن تتم مراجعة تلك 
الشركات كل ستة أشهر. كما متت 
إعادة هيكلة قطاعات السوق بشكل 
يعبر عن أنشطة الشركات بكفاءة 
أعلى، إذ مت استحداث 15 قطاعا، يتم 
تصنيف الش����ركات املدرجة إليها 
بحسب نشاطها واملجال الذي تعمل 
فيه. هذا وقد أعلن السوق أنه مع 

النظام اجلديد،  البدء في تطبيق 
س����يتم إلغاء الوحدات والكسور، 
على أن تك����ون أقل كمية التداول 
هي سهم واحد فقط. ومما ال شك 
فيه أن تطبيق النظام اجلديد ينظر 
إليه بعض املتداولني بتحفظ حتى 
تظهر مالمح����ه وآثاره عمليا، من 
ناحية أخرى، فهناك إيجابيات ميكن 
التعرف عليها حتى قبل تشغيل 
النظ����ام، منها احلد م����ن ظاهرة 
ارتفاعات اللحظة األخيرة الوهمية 
نتيجة قيام بعض املس����تثمرين 
بعملي����ات مضاربي����ة قبل إغالق 
الس����وق مباش����رة. كما أن إلغاء 
وح����دات التداول رمبا يفضي إلى 

تعزيز السيولة املتدفقة إلى السوق، 
نتيجة زوال القيود املفروضة على 
كميات البيع والشراء. على صعيد 
مختلف، شهد األسبوع املاضي قرار 
الوزراء بتش����كيل فريقا  مجلس 
لوضع آليات تنفيذ توصيات اللجنة 
االستش����ارية ملعاجل����ة األوضاع 
االقتصادية في الكويت التي كان 
قد شكلها سمو األمير، حفظه اهلل، 
قبل عدة شهور، حيث قامت اللجنة 
املالية في مجلس الوزراء بتشكيل 
هذه اللجنة، والتي يترأسها وزير 
التجارة والصناعة، إضافة إلى وزير 
التربي����ة، بحيث يتم وضع آليات 
تنفيذ توصيات اللجنة االستشارية 

خالل 60 يوما. وعلى صعيد آخر، 
أصدر بنك الكويت املركزي تعليمات 
جديدة معدلة إلى البنوك احمللية 
تتعلق بنسبة محفظة التسهيالت 
االئتمانية إلى الودائع، حيث قال 
محافظ البنك ان التعليمات اجلديدة 
ال تربط احل����د األقصى لإلقراض 
بنسبة واحدة 85%، بل انها تربط 
احلدود القصوى لإلقراض بنسب 
متفاوتة تعتم����د على طول فترة 
الودائع، إضافة  اس����تحقاق هذه 
إلى أنها تسمح للبنوك باستخدام 
مصادر مالية أخ����رى إلى جانب 
الودائ����ع عند احتس����اب احلدود 

القصوى لإلقراض.

قالت شركة األولى للوساطة 
املالي���ة، ان االس���هم الرخيصة 
مازالت هدفا بالنسبة للمستثمرين 
الذين يقيم���ون جاذبيتها على 
أساس تداولها األسهل من االسهم 
القيادية، بسبب صغر حجمها، 
وقدرتهم السريعة على التخارج 

منها جنيا لألرباح.
وبينت »األولى للوساطة« في 
تقريرها االسبوعي ان من الواضح 
في تعامالت سوق الكويت لألوراق 
املالية خالل االسبوع املاضي، ان 
غالبية مشتريات املستثمرين كانت 
حذرة من االسهم القيادية، وهو ما 
دفع بعضها إلى التراجع ملستويات 
اقل من قيمتها احلقيقية، او إلى 
التماسك مثلما يحدث مع بعض 
االسهم املدعومة فنيا، خصوصا 

في قطاع البنوك.
ان االس���هم  التقرير  وذك���ر 
أو  الرخيصة  الصغيرة س���واء 
املتوسطة كانت هدفا للمضاربات 
من جانب بعض املس���تثمرين 
الذين يفضلون مشتريات االسهم 
سهلة التداول وإعادة البيع، مع 
اس���تمرار عمليات جني االرباح 
التي كانت حاضرة، خصوصا مع 
بقاء املخاوف من تضرر االسهم 
القيادية جراء عدم اليقني املتزايد 

في شأن مستقبل بعض العمالء، 
السيما بعد تزايد االحاديث حول 
توجه بعض البنوك إلى تسييل 

اسهم مرهونة لديها.
وأضافت الشركة ان من املتوقع 
ان تستعيد االسهم القيادية ثقة 
املس���تثمرين ف���ي قدرتها على 
الدي���ون املتعثرة  أزمة  احتواء 
في املس���تقبل القريب، لكن هذه 
الثقة يتع���ني ان تكون مدفوعة 
مبؤشرات اقتصادية جديدة من 
قبيل بدء انطالقة البيانات املالية 
الفصلية للربع الثاني من العام 
احلالي، او في حال وجود اخبار 
ايجابي���ة تتعلق مبعي���ار بيئة 

االعمال املصرفية نفسها.
وأشارت »األولى للوساطة« 
إلى ان السوق اعتاد قبل اعالن 
البيانات الفصلية على حتركات 
نشطة في مثل هذه االوقات من 
قبل املستثمرين سواء االفراد أو 
احملافظ، حيث تتنامي االهتمامات 
ببناء املراكز االستثمارية اجلديدة، 
ما يساهم في زيادة املشتريات من 
العوائد  التشغيلية ذات  االسهم 

االيجابية.
ولفت التقرير إلى ان التداوالت 
س���تكون خالل الفت���رة املقبلة 
متقلبة، خصوصا مع استمرار 

وجود أنباء قليلة في الس���وق 
تصنف غالبيتها على انها أنباء 

سيئة.
إع���ادة تصنيف  ان  ورغ���م 
القطاع���ات املدرجة في س���وق 
املالية وإعادة  الكويت لألوراق 
توزيع الش���ركات عليها حسب 
األنشطة التش���غيلية بالتزامن 
مع تطبي���ق نظام التداول اآللي 
اجلدي���د )X-Stream( املتوقع 
تش���غيله 13 من الشهر اجلاري 
تعد خطوة جي���دة في االجتاه 
الصحي���ح لتطوي���ر البورصة 
تقنيا وتصحيح مسار التداول، 
اال ان اقت���راب مرحلة التطبيق 
ساهم في رفع حالة احلذر لدى 
املستثمرين، حتى تتضح جدوى 

النظام اكثر.
وذكر التقرير انه رغم نتائج 
استجواب وزير الداخلية االسبوع 
املاضي، وانتهائه دون طرح الثقة 
فيه اال ان هذه النتيجة االيجابية لم 
تكن مفيدة كثيرا لتهدئة املخاوف 
السائدة في السوق من استمرار 
االضطراب���ات السياس���ية على 
الصعيد احمللي، مع تراجع إمكانية 
التنبؤ باخلريطة السياسية في 
املستقبل ومدى اهتمامها بالشأن 

االقتصادي.

»املشورة«: تراجع سيولة ونشاط 
املؤشرات اإلسالمية

قال تقرير شركة املشورة والراية األسبوعي ان اللون األحمر طغى 
على جميع مؤشرات السوق غير انه لم يسبب هلعا بني املتداولني 
وبقيت اخلسائر محصورة بني 2% و 7 اعشار النقطة املئوية، وما 
يقلل من اهمية التراجع ما كسبه السوق خالل أسبوعني ماضيني 
انتقل خاللهما الى مستويات جديدة بلغت 6500 نقطة وبارتفاع 

كبير مدعوما من أسهم صغرى، وانتهى االسبوع املاضي على 
خسارة مؤشر املشورة لألسهم االسالمية 2% هي األعلى بني 

مؤشرات السوق الوزني ومؤشر االسهم املتوافقة مع الشريعة 
وأقفل املؤشر اإلسالمي على مستوى 405.65 نقطة حاذفا 8.15 
نقاط، بينما تراجع مؤشر املشورة لألسهم املتوافقة مع الشريعة 
بنسبة 1.1% تعادل 5.07 نقاط ليقفل على مستوى 462.02 نقطة، 

وكانت خسارة املؤشر الوزني العام اقل بنسبة 0.7% فقط متراجعا 
2.76 نقطة ليقفل على مستوى 419.23 نقطة.

وأوضح التقرير انه وسط عمليات جني أرباح امتدت الى معظم 
جلسات االسبوع تراجعت سيولة ونشاط املؤشرات االسالمية 
بشكل خاص والسوق بشكل عام، وكان تراجع نشاط االسهم 
االسالمية األكثر وضوحا وبنسبة 20.6% مقارنة مع االسبوع 

األسبق وخسرت السيولة أيضا لذات االسهم 21.9%، بينما تراجع 
نشاط االسهم املتوافقة مع الشريعة بنسبة 17.3% وسيولتها %14.8،  
وخسر نشاط االسهم التقليدية نسبة 14.5% وقيمة تداوالتها %12.3.

رسم الرئيس التنفيذي والعضو 
املنتدب في شركة مشاريع الكويت 
االستثمارية )كامكو( سعدون علي 
خارطة طريق خلروج ش����ركات 
االس����تثمار من تداعي����ات االزمة 
املالية العاملية متمثلة بسبع نقاط 

رئيسية.
وخل����ص عل����ي في لق����اء مع 
النقاط باالس����راع  »كونا« ه����ذه 
ف����ي تطبيق القوانني في س����وق 
الكويت لألوراق املالية )البورصة( 
واص����دار التش����ريعات الالزم����ة 
ازمات مماثلة قد حتصل  لتفادي 
في املستقبل وبالتالي اعادة الثقة 

الى املستثمرين.
وع����ن النقط����ة الثانية اعتبر 
القطاع اخلاص  ان اش����راك  علي 
في مش����روعات التنمية من جهة 
تنفيذ هذه املشروعات واجراءات 
الدراسات االستشارية لها سيساهم 
في مساعدة الشركات االستثمارية 
احمللية على جتاوز االزمة في حني 
اعادة  الثالثة على  النقطة  تتركز 
هيكلة امليزانية العمومية للشركات 
االستثمارية واتباع منوذج عمل 
يركز على االنشطة االساسية بحيث 
يتالءم مع الظروف التي فرضتها 
االزمة املالية على هذه الشركات.

وقال ان النقاط الباقية تتمثل 
في دفع وتشجيع شركات االستثمار 
الى  احمللية على االندماج اضافة 
حتفيز االقتص����اد وتفعيل خطة 
التنمية وزياردة االنفاق الرأسمالي 
على مش����اريع البني����ة التحتية 
وتنويع االقتصاد ودعم القطاعات 

أعلنت ثالث شركات جديدة 
انضمامها ملعرض الصناعات 
الذي تنظمه شركة  اخلليجية 
احت���راف لتنظي���م املعارض 
واملؤمترات خالل الفترة من 16 
الى 19 ماي���و واملقام في أرض 

املعارض مبشرف قاعة 5.
وأعلن���ت ش���ركة مصن���ع 
املعكرون���ة اإلماراتي���ة ع���ن 
مشاركتها في املعرض، مؤكدة ان 
مشاركتها  تأتي في إطار تعزيز 
التعاون التجاري واالقتصادي 
لدول مجلس التعاون اخلليجي 
وإثبات قدرة املنتجات اخلليجية 
بشكل عام واإلماراتية على وجه 
اخلصوص ممثلة في معكرونة 
االمارات على منافس���ة كبري 
العاملة في املجال  الش���ركات 
نفسه، وأكدت الشركة ان هدف 
املشاركة في تلك املعرض هو 
عرض افضل املنتجات الغذائية 
اإلماراتية على اكبر شريحة من 

اطار خطة الهيكلة اجلديدة والتي 
تعتمد على بيع االستثمارات وتقليل 
التركيز  املالية وكذلك  االلتزامات 
على ادارة االصول واالستشارات 
كان على ادارة الشركة االستغناء 
عن عدد قليل من املوظفني لتتالءم 
مع اخلطة اجلديدة ومنوذج عمل 
الش����ركة. ولفت الى ان »كامكو« 
من الس����ابقني في تطبيق معايير 
ادارة مالية  احلوكمة حيث متلك 
متحفظة وتتبع مبدأ الشفافية مع 
اجلهات الرقابية واملستثمرين مؤكدا 
في الوقت نفسه استمرار الشركة 

في هذا املنحة.
وعن اع����ادة توزيع القطاعات 
في سوق الكويت لألوراق املالية 
وتوزيع الشركات حسب االنشطة 
التش����غيلية بالتزامن مع تطبيق 
نظام التداول االلي اجلديد )اكس 
سترمي( اعتبرها علي خطوة جيدة 
في االجت����اه الصحي����ح لتطوير 
البورصة تقنيا وتصحيح مسار 
التداول حيث يستطيع املستثمر 
املقارنة بني الشركات ذات االنشطة 
التش����غيلية املتقاربة وكذلك مع 

القطاع املدرجة من ضمنه.
انها خطوة اساس����ية  وق����ال 
لالرتقاء ببورصة الكويت الى مرتبة 
االسواق الناشئة واللحاق بنظيراتها 
في دول مجلس التعاون اخلليجي 
حيث تطورت معظم االسواق املالية 
وعدلت اوضاعها مش����يرا الى ان 
بورصة قطر كانت آخرها اذ متت 
اعادة تصنيف القطاعات وتوزيع 

الشركات املدرجة عليها.

القيمة االقتصادية الكبيرة مما 
ي���ؤدي الى الدخ���ول في آفاق 
جديدة م���ن االبتكار في مجال 
االستخدام االقتصادي األمثل 
للمواد اإلنشائية املعاد تدويرها، 
وهو االمر الذي يحظي مبزيد من 
االهتمام املتزايد على املستوى 
العاملي، وبينت الش���ركة انها 
تهدف الى توصيل رسالة وهي 
احملافظة على البيئة واالقتصاد 
الوطني ومشاركة عمالئها في 
ذلك بتلبي���ة احتياجات املواد 
املع���اد تدويرها  اإلنش���ائية 
بجودة عالية معتمدة من جانب 
اجلهات احلكومية في مشاريع 
التنمية احلديثة وخاصة الطرق 
التحتية  واجلس���ور والبنية 
ومبا في ذلك توفير املنتجات 
اإلنش���ائية طبقا للمواصفات 
العاملية مع خدمة  القياس���ية 
ممتازة م���ن خالل تكنولوجيا 

االنتاج العاملية.

في املستقبل لشركات االستثمار 
الن البيئ����ة االقتصادية ومنوذج 
أعمال شركات االستثمار في طور 
التغيير للتماش����ي مع تداعيات 

االزمة املالية.
اما بالنس����بة ل�»كامكو« فقال 
علي ان أبرز اخلطط التوس����عية 
املستقبلية لها هو اتباعها في الوقت 
احلالي خلطة هيكلة جديدة ترتكز 
على خفض حجم امليزانية العمومية 
وذلك ببيع محفظة االستثمارات 
وتوفير السيولة الالزمة خلفض 
حجم االلتزامات املالية بالتزامن مع 
التركيز على أنشطة ادارة االصول 

واالستشارات.
واش����ار ال����ى ان الش����ركة ال 
تنوي حاليا الدخول في شراكات 
استراتيجية جديدة حيث ينصب 
اتباع  التركيز في الش����ركة على 
منوذج عمل يت����الءم مع أوضاع 

السوق.
وعن موقف »كامكو« من دعم 
العمالة الوطنية اكد علي حرص 
الشركة الدائم على دخول العمالة 
الوطنية الى القطاع اخلاص حيث 
ان نسبة كبيرة من العاملني لدى 
»كامكو« هم من الكويتيني ولكن 
الزي����ادات االخيرة ف����ي الرواتب 
ملوظفي القطاع العام شجعت على 
هجرة الي����د العاملة الوطنية الى 
القطاع احلكومي حيث االنتاجية 

معدومة.
وبالنسبة للشركات االستثمارية 
التي تستغني عن عدد من موظفيها 
من اجل ترشيد االنفاق ذكر انه في 

منذ الستينيات في حني تبلغ 
الطاقة االنتاجية للشركة 450 
طنا سنويا من الستانلس ستيل 
العالي اجلودة   ASMEو AISIو
واملطابق للمواصفات العاملية، 
واكد حرصها على اس���تعمال 
اقص���ى معايير اجل���ودة في 
التصنيع واحدث انظمة تشكيل 
املواد مع مراعاة اقصى معايير 
الس���المة ف���ي التصنيع طبقا 

لالنظمة الدولية.
من جان���ب آخ���ر، اعلنت 
الش���ركة الصناعي���ة حلماية 
البيئ���ة ع���ن مش���اركتها في 
فعاليات املع���رض مؤكدة في 
نفس الوقت انها حترص على 
العمل مع املؤسسات الصناعية 
والش���ركات اإلنشائية املهتمة 
اهتماما جادا بالروافد الرئيسية 
ألح���د أهم مص���ادر اجلوانب 
املعاصرة وتعني بذلك املصادر 
االساسية للمواد اإلنشائية ذات 

االقتصادية املنتجة.
وبسؤاله عن انعكاسات خطة 
التنمية على حتريك عجلة االقتصاد 
وتأثيرها على شركات االستثمار 
ذكر عل����ي ان انعكاس����ات خطة 
التنمية ايجابي����ة على االقتصاد 
الوطني عموما وشركات االستثمار 
خصوصا حيث بإمكان ش����ركات 
االس����تثمار املش����اركة في اجراء 
الدراسات على املشاريع والعمل 
على توفي����ر التمويل من البنوك 
الدخول  احمللية والعاملية وكذلك 
في اس����تثمارات استراتيجية في 
الش����ركات العامة التي ستؤسس 

لغرض التنمية االقتصادية.
وأعرب عن تفاؤله مبس����تقبل 
الكوي����ت في ظل خط����ة التنمية 
خصوصا اذا توافر االجماع على 
حتفيز النمو االقتصادي وتنويع 
الوطني الس����يما  الدخل  مصادر 
التنمية تعتبر اخلطوة  ان خطة 
االولى االيجابية والصحيحة في هذا 
االجتاه. وعما اذا كان هناك املزيد 
من املفاجآت في اوضاع ش����ركات 
االس����تثمار احمللية في املستقبل 
قال علي »اعتقد ان اخلسائر التي 
تكبدها قطاع االستثمار في الكويت 
كان كبيرا قياس����ا بحجم القطاع 
حيث جتاوزت اخلسائر املتراكمة 
للقطاع خالل االربع سنوات املاضية 
) 2008-2011( مبلغ امللياري دينار 
كويتي كما تعثر عدد كبير من هذه 
الشركات عن سداد التزاماتها املالية 
التي كانت مبعظمها قصيرة االجل«. 
واضاف أنه ال يتوقع مفاجآت كبيرة 

الزوار والشركات واملستثمرين، 
حيث ان الشركة تسعى الى ان 
تطرح منتجاتها على الس���وق 
الكويتي جلذب االس���تثمارات 

اخلليجية الى االمارات.
من جهة اخ���رى، قال مدير 
عام شركة مبروك للتجهيزات 
الفندقي���ة م.عل���ي فرحات ان 
الشركة ستشارك في املعرض من 
اجل التعريف مبنتجاتها، مشيرا 
الى ان الشركة لديها مصنع في 
صبح���ان لصناعة التجهيزات 
الفندقية للمطاع���م واملطابخ 
املركزية والوزارات وجميع انواع 
املنتجات املعدنية ويعمل في 
الش���ركة اكثر من 400 موظف 
استطاعوا ان يلبوا احتياجات 
السوق احمللي وتصدير منتجاتنا 
الى الكثير من املشاريع في دول 
اخلليج العربي ولبنان واالردن 
ولفت فرحات الى ان الش���ركة 
رائدة في اعمال الستانلس ستيل 

سعدون علي

علي فرحات


