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حتّسن ملحوظ في أداء مؤشرات السوق 
مدعومًا بالشراء على األسهم الرخيصة

تباين أداء مؤشرات سوق 
املالية في  الكويت لألوراق 
جلس����ة تعامالت أمس بعد 
فترة م����ن التراجعات التي 
شهدها السوق أغلب فترات 
تداول األسبوع اجلاري بسبب 
موجة بيع بهدف جني األرباح، 
واستطاع املؤشر السعري ان 
ارتفاعا مبقدار 28.3  يحقق 
نقطة ارتفع بها املؤشر العام 
ملس����توى 5950.3 نقط����ة، 
الوزني  ارتفع املؤش����ر  كما 
مبقدار 0.84 نقطة ليستقر 
عند مس����توى 419.2 نقطة، 
فيما واصل مؤش����ر كويت 
15 تراجعات����ه مبقدار 0.94 
نقطة ليستقر عند مستوى 
أداء  1013.2 نقطة. واتس����م 
الواضح  اجللسة بالتذبذب 
في األداء، حيث استهل السوق 
تعامالته على ارتفاع محدود 
ج����راء عمليات جتميع على 
بعض األسهم الصغيرة، ولكن 
سرعان ما ارتد السوق حال 
االنخفاض التي يشهدها في 
اجللسات األخيرة، وبحلول 
الس����اعة العاشرة والنصف 
تقريبا بدأت عمليات الشراء 
على األسهم الرخيصة تظهر 
بوضوح في محاولة للتجميع 
بع����د فترة م����ن التصريف 
لألسهم التي شهدت ارتفاعات 
سعرية في الفترة األخيرة، 
وكان واضح����ا ان عمليات 
التجمي����ع وراءه����ا أهداف 
مضاربية بحتة، حيث كان 
التركيز على األس����هم التي 
شهدت تراجعات كبيرة في 
اجللس����ات األخي����رة وعلى 
رأسها سهم »ايفا« وعدد من 
األسهم التابعة ملجموعة ايفا، 
كذلك أسهم صكوك ومنشآت 
واألمان واإلثمار واملستثمرون، 
فضال عن أسهم أخرى يرى 
أنه����ا قد حتقق  املضاربون 
أهدافهم املضاربية القصيرة 
في اجللس����ات املقبلة وهي 
أسهم مثل املعدات ومشرف 

وان كان اإلقبال على س����هم 
مشرف سببه إعالن الشركة 
عن حصولها على أقل األسعار 
في مناقصة بقيمة 84 مليون 

دينار.
املقابل كان أس����هم  وفي 
البي����ت واخلليج����ي وأدنك 
ومدين����ة األعم����ال من أكثر 
األسهم عرضة للبيع، خاصة 
سهم البيت الذي شهد عمليات 
بيع قوية على مدار اجللستني 
األخيرتني جراء حصول بيتك 
على حكم يلزم الشركة بسداد 
أكثر م����ن 35 مليون دينار 
بخالف مديونيات أخرى لم 
يتم احلكم فيها، وهو األمر 
الذي أنعكس سلبا على السهم 
وواصل السهم تراجعاته في 

جلسة أمس أيضا.
وشهدت حلظات اإلقفال 
حتس����نا ملحوظا ف����ي أداء 
جميع مؤشرات السوق، حيث 
ارتفع املؤش����ر السعري في 
املزاد م����ن 17 إلى 28 نقطة، 
وارتفع املؤشر الوزني إلى أقل 
من نقطة، في حني تقلصت 
خس����ائر كويت 15 من 2.5 
نقطة إلى أقل من نقطة وذلك 
على إثر تقليص خسائر عدد 
من األسهم القيادية وخاصة 
في القطاع البنكي مثل بيتك 

وبرقان.
مع����دالت  واس����تمرت 
السيولة في حدودها احلالية 
وهي أقل من 25 مليون دينار 
نظرا الستمرار ضعف اإلقبال 
على األسهم القيادية، وسط 
توقعات بأن تشهد اجللسات 
الع����ام احلالي  املتبقية من 
نش����اطا ملحوظ����ا لتثبيت 
أسعار األسهم الكبيرة، فضال 
عن رفع قيم األسهم الصغيرة 

لتجميل امليزانيات.

مؤشرات السوق

ارتف����ع املؤش����ر الع����ام 
للبورصة مبقدار 28.3 نقطة 
ليصل إلى مستوى 5950.38 

ارتفاع بلغت  نقطة بنسبة 
0.48%، وارتفع املؤشر الوزني 
مبقدار 0.84 نقطة ليرتفع إلى 
مستوى 419.2 نقطة بنسبة 
0.2%، فيما تراجع مؤش����ر 
كويت 15 مبقدار 0.94 نقطة 
ليغلق عند مستوى 1013.2 
نقطة بانخفاض نسبته %9.0. 
وبلغ إجمالي األسهم املتداولة 
197.4 مليون سهم نفذت من 
خ����الل 4093 صفقة قيمتها 
24.6 مليون دينار، وشهدت 
متغيرات السوق ارتفاعا في 
األداء، حيث ارتفعت كميات 
التداول بنسبة بلغت %5.3، 
وارتفعت الصفقات بنسبة 
القيم����ة  8.8%، وارتفع����ت 

اإلجمالية بنسبة %2.2.
واس����تحوذت أس����هم 5 
ش����ركات على أغلب القيمة 
بواق����ع 11.8 ملي����ون دينار 
بنسبة تش����كل 48.04% من 
اإلجمال����ي، تصدرها س����هم 
الوطني وذلك من خالل 5.6 
ماليني دينار متثل 22.7% من 
إجمالي القيمة، كما استحوذت 
أسهم 5 شركات على %39.7 
من إجمالي الكميات املتداولة 
تصدرها سهم البيت من خالل 
ت����داول 39.5 مليون س����هم 
تش����كل 20.1% م����ن إجمالي 

التداوالت.
وس����جلت مؤش����رات 6 
ارتفاعات متفاوتة  قطاعات 
أم����س وهي  ف����ي جلس����ة 
النف����ط والغ����از، وامل����واد 
األساس����ية، والصناعي����ة، 
والبنوك، واخلدمات املالية، 
والتكنولوجي����ا، وتراجعت 
مؤش����رات4 قطاع����ات هي 
السلع االستهالكية، واخلدمات 
االس����تهالكية، والتأم����ني، 
والعقار، واستقرت مؤشرات 
الرعاي����ة الصحية،  قطاعي 
واالتصاالت، ول����م تتداول 
أسهم قطاعي املنافع، واألدوات 

املالية.
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نقطة ارتفاع املؤشر السعري بنسبة 
0.48 %، وارتفاع املؤشر الوزني 
مبقدار 0.84 نقطة بنسبة 0.2 %، 
وانخفاض مؤشر كويت 15 مبقدار 
0.94 نقطة بنسبة 0.9 %.

مليون سهم مت تداولها
 بقيمة 24.6 مليون دينار.

شركات استحوذت أسهمها على 
48.04 % من القيمة اإلجمالية 
واستحوذ سهم الوطني على 22.7 % 
من القيمة اإلجمالية للتداول.

قطاعات ارتفعت مؤشراتها في جلسة 
أمس، تصدرها قطاع التكنولوجيا 
مبقدار 13.6 نقطة، وارتفعت مؤشرات 
4 قطاعات تصدرها قطاع التأمني 
مبقدار 1.02 نقطة.

أرقام ومؤشرات

تقرير البورصة اليومي

 »اخلليج« يعد ببداية رائعة لعام 2013 

معرض العقار واملال واالستثمار 
اختتم فعالياته وسط إقبال جماهيري كبير

أمورهم بفتح احلس���اب نيابة 
عنهم.  ويقدم حس���اب الدانة 
العديد من اخلدم���ات الفريدة 
منها خدمة »بطاقة الدانة لإليداع 
احلصري« الت���ي متنح عمالء 
الدانة حرية إيداع نقودهم في 
أي وقت يناسبهم، إضافة إلى 
خدمة »احلاسبة اإللكترونية« 
التي متكن العمالء من احتساب 
ما لديه���م من فرص للفوز في 
سحب الدانة. وللحصول على 
مزيد من املعلومات، يرجى من 
العم���الء زيارة أحد فروع بنك 
اخلليج البالغ عددها 56 فرعا 
أو االتصال مبركز خدمة العمالء 
على الرقم 1805805 للرد على 
استفساراتكم حول حساب الدانة 

والسحب املقبل. 

تدريجية كذلك بعد فترة من 
الركود والكساد دامت كثيرا، 
مبين���ا ان وج���ود الف���رص 
العقارية واالستثمارية املميزة 
في ع���دد من ال���دول العربية 
واالجنبية في الوقت احلالي، 
والتي ميكن للمستثمر الفطن 
والواعي االستثمار فيها بناء 
عل���ى العديد من املؤش���رات 
املتوف���رة في كل  واملعطيات 
دولة على حدة هي التي أدت 
الى النشاط امللحوظ حاليا في 
السوق العقاري، وأكد عفيفي 
ان املؤشرات واملعطيات تدل 
على ان الس���وق الكويتي بدأ 
بالتعاف���ي وبدأ يحقق  فعليا 
األرباح، حيث االس���تثمارات 
فيه هي االضمن واألقوى على 
مس���توى املنطق���ة من حيث 
العقار  أثبت  الربحية، ولذلك 
انه ميرض وال ميوت، ويعتبر 
القطاع العقاري من أهم وأنشط 
القطاعات في االقتصاد الكويتي 
وهو عصبة ف���إن توقف ولم 
يتحرك يحدث اجلمود في باقي 
القطاعات وال حتقق املعدالت 
التنموية االرتفاعات املطلوبة 
الن اقتصاد الكويتي يعتمد على 
حرية الشراء والبيع واالستثمار 
العق���اري يلبي هذا  والقطاع 

اجلانب في االقتصاد.

الزمني لسحوبات الدانة للعام 
2013، وتوزي���ع جوائز فورية 
على احلضور إلى جانب مفاجآت 

عديدة أخرى. 
جتدر اإلشارة إلى أن جميع 
أصحاب حسابات الدانة الذين 
يحتفظون باحلد األدنى للرصيد 
البالغ 200 دينار، قبل آخر موعد 
لإليداع يتأهلون تلقائيا لدخول 
سحوبات الدانة، كما ميكن فتح 
حساب الدانة في منتهى السهولة 
إذ ال يش���ترط حتويل الراتب، 
أما القّصر فيتعني قيام أولياء 

من جهة أخرى، قال الرئيس 
التنفيذي لشركة إسكان العاملية 
محمود عفيفي ان الدورة احلالية 
للمعرض أدت في موعدها، حيث 
كان عليها عبء تنشيط السوق 
العقاري الذي يشهد منو بطيئا 
نوعا ما، حيث يشهد السوق 
الكويتي على وجه اخلصوص 
صحوة تدريجية، وذلك بعد 
فترات الرك���ود الكبيرة التي 
املالية  حدثت بسبب األزمات 
العالم  التي ضربت  املتالحقة 
أجمع، اذ أن مع���رض العقار 
واملال واالستثمار جاء في وقت 
العقارية  تشهد فيه األسواق 
في املنطق���ة والعالم صحوة 

شهد سحب الدانة من بنك 
اخلليج إقباال جماهيريا واسعا 
على مدى سنوات، وفي العام 
2013 سيكون لهذا السحب إطاللة 
أبهى ووقعا أبلغ، حيث من املقرر 
إجراء سحب الدانة على جائزة 
املليون دينار كويتي في مجمع 
األڤنيوز يوم اخلميس املوافق 
10 يناي���ر 2013 ضمن احتفال 
يقدمه املذيعان خالد األنصاري 

وأسامة فودة. 
وس���يقام س���حب مليون 
الدانة املرتقب، والذي سيشهد 
تتويج فائ���ز محظوظ واحد، 
حتت إشراف ممثل عن وزارة 
التجارة والصناعة. وسيقوم 
بنك اخلليج خالل هذا احلدث 
املشوق باس���تعراض اجلدول 

العقار  اختت���م مع���رض 
واملال واالس���تثمار فعالياته 
أمس وس���ط اقبال جماهيري 
كبي���ر، حي���ث كان املعرض 
حتت رعاية الشيخ منر مالك 
الصباح الوكيل املساعد لشؤون 
التجارة اخلارجية. وصرحت 
منيرة احلساوي بأن املعرض 
حقق األه���داف املرجوة منه 
وقد راعينا تطبيق التعليمات 
التي طالبتنا بها وزارة التجارة 
من انه يجب التزام الشركات 
بالقوان���ني املنظم���ة للعقار، 
وأكدت ان الشركات املشاركة في 
املعرض حققت نسبة مبيعات 
عالي���ة جدا ألول مرة مما يدل 
على نشاط ملحوظ في سوق 
العقار وعودة الس���يولة مرة 
أخرى، وبينت احلس���اوي ان 
الشركة طرحت وحدات سكنية 
متنوع���ة ما بني اس���تثماري 
وجت���اري وس���كني ملختلف 
الش���رائح بأس���عار تنافسية 
خاصة بفترة املهرجان، حيث 
الوحدات ملبية  ستكون هذه 
لطموح كل الشرائح املختلفة 
وجميع االذواق باالضافة الى 
قيام الشركة بطرح مساحات 
مختلف���ة من االراض���ي التي 
تصلح للبناء الس���كني وذلك 

في مختلف أنحاء الكويت.

أعلنت شركة بروميديا العاملية 
عن االنتهاء من جميع االستعدادات 
إلقامة مؤمت����ر ومعرض الكويت 
الثاني للعزل، حتت رعاية كرمية 
ومش����اركة وزارة الكهرباء واملاء، 
وعدة شركات محلية وعاملية، يقام 
في 30 � 31 يناير املقبل في فندق 

راديسون بلو ساس � الكويت.
وقالت رئيسة اللجنة املنظمة 
للمؤمتر ف����ي »بروميديا«، زهراء 
مرتضوي، ان احلدث يناقش فيه 
صفوة من اخلبراء والباحثني وعدد 
من صانعي القرار من املؤسسات 
والشركات التي تستخدم تكنولوجيا 
مواد العزل كمواد الطالء والعوازل 
احلرارية واألرضية والتش����ييد 
والبناء والعزل احلراري والصوتي 
والكهرباء، والذي يشكل عنصرا 
حيويا في حتسني كفاءة استخدام 
التكاليف  الطاقة، والتقليل م����ن 
التشغيلية، وزيادة استدامة البناء 
ومس����اعدة البيئة، ويتناول آخر 
ما توصلت إليه تكنولوجيا هذه 

الصناعة احليوية.
وأضافت مرتضوي في تصريح 
صحافي، ان احل����دث ميثل منبرا 
ومنصة رئيس����ية للمستخدمني 
املصنعني واملقاولني والشركات، 
الس����تعراض واستكشاف آخر ما 
العزل،  إليه تكنولوجيا  توصلت 
مضيف����ة أن����ه فرص����ة للخبراء 
ملعاجلة القضايا ذات الصلة لهذه 
الصناعة احليوية واستكش����اف 
التط����ورات واالجتاهات اجلديدة 
في تطبيقات اس����تخدام العوازل 
احلراري����ة والصوتي����ة واملائية 
والعوازل اخلاصة مبكافحة احلرائق 
وتطورات تصميم البناء االخضر 
والتشييد، والتي تشكل عنصرا 
حيويا في حتسني كفاءة استخدام 
التكاليف  الطاقة، والتقليل م����ن 
البناء  التشغيلية، وزيادة حتمل 
والبيئة املس����تدامة. وأشارت الى 
أهمية املعرض املصاحب للمؤمتر 
والذي من خالله يشارك العديد من 
العاملة في هذا املجال،  الشركات 
والذي يتيح فرصة ملقابلة ممثلي 
كبري����ات ش����ركات التصنيع في 
القط����اع وموزعيه ووكالئه  هذا 
وجتاره، والذين يحتشدون حتت 
سقف واحد، مؤكدة ان هذا املعرض 
الهام واملتميز هو االول من نوعه 
املتخص����ص في املنطق����ة، داعية 
كل املهتمني للمش����اركة والتفاعل 
مع هذا احلدث املهم الذي يعكس 
صورة التطور لصناعة املعارض 

املتخصصة.

البترول  قام���ت مؤسس���ة 
الدراس���ات  الكويتي���ة وكلية 
التابعة للهيئة  التكنولوجي���ة 
العام���ة للتعلي���م التطبيق���ي 
والتدريب بتوقيع مذكرة تفاهم 
بشأن التعاون في مجال البحث 
العلمي والتطوير اليجاد حلول 
الفنية  للتحدي���ات واملش���اكل 
املتعلقة مبجال بحوث البترول 
وفي مجال تطبيقات تكنولوجيا 

الطاقة البديلة واملتجددة.
وق���ام بتوقي���ع املذكرة عن 
جانب املؤسسة، العضو املنتدب 
للش���ؤون االداري���ة والبحث 
والتطوي���ر نبي���ل بورس���لي 
وعن جانب الهيئة املدير العام 
للهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب د.عبدالرزاق النفيسي 
وذلك بحضور الرئيس التنفيذي 
للمؤسسة فاروق الزنكي نائب 
العضو املنتدب للبحث والتطوير 
)بالوكالة( خليل ابراهيم، مدير 
ادارة البحث والتطوير فهد نوري 
وع���ن الهيئة العام���ة للتعليم 
التطبيقي والتدريب حضر كل 
من د.محمود عبدامللك فخرا نائب 
املدير العام للش���ؤون االدارية 
واملالي���ة ود.عيس���ى عبداهلل 
العام  املدي���ر  املش���يعي نائب 
للخدمات االكادميية املس���اندة 
ونائ���ب املدير الع���ام للتعليم 
التطبيقي والبح���وث باالنابة 
ود.س���عد فهيد الكفيف مساعد 
العمي���د للش���ؤون الطالبية � 
بنني، ود.عبدالعزيز عبد الرزاق 
النجار مساعد العميد للشؤون 
االكادميية ود.عبد الكرمي سلمان 
العريعر مساعد العميد للشؤون 

الطالبية � بنات. 

»بروميديا« تطلق 
مؤمتر ومعرض العزل 

الثاني في يناير

»مؤسسة البترول« 
توقع مذكرة تفاهم 

مع »التطبيقي«

زهراء مرتضوي

منيرة احلساويمحمود عفيفي

شبكة VIVA. أما اخليار الثاني 
فهو خاص مبشتركي خدمات 
BlackBerry للدفع املسبق، حيث 
يحصل العميل تلقائيا على 7 
فرص لدخول السحب كل اسبوع 
 BlackBerry عند االشتراك بخدمة
الشهرية ب� 3.9 دنانير، والتي 
تتيح للعمالء االس����تفادة من 
 BlackBerry جمي����ع خدم����ات
بشكل ال محدود، الى جانب هذا، 
يحص����ل كل عميل على فرصة 
اضافية لدخول سحب االسبوع 
عند شرائه خطا جديدا مسبق 
الدفع وتشغيل خطه عبر ارسال 
رسالة نصية قصيرة تتضمن 

»GO« الى الرقم 535.
اخليار الثالث هو شراء خط 
مس����بق الدفع ب� 2 دينار وعند 
تفعيل اخلط، يجب على العمالء 
إرسال »GO« الى »535«، وسينال 
العمي����ل اربع ف����رص لدخول 
السحب كل اسبوع، اخليار الرابع 
هو اعادة شحن ب� 3 دنانير او 

Mercedes Benz C180 وشفروليه كامارو

»VIVA« تعلن الفائزين بسيارتني في السحب 
األسبوعي حلملة »اربح سيارة كل أسبوع«

اكثر، ويحصل العميل على ست 
فرص لدخول السحب في كل مرة 
يعيد الشحن، واخليار اخلامس 
هو عندما يختار العمالء خدمة 
االنترنت مس����بقة الدفع حيث 
سيحصل العمالء على فرصتني 
عند االشتراك في انترنت 500 
MB بدينار واحد او عشرة فرص 
 1GB عند االشتراك في انترنت

ب� 5 دينار.

أعلنت ش����ركة االتصاالت 
الكويتية VIVA، عن أسماء آخر 
عمالئها الفائزين بالس����يارتني 
لالسبوع 64 على التوالي وهما 
مرمي محمد، التي ربحت سيارة 
Mercedes Benz C180 اجلديدة 
وش����مايل العلي����ان hgjd التي 
ربحت سيارة شفروليه كامارو 

اجلديدة. 
س����يمنح للفائزين الذي مت 
سحب اسمائهم يوم 17 ديسمبر 
2012 فترة حتى 16 يناير 2013 
كحد أقصى للمطالبة بجائزتهم 
يتم بعدها منح اجلائزة للفائزين 

البدائل. 
 VIVA وبدورها هنأت شركة
الفائزين اصحاب احلظ السعيد 
من عمالئها، ودعت VIVA عمالءها 
إلى املش����اركة في اطول حملة 
مس����تمرة من نوعها والترقب 
للعديد من املفاجآت في 2013. 
مع النجاح املس����تمر الذي 
تش����هده هذه احلملة، حترص 
VIVA عل����ى إش����راك املزيد من 
عمالئها، وبالتالي ستقدم الشركة 
العديد من الوسائل للدخول في 

السحب.
والدخول في الس����حب يتم 
من خالل احد اخليارات التالية، 
اخليار األول من خالل االشتراك 
مببلغ 500 فلس يوميا، حيث 
يحصل املش����ترك على فرصة 
واح����دة لدخول الس����حب كل 
اس����بوع، إضافة الى احلصول 
 SMS على اتصاالت ورس����ائل
مرمي محمد تتسلم جائزتهامحلي����ة غير مح����دودة ضمن 

على هامش ورشة عمل عن املشاريع الصغيرة واملتوسطة 

مع سحب مليون الدانة في 10 يناير

الهاجري: »هيئة الصناعة« أنهت دراستني 
إلنشاء حاضنات صناعية ومجمع تكنولوجي

استعرض مدير ادارة التنمية والدعم الصناعي 
للهيئة العامة للصناعة عبداهلل الهاجري مفهوم 
الصناعات الصغيرة وخصائصها واملشكالت 
التي تواجهها ودور الهيئة في دعمها اس���وة 
بالدعم الذي تقدمه للمشاريع واملهن احلرفية، 
مبا في ذلك التعريف ببعض املشاريع املستقبلية 
الصغيرة التي تعنى بها، كاشفا عن انتهاء الهيئة 
من اعداد دراستني صناعيتني جديدتني النشاء 
حاضنات صناعية وانشاء مجمع تكنولوجي 
وذلك في منطقة الش���دادية الصناعية ليكون 
مبثابة حاضنة اعمال للتكنولوجيا والصناعة 
ونقطة ارتكاز لعملية اس���تثمار وتس���ويق 
مخرجات البحث العلمي والتطوير واالبتكار 

بالكويت.
وش���دد الهاجري على هامش ورشة العمل 
لدعم وتطوير املشاريع الصغيرة التي نظمها 
مركز تساهيل لتطوير املشاريع الصغيرة التابع 
ملؤسسة املؤشر التجارية في جامعة اخلليج 
للعلوم والتكنولوجيا »GUST« والذي يرأسه 
عدنان الدليمي وأقيمت حتت رعاية وبحضور 
وزير التجارة والصناعة انس الصالح وحملت 
عنوان »دعم شامل.. حلول ابتكارية.. نتائج 
فعالة«، وشدد على بعض اهم التحديات واملشاكل 
التي تواجه هذا القطاع متويليا وتس���ويقيا 
واداريا وتشريعيا، مؤكدا الدور الفاعل الذي 
تقوم به الهيئة لدعم هذه املش���اريع مبوجب 
قانون الصناعة رقم 1996/56 وحتقيق االهداف 
املرجوة من ورائها بدءا بتش���جيع الصناعات 
احمللية وتطويرها وحمايتها ووصوال لتهيئة 
املناخ اجلاذب لاليدي العاملة الوطنية وتشجيع 
انتهاء بتعميق  السلع االس���تراتيجية  انتاج 
الوعي الصناعي لدى املواطنني وتوثيق التعاون 
الصناعي مع مختلف الدول واملنظمات االقليمية 
الالزمة للتنمية  والدولية لتوفير اخلب���رات 
الصناعية احمللية، مش���يرا الى بعض املزايا 
التي متنحها الهيئة للصناعات الصغيرة ومن 
بينها منح التراخيص الصناعية وش���هادات 
املنش���أ للمنتج الوطني واالعفاء من الرسوم 
اجلمركية لآلالت واملع���دات مبا في ذلك منح 

القسائم الصناعية. 
من جانبها، قالت مستشارة مجلس االعمال 
االميركي منى الفزيع في الورقة التي ناقشت فيها 
ضمن فعاليات الورشة »واقع وحلول املشروعات 
الصغيرة واملتوسطة« ان املشروعات الصغيرة 
واملتوسطة تساهم بدعم ما نسبته 25 � %35 
من الصادرات العاملية للموارد املصنعة، مؤكدة 
على ضرورة تفعيل دور القطاعني احلكومي 
واخلاص لدعمها عبر اربع خطوات رئيس���ية 
تختص االولى بتنمية القدرات وتتناول الثانية 
خدمات املش���ورة والربط التكنولوجي الذي 
من ش���أنه ان يثمر عن عقد بعض الشراكات 
االستراتيجية ثم اخلطوة الثالثة التي تختص 
بالربط املالي لدعم عملية الترابط بني املشروع 
واملوارد والتي تعتمد بدورها بصفة اساسية 
على قدرة صاحب املشروع االستثمارية، وانتهاء 
باخلطوة الرابعة اخلاصة بتقدمي خدمات تنمية 
االعمال واملشورة لتطوير املشاريع فضال عن 

انشاء احلاضنات اخلاصة.

وأشارت الفزيع الى بعض اهم املعوقات التي 
تواجه قطاع املش���اريع الصغيرة واملتوسطة 
ف���ي الكويت حتدي���دا، محذرة م���ن تداعيات 
البيروقراطية التي تعيق مسار هذه املشاريع 
بنسبة 65% يليها مشاكل التمويل بنسبة 59% ثم 
مشاكل التسويق بنسبة 53% الى جانب املشاكل 
الفنية التي تشكل نس���بة 41% من التحديات 
ومشاكل عدم توافر قاعدة بيانات ومعلومات 
كافية عن هذه املشاريع بنسبة 32%، مشددة 
على ضرورة حل هذه املش���كالت لتمكني هذا 
القطاع من االضطالع بدوره االقتصادي الهام 
الذي من شأنه ان يحفز املبادرين على العمل 
احلر وينمي مهاراتهم ويولد الكثير من فرص 
العمل ويحقق اهداف احلكومة في زيادة قاعدة 

االنتاج وتنويعها.
الى ذلك ناقشت الورشة ورقة عمل جامعة 
اخلليج للعلوم والتكنولوجيا التي القاها رئيس 
قسم االقتصاد والتمويل باجلامعة د.سليمان 
عبد اجلادر وحلل فيها دور املؤسسات االكادميية 
في تنمية قطاع املشاريع الصغيرة واملتوسطة، 
مشيرا الى ان حجم االقتصاد مبنطقة الشرق 
االوسط وش���مال افريقيا التي تستأثر بثلث 
االنتاج النفطي في العالم ويقطنها نحو %20 
من س���كان العالم، اعمار ما نسبته 55% منهم 
اقل من 30 سنة وبها اكثر من 15 مليون منشأة 
صغيرة ومتوسطة يبلغ 2.7 تريليون دوالر.

ووصف عبداجلادر الذي عرف مبش���روع 
برنامج الريادة ف���ي الكويت »KEPI« لتعزيز 
وتطوير قطاع املشاريع الصغيرة واملتوسطة، 
هذا القطاع بالقطاع الواعد في الكويت ودول 
مجل���س التعاون اخلليجي على حد س���واء، 
مشيرا الى ان اجمالي عدد الشركات الصغيرة 
واملتوس���طة في الكويت يبلغ 38 ألف منشاة 
تشكل نسبة 90% من اجمالي الشركات املسجلة 
في حني ان عددها في االمارات يبلغ 208 آالف 
منشاة وتشكل نسبة 50% من اجمالي الشركات 
املسجلة ترتفع الى نسبة 96% في دولة قطر، 
بينما يبلغ عددها في السعودية 780 الف منشأة 

متثل احلصة الكبرى في اخلليج لعربي.
اما الورقة االخيرة في ورشة العمل فكانت 
لالستاذ في كلية العلوم االدارية بجامعة الكويت 
د.تركي الشمري التي ضمنها قراءة في قانون 
دعم املشاريع الصغيرة واملقر من قبل مجلس 
االمة، ، اورد فيها بعض احلقائق عن التشريعات 
القانونية، معتبرا بداية هذه التشريعات اداة 
تنظيمية حلفظ احلقوق وليست هدفا بحد ذاتها 
وانها سواء كانت تشريعات أو تنظيمات جتارية 
او اقتصادية فهي تتحمل وقتا وتكلفة لاللتزام 
بها واجلهات الرقابية ايضا تتحمل عبئا ماليا 
في التشريع والرقابة ما يتطلب ضرورة تخفيف 
وتبس���يط القوانني خلدمة االقتصاد لتحقيق 
الهدف االسمى وهو رفع الكفاءة االقتصادية، 
مشيرا الى ان املشكلة ان االنظمة القانونية في 
الكويت تتصف بالتعقيد والبيروقراطية، ما 
يؤدي الى تعطيل او تأخير املشاريع التنموية 
وما يسفر عن ذلك من اسقاطات قطاع املشاريع 

الصغيرة واملتوسطة.
عبدالرحمن خالد  ٭

)هاني عبداهلل( جانب من الورشة   عدنان الدليمي


