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الكندري: تطوير إدارة املرافق باستخدام 
أحدث املفاهيم العلمية والتكنولوجية

»كواليتي نت« تفوز برخصة 
تقدمي خدمات اإلنترنت واالتصاالت بالعراق

يأتي دور الصندوق الوطني 
لرعايــة وتنمية املشــروعات 
الصغيرة واملتوسطة من منظور 
تشــجيع عدد أكبــر من أفراد 
املجتمع إلنشاء مشاريع، ودعم 
وتنمية تلك املشــاريع لتحقيق 
جناحات تساهم في االقتصاد 

احمللي.
ولتحقيــق الهــدف، يجب 
تعديل بعــض القوانني املتعلقة 
بالصندوق، فإن بعض شروط 
ومتطلبــات االســتفادة مــن 
الصنــدوق تعتبــر عائقا أمام 
تشــجيع عدد كبير من األفراد 

لالستفادة من دعم الصندوق.
املثال، تنص  على ســبيل 
املــادة 19 من الالئحة التنفيذية 
للصنــدوق علــى ان »ال تقبل 
طلبات التمويل من أي شــركة 
سبق أن حصل أي من الشركاء 
بها على متويل من الصندوق« 
أي انه في حال جناح مبادر سبق 
أن ســدد ما عليه من التزامات، 
فال يحق له احلصول على دعم 
الصندوق فــي وقت آجل. هذا 
وقد مينع املبادرون الناجحون 
ذوو اخلبرات من االستفادة من 
الصندوق في وقت آجل. حيث 
تبني الدراسات أن املبادرين الذين 
ميلكون عدة مشاريع أكثر جناحا 
من غيرهم بحكم خبرتهم. فيجب 
تقبل احلقائق، ووضع شروط 

تتماشى مع هذه احلقائق.
كمــا تنص املادة 5 -10، من 
قانون 2013/98 على »أن يلتزم 
صاحــب املشــروع بتوظيف 
الكويتيني وفقا للجدول الزمني 
احملــدد من قبــل الصندوق«. 
فإن هذا الشــرط يسبب عائقا 
للمبادرين لكون معظم املشاريع 
التي تنشأ، ال تتماشى مع توقعات 
ومطالبات العمالة الكويتية، مما 
املبــادر توظيف  يصعب على 
الكويتــي. كما أنــه، وكما هو 
معروف، تعتبر احلكومة املنافس 
األكبر للمشــاريع في توظيف 
الكويتيني، حيث توفر احلكومة 
رواتب أفضل مما يسنح ملعظم 
املبادرين توفيره الســتقطاب 

العمالة الكويتية.
وعليــه فيقترح العمل على 
تشجيع عدد أكبر من املواطنني 
للعمــل في مشــاريع صغيرة 
ومتوســطة، بدال مــن وضع 
التوظيف على عاتق  مسؤولية 
املمكن، توفير  املبادرين. فمن 
»دعم عمالة مشــاريع صغيرة 
ومتوسطة« يختلف عن »دعم 
العمالــة« في القطــاع اخلاص 
ويوفر مزايا تشجع على العمل 
املفترض  في املشــاريع. ومن 
التعاون مع اجلامعات وتشجيع 
للعمل في  التخــرج  حديثــي 
مشاريع صغيرة ومتوسطة. حيث 
نالحظ تزايدا في عدد املنتظرين 
للتوظيــف، حيــث اوضحت 
أحــدث البيانــات، ان ما يزيد 
عن 11 ألف شــخص مسجلون 
التوظيف  انتظــار  على قوائم 
املدنية. فلم  في ديوان اخلدمة 
ال يتم االستعانة بتلك الطاقات 
وتشجيعها للعمل في مشاريع 

صغيرة؟ 
باإلضافــة الــى ان معظم 
العالية  املشاريع ذات االمكانية 
للنمو، تفتقد اخلبرات احمللية 
القادرة على املساهمة في حتقيق 
أهدافها. لذلك، وإذا نظرنا لألمثلة 
احمللية، يلجأ املبادر لصرف مبالغ 
كبيرة جللب العمالة اخلارجية. 
ورغم أهميــة اخلبرات العاملية 
في جناح املشــاريع، وأهمية 
تلك املشــاريع لتحقيق أهداف 
الصندوق، إال أننا ال نكاد نرى أي 
جهود لتسهيل جلب عمالة ذات 
خبرات عالية، لتساعد وتشارك 

املبادرين احملليني. على سبيل 
املثال، توفر جمهورية تشيلي 
»تأشــيرة تكنولوجيا« هدفها 
جلب اخلبرات واملختصني في 
مجال التكنولوجيا وتوفير املزايا 
للخبرات، في حال مشاركتهم 
مع مبادر محلــي او توظيفهم 

في مشروع محلي. 
تنص املادة رقم 5 -3 على »أن 
يتفرغ صاحب املشروع تفرغا 
كامال إلدارة املشروع، وإذا كان 
موظفــا مينح بنــاء على طلبه 
اجازة للتفرغ ال تزيد على ثالث 
سنوات«. فرغم ان هذا الشرط 
قد يحقق هدف تخفيف الضغط 
الوظيفي عن القطاع احلكومي، 
إال أن طلــب التفــرغ قد ينفر 
الكثير من االستعانة بالصندوق 
إلنشاء مشــروع جديد ودعم 
مشروعهم، حيث ان ما يقارب 
84٪ من العمالة الكويتية يعملون 
القطاع احلكومي، والكثير  في 
من تلك العمالــة ال تتقبل ترك 
االستقرار الوظيفي واستمرارية 
الراتب. كما ان هذا الشرط ال يزيد 
من جناح املشروع، حيث بينت 
الدراسات في الدول األخرى ان 
الذي يترك  املبادر  نسبة فشل 
وظيفته إلنشاء مشروعه ثالثة 
أضعاف نســبة فشــل املبادر 
الذي يتمســك بوظيفته ويدير 
الشرط، ال  مشروعه. فإن هذا 
يأخذ بعــني االعتبار متطلبات 
ورغبــات املبادرين، ويبدو انه 
لذا  يفتقد ألي أســس علمية. 
يقترح وضع شرط التفرغ في 
حال حقق املشروع جناحا معينا، 

أو نســبة ربح معينة، بدال من 
وضع شرط التفرغ لالستفادة 

من الصندوق.
أخيــرا، مــازال الصندوق 
يشترط على املبادر توقيع إقرار 
دين، والذي قد تصل عقوبته الى 
السجن في حال فشل املشروع. 
كما ان في حال مشاركة الصندوق 
في املشاريع بنسبة تتجاوز ٪25 
من رأسمال املشروع، يخضع 
هذا املشــروع لرقابــة ديوان 
احملاسبة املشددة، حيث تنص 
املادة 9 لقانــون 2013/98 على 
أن »تخضع جميع العقود املبرمة 
وفقا ألحكام هذا القانون للرقابة 

الالحقة لديوان احملاسبة«. 
ورغم ان نســبة املخاطرة 
واخلسارة في مثل هذه املشاريع 
عالية، إال أن نصوص قانون حماية 
األموال العامة ال تعفي أصحاب 
املشاريع من املسؤولية القانونية 
في حال خسارة املشروع، والذي 
يشمل، وفقا لنص املادة رقم 14، 
من قانون رقم 1، لســنة 1993، 
العامة،  بشــأن حماية األموال 
إمكانية العقوبة باحلبس املؤقت، 
للمبادرين،  مما يشكل هاجسا 
املخاطرة  املبادر من  وقد مينع 
واالبتكار. وعليه، فإن املقترحات 
احلديثة بشأن قانون اإلفالس، 
وإلغاء عقوبة احلبس تعتبر من 
التطورات اإليجابية، فيجب طرح 
قانــون جديد مختص مبراقبة 
شــؤون وأعمال املشاريع مع 
ما يتماشى مع واقع خسائره، 
حيث يضمن القانون استعمال 
املبادرين لألموال بالغرض املتفق 
عليه، علــى اال يعاقب في حال 

فشل املشروع..
وفقا ملا طرح فيجب العمل 
علــى تطوير قانــون رقم 98 
لسنة 2013 بشأن الدعم املقدم 
من الصندوق الوطني. حيث ان 
هناك عدة شروط ال تشجع عددا 
أكبر من أفراد املجتمع إلنشاء 
مشروع، بل هي أشبه بأن تقول 

للمجتمع »أحتداك تبادر«. 

 وللحديث البقية..

أعلنــت الشــركة املتحدة 
إلدارة املرافق )UFM( احدى 
الشــركات التابعــة لشــركة 
العقــارات املتحــدة رعايتها 
الرئيسية للندوة التي نظمتها 
جمعية الشرق األوسط إلدارة 
)MEFMA( حتــت  املرافــق 
عنــوان »عناصــر جوهرية 
لتحقيق النجاح في مشاريع 
ادارة املرافــق« يوم االحد ٢8 
ابريل اجلاري بفندق ســفير 
الفنطاس والتي حضرها عدد 
من ممثلي الشركات الرائدة في 
مجال ادارة املرافق، باالضافة 
الى ممثلــي بعــض اجلهات 
احلكومية وشــركات القطاع 
اخلاص، فضــا عن حضور 
املنظمات اخلليجية والعربية، 
وتهدف هذه الندوة الى تعزيز 
الوعي الفكري عن اهمية ادارة 
املرافــق واخلدمــات، كذلــك 
كيفية حتســني األداء في هذا 
القطاع من خال رفع مستوى 

التشغيل والكفاءة.
وتأتي مشــاركة الشركة 
 )UFM( املتحدة الدارة املرافق
في مثل هــذه الندوات ضمن 
اطار املســؤولية االجتماعية 
للشــركة في تطوير وتنمية 
قطاع ادارة املرافق واخلدمات 
في الكويت، فضا عن توعية 
احلكومــي  القطاعــني  كا 
واخلاص باهمية اتقان عملية 
ادارة املرافــق واخلدمات في 
املؤسســات  أداء  حتســني 
مــن خال توفيــر بيئة عمل 

مناسبة.
وفــي هــذا الســياق، قدم 
نائب رئيــس مجلس االدارة 
التنفيذي للشركة  والرئيس 
املتحدة الدارة املرافق، احمد 
الكنــدري شــرحا  يوســف 
تفصيليا عن اهمية وضوح 
متطلبات كلتا اجلهتني املانحة 
للخدمة واملتلقية ايضا، وذلك 
في ضوء تطوير االداء املهني 
فــي ادارة املرافق واخلدمات 
من خال تبني احدث املفاهيم 
العلمية والتكنولوجية والتي 
تساهم في نقلة نوعية لسوق 

أعلنت شركة »كواليتي 
نــت« عــن فوزهــا مبزايدة 
خدمــات  تقــدمي  رخصــة 
واإلتصــاالت  اإلنترنــت 
املعلوماتية والستااليت في 
العــراق، لتكــون أول مزود 
خدمات اتصاالت معلوماتية 
كويتــي يفــوز بترخيــص 
اخلدمة بعد منافســة قوية 
مع عدد من الشركات العراقية 

والعاملية. 
وبهــذه املناســبة، قــال 
التنفيذي للشركة  الرئيس 
محمد نزار النصف: »إنه ملن 
دواعــي الفخر واإلعتزاز أن 
تفوز »كواليتي نت« برخصة 
تقــدمي خدمــات اإلنترنــت 
واإلتصاالت املعلوماتية في 
جمهورية العراق، باعتبارها 
أول مزود خدمات اتصاالت 
كويتي ينافــس على تقدمي 
هذه اخلدمات في جميع أنحاء 
العــراق شــماال وجنوبــا«، 
ومينحهــا رخصــة البوابة 
اجلنوبية للعراق في الربط 
مع الكويت ويعطي الشركة 
قيمــة مضافــة مــن ناحية 

التوسع.
أن  النصــف  وأضــاف 
الفوز بهــذه الرخصة يأتي 
ضمن اخلطة االستراتيجية 
لشــركة »كواليتــي نــت« 
للتوســع اإلقليمي والعاملي 

البناء مقابــل تكلفة  تكلفــة 
التشغيل، حيث قال انه اثناء 
البناء يكون البناء منخفض 
النتيجــة  اجلــودة وتكــون 
ارتفاعا في تكلفة التشغيل، 
اما اثنــاء البناء فتكون كلفة 
التشغيل منخفضة بناء على 
ان املبنــى عالــي اجلودة في 
املعدات واملواد وارتفاع كلفة 
البناء. وحول سجات االصول، 
ذكر الكندري ان جميع املعدات 
ذات قيمة محددة، سواء معدات 
ميكانيكيــة او كهربائيــة او 
الكترونية ويتم حصر وجمع 
املعلومات ذات الصلة، مثال: 
املصنع واملورد والنوع وانشاء 
رموز او ارقام تسلسلية لكل 

.»QR Code« معدة
وحول مكتب املســاعدة 
ومركز االتصال، ذكر الكندري 

املســارات البديلــة الداعمة 
للخدمات املقدمة في الكويت 
أيضا، األمــر الذي ينعكس 
ايجابــا علــى قــوة اتصال 
الشبكة عبر املسار الشمالي 
القــادم من العــراق. لتدعم 
البوابة اجلنوبية )صفوان/ 

الزبير( للعراق.
وأشــار إلــى أن شــركة 
كواليتي نت تعتبر من أوائل 
الشركات املستثمرة والعاملة 
في إعادة اعمار العراق بناء 
علــى رؤى ثاقبــة مفعمــة 
باحلماس والتفاؤل للمساهمة 
في عمليات اإلعمار، موضحا 
أنــه وبعــد منــح الشــركة 
الرخصة الرسمية من وزارة 
العراقية وهيئة  اإلتصاالت 

ان املركــز يعمل علــى مدار 
الساعة طوال االسبوع ويتم 
الرد فيه على االســتعامات 
واالستفســارات وحتويــل 
املكاملــات، ويتــم تصنيــف 
الشــكاوى وعمــل تقاريــر 
يومية واسبوعية وشهرية 
وتتم متابعة االعمال اجلارية 
وربــط االعمال مــع برنامج 

.»CAFM«الـ
وتناول الكندري نظم ادارة 
املرافق مبساعدة احلاسوب، 
حيث قــال ان CAFM ويرمز 
 Computer Aided Facities« الى
Management«، ويتم اختيار 
املناســب واحلصول  النظام 
علــى الترخيــص، كمــا يتم 
ادخــال االصــول واملعــدات 
ويعمل النظــام على تنظيم 
الصيانــة الوقائيــة وغيرها 

وحفظ املعلومات.

رفع الوعي
وعــن رفــع الوعــي لدى 
اصحاب املرافق، قال الكندري 
انه يتم التعاون مع منظمات 
 »MEFMA« غيــر ربحية مثل
و»IFMA« ويتم تقدمي دورات 
تدريبيــة متخصصــة لرفع 
الوعي لدى القطاع احلكومي 
والقطاع اخلــاص ويتم نقل 
املعرفــة ومشــاركة اخلبرة 
الناجتة من تنفيذ املشــاريع 
ومشــاركتها مع العاملني في 

.»Case Study« القطاع

اإلعام واإلتصاالت ستقوم 
الشركة رسميا بتقدمي خدمات 
اإلنترنــت وكافــة خدمــات 
اإلتصاالت املعلوماتية وكذلك 
خدمات اإلنترنت عبر األقمار 

الصناعية 
وأفاد بأن خبراء »كواليتي 
نــت« يعملــون حاليا على 
بناء شبكات الربط والبنية 
التحتيــة لتوفيــر خدماتنا 
لقاعــدة عمائنــا فــي كافة 
وتزويــد  العــراق  أنحــاء 
الشــبكات بأجهــزة الربــط 
Point of Present مــن خال 
شركة »كواليتي نت العراق« 
التي مت تأسيسها رسميا لهذا 

الغرض. 
النصــف  واختتــم 
الشــكر  تصريحه بتوجيه 
والتقدير للحكومة العراقية 
واجلهات املعنية كافة على 
إتاحــة الفرصة للشــركات 
الكويتيــة للتنافــس علــى 
تقدمي اخلدمات في جمهورية 
العراق والثقة في إمكانيات 
شركة كواليتي نت، وبذلك 
ترفع »كواليتي نت« مؤشر 
اإلستعداد للدرجة القصوى 
إلمتام أعمال الربط وإنشاء 
الشــبكات في أســرع وقت، 
لتوفر خدماتهــا للقطاعات 
احلكومية والنفطية والبنكية 

والشركات في العراق.

لتصبح أول مزود خدمات اتصاالت معلوماتية كويتي يفوز بترخيص بالسوق العراقي»املتحدة إلدارة املرافق« راعٍ رئيسي لندوة جمعية الشرق األوسط إلدارة املرافق

محمد نزار النصف أحمد الكندري متحدثا خالل الندوة

العمل في هذا القطاع.
وذكر الكندري في العرض 
الــذي قدمــه حتــت عنــوان 
»عناصــر جوهرية لتحقيق 
النجــاح في مشــاريع ادارة 
املرافق ان كفالة االنشاء تشمل 
سوء املصنعية وسوء التركيب 
واالهتراء«، مشيرا الى ان عقد 
الصيانة يشمل كذلك برنامج 
التشغيل والصيانة الوقائية 
واالستباقية واصاح االعطال.
اما عن دور ادارة املرافق، 
فقــال الكنــدري انها تشــمل 
سريان الكفالة وتنفيذ برامج 
الصيانــة وتوفيــر املعــدات 
واالســتهاكيات  واالدوات 
وقطع الغيار واالشراف على 
اجلهــاز الفني، باالضافة الى 
حتقيق اعلى درجات املنفعة 
للمالك. وتطرق الكندري الى 

وجاء بعد دراسة مستفيضة 
الحتياجات السوق العراقي 
وتقدير حجم االستثمارات 
ودراسات اجلدوى اخلاصة 

بإنشاء البنية التحتية، 
وأوضح أنه مبوجب هذا 
الترخيــص يحــق لشــركة 
تقــدمي  نــت«  »كواليتــي 
كافــة خدمــات اإلتصــاالت 
املعلوماتية من خدمات ربط 
وشبكات وإنترنت لقطاعي 
املؤسسات واإلفراد. مشيرا 
إلى أن املوقع االستراتيجي 
للكويت في شــمال اخلليج 
العربي كان عاما أساســيا 
لتحفيــز الشــركة لدخــول 
الســوق العراقية فضا عن 
أنه سيساهم في تعزيز قوة 

جانب من احلضور خالل الندوة

»غلف بيزنس«: التعاون اخلليجي- الروسي.. 
مصالح مشتركة وقوى اقتصادية

محمود عيسى

إنه  قالت صحيفة »غلف بيزنس« 
إلى جانب االهتمام املشــترك بتطوير 
الصــني والهند، وكذلك  العالقات مع 
حتسني العالقات التقليدية مع الغرب، 
فقد ارتقت دول اخلليج بعالقاتها مع 
االحتاد الروسي إلى مستويات قياسية 
جديدة، مؤكدة األهمية االستراتيجية 
التي مت استثمارها فيها، وهذا يعكس 
فهم طبيعة االجتاهات الدولية ومينح 
دول اخلليج قدرا كبيــرا من املرونة 
عندما يتعلق األمر بتحالفاتها مع دول 

العالم والكتل الدولية.
»التعاون مع  وأضافت الصحيفة: 
روسيا يعتبر ذا طبيعة مميزة، حيث 
تشترك دول اخلليج وروسيا في العديد 
من القواسم املشتركة، والتي ميكن أن 
تتحول إلى روابط استراتيجية تخدم 
مصالح اجلانبني، ناهيك عن أن روسيا 
تعد أكبر دولة في العالم من حيث املساحة 

وتتمتع بفرص استثمارية هائلة«.
وأشــارت إلى أن التعاون بني دول 
مجلس التعاون وروسيا في مجال الطاقة، 

أكبر  املعسكرين يعتبران  خاصة وأن 
منتجني للنفط، سيدفع اجلانبان للعمل 
حلماية مصاحلهما املشتركة، وقد انعكس 
هذا على أســعار النفط بعد التنسيق 
السعودي الروسي بدعم من اإلمارات 
والكويت، ما أدى الى ارتفاع أسعار النفط 
إلى معدالت مقبولة بفضل هذا التنسيق، 
والذي ميكن أن يفيد كال االقتصادين.

وباإلضافة إلى ذلك، ستستفيد دول 
اخلليج من جتربة روســيا في مجال 
الطاقة النوويــة والتنقيب عن النفط 
والغاز، مع اإلشارة الى تصريح وزير 
الصناعة والتجارة الروســي دينيس 
مانتزروف بأن الشركات الروسية الثالث 
روزنفت وغازبروم ولوك أويل جتري 
محادثات مع البحرين حول مجموعة من 
املشاريع التي تغطي قطاع النفط والغاز.
وأشارت الصحيفة الى أن التحالف 
بني دول اخلليج وروسيا ميتد أيضا إلى 
علوم الفضاء، حيث تولي هذه الدول 
اهتماما خاصا بهذا الشان، كما ينطوي 
التعاون بني دول اخلليج وروسيا على 
جانب عســكري في ضوء خطط لدى 
اإلمارات والسعودية لتوطني صناعاتهما 

الدفاعية، قد تســتفيد مــن التقنيات 
العسكرية الروسية املتقدمة.

وقــد بدأ التعاون فــي هذا املجال 
بالفعل كما ذكر وزير اخلارجية الروسي 
سيرجي الڤروڤ، حيث تنفذ الشركات 
الروسية والعربية أكثر من 400 مشروع 
بقيمة 40 مليار دوالر، منها 25 مشروعا 

بتمويل من البنوك الروسية.
التعاون  ومتتلــك دول مجلــس 
اخلليجي بنية حتتية متطورة باإلضافة 
الى أساسيات أعمال متقدمة بينما متتلك 
روسيا سلعا صناعية وزراعية باإلضافة 
الى كونها أكبر منتج للقمح في العالم، 
وبالتالــي فانه ميكن تخزين املنتجات 

الروسية في دول اخلليج.
وانتهــت الصحيفة إلى القول بأن 
البحريــن وقعت بالفعــل اتفاقية مع 
روسيا لتخزين القمح الروسي ورمبا 
تشمل منتجات زراعية وصناعية أخرى 
في املســتقبل. وهناك أيضا جوانب 
مهمة للتعاون السياســي والعسكري 
واالستراتيجي، الســيما أن املصالح 
السياسية، على ســبيل املثال، شابها 
بعض التشابك في السنوات األخيرة.

رأي

أحتداك تبادر

د.نواف العبداجلادر - دكتور ريادة أعمال في جامعة الكويت

الشريان: القوانني االستثمارية 
ال تتواءم مع تطلعات الكويت التنموية

باهي أحمد

قال رئيس جمعية احملامني الكويتية 
شريان الشريان إن الكويت تسعى إلى 
أن تكون دولة اســتثمارية تســتقطب 
الكفاءة من خال قوانينها االستثمارية 
التي يجب ان تتواءم مع هذه التطلعات، 
مشــيرا إلى أن الكويت دولة ذات حس 
اســتثماري، وهذا األمر لــن يتحقق إال 
من خال مناقشة القوانني والتشريعات 
ذات الشــأن املتعلقة باالستثمار ودعم 
الشباب وإزالة كل العقبات التي تعوق 

تلك املشاريع.
جــاء ذلك خــال كلمته فــي افتتاح 
فعاليــات مؤمتر »املشــاريع الصغيرة 
واملتوســطة.. تطلعــات وحتديــات«، 
والذي عقد أمس بتنظيم جمعية احملامني 
الكويتية بالتعاون مع اجلمعية الكويتية 
حلماية املال العام. وأوضح الشريان أن 
هذا املؤمتــر يطمح للخروج بتوصيات 
تخدم صناديق دعم املشاريع الصغيرة 
واملتوســطة والشــباب، خاصة ان هذه 

الصناديق اقرتها الدولة لهدف سام.
ولفت الشــريان الى ان الشــباب هم 
عماد الوطن وثروته، وهم من سيقودون 
املرحلــة املقبلــة فــي نهضــة الكويــت 
وتطورها لذلك نحتاج الى قوانني نوعية 
تقلل البيروقراطية والروتني في تقدمي 
الدعم للشباب، ونحتاج الى دعم يقوم 
علــى مبدأ املســاواة والعدالــة، متمنيا 
ان تكون هنــاك توصيات جذرية تقوم 
بتعديل كل مثلب قانوني في التشريعات، 
فالتجربة في الكويت حديثة وهي جتربة 
حتتاج منا تعديا مستمرا وهذا لن يكون 
اال على عاتق مؤسسات املجتمع املدني 

وإدارة هذا الصندوق.

ركن أساسي 
بدوره، قال رئيس اجلمعية الكويتية 
حلماية املال العام صالح العجمي: ال شك 
ان القطاع اخلاص يعتبر ركنا اساسيا في 
حتقيق أي تنمية وال ميكن االستغناء عن 
هــذا القطاع، فإن كانت الدولة جادة في 
حتقيق خطة تنموية فعليها ان تساهم 
في اشراك هذا القطاع بشكل فعلي وكبير، 
مبينا أن املبادرات الوطنية الشابة كثيرة، 

وتتطلب منا الثقة والدعم.
وأبدى العجمي استغرابه من تضييق 
اخلناق على الشباب الوطني املبادر ثم 
نتصدر اإلعــام بأننا من الداعمني لهم، 
وكذلك الدعم املقصود ليس التمويل املالي 
فيجب الدعم الفعلي للشباب من خال 
ازالة العوائق والعراقيل امام مبادراتهم 
االقتصاديــة احلقيقية مــع توجيههم، 
مشيرا الى انه فيما اذا اخفق املبادر في 
مبادرته نكون قد ضيعنا على الكويت 
فرصة اقتصادية ال يســتهان بها حتى 

وان كانت قيمتها ضئيلة.
ولفــت إلــى أن الدعم املــادي املقدم 
للشــباب املبادر من الصندوق الوطني 
أو البنك الصناعي هو مال عام فيجب أال 
يعطى ملن ال يستحق ومن ال يقدم دراسة 
جدوى حقيقية أو عن طريق الواسطة، 
كما أن اجلهة املانحة للدعم املادي يجب 
أن تتبعه بشــكل دوري ومستمر حيث 
تعد تلك اجلهات وكاء على املال العام 
فتقع عليهم مســؤوليتهم حمايتها وأن 

يكفوا يد العبث بها.
من جانبه، قال رئيس جلنة املشاريع 
الصغيرة في جمعية احملامني يوســف 

الصانــع: استشــعارا منا باملســؤولية 
املدنية جتــاه الشــباب، كان دائما دور 
اجلمعية دورا رائدا لدعم قضايا املجتمع 
الكويتــي، مبينا ان كثيرا من الشــباب 
يعانــي مــن عــدم اإلملــام القانوني في 
املشاريع الصغيرة وهناك مثالب قانونية 
فــي القانون املنظم لذلك، وهناك بعض 
املشاكل تواجه الشباب عند ممارسة هذه 
املشــاريع، لذلك رأينا االنطاق في هذا 
املؤمتر لنخرج بتوصيات تفيد اصحاب 

املشاريع الصغيرة.

شوط كبير
بدوره، قال نائب املدير العام لقطاع 
العمليــات بالصنــدوق الوطني لرعاية 
وتنمية املشروعات الصغيرة واملتوسطة 
م.فارس العنزي إن الصندوق قطع شوطا 
كبيــرا مع اجلهات احلكومية ملســاعدة 
املبادرين املدعومني في عملية تســويق 
منتجاتهــم أو إيجــاد مقــار منخفضــة 
التكاليــف لهم، ســواء فــي اجلمعيات 
التعاونية واملساحات التجارية فيها، أو 
غيرها من املقار التي تخصص عن طريق 
الدولة، وبني أن الصندوق الوطني لديه 
خطط أيضا حول املرافق احلكومية التي 
قد تتم خصخصتها، ولديه استراتيجية 

لتمكني الشباب من االستفادة منها.
ولفت إلى أن املســؤولية ملقاة على 
عاتــق اجلميع للنهــوض بالوطن بدءا 
من الفرد واألسرة واملجتمع وجمعيات 
النفــع العام حيــث إن تلــك املؤمترات 
تســاهم في النهوض بالشباب وحثهم 
على املشــاركة الفعالة في بناء املجتمع 
وحتويــل الكويت ملركز مالي وجتاري، 

وحتقيق رؤية الكويت ٢٠35.

خالل مؤمتر »املشاريع الصغيرة واملتوسطة... تطلعات وحتديات«

شريان الشريان ويوسف الصانع وصالح العجمي خالل املؤمتر أمس         )زين عالم( فارس العنزي

العنزي: »الصندوق الوطني« قطع شوطًا كبيرًا مع اجلهات احلكومية ملساعدة املبادرين
العجمي: القطـــاع اخلـــاص ركــن أســاسي في حتقيـق التنميــة للمجتمـع

ملشاهدة الڤيديو


