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1.4 مليار دينار عجزاً متوقعاً ملوازنة 2020/2019

»التخطيط« و»مؤسسة البترول«.. تناقض أهداف

2.5 مليار دينار حجم سيولة البورصة في 4 أشهر

قال تقرير »الشال« إن ما تقوم به احلكومة 
يســير باجتاه يناقض متاما أهداف مشــروع 
املنطقــة االقتصاديــة، مثل ارتفــاع كلفة كل 
مــا تقوم به مــن خدمات التعليــم واخلدمات 
الصحيــة والبنى التحتيــة، ورداءة نوعيتها 
وفســاد معظمها.  وفي ظاهرة هي األولى من 
نوعهــا، هناك هيئتان، يتشــارك في إدارتهما 
ووضع أهدافهما اإلســتراتيجية منظومة من 
الوزراء مشتركة في معظمها في كل من الهيئتني 
وهما »املجلس األعلــى للتخطيط والتنمية« 

و»املجلس األعلى للبترول«.
وذكرت دراسة »ماكنزي« احملدثة في مارس 
٢٠١٩ للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية، أن 
»النفط يفقد أهميته اإلســتراتيجية وقيمته 

احلقيقيــة« مبا يتطلب تنويع مصادر الدخل 
بعيدا عنه، وتقدر احلاجة إلى مبالغ تتراوح 
ما بني 4٠٠-6٥٠ مليــار دوالر لتحقيق ذلك. 
بينما لدى الثانية، »مؤسسة البترول الكويتية« 
إســتراتيجية وأهداف معلنة لزيادة االعتماد 
علــى البترول ورفع طاقتــه اإلنتاجية إلى 4 
ماليني برميل يوميــا بحلول ٢٠4٠، وبتكلفة 
بحدود 4٥٠ مليار دوالر، أي املزيد من االعتماد 

عليه واالرتباط به. 
ويعتبر التقرير ان الهيئتني احلكوميتني، 
ومع األخذ في االعتبار مأزق امليزانية العامة 
املرهقة لــدى احلكومة املركزية، تتنافســان 
لتحقيق هدفني متناقضني بتكلفة قد تصل إلى 
ألف مليار دوالر، أي رقم قريب من كل املبلغ 

الذي قدرتــه وكالة »فيتــش« حلاجة الصني 
لتمويل مبــادرة احلزام والطريــق، أي مبلغ 
ال ميكن ملســتقبل البلد احتماله، ســواء جاء 
استثمارا أو اقتراضا، وستنعكس تبعاته سلبا 
وبحدة على اســتقرارها االقتصــادي واملالي 

والسياسي. 
ومن الناحية النظرية، هناك إدارة تنفيذية 
عامة واحدة للبلد، هي مجلس الوزراء، بينما 
مــن الناحية الفعليــة، هنــاك 3 إدارات عامة 
مستقلة عن بعضها، وكل منها تعمل من دون 
قصد على إفشــال مشــروع األخرى، فاملوارد 
املالية ال تكفي، وإعداد رأس املال البشري دون 
املستوى املطلوب بكثير، واألهداف لكل منها 

مناقضة لألخرى.

رأى تقرير »الشال« ان أداء أبريل املاضي كان 
مختلطا مقارنة بأداء مارس، حيث انخفضت 
القيمــة املتداولة أي ســيولة البورصة ولكن 
مع أداء موجب للمؤشرات، حيث ارتفع مؤشر 
السوق األول بنحو ١%، ومؤشر السوق العام 
وهو حصيلة أداء السوقني ٠.٢% وكذلك ارتفع 
مؤشر الشال ٠.٢%، بينما انخفض مؤشر السوق 

الرئيسي 8.١%.
وقال التقرير ان ســيولة البورصة حققت 
في أبريل مســتوى منخفضا مقارنة بسيولة 
مارس، حيث بلغت السيولة نحو 7٠٢.7 مليون 
دينــار منخفضــة من مســتوى 8١7.٢ مليون 

دينار لسيولة الشهر الذي سبقه. وبلغ معدل 
قيمة التداول اليومي لشهر أبريل 33.٥ مليون 
دينار، وبانخفاض ١4% عن معدل تلك القيمة 
لشــهر مارس حني بلغت 38.٩ مليون دينار. 
وبلغ حجم سيولة البورصة في الشهور األربع 
األولى )أي في 8١ يوم عمل( نحو ٢.٥6 مليار 
دينار، وبلغ معدل قيمة التداول اليومي للفترة 
نحو 3١.7 مليون دينار، مرتفعا بنحو ١6٠.٥% 
مقارنة مبعدل قيمة التــداول اليومي للفترة 
ذاتها من ٢٠١8 البالغ نحو ١٢.٢ مليون دينار، 
ومرتفعا أيضا 88.٢% إذا ما قورن مبســتوى 
ذلك املعدل لكامــل عام ٢٠١8 البالغ نحو ١6.8 

مليون دينار.
ومازالت توجهات السيولة منذ بداية العام 
تشير إلى أن نصف الشركات املدرجة لم حتصل 
سوى على ٠.٩% فقط من تلك السيولة، ضمنها 
٥٠ شــركة حظيت بنحــو ٠.١% فقط من تلك 
الســيولة، و4 شركات من دون أي تداول. أما 
الشركات السائلة، فقد حظيت ١٢ شركة قيمتها 
الســوقية تبلغ ١.4% فقط من قيمة الشركات 
املدرجة على نحو 7.6% من سيولة البورصة، 
ذلك يعني أن نشــاط الســيولة الكبير مازال 
يحرم نحو نصف الشركات املدرجة منها، وعلى 
النقيض، مييل بقوة إلى شركات قيمتها ضئيلة.

أوضح تقرير »الشــال« 
االقتصادي انــه مع انتهاء 
شــهر أبريل، انتهى الشهر 
األول مــن الســنة املاليــة 
احلالية ٢٠٢٠/٢٠١٩، حيث 
بلــغ معــدل ســعر برميل 
الكويتــي، لذلــك  النفــط 
الشــهر نحــو 7١.3 دوالرا 
للبرميل، وهو يزيد بنحو 
١6.3 دوالرا للبرميل، أي مبا 
نسبته ٢٩.6%، عن السعر 
املقدر  االفتراضي اجلديــد 
في املوازنة احلالية والبالغ 
٥٥ دوالرا للبرميل، وأيضا 
يزيد ٢١.3 دوالرا عن معدل 
ســعر البرميل االفتراضي 
للسنة املالية الفائتة البالغ 
٥٠ دوالرا. وكانت الســنة 
املاليــة الفائتة ٢٠١٩/٢٠١8، 
التي انتهــت بنهاية مارس 
الفائت، قد حققت، لبرميل 
النفط الكويتي معدل سعر 
بلــغ 68.٥ دوالرا، ومعــدل 
سعر البرميل ألبريل أعلى 
4.١% عن معدل سعر البرميل 
للسنة املالية الفائتة، ولكنه 
أدنى 8.7 دوالرات للبرميل 
من سعر التعادل للموازنة 
احلالية البالــغ 8٠ دوالرا، 
وفقا لتقديرات وزارة املالية 

- فمن املتوقع أن تبلغ جملة 
اإليرادات النفطية بعد خصم 
تكاليف اإلنتاج ملجمل السنة 
املاليــة احلاليــة نحو ١٩.٢ 
مليار دينار، وهي قيمة أعلى 
4.7 مليارات دينار عن تلك 
املقدرة في املوازنة للســنة 
املالية احلالية، والبالغة نحو 
١4.٥ مليار دينار. ومع إضافة 

للســنة املالية ٢٠٢٠/٢٠١٩ 
عجزا قيمته ١.4 مليار دينار، 
ولكن شهر واحد ال يصلح 
سوى الســتخدامه مؤشر 
علــى احلجــم االفتراضــي 
لعجز املوازنة، ويبقى العجز 
الفعلي متغيرا تابعا حلركة 
أسعار وإنتاج النفط خالل 
ما تبقى من السنة املالية.

١.٩ مليار دينار إيرادات غير 
نفطية، ستبلغ جملة إيرادات 
املوازنة للسنة املالية احلالية 

٢١.١ مليار دينار. 
ومبقارنــة هــذا الرقــم 
املصروفــات  باعتمــادات 
البالغــة نحــو ٢٢.٥ مليار 
دينــار، فمــن احملتمــل أن 
العامــة  املوازنــة  تســجل 

وبعد اقتطــاع ١٠% لصالح 
احتياطي األجيال القادمة.

ورأى التقرير انه يفترض 
أن تكون الكويت قد حققت 
إيرادات نفطية في أبريل 6.١ 
مليار دينار، ومع افتراض 
اســتمرار مستويي اإلنتاج 
واألســعار على حاليهما - 
وهو افتراض قد ال يتحقق 

تكرمي كويتي أسس أول بنك بالعالم لتمويل قطاع املياه

تطبيق »brandatt« يطرح 18 ألف منتج للعناية بالصحة

علــي هامــش املؤمتــر 
الدولي للمياه واجتماعات 
مجلــس االدارة للمجلــس 
العاملي للمياه الذي أقيم في 
العاصمة اللبنانية بيروت 
مت تكــرمي رجــل املصارف 
الكويتي رشــاد الشوا و6 
شخصيات عاملية وعربية 
فــي مجــال املياه مــن قبل 
اللبنانية، ممثلة  احلكومة 
فــي وزارة الطاقــة واملياه 
ومت تكرميه لتأسيسه اول 

 »brandatt« أعلنت شركة
عن استعداداتها لشهر رمضان 
املبارك من خالل طرح تشكيلة 
جديــدة مــن مســتحضرات 
التجميل والعناية بالبشرة 
والعطور الرجالية والنسائية 
االصلية العاملية، والنظارات 
واملنتجــات  والعدســات 
والكرميات الطبية، التي يزيد 

عددها على ١8 ألف منتج.
وبهذه املناســبة، قالـــت 
العمليـــات  إدارة  مديــــرة 
بشــركة »brandatt« جواهر 
العتيبي، ان تطبيق برندات 
دوت كــوم، يعتبر أحد أهم 
التــي تطــرح  التطبيقــات 
منتجات ومستحضرات مواد 
التجميل والعطور والورود 
للمســتهلكني داخل وخارج 
الكويــت، مــن خــالل موقع 

واحد.
وأشارت إلى أنه واعتبارا 

بنك في العالم لتمويل قطاع 
املياه خلدمة العالم والوطن 
العربي وهي مبادرة عاملية 

كبرى تستحق التكرمي. 
ويهــذه املناســبة، اكــد 
الشوا اهيمة بنك املياه في 
احملافظة على ايجاد احللول 
املياه  والتمويــل لتوفيــر 
للــدول احملتاجــة والدول 
املتقدمــة وإدارة حكيمــة 
ملصادر املياه على املستوى 

الدولي.

االصليــة مــن قبــل الوكيل 
مباشــرة، إلــى جانب تقدمي 
عروض حصريــة وخاصة 
سيتم طرحها من خالل املوقع 

االلكتروني أوال بأول.
وأضافت أنه ومن خالل 
تطبيــق »brandatt« أصبح 
العميــل قادرا علــى اختيار 
أفضل وأجود أنواع العطور 
العاملية،  التجميــل  ومــواد 
والتي يتم جلبها من الوكيل 
الرســمي املعتمد، وإرسالها 
كهدية مع باقة ورد في كافة 
املناســبات وإلــى أي مكان 
في الكويــت ودول اخلليج 
العربي، حيث تقوم الشركة 
بتغليف الهدايا بكل عناية، 
ومن ثم إيصالها إلى العمالء 
داخــل الكويت أو باقي دول 
اخلليــج والــدول العربية، 
وذلك على حسب طلب ورغبة 

العميل.

العالم ألهم قطاع في العالم 
للتنميــة املســتدامة وهي 
املياه التي بدونها لن يكون 

هناك تنمية وال حياة. 
وأوضح ان الكويت تأتي 
من بني اكثر 3 دول في العالم 
تعاني من مشكلة املياه على 
جميع املستويات، وفي امس 
احلاجة لكل مشروع يساهم 
فــي حتقيــق االمــن املائي 
والذي هو في النهاية ركيزة 

لالمن الوطني.

خالل تطبيق واحد، مع خدمة 
حتديد التاريخ والوقت«. 

أن  إلــى  ولفتــت 
إطــار  »brandatt«وفــي 
التسهيل على العمالء قامت 
بطــرح مجموعة من »باقات 
التــي  الهدايــا«  صناديــق 
حتمــل مســميات كويتيــة 
قدمية، وتضم مجموعة من 
املــاركات العامليــة التي يتم 
طرحها بسعر مخفض، علما 
بأن كل صندوق يحتوي على 
تشكيلة مناسبة لكل نوع من 

أنواع البشرة.
 جدير بالذكر أن تطبيق 
كــوم،  دوت   »brandatt«
يضم أبوابا مختلفة، منها 
ما يتعلق بالرجل، واملرأة، 
والطفل، والورد، إلى جانب 
الذي  قســــم املجموعــات 
يضــم باقــات الصناديــق 

املتكاملة.

واضــاف ان هــذا البنك 
ســيكون عالمــة فارقة في 
التاريــخ البشــري ودعــم 
التنميــة املســتدامة دوليا 
وســيخدم وطنــه الكويت 
والــدول العربيــة والعالم 

اجمع.
وكشــف عــن ان هــذه 
املبادرة القت ترحيبا دوليا 
كبيرا، حيث يأمل ان يكون 
بلده الكويت مقرا لهذا البنك 
العاملي األول من نوعه في 

العتيبــــــي  وأكــــــدت 
أن»brandatt« متتــاز عــن 
غيرها من الشركات بسرعة 
املنتجــات للعميل  توصيل 
في نفس اليوم باســتخدام 
بنظــام  مبــردة  ســيارات 
»ثيرمــو كنغ« الذي يحافظ 
علــى درجة احلــرارة داخل 
الســيارة مبعدل 8 درجات، 
ما يضمن احلفاظ على جودة 
ونوعية مواد التجميل التي 
يتم تصنيعها في الغالب من 
الزبدة أو الشمع والتي عادة 
ما تتأثر بحرارة الطقس في 

الكويت.
وتابعت تقــول: »بإمكان 
العمــالء احلصــول علــى 
املنتجات ألنفسهم أو إهدائها 
للغيــر مع إرفــاق باقة ورد 
مع الهدية، مبعنى أن العميل 
اصبح قادرا على إرسال هدية 
تتضمــن أكثر من منتج من 

الكويت بني أكثر ٣ دول بالعالم تعاني من مشكلة املياه

19.2 مليار دينار مجمل اإليرادات النفطية

رشاد الشوا 

جواهر العتيبي

مــن بدايــة شــهر رمضــان 
املبــارك وحتــى نهاية عيد 
الســعيد، ســيكون  الفطــر 
بإمــكان العمالء االســتفادة 
مــن العروض التــي تقدمها 
الشــركة، والتي تضمن لهم 
احلصول على منتجات أصلية 
وبأسعار تنافسية، خاصة أن 
الشركة حتصل على االسعار 

استمرار الزخم في السوق الكويتي .. 
و2.2٪ عوائد أبريل املاضي

152 صفقة عقارية بـ 5٣.٣ مليون دينار

ذكر املركز املالي الكويتي )املركز( في 
تقريره الشهري عن أداء أسواق دول مجلس 
التعاون اخلليجي أن مؤشر ستاندرد أند 
بورز لألسواق اخلليجية قد واصل أداءه 
اإليجابي خالل أبريل، محققا عائدات بلغت 
4.4% مقارنــة بنســبة ٢.3% فــي مارس. 
ونتيجة لذلك، ارتفعت مكاسب املؤشر منذ 
بدايــة العام حتى تاريخه إلى ١3.٥%. أما 
على مستوى األسواق، فقد سجلت جميع 
أســواق دول مجلس التعــاون اخلليجي 
عوائد إيجابية لهذا الشهر باستثناء السوق 
العماني، الذي تراجع ١% في أبريل. وتصدر 
مؤشر »تداول« السعودي املشهد، حيث 
ارتفع ٥.٥%. كما ارتفع مؤشرا دبي، أبوظبي 
ومؤشــر ســوق قطــر ٥% و3.6% و7.٢% 

على التوالي.
وأشــار تقرير »املركز« إلى اســتمرار 
زخم الســوق الكويتــي، ليحقق عائدات 
بلغت ٢.٢% في أبريل. وسجل املؤشر العام 
أداء إيجابيا للشهر الرابع على التوالي في 
٢٠١٩. ومن بني األسهم القيادية، كان سهم 
بنك بيت التمويــل الكويتي األفضل أداء 
خالل شــهر أبريل، مبكاسب 3.٩%، يليه 
سهم بنك الوطني مبكاسب شهرية %3.8.
وتناول التقرير أداء األســهم العاملية، 
حيــث واصلت حتقيق عائــدات إيجابية 
في أبريل، وهو ما يتضح في أداء مؤشر 
مورغان ستانلي العاملي الذي ارتفع %3.4 

خالل الشهر. 
وتراجعــت املخــاوف بشــأن التأثير 
الســلبي على النمو االقتصادي العاملي، 
وخاصة مع التقدم اجلاري في مباحثات 
اتفــاق التجــارة بــني الواليــات املتحدة 
والصني. كما كانت أحدث البيانات الواردة 
من الصني مشــجعة أيضــا، حيث ارتفع 
اإلنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة في 
شــهر مــارس. وجاء منو النــاجت احمللي 
اإلجمالــي في الصني أفضــل من املتوقع 
ليســجل 6.4% في الربع األول من ٢٠١٩، 
بينما سجل مؤشر ستاندرد أند بورز ٥٠٠ 

في الواليات املتحدة مكاسب نسبتها ٩.%3 
في أبريــل، بإجمالي مكاســب منذ بداية 
العام ١7.3%. وتسارع النمو االقتصادي في 
الواليات املتحدة خالل الربع األول بنسبة 
3.٢% ليفوق النسبة املتوقعة التي بلغت 
٢.٥%. ويعود هذا النمو إلى زيادة الصادرات 
وتضييــق الفجوة في العجــز التجاري. 
بينما تســارع منو معدالت التوظيف في 
الواليات املتحدة خالل أبريل، ليتعافى من 
وصوله إلى أدنى مستوى خالل ١7 شهرا 
في مارس. وبعد رفع أسعار الفائدة أربع 
مرات في عام ٢٠١8، تشير التوقعات إلى 
إقدام بنك االحتياطي الفيدرالي األميركي 
على تراجع محتمل لها بنهاية ٢٠١٩. وتعزز 
هذا الزخم اإليجابي بنمو قوي في أرباح 

الشركات األميركية.
وأشار تقرير »املركز« إلى أداء السوق 
العقاري الكويتــي، الذي ارتفعت وتيرة 
نشاطه في ٢٠١٩. فبعد حالة من الركود في 
ترسية املشاريع استمرت لبضع سنوات، 
ارتفع املنحنى مع العقود اجلديدة املمنوحة 
واملشاريع قيد التنفيذ. وعاد حجم اإلقراض 
للقطــاع العقاري إلى االرتفــاع. أما على 
املدى املتوســط، فــإن النمــو القوي في 
القروض الشــخصية، املدفوعة بتحسن 
ثقة املستهلكني، وقروض شركات قطاعي 
العقــارات والبنــاء، قد يزيــدا من املناخ 

اإليجابي للقطاع.
وذكر تقرير »املركز« أن الناجت احمللي 
اإلجمالي للكويت قد عاد إلى مســتويات 
األداء اإليجابــي فــي ٢٠١8، مــع ارتفــاع 
مســاهمة القطاعات غير النفطية بشكل 
الفــت، وارتفاع االســتثمارات احلكومية 
بهدف تعزيز النمو، وارتفاع أسعار النفط. 
وسجلت أكبر عشــرة شركات من حيث 
رأس املال السوقي منوا في صافي الدخل 
عن العام ٢٠١8، مقارنة بالعام الســابق. 
وتنتمي سبعة من تلك الشركات العشرة 
إلى القطاع املصرفي، والتي سجلت منوا 

الفتا في صافي أرباحها.

طارق عرابي

ارتفعت أعداد صفقات التداول العقاري 
خالل األسبوع الثالث من ابريل وحتديدا 
خالل الفترة من )١8 إلى ١١ ابريل( في جميع 
قطاعــات العقار اخلاص واالســتثماري 
واحلرفي )عقود ووكاالت( إلى ١٥٢ صفقة 
بلغت قيمتها ٥3.3 مليون دينار، مقارنة 
بـ ١37 صفقة بلغت قيمتها 8٥.7 مليون 
دينار لتداوالت األسبوع الثاني من نفس 

الشهر.
وتخلل األسبوع بيع ١١8 عقارا خاصا 
بقيمــة 37.٢ مليون دينــار، و٢٥ عقارا 
استثماريا بقيمة ١4.8 مليون دينار، و8 
عقارات جتارية بقيمــة ٥٩١ ألف دينار، 
وعقار حرفي واحد بقيمة 8٠٠ ألف دينار، 
فيما لم تشهد عقارات املخازن واملعارض 

أي تداول يذكر خالل تلك الفترة.

ومتثلــت أبرز صفقات األســبوع في 
بيع ارض اســتثمارية مبنطقة الشــرق 
مســاحتها 7٥٠ مترا مربعا بســعر ٢.٥ 
مليــون دينار، وأرض ســكن خاص في 
الشــويخ السكنية مســاحتها ١٠٠٠ متر 

بسعر ١.3 ماليني دينار.
أما على صعيد محافظة حولي فقد مت 
بيع بناية في الساملية مساحتها 76٥ مترا 
مربعا بسعر ١.3 مليون دينار، وبنايتني 
في حولي األولى مساحتها ٥٢4 مترا مربعا 
بسعر مليون دينار، والثانية مساحتها 
6٩6 مترا مربعا بسعر ١.3 ماليني دينار.

وفي محافظة الفروانية، شهدت منطقة 
جليب الشــيوخ بيع بناية اســتثمارية 
مســاحتها ١٠٠٥ أمتار مربعة بسعر 3.3 
ماليــني دينــار، وبنايــة فــي الفروانية 
مســاحتها ٩6٥ متــرا مربعا بســعر 4.١ 

مليون دينار.

8٠% من املشاريع الصغيرة واملتوسطة 
في الواليات املتحدة ال توظف أي موظف، 
إال أنها مسؤولة عن ٢٠% من الوظائف في 
القطاع اخلاص. كما بينت دراســة جامعة 
)University of Chicago( أن 7٥% من املبادرين 
يفضلون بقاء مشروعهم كمشروع صغير، 
وان ٩7% من املشــاريع لم تضف اكثر من 
١٠ موظفني خالل 4 ســنوات. مفاد ذلك ان 
املشــاريع الصغيرة التــي تبقى صغيرة 
تساهم بشــكل مهم في توفير فرص عمل 

بحكم كثرتها.
فرغم االهتمام الكبير واملبرر في مشاريع 
ذات إمكانية عالية للنمو، إال أن املشــاريع 
الصغيرة التي تبقــى صغيرة ذات أهمية 

كبرى لالقتصادات احمللية.
بــل ان تشــجيع عــدد اكبر مــن افراد 
املجتمــع في إنشــاء مشــاريع، وان كانت 
مشاريع الشخص الواحد، ذات أهمية كبرى 
خللق بيئة ريادة اعمال. فحســب دراســة 
)Kauffman(، انه لوال وجود شركات جديدة 
تنشأ كل سنة لكان صافي خلق فرص العمل 
في الواليات املتحدة في السالب. على سبيل 
املثال، في العام الواحد يســتغني القطاع 
اخلاص في الواليات املتحدة عن مئة ألف 
موظف، وباملقابل هناك مائتي ألف مشروع 
جديد ينشــأ، فيكون صافــي خلق فرص 
العمل موجبا مبا يعادل مئة ألف. مفاد هذه 
اإلحصائيــات ان املصدر األساســي خللق 
فرص عمل جديدة هي املشــاريع اجلديدة 

التي تنشأ كل سنة. 
وحيث إن معظم املشــاريع التي تنشأ 

هي مشاريع صغيرة وتبقى صغيرة، يجب 
توفير أســاليب متويل تشــجع املبادرين 
إلنشاء هذا النوع من املشاريع. وبناء على 
ذلك، فيقتــرح توفير القروض الصغيرة، 
بهدف خلق فرص عمل جديدة، والقروض 
الصغيرة تكون مبالغ بسيطة، من ١٥-3٠ 
ألف دينار، ومتطلبات احلصول عليها تكون 

أسهل من أنواع التمويل األخرى. 
فوجود مثل هذا التمويل ذو أهمية، ألننا 
نفتقد أســاليب متويل متنوعة للمشاريع 
اجلديدة. على سبيل املثال، البنوك التقليدية 
ال متول مشاريع ناشئة، أي انها فقط متول 
مشــاريع قائمة مبا ال يقل عن 3 سنوات. 
اخليار الثانــي للمبادر هو احلصول على 
قرض استهالكي، لكن هذا اخليار قد يؤدي 
الى عبء اجتماعي. لذلك توفير القروض 
الصغيرة يســاهم في تشــجيع عدد أكبر 
من املبادرين إلنشــاء مشروع جديد، وان 
كان صغيرا، الســيما ذوي الدخل احملدود 

وحديثي التخرج.
وفي ظل أزمة التوظيف احلالية، يجب 
إيجاد حلول جدية للشباب الكويتي الذي 
ميثل 7٠% من ســكان الكويت، حيث يبلغ 
عدد الداخلني اجلدد في سوق العمل 3٥ ألفا 
سنويا، وعدد اخلريجني يزداد بنسبة ١٠-
١٥% كل سنة، إال أن احلكومة لن تستطيع 
اســتيعاب هذا العدد، ولذلك، يجب توفير 
فرصا لهؤالء الشباب ان ينشئوا مشاريع 
وان كانــت صغيرة، حيــث إنها توفر لهم 

فرص العمل. 
وللحديث بقية..
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