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الصقر: جتارب «اخلاص الكويتي» في العالم ناجحة
استقبل رئيس غرفة جتارة 
وصناعة الكويت محمد الصقر 
سفير كندا لدى الكويت لويس 
بيير إميونــد، وذلك بحضور 
مدير عام الغرفة رباح الرباح.
وأشار الصقر خالل اللقاء 
إلى عمق العالقات االقتصادية 
بــني الكويــت وكنــدا، مؤكدا 
أن كنــدا تعد واحــدة من أهم 
الشــركاء التجاريني للكويت، 
وحتتل املرتبة ٢٥ من بني الدول 

املصدرة الرئيسية.
وشدد الصقر على ضرورة 
بــذل مزيد من اجلهود لزيادة 
البينيــة  التجــارة  حجــم 
والشراكات االستثمارية، حيث 
إن البلدين يتمتعان بإمكانات 
جيدة لتنمية التعاون التجاري 
واالستثماري يجب االستفادة 

منها.
كمــا أعــرب الصقــر عــن 
اســتعداد الغرفــة لتقدمي كل 
خدماتهــا للتوصل إلى نتائج 
إيجابيــة وحتقيــق املصالح 

والتجاريــة، بهدف ترســيخ 
التعــاون  وتعزيــز وتنميــة 
االقتصــادي والتجــاري بــني 
البلدين ملا فيه حتقيق املصالح 
املتبادلــة لقطــاع األعمال في 
اجلانبــني من خالل شــراكات 
آفــاق  لفتــح  اســتراتيجية 

اقتصادية جديدة.
تكرمي املاجد

علــى صعيد آخــر، كرم 

الصقر أســتاذة القانون في 
جامعــة الكويــت د.بشــاير 
املاجــد، وذلــك فــي إطــار 
ســعي الغرفة املســتمر في 
دعــم الشــباب الكويتي في 
كافة املياديــن ومن منطلق 
حرصها على تسليط الضوء 
على إجنازاتهــم وجهودهم 
املثمرة في العديد من األنشطة 

املختلفة.
وقدم رئيس غرفة للدكتورة 
بشاير املاجد التهنئة حلصولها 
على جائزة املسلم العاملي في 
اململكــة املتحدة، والتي متنح 
ألول مرة لشــخصية عربية، 
حيث كانت متنح هذه اجلائزة 
بالعادة للمسلمني البريطانيني، 
وكأول امرأة عربية تتسلم هذه 
اجلائــزة فــي تاريــخ اململكة 
املتحدة والتي وضعت الكويت 
في الصــدارة والتي تعد فخر 
كل مواطن كويتي ولكل امرأة 
عربيــة تقــدم إجنــازات فــي 

مجاالت مختلفة.

«الغرفة» كّرمت د.بشاير املاجد

محمد الصقر مستقبال السفير الكندي لويس بيير إميوند

املشــتركة، مؤكــدا أن القطاع 
اخلاص الكويتــي له خبرات 
وجتارب اســتثمارية ناجحة 
ومنوذجية في العديد من دول 

العالم.
من جانبه، أعرب الســفير 
الكنــدي عن ســعادته لزيارة 
الغرفة مثمنا جهودها الكبيرة 
في سبيل توطيد العالقات بني 
البلدين، مؤكــدا حرصه على 
العالقات االقتصادية  تعميق 

الكويت الـ ١١ عامليًا بجودة اخلدمات 
اللوجستية.. وتطوير بيئة األعمال

احتلــت الكويــت املرتبة ١١ 
عامليا بني األسواق الناشئة في 
مجال أساسيات مزاولة األعمال، 
واملرتبة الرابعة على مســتوى 
منطقة اخلليج في مجال اخلدمات 
اللوجستية احمللية، وذلك وفقا 
ملؤشــر أجيليتــي اللوجســتي 
الســنوي لألســواق الناشــئة. 
ويقــوم املؤشــر، الــذي يصدر 
هذا العام في نسخته السنوية 
الثانيــة عشــرة، بتصنيف ٥٠ 
دولــة بحســب العوامــل التي 
تعزز جاذبيتها بالنسبة ملزودي 
اللوجســتية ووكالء  اخلدمات 
وخطــوط الشــحن وشــركات 
الطيران واملوزعني، وقد تصدرت 
الصــني والهنــد وإندونيســيا 
املؤشــر، بينمــا وصلت ٣ دول 
خليجيــة إلــى قائمة العشــرة 
األوائــل، حيث احتلت اإلمارات 
املركز (٤)، والسعودية باملركز 

(٦) وقطر تاسعا.
كمــا احتلــت دول اخلليج 
صــدارة املؤشــر علــى صعيد 
أساسيات مزاولة األعمال، حيث 
جاءت اإلمارات في املركز األول، 
والســعودية في املركــز (٣)، 
وقطر رابعا، واحتلت البحرين 
املركــز (٧)، فيما حققت عمان 
املركــز (٨) وحلت الكويت في 
املركــز (١١). وليس ببعيد عن 
دول اخلليج، أتــت األردن في 
املركز (١٠)، بينما تصدرت كل 
من الصني والهند وإندونيسيا 
املراتب األولى من حيث اخلدمات 
اللوجســتية احملليــة، فيمــا 
تبوأت الصني والهند واملكسيك 
املراتب الـ ٣ األولى في اخلدمات 

اللوجستية الدولية.
التكامل االقتصادي

وبهذه املناسبة، قال الرئيس 
التنفيذي ألجيليتي للخدمات 
اللوجســتية العاملية املتكاملة 
في الشرق األوســط وأفريقيا 
إلياس منعم: «تبذل دول اخلليج 
جهودا حثيثة لتحقيق التنويع 
والتكامــل االقتصــادي، وذلك 
من خالل تطويــر بنى حتتية 
عاملية املستوى وخلق ظروف 
تتســم بالعدالــة والشــفافية 
ملمارســة األعمــال. إن البنيــة 
التحتيــة اجليــدة والظــروف 
املســتقرة إلدارة األعمال التي 
توفرهــا دول اخلليج تعد من 
الهائلة  التنافســية  املميــزات 
للمنطقة وســوف تكــون من 
العوامــل األساســية للتعافي 
من االنكماش االقتصادي الذي 

أحدثته اجلائحة».
املتوقــع أن يســهم  ومــن 

لالقتصاد اخلليجي اإلقليمي. 
كما مــن شــأن هــذه اخلطوة 
أن تســفر عن تعزيــز التكامل 
فــي املنطقة التي تشــهد منوا 

متسارعا في معدالت التجارة 
العابرة للحدود وخدمات النقل 

البري والتجارة اإللكترونية.
وإضافة إلى املؤشر، أجرت 
«أجيليتي» استبيانا شمل أكثر 
مــن ١٫٢٠٠ مــن مهنيــي قطاع 
سالســل اإلمداد للوقوف على 
آرائهم حيال التداعيات الناجمة 
عن جائحة «كوفيد-١٩»، وقد 
أظهر االستبيان أن ٤٤٫٧٪ من 
املشــاركني يتوقعــون تعافي 
منطقة الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا في عام ٢٠٢١، بينما قال 
٣٨٫٩٪ إن تعافــي املنطقــة لن 
يحدث حتى عام ٢٠٢٢-٢٠٢٤، 
كما تشير غالبية التنبؤات إلى 
إمكانية تعافي اقتصادات آسيا 
وأميركا الشمالية وأوروبا خالل 

العام احلالي.
أبرز نتائج املؤشر لعام ٢٠٢١

٭ رغــم بحــث العديد من 
الشــركات إلمكانــات تقليص 
اعتمادهــا علــى الصــني، فإن 
القليل منها فقط يعتزم إعادة 
التصنيــع  توطــني عمليــات 
واإلنتــاج، حيــث اعتبر ٧٫٨٪ 
فقط من الرؤســاء التنفيذيني 
الذين شملهم االستبيان أن نقل 
أنشطة اإلنتاج من الصني يعني 
بالضرورة عودتها إلى البلدان 

األم لهذه الشركات.
٭ أصبحت التكلفة اإلجمالية 
هــي احملرك الرئيســي لعوملة 
األســواق الناشئة واالستثمار 
فيهــا، أما تكلفة اليــد العاملة 
الرخيصة فبالــكاد يتم أخذها 
بعني االعتبار في الوقت الراهن، 
بينمــا يعتبــر ٢٫٢٪ فقــط من 
تنفيذيــي الصناعــة أنها ذات 

أهمية.
٭ قال ١٩٫١٪ من الرؤســاء 
الذيــن شــملهم  التنفيذيــني 
االستبيان إن انخفاض املبيعات 
خالل عــام ٢٠٢٠ جــاء نتيجة 
جائحة كوفيــد-١٩، بينما قال 
٩٫٤٪ منهــم فقــط إن التدابير 
االحترازيــة اخلاصة بســالمة 
املوظفــني من كوفيد-١٩ قامت 

باحلد من معدالت الكفاءة.
٭ التوجه نحو االستدامة 
يحظى بالزخم حيث قال ٢٦٫٩٪ 
من الرؤساء التنفيذيني املشاركني 
فــي االســتبيان إن شــركاتهم 
تتجــه نحــو تعزيــز اعتمــاد 
املمارســات البيئية املستدامة 
في أعقاب األزمة، بينما أعرب 
٤٥٫٢٪ منهم عن عدم وجود أي 
تغييرات في خططهم، مؤكدين 
أنهم ال يعتزمون التراجع عن 
التزاماتهم في مجال االستدامة.

ضمن مؤشر أجيليتي اللوجستي لألسواق الناشئة

اإلجناز الديبلوماسي الذي أنهى 
املقاطعة االقتصادية  إجراءات 
ملــدة ٣ أعــوام علــى قطــر في 
أواخر عام ٢٠٢٠ في إعطاء دفعة 

اجلمعة: «ريادة األعمال التنموية» تقترح
 حزمة إصالحات إلنقاذ املشروعات الصغيرة

قالت رئيس جمعية ريادة 
األعمال التنموية غدير اجلمعة 
الصغيــرة  املشــروعات  ان 
واملتوسطة هي اللبنة الرئيسية 
للمشروعات الكبرى، والكثير 
من منتجاتها يعتبر مواد أولية 
لتلك املشروعات، كما أنها تساعد 
في ظهور االبتكارات واإلبداعات 
في شــتي املجــاالت التــي قد 
التنموية  حتتاجها املشــاريع 
املقررة وفق رؤية الكويت ٢٠٣٥.
وأضافــت اجلمعــة علــى 
هامش مشــاركتها في اجتماع 
غرفة جتارة وصناعة الكويت 
الذي جمع ممثلني عن املشاريع 
الصغيرة واملتوسطة ورئيس 
الغرفة محمد الصقر، ان قطاع 
املشاريع الصغيرة واملتوسطة 
من أهم القطاعات في الكويت، 
مشــددة على ضرورة التركيز 
البيئيــة  القطاعــات  علــى 
والزراعيــة والبنيــة التحتية 
والتكنولوجيــة وغيرهــا من 
األنشطة التي يحتاجها السوق 
الكويتي والتي تساهم في منو 
الناجت احمللي اإلجمالي وتعزز 
بيئــة االســتثمار األجنبي في 

البالد.
وذكرت ان غالبية الشركات 
الصغيــرة واملتوســطة فــي 
الكويت تدرك أن أزمة كورونا 
مازالت تشكل مستوى عاليا من 
التهديد، خصوصا بعد القرارات 
احلكوميــة الصــادرة مؤخــرا 
بإغالق جميع األنشطة التجارية 
ابتداء من الساعة الثامنة مساء، 
وإيقــاف عمل بعض أنشــطة 
األخــرى متامــا مثــل األنديــة 
الصحية، والصالونات. ونتيجة 
لهذه القرارات فمن احملتمل أن 
يتعــرض مصدر إيــرادات هذا 
القطاع إلى االنخفاض بنسبة 
٥٠٪ وبعض الشركات قد تفقد 

كامل إيراداتها.
وقدمت اجلمعة سلسلة من 
املقترحات املالية واالقتصادية 

الفنيــة  املســاعدات  لتقــدمي 
لهذه املشــاريع، وضع الهيكل 
التنظيمي الســليم املبنى على 
خبرات ماليــة وإدارية وفنية 
لدى رواد األعمال، باإلضافة إلى 
تطوير مجاالت البحث العلمي 

الداعمة لتلك املشروعات.
اإلصالحات واإلجراءات

وأشــارت اجلمعــة إلى ان 
جمعية ريادة األعمال التنموية 
طالبت أيضــا احلكومة بتبني 
عدد من اإلصالحات واإلجراءات 
املذكورة  املقترحــات  لتنفيــذ 
مبــا يتماشــى مــع دميومــة 

تلك املشــاريع ملرحلــة ما بعد 
«كورونا»، ووفقا لإلستراتيجية 
التنموية للدولة التي تســعى 
الى حتقيقها حتى العام ٢٠٣٥.

ومن ضمن تلك اإلصالحات 
واإلجــراءات، متويــل قطــاع 
املشاريع الصغيرة واملتوسطة 
ميســرة  قــروض  ومنحهــم 
بــدون فوائد، واعتماد شــريك 
استثماري مرخص من الدولة 
لتسهيل متويل تلك املشاريع، 
باإلضافة إلى تشجيع التعاون 
املشترك مع الشركات الكبرى 
ليكون شريكا في جناح قطاع 
املشاريع الصغيرة واملتوسطة.

القرارات احلكومية األخيرة قد تكبد القطاع خسائر بـ ٥٠٪ والبعض سيفقد كامل إيراداته

غدير اجلمعة

لدعم مشروعات رواد األعمال 
وإعادة البناء الهيكلي لها وفقا 
ألنشطتها املختلفة، كما قامت 
بطرح خطط طموحة لتطوير 
مهاراتها، وذلك ملواكبة التطورات 
التكنولوجية السريعة بصورة 

صحيحة.
وتضــم تلــك املقترحــات: 
تأســيس صندوق استثماري 
احلكومــة  بــني  مشــترك 
والشركات الكبرى في القطاع 
اخلــاص، مشــاركة منصــات 
متويــل للمشــاريع الصغيرة 
واملتوسطة وتشجيع االستثمار 
فيها، وضع سياسات تنموية 
اقتصادية تســاهم في حتقيق 
الترابــط بــني تلك املشــاريع 
واملشروعات الكبرى، استكمال 
األطــر التشــريعية والهيكلية 
للمشــروعات الصغيــرة مبــا 
يتناســب مــع رؤيــة ٢٠٣٥، 
توفيــر خارطــة اســتثمارية 
إحصائية للمشروعات الصغيرة 
واملتوســطة ومؤشرات قياس 
فعالــة، إســقاط أو جدولــة 
املخالفــات على القطاع، وضع 
األولويات للمشاريع الصغيرة 
واملتوســطة فــي املناقصــات 
احلكومية الكبرى، تطوير بيئة 
ممارســة األعمال االقتصادية 
وتعزيز االستثمارات القومية 
وتنمية قطاع املشاريع الصغيرة 
واملتوسطة، توفير مؤسسات 


