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بالضرورة وليس  كاتبها   رأي  ع��ن  تعبر  املجلة  ه��ذه  ف��ي  املختلفة  وال��دراس��ات  وال��ب��ح��وث  امل��ق��االت  ف��ي  ال����واردة  واملعلومات  اآلراء 
التحرير رئ��ي��س  م��واف��ق��ة  ع��ل��ى  احل��ص��ول  ب��ع��د  إال  ج��زئ��ي��اً  أو  ك��ل��ي��اً  ن��ش��ره��ا  وإع����ادة  منها  ب��االق��ت��ب��اس  يسمح  وال  الهيئة  رأي  ع��ن 
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عدد جدي������د من مجل������ة كل الصناعي������ن »الصناعة 
والتنمية« ب������ن يديك اليوم عزيزي القارئ يتزامن 
ص������دوره م������ع دوران دوالب العمل بعد انتهاء 
شهور الصيف وموس������م االجازات ومع حلول 
شهر رمضان الفضيل فتهنئة بقدومه إلى كل الصناعين واملسلمن 

في العالم.
وقد جمعنا في عددنا الصادر مجموعة من اللقاءات والتحقيقات واألخبار 

املوثقة فجاء العدد زاخراً ودسماً مبا يحتاجه ويتطلع إليه كل صناعي.
وحفل العدد بلقاء ش������امل وموسع مع رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية 
للمش������روعات الصغيرة واملتوس������طة مطل������ق الصانع ، حي������ث يجيب عن كل 

تساؤالت الباحثن عن العمل احلر من خالل املشروعات الصغيرة.
وقد تضمن العدد أيضا جولة ميدانية في أحد مصانعنا الوطنية )مركز 
استيل بانل( ، حيث كشف لنا نائب املدير العام ومدير العمليات في املصنع 
املهندس نبيل رمضان اآلف������اق التي بلغها املصنع، وكيف يصل إنتاجه إلى 

دول اخلليج وبعض الدول اآلسيوية.
وقد جمعنا ل������ك عزيزي القارئ معلومات كامل������ة عن برنامج تطوير 
صادرات املنش������آت الصناعية وبرنامج إنشاء وتسجيل العالمة التجارية 

لتساعد كل مهتم بهذا املجال.
والعدد ال يزال يحمل الكثير من القضايا واملوضوعات حيث يتضمن 
تقريرا وافيا حول صناعة البتروكيماويات في الكويت وآخر احصائية 
لعدد املنشآت: واحلرف الصناعية في الكويت إلى جانب تقرير واٍف 

حول نشاط البنك الصناعي منذ تأسيسه.
وتزخ������ر صفح������ات العدد اجلدي������د بتوثيق كامل لنش������اط قطاع 
املواصفات واملقاييس ، حيث يضم ملف التقييس كل أنشطة مسؤولي 

قطاع التقييس محليا ودوليا وعامليا خالل الشهرين املاضين.

فأهاًل بكم ومبقترحاتكم

أسرة التحرير
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ال��دول��ة لشؤون  ووزي���ر  والصناعة  ال��ت��ج��ارة  وزي���ر  ص��رح 
مجلس األمة أحمد يعقوب باقر بأن فريق تطوير األراضي 
في مكتب االستثمار األجنبي برئاسة رئيس الفريق الدكتور 
يوليو   10 املوافق  اخلميس  يوم  تسلم  حسني محمد صفر 
2008 أرضا في منطقة العبدلي، وتبلغ مساحتها اإلجمالية 
تصريح صحافي  ف��ي  ال��وزي��ر  وق��ال  مربعة،  م��ت��رات  كيلو   6
كمنطقة  تطويرها  سيتم  العبدلي  أرض  إن  املناسبة  بهذه 
العديد  املنطقة  تتضمن  أن  املنتظر  من  حيث  اقتصادية، 
اللوجستية  اخل��دم��ات  امل��ث��ال  سبيل  على  اخل��دم��ات،  م��ن 
واملتوسطة والصناعات  أو الصناعات اخلفيفة  والتخزينية 
التحويلية التي ميكن للمستثمر األجنبي واملستثمر احمللي 
 5 االستفادة من خدماتها، وسوف يطبق عليها قانون رقم 
لسنة 2008 بشأن املستودعات اجلمركية واملنافذ احلدودية 
أق��ره مجلس األم��ة، وذل��ك بهدف تنشيط االقتصاد  ال��ذي 
احمللي وتخفيض أجور التخزين واملساهمة في دعم الكويت 

كمركز مالي وجتاري في املنطقة.

وأضاف أن الوزارة ستقوم بتأسيس هذه الشركة املساهمة 
العامة لهذه املنطقة، على أن تخصص أسهم الشركة بنسبة 
في  للبيع  تطرح   ٪26 لها،  التابعة  واجلهات  للحكومة   ٪24
املستثمر  أو  األجنبي  املستثمر  بها  يشترك  علنية  مزايدة 
يتم احلصول  أن  على  العام،  لالكتتاب  تطرح  و٪50  احمللي 

على موافقة الهيئة العامة للبيئة.

بها  تتمتع  التي  القصوى  األهمية  إل��ى  ال��وزي��ر  وأش���ار 
اللوجستية  للمناطق  م��ث��اال  ستكون  ال��ت��ي  املنطقة  ه��ذه 
ملوقعها  وذل��ك  ال��دول��ة،  ف��ي  املهمة  واخلدمية  والتخزينية 
أنها ميكن  عن  فضاًل  املنطقة،  دول  من  القريب  اجلغرافي 
أن تكون مبنزلة محطة لالنطالق إلى باقي دول العالم التي 

تتمتع بكثافة سكانية عالية.

للجهات  شكره  عن  الوزير  أع��رب  تصريحه،  نهاية  وفي 

الكويت،  بلدية  رأسها  وعلى  بالدولة،  املسؤولة  احلكومية 
ممثلة في وزير األشغال ووزير البلدية الدكتور فاضل صفر 
الصبيح على  أحمد  املهندس  الكويت  لبلدية  العام  واملدير 
اجلهود الكبيرة التي بذلوها في سبيل االنتهاء من تسليم 
املنطقة واإلسراع في تنفيذ رغبة صاحب السمو أمير البالد 
بتحويل  املتعلقة  الصباح  اجل��اب��ر  األح��م��د  صباح  الشيخ 

الكويت إلى مركز مالي وجتاري.
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وزير التجا رة والصناعة : »التجارة« تسلمت أراضي ألغراض
اقتصادية وتسعى لتأسيس شركة لوجستية وتخزينية مساهمة

يئة
له

د ا
صا

ح
> معالي وزير التجارة والصناعة أحمد يعقوب باقر
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مراعاة تركيب وحدات معاجلة خملفاتها ال�صناعية ال�صائلةهيئة ال�صناعة ت�ؤكد على امل�صانع واملن�صاآت ال�صناعية 

أكد املدير العام للهيئة العامة للصناعة د. 
علي املضف اس������تعداد الهيئة للتعاون مع جميع 
اجلهات من أج������ل حتقيق التعاون اإليجابي املس������تمر 
ملعاجل������ة كل القضاي������ا واملواضيع ذات الصلة بالش������أن 

البيئي والصحة العامة.
وق������ال املض������ف إن الهيئة تولي اهتمام������ا كبيرا بهذه 
املش������كلة وآثارها املدمرة، وهو ما متت ترجمته بإصدار 

التعميم اإلداري الصادر في 14 نوفمبر 2007 واخلاص 
بضرورة تركيب املصانع واملنش������آت الصناعية لوحدات 
ملعاجل������ة مخلفاتها الصناعية الس������ائلة خالل س������نة من 

تاريخ نشر التعميم.
وأضاف أن الهيئة فور صدور التعميم اإلداري قامت 
بنش������ره في اجلريدة الرسمية والصحف اليومية مرفقاً 
باملعايير املعتمدة من قبل وزارة األش������غال العامة والهيئة 

يئة
له

د ا
صا

ح



العام������ة للبيئة ملياه الص������رف العادمة املعاجلة املنصرفة 
إلى املجاري، كما قامت بتأكيد جدية تعاملها مع املوضوع 
مبراجعة عمليات التصنيع واالشتراطات الصناعية التي 
ثبت من خ������الل املراجعة تولد نفايات صناعية س������ائلة 
لديها من عمليات التصنيع، وتس������ليمهم شخصيا نسخا 
عن التعمي������م املذكور ومعايير مي������اه الصرف الصناعي 

املعتمدة.
وأض������اف أن الهيئة العامة للصناعة تقوم بالكش������ف 
املنتظ������م عل������ى املصانع واملنش������آت الصناعي������ة املنتجة 
ملخلف������ات صناعية س������ائلة واالجتماع بصف������ة دورية مع 
ممثليها ملتابعة تنفيذ املصانع واملنشآت الصناعية لنص 
التعميم والتنس������يق مع مختلف اجلهات احلكومية ذات 
الصلة باملوضوع لتذليل كل العقبات التي تعترض تنفيذ 
التعمي������م كمعهد الكويت لألبحاث العلمية، على س������بيل 

املثال ال احلصر، إلجراء التحليالت املخبرية لعينات من 
املخلفات الصناعية السائلة للوقوف على مدى مطابقتها 

للمعايير ملياه الصرف الصناعي املعاجلة.
وأوضح املضف، أن������ه فيما يتعلق بالصرف الصحي، 
فقد قامت وزارة األش������غال العامة بالتنس������يق مع الهيئة 
العامة للصناعة والهيئة العامة للبيئة باالنتهاء من إنشاء 
وربط شبكة الصرف الصحي ملنطقة صبحان الصناعية 
بالش������بكة الرئيس������ية للصرف الصحي التابع������ة لوزارة 

األشغال العامة.
 كم������ا قامت الهيئة مبخاطبة وزارة األش������غال العامة 
إلنش������اء محط������ة الصرف الصح������ي مبنطقة الش������عيبة 
الصناعية، حيث مت حتديد موقع مقترح وسعة استيعابية 
للمحطة املزمع إنش������اؤها، كما مت تزويد وزارة األشغال 
العامة بنوعية ومواصفات املخلفات الصناعية السائلة.

مراعاة تركيب وحدات معاجلة خملفاتها ال�صناعية ال�صائلةهيئة ال�صناعة ت�ؤكد على امل�صانع واملن�صاآت ال�صناعية 
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امل�صف :

الدول العربية 

�صتعاين كثريا  

اإذا مل ت�اكب 

التط�ر يف قطاع 

ال�صناعة

شارك املدير العام للهيئة العامة للصناعة الدكتور 
علي فهد املضف في اجتماعات الدورة ال� 20 للمجلس 
الوزاري للمنظمة العربية للتنمية االقتصادية والتعدين 

مترئسا وفد دولة الكويت.
وأكد املضف أن االجتماع يكتسب اهمية، ألنه يأتي 
في ظ������ل متغيرات اقتصادية دولية وإقليمية، وبخاصة 
قطاع الصناعة التي تعتبر العمود الفقري لالقتصادات 

العربية والدولية.
وأض������اف: إن أهمية هذا االجتماع تكمن أيضا في 
اهتمام ال������دول العربية الكبيرة بالنه������وض بالصناعة 
العربية ومتكينه������ا من التنافس������ية ومواكبة التحوالت 

والتقنيات في قطاع الصناعة.
وأشار إلى أن جدول أعمال هذه الدورة كان حافال 
باملواضي������ع، وفي مقدمته������ا االس������تراتيجية اخلاصة 
بالتعاون مع القطاع اخلاص ومناقش������ة تقرير املجلس 
التنفيذي عن نش������اطه منذ الدورة ال� 19 التي انعقدت 

ف������ي القاهرة قب������ل س������نتن، وتقارير تتعل������ق مبالمح 
التطورات االقتصادية والصناعية العربية والدولية في 

العامن املاضين.
وتاب������ع: إن املجلس الوزاري س������يقر موازنة املنظمة 
ويتاب������ع تنفي������ذ قرارات ال������دورة ال������� 19، ويعيد هيكلة 
املنظم������ة العربي������ة للتنمي������ة الصناعية، وينش������ئ مقراً 
للمنظمة، وينظر في تش������كيل املجلس التنفيذي للدورة 
احلالية، اذ تقدم للترش������يح لرئاس������ة املجلس 16 دولة 

عربية.
ولفت إلى أن الدول العربية إذا لم تواكب التطور في 
قطاع الصناعة فس������تعاني كثيرا، إذ ال بد من التحرك 

السريع ملواكبة تطورات العصر الصناعي في العالم.
وقال إن الوفد الكويتي طرح خالل مناقشاته عدة 
نقاط تتمحور حول إيجاد كل الس������بل للنهوض بقطاع 
الصناعة في الوطن العربي مجتمعا أو على مس������توى 

قطري ملوكبة تقنيات الصناعة احلديثة في العالم.
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امل�صف: اأ�ص�اق اأوروبا ت�صتح�ذ

على 39٪ من واردات العامل

اعتبر املدير العام للهيئة العامة للصناعة الدكتور علي 
املضف أن أس������واق االحتاد األوروبي تعد من أهم األسواق 
العاملية وأس������رعها منواً بحيث تس������تحوذ على نس������بة تقدر 
بنحو 39 في املائة من إجمالي واردات العالم، مش������يراً إلى 
أن هذا األمر يدعو إلى البحث عن كل الوس������ائل والس������بل 
لزي������ادة الص������ادرات الكويتية من املنتج������ات الصناعية إلى 
ه������ذه األس������واق احليوية التي يصل مع������دل النمو فيها إلى 
16 في املائ������ة. ولفت إلى أن مركز الص������ادرات في الهيئة 
العامة للصناعة عكف على دراس������ة أفضل السبل والفرص 
لترويج ودعم الصادرات الكويتية مبا يتماشى مع األهداف 
االس������تراتيجية في تشجيع الصناعة احمللية وزيادة قدرتها 

التنافسية على اقتحام األسواق العاملية.
وأثنى املض������ف خالل افتت������اح الن������دوة التعريفية حول 
»مخرجات تصدير منتجات الصناعات التحويلية الكويتية 
نحو أس������واق االحتاد األوروبي« على تع������اون الهيئة العامة 
للصناعة ومعهد الكويت لألبحاث العلمية في إعداد دراسات 
كان له������ا أثر بالغ في دعم وتطوير الصناعة احمللية، والتي 
كان آخرها دراس������ة لزيادة حجم الصادرات من الصناعات 
التحويلية إلى األس������واق األوروبية. وأش������ار املضف إلى أن 
الدراسة أجرت مسحاً ش������اماًل لتحديد املنتجات الكويتية 
املرش������حة للتصدير واملتوافقة مع املواصف������ات واملقاييس 
العاملي������ة واإلجراءات القانونية التي تخولها دخول الس������وق 

ندوة حول تصدير منتجات الصناعات التحويلية الكويتية إلى أوروبا
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األوروب������ي، وأضاف أن الدراس������ة اقترحت اس������تراتيجيات 
واضح������ة تهدف إلى رفع أداء القط������اع الصناعي الكويتي، 
داعي������اً إلى تضاف������ر اجلهود لدفع عجل������ة التنمية وحتقيق 
الطموح������ات املرج������وة من ه������ذا القطاع واالس������تفادة من 

الدراسات املوضوعة.
في املقابل أكد مدير دائرة الدراس������ات االقتصادية في 
معهد الكوي������ت لألبحاث العلمية الدكت������ور محمد العنزي، 
على الش������راكة القائمة بن املعهد والهيئة العامة للصناعة 
في تطوي������ر القطاع الصناعي في الكوي������ت، ولفت العنزي 
إلى الدراس������ة التي أعدها املعهد ع������ن تصدير الصناعات 
التحويلي������ة الكويتية إلى أس������واق االحتاد األوروبي، وأجاب 
عن تس������اؤالت بش������أن قلة االهتمام بالقط������اع الصناعي، 
معتب������راً أن غن������ى دولة الكويت وانخفاض البطالة بس������بب 
احت������واء املواطن������ن في الوظيف������ة احلكومي������ة، إضافة إلى 
اس������تقرار أسعار الصرف والفائدة تؤدي بالنتيجة إلى عدم 
االهتم������ام بهذا القط������اع »الصغير«، ألن اقتص������اد الكويت 
يعتم������د على النف������ط، ودعا العنزي إلى ض������رورة االهتمام 
بالقطاع الصناعي عل������ى الرغم من صغر حجمه وإعطائه 
أولوي������ة باعتباره مصدراً بدي������ال للدخل لالقتصاد الكويتي 

في حال تعرضه ملشكلة في القطاع النفطي.

اهتمام بالصادرات
ودع������ا العنزي إلى االهتمام بالصادرات واتباع سياس������ة 
التصدير بعد سياس������ة إحالل ال������واردات، وذلك ألن الكويت 
دولة صغيرة، وحجم الطلب على السلع فيها قليل، لذا وجب 
ضرورة االنفتاح على األس������واق اخلارجية لتصريف اإلنتاج. 
واعتبر العنزي أن الس������وق األوروبي كبير، وفيه فرص مهمة 
للصادرات الكويتية إذا ما عرف االس������تفادة منها، ودعا إلى 
وضع استراتيجية واضحة املعالم ومدعومة بشكل كبير من 
القطاع������ن احلكومي واخلاص، مش������يرا إل������ى أنه باإلمكان 
دخول أي س������وق في العالم إذا استطاعت الصناعة الكويتية 

دخول السوق األوروبي.
من جانب آخر عرض الباحث العلمي في معهد الكويت 
لألبحاث العلمية الدكتور محمد رمضان محاور الدراس������ة، 
مؤكدا أنها دراسة ميدانية واقعية تعتمد على بيانات مستمدة 
من السوقن الكويتي واألوروبي وفق ثمانية محاور محددة. 
وشرح طبيعة الوضع االقتصادي الكويتي وحتدياته، مشيرا 
إل������ى االس������تراتيجية الصناعية الطويلة األجل التي تس������عى 
إلى التح������ول من إحالل الواردات إلى التوجه نحو التصدير 
م������ن خالل العمل على تعزيز القدرة التنافس������ية للصناعات 
الوطني������ة لتك������ون مؤهلة القتحام األس������واق األجنبية. ولفت 
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رمضان إلى وجود خمسة عوائق حتول دون 
حتقيق التحول من اإلنتاج لس������وق صغير إلى 
اس������تهداف ف������رص تصديرية واع������دة، وهذه 
العوائ������ق تتمثل في صغر حجم القطاع اخلاص 
وانخف������اض معدل االس������تثمار خصوصا احلكومي، 
إضافة إلى انخف������اض االنتاجية وقلة املوارد الطبيعية غير 
النفطية وتراكمات السياسات الصناعية السابقة التي ركزت 

على إحالل الواردات.

العوائق
قال رمضان إن الدراس������ة أظه������رت عوائق تواجه عرض 
املنتج������ات الصناعية الكويتية ، جانب منه������ا يتعلق باإلنتاج 
وتتلخص ف������ي كون القط������اع الصناعي يواج������ه قصوراً في 
تدري������ب وتأهيل العمالة، فاملصانع لم تقدم التدريب الكافي 
للعاملن مما أضعف تطبيق مواصفات اجلودة، إضافة إلى 
كون حجم العمليات صغيرا نظراً إلى قلة املوارد وضعف في 
سرعة االستجابة مليول املس������تهلكن، وأشار إلى ضعف في 
تطبيق مواصفات ومعايير اجلودة، وكذلك ضعف القدرة على 
التسويق والتوزيع، ولفت إلى اجلوانب التي تتعلق بالتصدير 
م������ن خالل االنفتاح احملدود على األس������واق اخلارجية خارج 
منظومة دول مجل������س التعاون وقلة الصناعات املصدرة إلى 

أوروبا.

أهداف املشروع
أكد رمضان أن أهداف املش������روع هي تس������ويق منتجات 
صناعية وطنية ذات جودة عالية وقدرة تنافسية في أسواق 
االحت������اد األوروبي، ويت������م ذلك من خ������الل حتديد منتجات 
مرش������حة للتس������ويق في أوروبا تتوافق مع ق������درات املصانع 
احمللية وطلب الس������وق األوروبي وتك������ون مطابقة للمقاييس 
واملواصفات العاملية للتصدير واقتراح إس������تراتيجية لدخول 
تلك املنتجات إلى الس������وق األوروبي الذي يعتبر من األسواق 
املهمة بالنس������بة إلى الكوي������ت، كونه من أكبر األس������واق في 
العالم، حيث بلغت قيمة واردات االحتاد األوروبي 1.2 مليار 
ي������ورو في ع������ام 2005 أكثر من 70 في املائ������ة منها واردات 

صناعية، مش������يراً إلى أن أوروبا الش������ريك األول للكويت من 
حيث التبادل التجاري ال������ذي تصل قيمته إلى 5900 مليون 
يورو، 3900 مليون يورو منها واردات و2000 يورو الصادرات 

الكويتية إلى أوروبا.

طلب كبير
ق������ال رمضان إن هناك طلبا كبيرا في الس������وق األوروبي 
على أنواع محدودة من الس������لع ميك������ن من خالل حتليلها أن 
جن������د أن هناك إمكانية لتصدير 31 منتجاً محليا كويتيا إلى 
السوق األوروبي. وأضاف أنه بعد التنقيح وتصفية املنتجات 
توصلت الدراس������ة إل������ى أن هناك 9 منتجات س������لعية عالية 
اجلودة ميكن من خاللها اقتحام الس������وق األوروبي بش������كل 
كبير مثل سلع التأثيث والبالستيك التي تشهد طلبا كبيراً.

ولفت رمضان إلى أن السوق األوروبي يعتبر من األسواق 
الصعبة بس������بب تعدد إجراءات التب������ادل التجاري والتدقيق 
في املواصفات واملقاييس وحصول املنتجات على ش������هادات 
اجلودة مث������ل ISO وSA، إضافة إلى توجه األوروبين نحو 

املنتجات الصديقة للبيئة.
وف������ي اخلت������ام دعا رمضان إل������ى ضرورة تنمي������ة املوارد 
البشرية ورفع مس������توى الكفاءة وتطوير املنتجات من خالل 
األبحاث وض������رورة االلتزام باملواصف������ات املطلوبة ومعايير 
اجلودة، إضافة إلى حتديث شبكة التوزيع من موانئ وطرق 

وبنى حتتية واالهتمام بالتسويق.
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القسائم

وّقعت الهيئة العامة للصناعة مع كلية العلوم اإلدارية 
في جامعة الكويت عقداً إلعداد دراسة بشأن إعادة تقدير 

مقابل االنتفاع بالقسائم الصناعية واخلدمية واحلرفية.
ووقع العقد عن هيئة الصناعة مديرها العام بالوكالة 
صقر العنزي، وعن كلية العلوم اإلدارية عميدها الدكتور 
بن  القائم  بالتعاون  ب��دوره  رح��ب  ال��ذي  العجمي،  راش��د 
العامة،  املصلحة  الصناعة خلدمة  وهيئة  الكويت  جامعة 
مشيراً إلى أن مدة الدراسة التي سيشارك فيها مستشارون 

ودكاترة جامعيون أربعة أشهر.
حق االنتفاع بالقسائم

من جانبه، أكد أستاذ بجامعة الكويت الدكتور عباس 
بالقسائم  االنتفاع  حق  على  ستركز  الدراسة  أن  املجرن 
الصناعية واخلدمية واحلرفية، والتي تقع حتت اشراف 

هيئة الصناعة.

وقال: إن الهدف من الدراسة هو إيجاد نوع من العدالة 
والشفافية في األسعار، والتي كانت تتم في السابق وفقا 
التفاصيل  الكثير من  تتضمن  وال  إداري��ة عامة،  لقرارات 
بشأن االختالفات بن املناطق الصناعية ونوعية اخلدمات 

املقدمة.
وخلص إلى القول إن الهدف من الدراسة هوالتوصل 
عوائد  تعظيم  ب��ن  ت���وازن  اقتصادية  دراس���ة  إي��ج��اد  إل��ى 
الدور  على  ذات��ه  الوقت  في  وحتافظ  الهيئة،  وإي���رادات 
الرئيسي لها لدعم منو القطاع الصناعي واألنشطة ذات 

العالقة.
وأشار إلى أنه سيتم حتديد مقابل االنتفاع بالقسائم 
الصناعية واحلرفية واخلدمات األخرى على أسس علمية 
وموضوعية تراعي األهداف التنموية للقطاعن الصناعي 
االنتفاع  حت��دي��د  عملية  تنمية  يحقق  ومب���ا  واخل���دم���ي، 

»الهيئة« توقع مع جامعة الكويت اتفاقية لدرا�سة تقدير حق

النتفاع بالق�سائم ال�سناعية واخلدمية واحلرفية واأ�سعار خدماتها الأخرى

بهدف إيجاد نوع من العدالة والشفافية في األسعار
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القسائم

بالقسائم، والتي يقع تخصيص عمليات استغاللها ضمن 
اختصاصات هيئة الصناعة.

تقدير مقابل االنتفاع
مقابل  تقدير  آليات  أهمية حتديد  على  العنزي  وش��دد 
الغير  إلى  الهيئة  تقدمها  التي  األخرى  باخلدمات  االنتفاع 
والسالمة  امل��واص��ف��ات  ومراقبة  املختبرات،  خ��دم��ات  مثل 
التبريد  البيئية، ومياه البحر ألغراض  الصناعية، والرقابة 
ومعاجلة املخلفات الصناعية الصلبة، وكذلك حتديد آليات 
تقدير مستويات عادلة للرسوم، مقابل املعامالت الرسمية 
مثل رسوم التراخيص الصناعية واحلرفية ورسوم االعفاءات 
اجلمركية، ورسوم التنازل عن القسائم أو نقل حق االنتفاع، 
مقابل  تقدير  على  يساعد  رياضي  من��وذج  بناء  عن  فضال 
االنتفاع واألسعار والرسوم املختلفة وفق معايير موضوعية 
من  مجموعة  إل��ى  إضافة  األساسي  السعر  تشمل  محددة 

األوزان في مقابل عناصر محددة للتسعير.
حتديث األسعار

وق����ال إن��ن��ا ن��ت��ط��ل��ع إل���ى وض���ع آل��ي��ة م���ح���ددة للتأشير 
تلك  حت��دي��ث  م��ن  ال��ه��ي��ئ��ة  تتمكن  بحيث   Indexation
األسعار في حال احلاجة إلى ذلك في ضوء التغييرات أو 
التطورات املستقبلية، وفقاً ملعايير وأوزان ترتبط مبجموعة 
من املتغيرات، إلى جانب تقييم اآلثار املختلفة املترتبة على 
النحو  والتسعير على  االنتفاع  مقابل  تقدير  إعادة  عمليات 

التالي:

السنوية  اإلي����رادات  على  املترتبة  ل��آث��ار  كمي  تقدير 
للهيئة.

تقدير اآلثار املتوقعة على أداء اجلهات املستفيدة من 
خدمات الهيئة.

مخرجات الدراسة
وعن مخرجات الدراسة أكد العنزي أن هذه املخرجات 

تتضمن ما يلي:
املشكلة،  ال��راه��ن: حت��دي��د طبيعة  ال��وض��ع  دراس���ة   <
احلاضر  الوقت  في  بها  املعمول  واآلليات  األس��س  وبيان 
في حتديد مقابل االنتفاع بالقسائم الصناعية والتجارية 
واخلدمية واحلرفية، وكذلك أسس وآليات حتديد رسوم 
الصناعي  القطاع  في  املستفيدين  من  املقدمة  اخلدمات 
التعاون  مجلس  دول  بلدان  بتجارب  مقارنة  الكويت،  في 

األخرى، أو جتارب دول إضافية في حاالت ذات صلة.
بالقسائم  االنتفاع  لتحديد  املقترح  القياس  من��وذج   <
والتجارية واخلدمية واحلرفية متضمنا جميع  الصناعية 

العناصر ذات الصلة وأسس القياس وطرقه.
اخلدمات  أسعار  لتحديد  املقترح  القياس  من��وذج   <
األسس  متضمنا  اإلداري���ة،  وال��رس��وم  الهيئة  من  املقدمة 
ومتضمنا  املقترحة،  التسعيرات  ملستويات  املوضوعية 
عمليات احملاكاة املختلفة بهدف حتديد األثر الكمي على 
املقترحة،  النماذج  في ضوء  للهيئة  املستقبلية  اإلي��رادات 

وفي ظل عدة فرضيات.
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الهيـئة ت�ا�صـل تنفيـذ

خطتها التدريبية ال�صن�ية

للصناعة  ال��ع��ام��ة  الهيئة  حت��رص 
ع��ل��ى ت��ق��دمي اجل���دي���د وامل��ت��ط��ور من 
إلى  تهدف  والتي  التدريبية،  البرامج 
في  العاملة  ال��ك��وادر  وتنمية  تطوير 
الهيئة وحتقيق األداء املتميز للموظف 

وأعلى درجات اجلودة في العمل.
وانطالقا من هذا املبدأ استكملت 
الهيئة تنفيذ اخلطة التدريبية السنوية 
2009/2008، والتي تعتمد أساسا على 
االحتياجات التدريبية إلدارات الهيئة، 
متدربا   )42( ع��دد  ت��دري��ب  مت  حيث 
ال����دورات التعاقدية  م��وزع��ن م��ا ب��ن 

والبرامج العامة وهي كالتالي:

البرامج التعاقدية:
1- مبادئ تطوير املناطق احلرة:

تهدف هذه الدورة لتنمية مهارات 
وكفاءات أعضاء جلنة املنطقة احلرة 
للوصول إلى تشخيص كامل للمنطقة 
احل����رة ووض����ع ح��ل��ول ل��ه��ا م���ن أجل 

تطويرها.
العملي للبعثات واإلجازات  املنهج   -2
الئحة  على  بالتطبيق  الدراسية 

البعثات 86/10:

قواعد  إلى شرح  البرنامج  يهدف 
وإج����������راءات ال���ب���ع���ث���ات واإلج��������ازات 
ب��ال��ت��ط��ب��ي��ق ع��ل��ى الئحة  ال���دراس���ي���ة 
البعثات 86/10 والقرارات والتعاميم 
الدراسية  البعثات  بشأن  لها  املكملة 

والدورات واإلجازات الدراسية.

البرامج العامة:
وتبويب  لتصنيف  املنسق  النظام   -1

السلع:
بالنظام  ال��ت��ع��ري��ف  إل����ى  ي���ه���دف 
النظام  وه��ي��ك��ل��ي��ة  وأه���داف���ه  امل��ن��س��ق 

استفاد منه 42 متدربًا

يئة
له
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الصناعية  ب��ال��ت��ص��ان��ي��ف  وع���الق���ت���ه 
ISIC، وإحصاءات التجارة اخلارجية 
بشكل عام لسلعة أو مجموعة سلعية 

معينة.

جلمهور  متميزة  خ��دم��ة  ت��ق��دمي   -2
العمالء واملراجعني:

تزويد  إل�����ى  ال���ب���رن���ام���ج  ي���ه���دف 
مهاراتهم  وتنمية  وتدريبهم  املشاركن 
اخلدمة  تقدمي  وأسلوب  مفهوم  على 
املتميزة للعمالء واملراجعن من خالل 
استخدام عناصر االتصال الفعال مع 

اآلخرين.

3- إستراتيجيات التسويق الفعال:
ي����ه����دف إل������ى ت��ن��م��ي��ة امل����ه����ارات 
وإخصائيي  مل���س���ؤول���ي  ال��ت��س��وي��ق��ي��ة 
واملنظمات،  ال��ش��رك��ات  ف��ي  التسويق 
وذل�����ك م���ن خ����الل إم����داده����م بأهم 
التسويقية  واالستراتيجيات  املفاهيم 

وتقسيم  احل��دي��ث��ة 
األس���������������واق ومن�����و 
املنتجات وتوزيعها.

دراس�����ة  إع�������داد   -4
اجل�����������������������������دوى 
االق�����ت�����ص�����ادي�����ة 
ل����ل����م����ش����روع����ات 

الصناعية:
البرنامج  ي��ه��دف 
املشاركن  إكساب  إلى 
العلمية  ب����اجل����وان����ب 
والعملية لدراسة وتقييم 
للمشروعات  اجل����دوى 
ال��ص��ن��اع��ي��ة م���ن خالل 

التسويقية  اجل���وان���ب  ع��ل��ى  ال��ت��رك��ي��ز 
واإلحصائية والفنية واملالية لدراسات 

اجلدوى االقتصادية للمشروعات.

وتقييم  ال���ت���دري���ب  م���راك���ز  إدارة   -5
العروض التدريبية:

املشاركن  ت���زوي���د  إل����ى  ي���ه���دف 
باملفاهيم واملعلومات وتنمية مهاراتهم 
التدريب في العملية  في إدارة مراكز 
وحتديد  ت��خ��ط��ي��ط  م���ن  ال��ت��دري��ب��ي��ة 
االحتياجات التدريبية وتقييم النشاط 
لكيفية  واملعايير  واألس���س  التدريبي 

تقييم العروض التدريبية.

6- إدارة املشروعات:
إملام  حتقيق  إلى  البرنامج  يهدف 
املشاركن مبدى أهمية استخدام اإلدارة 
املشروع  أهداف  لتحقيق  فعالة  كأداة 
والتكاليف  والوقت  اجل��ودة  حيث  من 

جانب  م��ن 

التي  وتنظيم األعمال  واملقاول  املالك 
نتائج  وق��ي��اس  امل��ش��روع  تنفيذ  تسبق 

األعمال.

امل��خ��ال��ف��ات اإلداري�����ة  ت��ش��خ��ي��ص   -7
واملالية والرقابة عليها:

التجاوزات  مناقشة  إل���ى  ي��ه��دف 
واحلديثة  ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة  وامل���خ���ال���ف���ات 
والتركيز على ضرورة إعادة النظر في 
املعايير والقواعد التي حتكم املخالفات 

والتجاوزات املالية واإلدارية.

التطوير  إدارة  تنظم  وس��وف  هذا 
تخصصية  دورات  ع����دة  اإلداري 
وفقاً  الهيئة،  إدارات  لكل  مستقبلية 
التخصصية،  التدريبية  الحتياجاتها 
وذلك مواكبة للتغيرات املتسارعة في 
األساليب والنظم واملناهج املستخدمة 

في العمل.
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هيئة 

ال�صناعة 

نظمت دورة

»مبادئ 

تط�ير 

املنطقة 

احلرة«

نظمت الهيئ������ة العامة للصناعة دورة »مب������ادئ تطوير املنطقة 
احل������رة« خالل الفت������رة 8-10 يوليو ف������ي مبنى الهيئ������ة باملنطقة 

احلرة.
وقام املستشار روبرت هيوود، رئيس املنظمة العاملية للمناطق 
األقتصادية، بتق������دمي الدورة للعاملن ف������ي املنطقة احلرة، حيث 
كانت هذه الدورة تهدف إلى مساعدة العاملن في املنطقة احلرة 

على تطوير رؤية مشتركة ملستقبل املنطقة احلرة في الكويت.
واش������تمل التدريب على جذب املس������تثمرين وتقدمي اخلدمات 

وتعريف املستثمرين باملزايا التي ستمنحها لهم املنطقة احلرة.
كما اش������تمل التدريب على تقدمي أفضل السبل لقياس وإدارة 
أداء املنطق������ة احل������رة في الكويت من خ������الل التعرف على أفضل 
التطبيقات في هذا الش������أن وحتديد االستراتيجية املناسبة لبيئة 

الكويت.

يئة
له

د ا
صا

ح

20 العدد الثاني واخلمسون - سبتمبر  2008
P.O.BOX 10210, SHUAIBA 65453, KUWAIT. TEL: +965-3262095       www.kcckw.com



P.O.BOX 10210, SHUAIBA 65453, KUWAIT. TEL: +965-3262095       www.kcckw.com



عية
صنا

ض 
عار

م

22 23العدد الثاني واخلمسون - سبتمبر  2008 العدد الثاني واخلمسون - سبتمبر  2008

تشارك الهيئة العامة للصناعة في معرض صنع في اخلليج 2008 الذي سيقام بدورته الثانية 
في عمان في اململكة األدرنية الهاشمية خالل الفترة من 10- 13 نوفمبر 2008 بتنظيم احتاد غرف 
األردن  في  الدولية  للمعارض  اخلليج  شركة  بدورها  كلفت  والتي  اخلليجي،  التعاون  مجلس  دول 

بالتنظيم.
العام الذي يشمل جميع القطاعات الصناعية،  ويعتبر هذا املعرض أحد املعارض ذات الطابع 
اخلليج  دول  بني  والتجارية  االقتصادية  الروابط  وزي��ادة  تنمية  في  يكون مساهمًا  أن  املتأمل  ومن 
العربي ودولة اململكة األردنية الهاشمية والدول احمليطة كسورية والعراق ولبنان وفلسطني الذين 

سيكونون من زوار املعرض.
فيها اجلناح  ويحتل  البعض،  بعضها مع  املعرض في ثالث صاالت منفصلة مترابطة  وسيقام 
الكويتي مساحة عرض تبلغ 234 مترًا مربعا في املدخل A، وذلك في مركز زارا للمعارض بجانب 

في عّمان في األردن.
كما قدمت الهيئة العامة للصناعة دعما بنسبة 100٪ من قيمة اجلناح للمنشآت الكويتية، والذي 

بدوره يحقق هدف دعم الهيئة، وهو الوصول باملنتجات الكويتية إلى األسواق اخلليجية والعربية.

سيقام في مدينة عّمان خالل الفترة من  10 - 13 نوفمبر 2008

الكويت ت�صارك يف معر�ض �صنع يف اخلليج 2008
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تشارك الهيئة العامة للصناعة في معرض البناء والديكور السادس الذي سيقام 
في سلطنة ُعمان في مركز معرض ُعمان الدولي في مسقط خالل الفترة من 16 - 18 
مارس 2009، املتخصص في كل ما له عالقة بأساسيات املنازل الداخلية ومواد البناء 

الصناعية، والذي تنظمه شركة أعمال املعارض العمانية.
أقطاب  اهتمام  تالقي  التي  املهمة  املعارض  املعرض من ضمن سلسلة  هذا  ويعد 
صناعة اإلنشاءات والبناء والديكور، والذي سيشارك به عدد من الدول العاملية الكبرى، 
باإلضافة إلى دول مجلس التعاون اخلليجي، كما سيحتل اجلناح الكويتي باملعرض 

مساحة 225 مترا مربعا
للمنشآت  اجلناح  قيمة  من   ٪100 بنسبة  دعما  للصناعة  العامة  الهيئة  وستقدم 
الكويتية املشاركة، وذلك في إطار املساعي التي تبذلها الهيئة العامة للصناعة لدعم 

الصناعة واملنتج.

سيقام في سلطنة ُعمان خالل الفترة من 16 -18 مارس 2009

»الهيئة« ت�صارك يف معر�ض البناء والديكور



ال�صانع: »الك�يتية للم�صروعات

ال�صغرية واملت��صطة« قبلت 12 م�صروعًا من 

100 مبادر خالل الن�صف الأول من العام احلايل

دد
لع

ء ا
لقا

قال إن الشركة غيرت أسلوب مشاركتها بأسلوب املشاركة املتناقصة

خاص »الصناعة والتنمية«:

للمشروعات  الكويتية  الشركة  إدارة  مجلس  رئيس  فتح 
الــصــانــع صـــدره واســعــًا ملجلة  الــصــغــيــرة واملــتــوســطــة مطلق 
»الصناعة والتنمية«، وأوضح من خاللها طبيعة عمل الشركة 
وعدد املبادرين ومستقبل قطاع املشروعات الصغيرة واملتوسطة 

خالل املرحلة املقبلة.
هذا  تطور  تــواجــه  التي  التحديات  إلــى  الصانع  وتــطــرق 
القطاع، داعيًا الدولة وكذلك رجال األعمال إلى دعمه ماديًا 
ومعنويًا وإمداد املبادرين بالدراسات الفنية التي تساعدهم على 

اختيار شركاتهم بعناية ومساعدتهم في تسويقها مستقباًل.
وأضاف موضحًا مدى صعوبة اإلجراءات احلكومية اخلاصة 
بتأسيس املشاريع )الشركات( مثل إجراءات وزارة التجارة ووزارة 

الشؤون، والهيئة العامة للصناعة وبلدية الكويت.
الشركة  اتخذتها  التي  املهمة  اخلطوات  أهم  من  إن  وقــال 

تغيير  هــي  املستثمرين  صــغــار  خلــدمــة 
سياسة املشاركة وحتويلها إلى أسلوب 

املتناقصة. باإلضافة إلى  املشاركة 
مـــحـــاولـــة خــلــق عـــالقـــات عمل 
احلكومية  اجلــهــات  مــع  طيبة 
بـــاملـــشـــروعـــات  الـــصـــلـــة  ذات 
باملسؤولني  وااللتقاء  الصغيرة 
خلــدمــة وتــســهــيــل اإلجـــــراءات. 
الدوام  على  الشركة  أن  مــؤكــدًا 
تــســعــى، وبــشــكــل مــســتــمــر، نحو 
تطوير خدماتها ملا فيه مصلحة 

املبادرين.

ورأى الصانع أن الكويت ميكن أن تؤدي دورًا رياديًا في 
وأن  واملتوسطة  الصغيرة  املشروعات  مجال  في  املنطقة 
هناك  كانت  ما  إذا  املجال،  هذا  في  التنمية  قاطرة  تكون 
النية اجلادة من قبل املبادرين، وكذلك من الدولة التي لم 
تبخل باجلهد واملال من أجل وضع الشباب على الطريق 

الصحيح.
وقال الصانع »العالم كله يتحدث بلغة املشروعات الصغيرة 
احمللية  مــن  الــصــني  تنقل  أن  استطاعت  حيث  واملــتــوســطــة«، 
التي  منتجاتها  خــالل  مــن  »بامتياز«  العاملية  إلــى  الــشــديــدة 
شرقًا  العالم  دول  بها  يجوبون  شبابها  من  املاليني  يحملها 
وغربًا، كما أن تلك املشروعات ساهمت في تكوين الناجت احمللي 
لدول نامية ومتقدمة وصلت في بعض األحيان إلى أكثر من 
60٪، كما أن العالم سيتجه بقوة إلى العمل وفق تلك املعطيات 

مستقباًل.
خصوصية  عن  يبتعد  أال  حديثه  في  الصانع  وحــاول 
كانوا  »الــنــواخــذة«  إن  بالقول  الكويتية  البيئة 
أول مـــن عـــبـــروا الــبــحــر »الــصــعــب« ومـــدوا 
املشترك  االقتصادي  العمل  إلى  جتارتهم 
مع دول كثيرة منها الهند وبنغالديش 

وغيرهما.
الصانع قال لـ »الصناعة والتنمية« 
إن عدد املبادرين بلغ 100 مبادر خالل 
النصف األول من العام احلالي، ورفعت 
الشركة نسبة مساهمتها في رأس املال 

لتصل إلى 80٪ بداًل من ٪50.
وفيما يلي تفاصيل اللقاء:
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> ت���درس ال��ش��رك��ة ح��ال��ي��ًا ال��ع��دي��د من 
إلى  عددهم  يصل  والتي  املبادرين،  طلبات 
القطاعات  أن���واع  مختلف  ف��ي  م��ب��ادر   300
االقتصادية، فهل ميكن معرفة عدد األفراد 
ال��ذي��ن مت اخ��ت��ي��اره��م؟ وم���ا ه��ي األسس 
اتباعها لالختيار؟، وهل  التي مت  واملعايير 
واملستفيدين  عدد  زي��ادة  في  الشركة  تفكر 
خالل  واملتوسطة  الصغيرة  امل��ش��اري��ع  م��ن 

العامني املقبلني؟
تقدموا  ال��ذي��ن  امل��ب��ادري��ن  ع��دد  بلغ   -
األول  النصف  خ��الل  للشركة  مبشاريعهم 
وقامت  م���ب���ادر،   )100( ال���ع���ام  ه���ذا  م���ن 
الشركة بدراسة )78( طلبا، ومتت املوافقة 
ومعايير  أس��س  وف��ق  مشروعا   )12( على 
خاصة ودقيقة اعتمدت على فكرة املشروع 
وكفاءة ومؤهالت املبادر وقدرته على إدارة 
دراسة  أظهرتها  ال��ت��ي  وال��ن��ت��ائ��ج  امل��ش��روع 
الشركة  وت��س��ع��ى  االق��ت��ص��ادي��ة،  اجل����دوى 
الوسائل  وبشكل مستمر مبختلف  جاهدة، 
املعارض  إل��ى  إض��اف��ة  املمكنة  اإلع��الم��ي��ة 
واملؤمترات واحملاضرات التي تشارك فيها، 
من خدماتها  املستفيدين  ع��دد  زي��ادة  إل��ى 

وفق الضوابط والشروط املعتمدة لديها.

شروط جديدة
شروط  م��ن  غيرت  الشركة  أن  ت��ردد   <
امل��ش��ارك��ة ل��ل��ش��ب��اب، خ��اص��ة ف��ي��م��ا يتعلق 
الذي تشارك  التمويل  وقيمة  املدة  بعنصر 

الشركة  جهود  إط��ار  في  وذل��ك  الشركة  به 
الصغيرة  امل���ش���اري���ع  ل��ت��ط��وي��ر  احل��ث��ي��ث��ة 
واملتوسطة، فهل ميكن معرفة تلك الشروط 
أداء قطاع  ت��ط��وي��ر  ف��ي  وأث��ره��ا  اجل��دي��دة 

املشروعات الصغيرة واملتوسطة مستقباًل؟
- ق���ام���ت ال���ش���رك���ة ب��ت��غ��ي��ي��ر ش����روط 
خبراتها  على  بناء  املشاريع  في  مشاركتها 
السوق  ف��ي  اجل��اري��ة  وال��ت��ط��ورات  السابقة 
ال��س��ق��ف األعلى  رف����ع  احمل���ل���ي، ح��ي��ث مت 
حلدود مساهمتها برأسمال املشروع مبا ال 
يتجاوز 80٪ كحد أقصى بدال من 50٪، كما 
8 سنوات  إلى  لتصل  املشاركة  فترة  زادت 
ب����دال م���ن خ��م��س سنوات،  ك��ح��د أق��ص��ى 
السابق  املطبق في  التخارج  أسلوب  وألغي 
مبوجب  التخارج  على  يعتمد  ك��ان  وال���ذي 
الشركة  مساهمة  إل��ى  تضاف  ثابتة  نسبة 
خالل سنوات املشاركة، وتتغير وفق السنة 
املطلوب التخارج فيها، والتي تبدأ من ٪10 
لتصل إلى 15٪ في نهاية السنة اخلامسة، 
واألسلوب املتبع حالياً هو التخارج بأسلوب 
ما  على  يعتمد  ال��ذي  املتناقصة  املشاركة 
يقوم  س��ن��وي��ة  أرب����اح  م��ن  امل��ش��روع  يحققه 
الشركة  حصص  ب��ش��راء  امل��ب��ادر  مبوجبها 
في  الصغيرة  املشروعات  لتطوير  الكويتية 
كانت  س��واء  التملك  حل��ن  سنة  ك��ل  نهاية 

خالل سنوات املشاركة أو في نهايتها.
التي  املزايا  من  إضافة عدد  كما متت 
على  حصوله  في  تتمثل  امل��ب��ادر  بها  يتمتع 

وفق  الشركة  قبل  من  يحدد  شهري  رات��ب 
املبادر  ومواصفات  املشروع  ونشاط  طبيعة 
مبختلف املجاالت إلى جانب حصوله على 
حوافز أداء تتراوح بن 20و30٪ من األرباح 
نصيبه  إل��ى  باإلضافة  احملققة،  الصافية 
من األرب��اح السنوية. كما مت منح املبادرين 
امل��ه��ن��ي��ن )ال��ص��ي��ادل��ة، األط���ب���اء، احملامن 
واملهندسن( الصادرة لهم تراخيص معتمدة 
مبزاولة املهنة نسبة 25٪ من األرباح السنوية 
الراتب  إلى  باإلضافة  للمشروع،  الصافية 

واملزايا األخرى املنصوص عليها سابقاً.
واضحاً  التغيير  ه���ذا  أث���ر  ك���ان  وق���د 
بطلبات  املتقدمن  ع��دد  زي���ادة  خ��الل  م��ن 

املشاركة باملشاريع مع الشركة.

رعاية كاملة للمبادر
التي  األه���داف  من  العديد  للشركة   <
تسعى إلى تطويرها وتأهيل قدراتها سواء 
ع��ل��ى امل��س��ت��وى ال��ف��ن��ي م���ن خ���الل تقدمي 
املشورة أو زيادة حجم الدعم املادي لألفراد 
وت��وج��ي��ه��ه��م خ���الل م��رح��ل��ة ال��ش��راك��ة إلى 
مملوكًا  امل��ش��روع  ويصبح  التخارج  يتم  أن 
التي  اإلمكانات  هي  ما  ل��ألف��راد،  بالكامل 
من  يتمكن  لكي  للمبادر  الشركة  توفرها 
تسويق مشروعه وضمان استمرارية بقائه؟
للمبادر  كاملة  رعاية  الشركة  تقدم   -
املهارات  والنقص في  بعد حتديد قدراتها 
الدعم  خ��الل  وذل��ك من  منها،  يعاني  التي 
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أداء  املتعلق مبهارة  الفني 
التجارية  األن��ش��ط��ة  وإدارة 
إلى  وال���ت���دري���ب، إض���اف���ة 
تسويق  ف�����ي  امل����س����اع����دة 
املشاريع التي تساهم فيها مع 
املبادرين الكويتن، وذلك رغبة منها 
إلى انعكاس هذا االنتشار والترويج على 
حضانة  بعد  استمراريته  لضمان  املشروع 
الشركة له خالل مراحل التأسيس، وحتى 
ذلك  بعد  وم��ا  التخارج  إل��ى حن  التشغيل 
أيضاً، لذا فأن الشركة تقوم بتوجيه تسويق 
خدمات املشاريع  بن املبادرين أنفسهم حتى 
تسعى  كما  البعض،  بعضهم  من  يستفيدوا 
املشاريع  وإبراز جناحات  إلى إظهار  دائماً 
التي ساهمت فيها وتسلط األضواء عليها 
إعالميا كلما سنحت الفرصة، كما أن هناك 
دورات تدريبية تقيمها الشركة بالتعاون مع 
عدد من اجلهات املهتمة باملشاريع الصغيرة 
للمبادرين  ت��خ��ص��ص  وال���ت���ي  ال���دول���ة  ف���ي 
أن جميع  ذل���ك  إل���ى  وأض���ف  ع���ام،  بشكل 
لها  حتدد  الشركة  تؤسسها  التي  املشاريع 
العاملن  أح��د  وأع��ض��اؤه��ا  إداري����ة   جلنة 
والتي هي مبنزلة  نفسه،  واملبادر  بالشركة 
األوضاع  ك��ل  ملتابعة  مصغر  إدارة  مجلس 
ال��ع��ام��ة ل��ل��م��ش��روع، وي��ق��وم مم��ث��ل الشركة 
واملشورة  النصح  بتقدمي  اللجنة  ه��ذه  في 
بالتعاون  للمشروع  التطوير  وم��ق��ت��رح��ات 
دون  من  هو  وال��ذي  حسابات،  مراقب  مع 
شك أحد العوامل الرئيسية لتوجيه املبادر 
من خالل املالحظات التي يقدمها في كل 
ربع سنة، وذلك ملعرفة املؤشرات احلقيقية 
املبادر  ع��ل��ى  ي��ج��ب  ال��ت��ي  واالن���ح���راف���ات 
لتحقيق  الصحيح  املسار  نحو  تصحيحها 

األرباح للمشروع.

مميزات خاصة
> ما هي املميزات التي توفرها الشراكة 
املشروعات  لتمويل  الكويتية  الشركة  بني 
من  غيرها  دون  م��ن  واملتوسطة  الصغيرة 

اجلهات العاملة في هذا القطاع؟
- أهم املميزات التي توفرها الشراكة 
املشروعات  لتطوير  الكويتية  الشركة  بن 

ال���رات���ب وحوافز  ال��ص��غ��ي��رة وامل���ب���ادر ه��و 
إلى  ب��اإلض��اف��ة  ل��ل��م��ب��ادر،  املمنوحة  األداء 
املال  رأس  على  ثابتة  فائدة  تقاضي  ع��دم 
بإعداد  بنفسها  ال��ش��رك��ة  وق��ي��ام  امل��م��ن��وح 
دراس��ات اجل��دوى لبعض املشاريع داخلياً، 
بعض  بدراسات  أيضا  املادية  ومساهمتها 
املميز  الفني  لتخصصها  خارجيا  املشاريع 

وارتفاع تكاليفها.
املتناقصة  املشاركة  بأسلوب  واملقصود 
هو أن يحل املبادر محل الشركة في ملكية 
املشروع تدريجيا بدءا من السنة األولى بعد 
سداده جزءا من مساهمتها من العائد الذي 
يؤول إليه من األرباح السنوية واحلوافز أو 
من م��وارده األخ��رى اخلاصة، مما يخفض 
إلى  الشركة  مساهمة  نسبة  من  تدريجيا 
أن يتم االنتهاء من عملية السداد، ويصبح 

املبادر مالكا للمشروع بالكامل.

التنسيق مطلوب
ت��رع��ى قطاع  متعددة  ج��ه��ات  ه��ن��اك   <
املشروعات الصغيرة واملتوسطة مثل البنك 
املشروعات  ت��ط��وي��ر  وب��رن��ام��ج  ال��ص��ن��اع��ي 
ال��ص��غ��ي��رة ال��ت��ي ي��رع��اه��ا م���ش���روع كويتي 
وأف���ت���خ���ر، ف��ه��ل ه��ن��اك ت��ن��س��ي��ق ب���ني تلك 
هذا  يتم  وكيف  أي مستوى  وعلى  اجلهات 

التنسيق إن وجد؟
املختصة  اجلهات  بن  االلتقاء  يتم   -
وخارجياً  محلياً  الصغيرة  املشاريع  بتمويل 
تقام  التي  وامل��ؤمت��رات  املعارض  من خ��الل 
لهذه األغراض، ويتم خالل هذه املناسبات 

ت���ب���ادل األف���ك���ار واالق���ت���راح���ات ب���ن هذه 
اجلهات، ولكن ال يوجد تنسيق رسمي بهذا 
اخلصوص، ونحن نرحب بأي تنسيق يخدم 

شريحة املبادرين في املشاريع الصغيرة.

التحديات القائمة
> تواجه املشروعات الصغيرة واملتوسطة 
العديد من التحديات احلالية واملستقبلية، 
فما هي هذه التحديات وما الذي قامت به 

الشركة ملعاجلتها؟
ال��ت��ي تواجه  ال��ت��ح��دي��ات  أه���م  م���ن   -
الشركة هي صعوبة اإلج��راءات احلكومية 
اخلاصة بتأسيس املشاريع )الشركات( مثل 
الشؤون،  ووزارة  التجارة،  وزارة  إج���راءات 
الكويت.  وبلدية  للصناعة  العامة  والهيئة 
اتخذتها  التي  املهمة  اخلطوات  أه��م  وم��ن 
املشاركة  س��ي��اس��ة  ت��غ��ي��ي��ر  ه���ي  ال���ش���رك���ة 
املتناقصة.  املشاركة  أسلوب  إلى  وحتويلها 
محاولة خلق عالقات عمل  إلى  باإلضافة 
الصلة  ذات  احلكومية  اجل��ه��ات  م��ع  طيبة 
باملشروعات الصغيرة وااللتقاء باملسؤولن 
والشركة على  اإلج��راءات  وتسهيل  خلدمة 
الدوام تسعى، وبشكل مستمر، نحو تطوير 

خدماتها ملا فيه مصلحة املبادرين.

الدعم لكل القطاعات
دراس�����ة طلبات  ف���ي  ال��ش��رك��ة  ت��رك��ز   <
امل���ب���ادري���ن ع��ل��ى امل���ش���روع���ات ال��ع��ام��ل��ة في 
ال��ق��ط��اع اخل���دم���ي، ف��م��ا ال��س��ر ف��ي ذلك؟ 
القطاعات  بتوسيع  توجهات  هناك  وه��ل 
للعمل  املتقدمة  للمجاالت  االق��ت��ص��ادي��ة 

خالل املرحلة املقبلة؟
- الشركة تساهم مبختلف القطاعات 
االق���ت���ص���ادي���ة ومب��خ��ت��ل��ف امل���ش���اري���ع من 
السوق  ط��ل��ب  ب��ح��ك��م  ول��ك��ن  دون حت��دي��د 
على  تتركز  أغلبها  امل��ش��اري��ع  ف��إن  احمل��ل��ي 
بقية  عليه  تعتمد  والذي  القطاع اخلدمي، 
يتم  أن  مثل  مساندة  كخدمات  القطاعات 
وكما  آخ��ر،  مشروع  مشروع خلدمة  إنشاء 
القطاعات  بعض  ف��ي  امل��ش��اري��ع  بعض  أن 
كالقطاع الصناعي والتكنولوجي حتتاج إلى 
رؤوس أموال ضخمة، فهي بالتالي ال تعد 

وافقت على  ال�رشكة 

زيادة م�ساهمتها اإىل 

80٪ بدالً من 50٪ لتحفيز 

على  ال�سباب  ق���درات 

القطاعات  يف  العمل 

املختلفة االقت�سادية 
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مشاريع صغيرة، وال تدخل ضمن الشريحة 
املستهدفة.

املمولة  امل���ش���روع���ات  ح��ج��م  ه���و  م���ا   <
اإلحصائيات  آلخ��ر  وفقًا  الشركة  قبل  من 
التي  القطاعات  نوعية  هي  وم��ا  املتاحة؟ 

يتم متويلها خالل املرحلة املقبلة؟
املشروعات  أم��وال  بلغ حجم رؤوس   -
ال��ت��ي س��اه��م��ت ب��ه��ا ال��ش��رك��ة م��ن��ذ بداية 
اإلحصائيات  آخر  وحتى  الشركة  تأسيس 
املتاحة نحو 9.082.500دينار وبلغت نسبة 
مساهمة الشركة فيها 4.452.970 دينارا، 
ب��ن خدمي،  م��ا  ال��ق��ط��اع��ات  تنوعت  وق��د 
وحرفي،  وتكنولوجي  وجت��اري،  وصناعي، 
قطاعا  تعتمد  ال  الشركة  أن  ذكرنا  ومثلما 
تساهم مبختلف  بل هي  ملساهمتها،  معن 

القطاعات.
شريك  لالستثمار  ال��ع��ام��ة  الهيئة   <
ت��ك��وي��ن الشركة  ف��ي  اس��ت��رات��ي��ج��ي وف��ع��ال 
وتأسيسها للعمل، فهل هناك النية لتوسيع 
قاعدة املتعاملني للشركة مستقباًل من قبل 
الهيئة وما هي مالمح تلك االستراتيجية 

املقبلة إن وجدت؟
العامة لالستثمار هي املبادر  الهيئة   -
املؤسس للشركة الكويتية لتطوير املشروعات 
الصغيرة وذلك بغرض ترويج وتوسيع حجم 
الناجت  في  الصغيرة  االقتصادية  املشاريع 
الوطني اإلجمالي وحرصاً من الهيئة على 

الصغيرة، فقد  املشاريع  إثراء ودعم قطاع 
كلفت شركات كويتية أخرى بإدارة توظيف 
املشاريع  ف��ي  للمشاركة  مخصصة  أم���وال 
املنافسة  زيادة  بهدف  واملتوسطة  الصغيرة 
متنوعة  ب��دائ��ل  وت��وف��ي��ر  اخل��دم��ة  لتحسن 

للباحثن عن املشاريع الصغيرة.
املشروعات  م��س��ت��ق��ب��ل  ت����رون  ك��ي��ف   <
البيئة  ظ���ل  ف���ي  وامل���ت���وس���ط���ة  ال��ص��غ��ي��رة 
االقتصادية احلالية؟ وما هو الدور املطلوب 
التنمية  في  املشروعات  تلك  أداء  لتفعيل 

االقتصادية واالجتماعية؟
- البيئة االقتصادية احلالية في ازدهار 
متواصل مما يؤثر إيجابيا في عمل الشركة 
بتقدمي خدمات التمويل، ويجب أن تستغل 
مضافة  قيمة  باعتبارها  املشروعات  هذه 
الكويتي،  االقتصاد  تنمية  في  تأثير  وذات 
الصغيرة  امل��ش��روع��ات  مستقبل  أن  ون���رى 
املنافسن  كثرة  والدليل  واع��د  واملتوسطة 
أو  عليه س��واء من قبل اجلهات احلكومية 
القطاع اخلاص، ويالحظ االهتمام الكبير 
بهذا القطاع أيضا على مستوى دول مجلس 
تسهيل  فقط  واملطلوب  اخلليجي،  التعاون 
والتفات  الشركات  هذه  تأسيس  إج��راءات 
احلكومة إلى استغالل املنتجات واخلدمات 
أو  باملناقصات  املشاريع  تقدمها هذه  التي 
الترسيات احلكومية إذا ما التزمت حدود 

اجلودة واملعايير املطلوبة.

> ال��ع��م��ل االق��ت��ص��ادي ف��ي ك��ث��ي��ر من 
املشروعات  تشجيع  على  يقوم  العالم  دول 
الصغيرة واملتوسطة لذا أسست تلك الدول 
هناك  فهل  العمل،  هذا  لتنظيم  مؤسسات 
في  اجل��ه��ود  ت��ل��ك  ل��ت��وح��ي��د  ن��ي��ة مستقباًل 
مؤسسة ضخمة تستطيع من خالله توسيع 
الصغيرة  امل��ش��روع��ات  ق��ط��اع  ف��ي  ال��ع��م��ل 

واملتوسطة؟
إدارة  ف����ي  ط��ري��ق��ت��ه��ا  دول������ة  ل���ك���ل   -
وخصائصها  ظ��روف��ه��ا  وف���ق  اق��ت��ص��اده��ا 
وال����راع����ي األس���اس���ي جلميع  ال��ث��ق��اف��ي��ة، 
احلكومة،  هو  الصغيرة  للمشاريع  املمولن 
والتنوع يكون بغرض املنافسة وإثراء العمل، 
لكن اجلميع يعمل حتت استراتيجية واحدة 

ويسعى إلى حتقيق هدف مشترك.
الوحيد  الطرف  هو  اخل��اص  والقطاع 
ال���ق���ادر ع��ل��ى دع����م ال��ن��م��و وزي������ادة حجم 
ال��ن��اجت احمل��ل��ي اإلج��م��ال��ي، وخ��اص��ة غير 
التنمية  حتقيق  على  القادر  وهو  النفطي، 
املستدامة وحتمل أعباء النمو االقتصادي، 
ب��ل وأص��ب��ح ال��ن��م��وذج االق��ت��ص��ادي األكثر 
ال���ذي يعتمد على  ه��و االق��ت��ص��اد  جن��اح��اً 
املبادرة اخلاصة وحرية العمل االقتصادي 
واالحتكام إلى آليات السوق. والدولة تشرع 
وتراقب لضمان شفافية االقتصاد وسيادة 
الضرائب  ف��رض  في  احل��ق  ولها  القانون، 
واستخدامها كأداة لتمويل اخلزانة العامة.
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الهدف من البرنامج:
تصديرها  وترسيخ  الصناعية  املنشآت  إنتاج  تعزيز  إل��ى  يهدف 
وتنميته، وذلك عن طريق رفع قدراتها اإلنتاجية واإلدارية والتسويقية 
باقتدار  اخلارجية  املنافسة  مواجهة  إل��ى  يؤهلها  مستوى  تبلغ  كي 

وتسجيل نتائج متنامية في صادراتها.
السوق  التي تعمل في  املنشآت الصناعية  اكتشاف  إلى  باإلضافة 
تطوير  طريق  عن  وذل��ك  التصدير،  على  ق��درة  ولديها  فقط  احمللي 
يؤهلها  مستوى  لتبلغ  والتسويقية  واإلداري����ة  اإلنتاجية  ق��درات��ه��ا 

للتصدير في األسواق اخلارجية.

مراحل البرنامج:
1- جلنة تطوير صادرات املنشآت الصناعية، وتضم كاًل من:

الصناعية(  ال��ص��ادرات  تنمية  )مركز  للصناعة  العامة  الهيئة   <
رئيسًا ومقررا.

> غرفة جتارة وصناعة الكويتية.
> بنك الكويت الصناعي.

> احتاد الصناعات الكويتية.
> وزارة املالية )جلنة اختيار البيوت االستشارية(.

والتي تقوم بدورها ب��:
البرنامج  في  الصناعية  املنشآت  انضمام  دراسة ملفات طلبات   <

واعتمادها.
> املوافقة على املكاتب االستشارية ضمن معايير محددة.

> تقييم ومتابعة الدراسة.

2 - دراسة املنشأة الصناعية:
مرحلة التشخيص:  -1

تتعلق بالوقوف على نقاط الضعف والقوة للمنشأة الصناعية
SWOT

 strengths – weaknesses – opportunities –(
)threats

ويشمل هذا التشخيص جميع جوانب املنشأة الصناعية )اإلدارة – 
التسويق – اإلنتاج – املواد األولية – العالمات التجارية – الشهادات 

احلاصلة عليها املنشأة ... (.
مرحلة خطة التأهيل وصياغة اإلستراتيجية:  -2

تشمل اخلطة عددا من البرامج التنفيذية بهدف تطوير املنشأة 

الصناعية  امل���ن���ش���آت  مت���ث���ل 
الكويتية مركز االهتمام ملا تؤديه 
من دور أساسي في حتقيق أهداف 
الصادرات  تنمية  إس��ت��رات��ي��ج��ي��ة 
الصناعية الكويتية، ومن بني هذه 
األهداف العمل على تعزيز أنشطة 
وتطوير  التصديرية  اإلم��ك��ان��ات 
وتنفيذ  ب��وض��ع  وذل���ك  إسهامها، 
القدرة  لتنمية  متكامل  برنامج 
الصناعات  ملنشآت  التصديرية 
وقد  أدائ��ه��ا،  وتطوير  التحويلية 
أبرزت مرحلة التشخيص مالمح 
ال���ك���وي���ت���ي م����ن خالل  ال����ع����رض 
النشطة  ال��ص��ن��اع��ي��ة  امل���ن���ش���آت 

واألسواق املستوعبة.
وق������د ان���ط���ل���ق���ت ف����ك����رة ه���ذا 
توسيع  م��ن��ط��ل��ق  م���ن  ال��ب��رن��ام��ج 
للمنشآت  التصديرية  ال��ق��اع��دة 
األسواق  في  الكويتية  الصناعية 
واملنصوص عليها ضمن  العاملية، 
لدولة  التصديرية  اإلستراتيجية 

الكويت بغرض:
التنافسية  ال�����ق�����درة  زي�������ادة   <
للصادرات الصناعية الكويتية.

> تطوير وحتسني جودة املنتجات 
منتجات  وت���ق���دمي  احل���ال���ي���ة 

جديدة.
تصديرية  م��ع��ل��وم��ات  ت��وف��ي��ر   <

دقيقة ومحدثة.
> تطوير القوى البشرية الوطنية 

في مجال تنمية الصادرات.
> تسهيل اإلجراءات التصديرية.

لتصدير  ف��رص  وإي��ج��اد  خلق   <
املنتجات الصناعية الكويتية.

برنامج تطوير �صادرات املن�صاآت ال�صناعية
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تقدير  إل���ى  ب��اإلض��اف��ة  امل���ج���االت،  ف��ي جميع 
مع  اخلطة  إلجن��از  الضرورية  املالية  التكلفة 

جدولة زمنية.

اإلجراءات:
تتمثل في التالي:

> طلب االنضمام في البرنامج.
برنامج  قبل جلنة  م��ن  امل��ق��دم  امللف  دراس���ة   <

التأهيل.
> إجراء دراسة تشخيص.

> وضع خطة التأهيل .
> تنفيذ اخلطة.

> متابعة نتائج التطبيق.
> تقييم البرنامج.

قائمة باملكاتب االستشارية املعتمدة:
1- شركة اخلبرات الدولية لالستشارات.

2- مركز اجلودة العاملي.
3- شركة املستشارون العامليون.

للتدريب  ال���ب���ش���ري  االس���ت���ث���م���ار  ش���رك���ة   -4
واالستشارات.

5- الدار العربية لالستشارات 
6- النظم الصناعية واإلدارية املتخصصة.

7- مركز التنمية اإلستراتيجية.

8- التزام لالستشارات االقتصادية واإلدارية.
9- الشركة الكويتية لالستشارات واالستثمار.

االقتصادية  ل��الس��ت��ش��ارات  ال��ف��وز  ش��رك��ة   -10
واإلدارية.

11- بيت االستشارات العاملي.
12- جلوبل اخلليج لالستشارات.



1 - الصفحة الرئيسية:
www.kuwaiteoport. يستطيع املتصفح ملوقع مركز تنمية الصادرات الصناعية

com التي يدعمها املركز االطالع خالل هذه الصفحة على آخر األخبار واملستجدات 
واملعارض  واملؤمترات  الندوات  مثل:  والفعاليات  للصناعة  العامة  بالهيئة  املتعلقة 

العاملية والدولية.
2 - معلومات عن املركز:

يعتبر وضع استراتيجية تصديرية لدولة الكويت والبرامج التنفيذية 
وبناء  الكويتية،  الصناعية  الصادرات  تنمية  مركز  أولويات  من  لها 
املوقع  في  وظائف  إلى  ترجمت  أساسية  برامج  وضع  عليه مت 
اإللكتروني الذي يهدف إلى تعزيز إنتاج املنشآت الصناعية 
رفع  طريق  عن  وتنميته  تصديرها،  وترسيخ  املصدرة 
تبلغ  كي  والتسويقية  واإلداري��ة  اإلنتاجية  قدراتها 

مستوى يؤهلها ملواجهة املنافسة اخلارجية.
وحتتوي هذه الصفحة على اآلتي:

> أه���داف إن��ش��اء م��رك��ز تنمية 
الصادرات الصناعية.

التنظيمي  الهيكل   <
مل����������رك���ز تنمي����������ة 

الصادرات.
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برنامج اإن�صاء وت�صجيل العالمة التجارية

استأثر موضوع التجارة اإللكترونية واستخدام تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت بأهمية خاصة خالل السنوات املاضية، وشكل توجها عامليا 
جديدا، سعت معظم دول العالم لتوفير متطلبات وعناصر البنية التحتية 
الالزمة لتطوره، بحيث ميكن القتصاديات معظم دول العالم االستفادة 
منه، خاصة في تسهيل التعامالت التجارية الدولية منها واحمللية.
واستجابة للمتغيرات الدولية العاملية والتكنولوجية، سعى مركز 
تنمية الصادرات الصناعية الكويتية إلى مواكبة ذلك التطور بإنشاء 
موقع إلكتروني )باللغة العربية واإلجنليزية( يهدف إلى توفير إعالم 
جتاري للمنشآت الصناعية املصدرة والتعريف باملنتج الصناعي الكويتي، 
ومحاولة توفير خدمات معلوماتية بشأن األسواق املستهدفة.
وفيما يلي شرح مختصر ملا يتضمنه نظام تنمية الصادرات اإللكترونية:
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تنمية  ملركز  الوظيفي  بالكادر  االت��ص��ال  كيفية   <
الصادرات، إما لالستفسار أو التعليق أو الشكوى.

3 - معلومات عن الكويت:
دولة  ع��ن  ع��ام��ة  معلومات  الصفحة  ه��ذه  حت��ت��وي 
الكويت مثل: املوقع اجلغرافي، واملناخ، والديانة، واللغة 
الرسمية للدولة والعطل الرسمية والعملة، وما يعادلها 
م��ن ال��ص��رف ال��رس��م��ي ب���ال���دوالر األم��ي��رك��ي، والعيد 

الوطني لدولة الكويت.
4 - املنشآت املصدرة:

الصناعية  امل��ن��ش��آت  ع��ن  البحث  للمتصفح  يتيح 
أو من خالل  املنشآت،  دليل  إم��ا من خ��الل  امل��ص��درة 

خالل دليل املنتجات.
هذه  خ��الل  من  املتصفح  يستطيع  املنشآت:  دليل 

الصفحة، وبعد حتديد القطاع الصناعي 
امل���وج���ود ع��ل��ى يسار  امل��س��ت��ه��دف 

الصفحة االطالع على البيانات 
الصناعية  للمنشآت  العامة 

مثل: نوع املؤسسة، أرقام 
والف���اك����س،  اله���وات������ف 
العن����������وان الب�����ري����دي، 
امل�����واق�����ع والب���ري������������د 
اإللكترون��������ي وك������ذلك 
ص��������ور ومواص��������ف���ات 
املنتج������ات الصناع�������ية 

للمنشآت.
دل���ي���ل امل���ن���ت���ج���ات: من 

خ���الل ه���ذه ال��ص��ف��ح��ة ميكن 
حتديد  وب���ع���د  ل��ل��م��ت��ص��ف��ح 
القطاع الصناعي املستهدف 

الصناعية  املنتجات  امل�����ص�����درة االطالع على أسماء 
واملنشآت الصناعية املنتجة لها.

5 - الفعاليات:
الفعاليات  ع���ن  م��ع��ل��وم��ات  ع��ل��ى  االط�����الع  مي��ك��ن 
واألنشطة التي قام أو سيقوم بها مركز تنمية الصادرات 
أو الهيئة العامة للصناعة مثل: عقد الندوات واملؤمترات 
واملعارض احمللية والعاملية، نوع الفعالية، فترة ومكان 
انعقادها، اجلهة املنظمة، وأي مرفقات أخرى، وذلك 

من خالل تلك الصفحة.
بالبحث  هذا وميكن االطالع على أنشطة محددة 

في رزنامة الفعاليات على يسار الصفحة.
6 - التجارة اإللكترونية:

إن من أهم األهداف التي من أجلها مت إنشاء هذا 

املوقع هو تشجيع املنشآت الصناعية الكويتية مبمارسة 
التجارة اإللكترونية من خالله، إما بينها وبن املنشآت 
الصناعية الكويتية أو بن املؤسسات التجارية األخرى 

احمللية منها والعاملية وبن تلك املنشآت الصناعية.
اشتراطات  الصفحة  ه��ذه  ف��ي  املتصفح  وسيجد 
واملورد  املصدرة  الصناعية  املنشأة  من  كل  والتزامات 
الصناعية  الصادرات  تنمية  ومركز  الصناعي،  للمنتج 
كطرف ثالث، كما تتضمن منوذج تعبئة الطلب، الذي 
البريد اإللكتروني،  للمنتج،  املورد  بنوده اسم  من أهم 

وموضوع وتفاصيل الطلبية.
7 - مالمح البلدان:

ملعرفة الوضع االقتصادي وأهم املوانئ واملطارات 
لها، فقد مت تصميم هذه  التصدير  امل��راد  ال��دول  في 

الصفحة لعرض بعض مالمح البلدان.
8 - املكتبة:

ي��ح��ت��وي ه���ذا ال��ق��س��م على 
مايلي:

أ - إصدارات املركز:
يستط������يع املتصف���ح 
الصفحة  ه���ذه  خ���الل 
االطالع على اصدارات 
امل���رك���ز م���ن وث���ائ���ق أو 
نشرات كاالستراتيجية 
لدول����������ة  التصدي��ري������ة 
الك�����وي�������ت والبرام�������������ج 
التنف������يذي����ة، والتج�������������ارة 
اخلارجية، وقائم������ة مبنتجات 
الصناع�������ات التحوي����لية الكويت�����ية 

املصدرة.. الخ.
ب - دراسات السوق:

الدراس����ات  بعض  الصفحة  ه��ذه  تتضمن  س��وف 
التسويقية لعدد من املنتجات في األسواق املستهدفة 

من قبل مركز تنمية الصادرات الصناعية.
9 - مواقع مفيدة:

مت إدراج بعض املواقع اإللكترونية الكويتية والعاملية 
املرتبطة بالقطاع الصناعي.

ومل��زي��د م��ن امل��ع��ل��وم��ات أو االس��ت��ف��س��ارات يرجى 
مراجعة الهيئة العامة للصناعة - إدارة تنمية الصادرات 
واإلرشاد التصديري - قسم تنمية السوق واملنتجات - 

ت: 5302911-2916-2917.
وفي النهاية نرجو أن نكون قد وفقنا في تبيان أهم 

مالمح هذا املوقع.



32 العدد الثاني واخلمسون - سبتمبر  2008

متهيد:
العالم����ة التجاري����ة ه����ي بالدرج����ة األولى 
وس����يلة لتس����ويق منتج����ات الش����ركة ف����ي الس����وق 
وملنافسة املنتجات املماثلة، واستخدام هذه الوسيلة 
بنج����اح م����ن ش����أنه أن ي����ؤدي إل����ى جناح الش����ركة نفس����ها، 
وألن تصب����ح العالم����ة نفس����ها م����اال ذا قيم����ة مالي����ة كبيرة، 
فاملشاريع والشركات في الكويت، وغيرها من الدول العربية 
ودول العال����م النام����ي، معنية بأن تركز أكثر على اس����تخدام 
العالم����ات التجاري����ة في إيص����ال منتجاتها للس����وق احمللي 
واإلقليمي والدولي، ولكن يبقى العامل األساسي لنجاح أي 
عالمة جتارية هو تقدمي منتج جديد يحتاج إليه املستهلك 

واحملافظة على جودة هذا املنتج.

ومن هذا املنطلق، ومتاش������ياً مع الهدف من إنش������اء الهيئة 
وهو »تطوير وتس������ويق ومراقبة األنش������طة الصناعية في دولة 
الكويت من خالل تشجيع الصناعات احمللية وتوسيع القاعدة 
اإلنتاجية لهذه الصناعات لتشمل منتجات استراتيجية تخدم 
األمن الوطني مما يؤدي إل������ى زيادة مصادر الدخل القومي«، 
ارت������أى مركز تنمي������ة الصادرات الصناعية ف������ي الهيئة العامة 
للصناعة دعم وتش������جيع تس������جيل العالم������ة التجارية للمنتج 

الوطني.
وفي ه������ذه العجالة نتطرق إلى أهمي������ة العالمة التجارية 
وأه������م العوامل واجلوانب املتعلقة بها وكيفية تس������جيلها وآلية 

دعمها.
تعريف العالمة التجارية:

عرفت العالمات التجارية بأنها )األس������ماء املتخذة شكاًل 
مميزا( أو اإلمضاءات والكلمات واحلروف واألرقام والرسوم 
والرموز واألختام والنقوش البارزة، وأي إش������ارة أخرى أو أي 
مجموع������ة منها تكون صاحل������ة لتمييز منتج������ات صناعية أو 
جتارية أو حرفية أو زراعية أو للداللة على أن الش������يء املراد 
وضع العالمة عليه يع������ود إلى مالك العالمة بداعي صنعه أو 

انتقائه أو اختراعه أو االجتار فيه.
املراحل األساسية الختيار عالمة جتارية للمنتج:

بش������كل عام، عملية اتخاذ عالمة جتارية تتضمن املراحل 
األساسية التالية:

- اختيار الشكل أو االسم املناسب.
- مرحل������ة اتخاذ اإلجراءات القانوني������ة واإلدارية الالزمة 

حلماية العالمة.
- مرحلة إعالن العالمة في السوق.

طرق احلصول على عالمة جتارية:
1 - شراء عالمة موجودة ومملوكة من قبل أشخاص أو شركات 

أخرى، وبالشراء تنتقل طبعاً ملكية العالمة للمشتري.
2 - احلصول على ترخيص باستعمال عالمة مملوكة ملشروع 

أو ش������ركة أخرى. والترخيص ينقل للمرخص له فقط حق 
االستعمال ضمن شروط عقد الترخيص.

3 - إيج������اد وخل������ق عالم������ة جديدة غي������ر موج������ودة من قبل 
وامتالكها.

نتائج تسجيل العالمة التجارية:
ينشأ عن تسجيل العالمة عدة نتائج إيجابية تلخص فيما 

يلي:
1 - اس������تعمال العالمة على املنتج������ات واخلدمات التي يقوم 

بها مالكها.
2 - من������ع الغي������ر م������ن اس������تعمالها أو اس������تعمال أي عالم������ة 

مشابهة.
3 - ملكي������ة العالمة وحق التصرف فيه������ا بالبيع أو الرهن أو 

الترخيص للغير باستعمالها.
املراحل األساس������ية واملش������تركة في أغلب الدول نلخصها 

فيما يلي:
1 - إي������داع طلب التس������جيل: حيث يحتوي الطلب على اس������م 
مقدم������ه وجنس������يته والعالم������ة املطلوب تس������جيلها وبيان 
للبضائع واملنتجات، وعندم������ا يتم إيداع هذا الطلب فإننا 

نحصل على ما يعرف برقم إيداع وتاريخ إيداع.
2 - عملية الفحص والتحري: حيث يقوم املسجل في كل دولة 
بعمل دراسة للعالمة من حيث قبولها من دون شروط، أو 
قبولها بشروط معينة، أو حتى رفضها بسبب تشابهها مع 

عالمة أخرى مسجلة مسبقاً.
3 - عملية النش������ر للعالمة بعد قبولها من قبل املس������جل في 
كل دولة معنية: حيث يتم نش������رها في اجلريدة الرس������مية 
املختصة، والتي من أهم وظائفها عرض العالمة على املأل 
لتكون قابلة للمعارضة من قبل أطراف أخرى، إن كان لهم 

احلق في ذلك.
4 - عملي������ة االعتراض أو املعارض������ة: حيث مت احلديث عنها 
في النقطة السابقة، حيث متنح فترة تختلف من دولة إلى 
أخرى بعد عملية النش������ر لتكون قابلة للمعارضة عليها من 
قبل أطراف أخرى، وميكن للطرف األول صاحب العالمة 
املعت������رض عليها أن يتقدم مب������ا يعرف مبصطلح الرد على 

املعارضة أو املعارضة على املعارضة.
5 - عند االنتهاء من فترة املعارضة املمنوحة بعد النشر، ولم 
يقم أحد من األطراف باالعتراض على هذه العالمة، فإن 
العالمة تصل إلى مرحلة التس������جيل النهائي، حيث تأخذ 
رقم تس������جيل وتاريخا، وبعدها يتم إصدار الش������هادة التي 
تق������ر مبلكية صاحبها للعالمة التجارية وحقه في حمايتها 

طوال فترة صالحية الشهادة.
وملزيد من املعلومات أو االستفسارات يرجى مراجعة الهيئة 
العامة للصناعة - إدارة الترويج والفرص التصديرية - قسم 

الفرص التصديرية - ت: 5302920-2949-2975-2950.

برنامج امل�صاركات الفردية )داخلية / خارجية(
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على  بانل  استيل  مركز  وي��ح��رص 
م��واك��ب��ة ال��ت��ط��ور ال��ع��ل��م��ي ف��ي تصنيع 
واملعزولة  اجل��اه��زة  األل����واح  وت��رك��ي��ب 
وألواح الصاج، والتي أصبحت الوسيلة 
الكثير  ف��ي  عليها  يعتمد  ال��ت��ي  املثلى 
الهندسية،  والتطبيقات  املشاريع  من 
بثباتها  األل�����واح  ه���ذه  ام���ت���ازت  ح��ي��ث 

وصالحيتها.
وي��ق��وم م��رك��ز اس��ت��ي��ل ب��ان��ل حالياً 
من  واس���ع���ة  تشكيلة  وإن���ت���اج  ب��ت��ق��دمي 
أنظمة األلواح املعزولة املالئمة ملختلف 
اح��ت��ي��اج��ات ال��ت��ص��م��ي��م، ح��ي��ث أصبح 
البيوت  من  املواطنن  احتياجات  يلبي 
والشاليهات،  وال��دي��وان��ي��ات  اجل��اه��زة 

لغرف  امل���ص���ان���ع  اح���ت���ي���اج���ات  وك���ذل���ك 
أن  خاصة  واملكاتب،  والتبريد  التخزين 
ومتانتها  بدقتها  متتاز  امل��رك��ز  منتجات 

وتكلفتها االقتصادية.
وال يقتصر نشاط املركز على اإلنتاج 
بانل يستطيع  فقط، بل إن مركز استيل 
سواء  اإلنشائية  باألعمال  القيام  أيضاً 

أعمال  أو  خ��دم��ات��ي��ة  أو  م��دن��ي��ة  ك��ان��ت 
وذلك  واخلارجية،  الداخلية  التشطيبات 
املنفذين  م���ن  واس���ع���ة  ش��ب��ك��ة  ب��وس��اط��ة 
إدارة  قبل  من  واملعتمدين  املتخصصن 
املركز كي تكون خدماته لعمالئه مكتملة 

على أمت وجه.

أيضاً  ب��ان��ل  استيل  م��رك��ز  ي��ق��وم  كما 

ب���إن���ت���اج ت��ش��ك��ي��ل��ة واس���ع���ة م���ن أل����واح 
الصاج املضلع والسادة وفق القياسات 
املطلوبة، باإلضافة إلى تقدمي الكثافات 
والسماكات املختلفة أللواح الساندويش 

بانل وفق الطلب.
والتصنيع  اإلن��ت��اج  عمليات  وت��ت��م 
واألجهزة،  املعدات  أح��دث  باستخدام 
كفاءة  لتؤمن  املستويات  أع��ل��ى  وع��ل��ى 
وال��ت��رك��ي��ب حتت  التصنيع  ف��ي  ع��ال��ي��ة 
خبرة  ذي  وفني  إداري  ك��ادر  إش���راف 

واسعة في مجال هذه األنظمة.
جاهداً  بانل  استيل  مركز  ويسعى 
مكانة  ليتبوأ  دؤوب  ع��م��ل  خ���الل  م��ن 
رائدة في مجال أعمال صناعة وتشكيل 
األلواح املعزولة وألواح الصاج، ليس على 
على  وإمن��ا  فقط،  الكويت  دول��ة  مستوى 
م��س��ت��وى ب��اق��ي دول امل��ن��ط��ق��ة، ح��ي��ث ال 
يتوقف طموح املركز على السوق احمللي، 
حاجات  ليلبي  بكثير  ذل���ك  ي��ت��ع��دى  ب��ل 
وأكثر  أسواق أخرى مجاورة أكبر حجماً 

طلباً على مثل هذا النوع من املنتجات.

خاص- الصناعة والتنمية:

األلـــواح  لتشـــكيل  بانـــل«  »اســـتيل  يســـتحوذ مركـــز 
املعزولة وألواح الصاج، والذي مت تأسيسه في أوائل سنة 
2001، على حصة كبيرة من الســـوق الكويتي، باإلضافة 
إلـــى حصص أخرى في بعض أســـواق دول اجلوار، حيث 
أصبـــح الطلـــب على مثل هذه املنتجات كبيـــرًا جدًا بعد 
أن عـــرف الســـوق أهميـــة مثل هـــذا النوع مـــن املنتجات 

واستخداماتها املتعددة.
وقد اســـتطاع مركز اســـتيل بانل، والـــذي جتاوز عمره 
الســـبعة أعوام حاليًا، مواكبة التطـــور العلمي والصناعي 
في دولة الكويت في مجال صناعة وجتارة العوازل وألواح 
الصـــاج، خاصة أن منتجاتـــه من هذه األلواح قد أصبحت 
تلبـــي حاجات الكثير من الصناعـــات واملرافق واملخازن .. 

وغيرها.

   مركز »ا�صتيل بانل«

    ا�صتح�ذ على 50٪ من ال�ص�ق املحلي  ودخل 

اأ�ص�اقًا جديدة يف اخلليج والعراق والأردن وباك�صتان
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لتأمن مخازنها أو الصناديق املبردة التي 
تستخدم في نقل األدوية واملواد الغذائية، 
وغيرها من السلع الغذائية واالستهالكية 
وامل��ث��ل��ج��ات وال���ل���ح���وم، ه���ذا ف��ض��اًل عن 
تعتمد  التي أصبحت  العديدة  الصناعات 

على مثل هذه األلواح.

مساحات أكبر
ويقع مصنع استيل بانل على قسيمة 
صناعية تبلغ مساحتها 750 مترا مربعا، 
لكن هذه املساحة ال تعتبر كافية ملثل هذا 

رمضان  يشير  حيث  الصناعة،  من  النوع 
إلى أن املركز بحاجة إلى مساحات ال تقل 
من  لتتمكن  وذل��ك  مربع،  متر   4000 عن 
وليكون  أكبر حجماً،  تصنيع  مكائن  جلب 
هذه  من  املزيد  إنتاج  على  ق��ادراً  املصنع 
يوماً  عليها  الطلب  ي���زداد  ال��ت��ي  األل����واح 
املاسة  ي��وم، خاصة في ظل احلاجة  بعد 
إلى تخزين املواد األولية التي يقوم مركز 
اس��ت��ي��ل ب��ان��ل ب��اس��ت��ي��راده��ا م��ن ع���دد من 
والصن  واستراليا  السعودية  منها  الدول 

وتايوان.

مميزات أكبر
وي��ؤك��د ن��ائ��ب امل��دي��ر ال��ع��ام ومدير 
امل��ه��ن��دس نبيل  ب��امل��ص��ن��ع  ال��ع��م��ل��ي��ات 
متتاز  ال���ع���ازل���ة  األل������واح  أن  رم���ض���ان 
مبميزات عديدة عن الطابوق واملباني 
اجلاهزة، ذلك أن األلواح العازلة تعتبر 
أقلة تكلفة وأخف وزناً، باإلضافة إلى 
هذا  والتركيب،  والفك  النقل  سهولة 
فضاًل عن كفاءة أكبر في ضمان عدم 
انتقال احلرارة من الداخل للخارج، أو 
تبعاً  حتى من اخل��ارج للداخل )وذل��ك 

لكثافة العازل بالطبع(.
ال��ط��ل��ب ع��ل��ى هذا  إل����ى أن  وأش������ار 
في  كبيراً  أصبح  قد  املنتجات  من  النوع 
الوقت احلالي بعد أن كانت غير معروفة 
ق��ب��ل الشركات  ب��ال��س��اب��ق، وب��خ��اص��ة م��ن 
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الطاقة اإلنتاجية
وعن الطاقة اإلنتاجية 
استيل  مل��رك��ز  اإلج��م��ال��ي��ة 
بانل قال رمضان: إنها تبلغ 
نحو 3000 متر مربع يومياً من 
األلواح العازلة التي تختلف في أنواعها 
املمدد(،  )البوليستارين  الفلن  ب��ن  م��ا 
والفلن ذي الضغط العالي الذي يستخدم 
املبردة،  املغلقة  والصناديق  البرادات  في 
و ه��ن��اك أي��ض��اً )ال��ب��ول��ي ي��وري��ث��ن( الذي 

يستخدم ضمن املقاييس العاملية.
كما تختلف منتجات املركز من حيث 
احتياجات ومتطلبات العمالء، حيث تعتبر األطوال والسماكات واألن��واع، وذلك وفق 

جداً  منافسة  احلالية  اإلنتاجية  الطاقة 
أن  خاصة  اجل���وار،  ل��دول  بالنسبة  حتى 
هذا  إنتاجها  خالل  من  تستطيع  الشركة 
وتصدير  احمل��ل��ي  ال��س��وق  ح��اج��ات  تلبية 

الفائض للخارج.

احلصة السوقية 
امل���رك���ز حاجة  وي��ل��ب��ي   
ال���س���وق احمل��ل��ي م���ن هذا 

املنتجات،  من  النوع 

حيث إن حصة الشركة في السوق الكويتي 
ال تقل عن 50٪، وهذا دليل على أن هذه 
لدى  حتى  كبيراً  ق��ب��والً  الق��ت  املنتجات 
وزارات الدولة التي تقوم باالعتماد على 
بشكل  س��واء  كبير  بشكل  املنتجات  ه��ذه 
املقاوالت  أو من خالل شركات  مباشر، 

التي تتعامل مع الوزارات احلكومية.

أسواق التصدير
وعن أهم األسواق التي قامت الشركة 
لها  بالتصدير  املاضية  ال��س��ن��وات  خ��الل 
قال رمضان: إن املركز استطاع التصدير 
العربية  ول��ل��م��م��ل��ك��ة  ال��ب��ح��ري��ن  مل��م��ل��ك��ة 
وجمهورية  األردن��ي��ة  واململكة  السعودية 

العراق وجمهورية باكستان.

الطموحات
طموحات  املركز  لدى  فإن  وبالطبع 
ع��دي��دة وأف���ك���ارا ج��دي��دة ي��رغ��ب في 
حيث  األم����ر،  ل��ه  ت��ي��س��ر  ل��و  تنفيذها 
»لدينا  بقوله  ذل��ك  رم��ض��ان  يؤكد 
ال��ع��دي��د م��ن األف��ك��ار ال��ت��ي نطمح 
الصناعة  خل���دم���ة  خ��الل��ه��ا  م���ن 
اسم  رف��ع  ف��ي  واملساهمة  الكويتية 
الكويت  وخ��ارج  داخ��ل  الكويتية  الصناعة 
األمر  ه��ذا  لكن  اجل����وار،  دول  ومنافسة 
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صناعية،  وأراض�����ي  ت��س��ه��ي��الت  ي��ت��ط��ل��ب 
وذلك أسوة مبا هو معمول به في اململكة 
العربية السعودية ودولة اإلمارات العربية 

املتحدة«.
املساحات  زي��ادة  »إن  قائاًل:  ويضيف 
على  س��ي��س��اع��دن��ا  للصناعة  امل��خ��ص��ص��ة 
جلب امل��زي��د م��ن امل��ع��دات وامل��ك��ائ��ن التي 
اإلنتاج،  كميات  زي���ادة  على  ستساعدنا 
للمنتج،  التكلفة اإلجمالية  وبالتالي تقليل 
ومن ثم املنافسة بشكل أكبر في األسواق 

اخلارجية«.

املشكالت
حتقيق  أن  إل�����ى  رم����ض����ان  وأش�������ار 
باملرحلة  يتطلب  إمن��ا  الطموحات  ه��ذه 
األول����ى ح��ل ك��ث��ي��ر م��ن امل��ش��ك��الت التي 

هو  أهمها  ولعل  حالياً،  الصناعة  تواجه 
ال���روت���ن احل��ك��وم��ي وط����ول اإلج�����راءات 
مع  التعامل  عند  املصانع  تواجهها  التي 
اجلهات احلكومية، وبخاصة فيما يتعلق 
للمصانع،  املخصصة  املساحات  ب��زي��ادة 

إلى  وال��ت��ي حتتاج 
فترات طويلة قبل 

احلصول عليها.

الصناعة 
الكويتية

واخ�������ت�������ت�������م 
نبيل  امل���ه���ن���دس 
كالمه  رم����ض����ان 
إن  ب�������ال�������ق�������ول 
احلكومة الكويتية 

ل���م ت��ب��خ��ل ف���ي ت��ق��دمي ال���دع���م ال���الزم 
هذا  ف��ي  إج��راءات��ه��ا  أن  إال  للصناعة 
الصدد مازالت بطيئة، حيث إننا مازلنا 
الصناعية  ال��ق��س��ائ��م  مب��وض��وع  نسمع 
أي  اآلن  حتى  نر  لم  ولكننا  اجل��دي��دة، 
ألصحابها  سلمت  قد  صناعية  أراض 
للصناعة،  ال��ع��ام��ة  ال��ه��ي��ئ��ة  ق��ب��ل  م���ن 
وك��م��ا ت��ع��رف��ون ف��إن م��وض��وع القسائم 
من  للكثير  األكبر  الهم  هو  الصناعية 
فضاًل  ه��ذا  ال��ك��وي��ت،  ف��ي  الصناعين 
امل��ص��ان��ع مازالت  م��ن  ال��ك��ث��ي��ر  أن  ع��ن 
العمالة  استقدام  إج���راءات  من  تعاني 
الصناعية  امل��ك��ائ��ن  أن  رغ��م  ال��ك��اف��ي��ة، 
حتتاج إلى عدد كبير من العمال لتتبع 
خطوط اإلنتاج ومراحله املتعددة، بدءاً 
من تلقيم املاكينة باملواد األولية ووصوالً 
إلى املرحلة النهائية من حتميل وتنزيل، 

وما إلى ذلك.
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الك�يت �صمن وفد خليجي زاروا 

مجلس  ل���دول  اخلليجية  التقييس  هيئة  م��ن   وف��د  زار 
ال��ع��رب��ي��ة م���ع م��ص��ن��ع ميشيالن  ل�����دول اخل��ل��ي��ج  ال���ت���ع���اون 
في�ران�د  ك�ليرم�ونت  مبدينة   )MICHELIN( لالط�ارات 
فرنسا   �)CLERMONT FERRAND(

خ�الل الفت�رة 06-2008/06/12م.
وقد شارك في الزيارة ممثلو كل 
عمان،  سلطنة  السعودية،  من 
دولة الكويت، دولة االمارات 
ومملكة  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة 
ال��ب��ح��ري��ن م��ع مم��ث��ل هيئة 

الزيارة  عدنان  في هذه  ال�ك�وي�ت  دول�ة  مثل  وقد  التقييس، 
إبراهيم السلمان  مهندس مواصفات ومقاييس اختصاصي- 

الهيئة العامة للصناعة.
ومتت زيارة مركز التطوير واالبحاث التي تقع في منطقة 
واالبحاث  التطوير  إدارة  مدير  قدم  حيث   ،)LADOUX(
اجل  م��ن  يقدمها  التي  واخل��دم��ات  امل��رك��ز  ع��ن عمل  عرضا 
حتسن ج��ودة االط��ارات. وكذلك زي��ارة مختبرات ميشيالن 
التي تقع في نفس املنطقة  )LADOUX(، حيث مت اجراء 
الصالون  مل��رك��ب��ات  املستخدمة  اإلط����ارات  على  اخ��ت��ب��ارات 
الفنية  للوائح  وفقا  االط���ارات  اختبار  وق��د مت  شابهها،  وم��ا 
لبيان  االلزامية(  اخلليجية  القياسية  )املواصفات  اخلليجية 
مدى مطابقة هذه االطارات للمتطلبات اخلليجية، وتبن أن 
وكذلك   ،9001  ISO االي��زو  على  حاصل  ميشيالن  مصنع 
إلى  باإلضافة   ،17025  ISO االي��زو   على  حاصل  املختبر 

.14000 ISO حصولها على االيزو اخلاص بالبيئة
 100 مايقارب  مسافة  قطع  مت  الثاني  اليوم  وفي 
كيلومتر، وذلك لزيارة مصنع تصنيع االطارات ملركبات 
 ،)ROANNE( منطقة  في  يقع  ال��ذي  الركوب 
التصنيع  عملية  سير  على  االط���الع  مت  حيث 
من  كد  التأ  وكيفي�ة  وال��ي��دوي،  اآلل��ي  الشبه 
االطار  فحص  طريق  ع��ن  النهائي  املنتج 
ل��ل��ت��أك��د م��ن ع���دم وج����ود أي ع��ي��ب في 
املستخدمة  اآلالت  وجميع  التصنيع. 
تصنيع  من  االط���ارات هي  في صناعة 

ميشيالن. 
الرئيسي  امل���رك���ز  زي������ارة  مت���ت  ك��م��ا 
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م�صنع مي�صيالن لالإطارات بفرن�صا

في  يق�ع  ال��ذي   )MICHELIN HEAD OFFICE(
منطق�ة )LES CARMES(، حيث عقد اجتماع بن الوفود 
النتائج  عن  وأسفر  ميشيالن،  مصنع  عن  وممثلي  املشاركة 

التالية:
مشاريع  ع��ل��ى  ال���دخ���ول  كيفية  ع��ن  مل��ي��ش��ي��الن  ش���رح  مت   <
الفنية اخلليجية  القياسية اخلليجية واللوائح  املواصفات 
على شبكة االنترنت لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون 
لدول اخلليج العربية، وذلك لسهولة االطالع على املشاريع 

وإبداء الرأي عليها.
بإجراء  اخلليج  دول  ممثلي  طلب  على  ميشيالن  موافقة   <

دورة تدريبية فنية عن اإلطارات.
> موافقة ميشيالن على تزويد هيئة التقييس بإحصائية عن 

حوادث املركبات.
املشاركة  اخلليجية  ال��وف��ود  شكرت  ال��زي��ارة  ختام  وف��ي 

السادة املذكورين أدناه على حسن التنسيق والترتيب 
 Alan Smith– Area Manager Product  -1

Marketing

 Alex Jurdak– Marketing Product  -2
Responsible

Alain Honnet– Quality Director -3
 Meinhard Bonning – Industrial Standards -4

and Government Regulations

 Jean Jacques Almon-  -5
 Industrial Standards

 and Government
Regulations

 Pierre Levis–  -6
 M a r k e t t i n g

Manager
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الكويت ا�ست�سافت الجتماع ال�سابع للجنة الفنية 

لقطاع موا�سفات الت�سييد ومواد البناء

اخلليجي�ة  الفنية  اللجنة  ع��ق��دت 
لقط��اع م���واصفات التشييد ومواد البناء 
العامة   الهيئة  ف��ي   السابع   اجتماعها 
للصناعة / جنوب السرة– دولة الكويت 
17-2008/6/18م،  ال��ف��ت��رة  خ����الل 
املواصفات  إدارة  م���دي���ر  ب���ح���ض���ور 
وامل��ق��اي��ي��س ب��اإلن��اب��ة امل��ه��ن��دس��ة/ مرمي 
الفرس، وأش����رفت أمان��ة اللجن��ة الفني�ة 
تنظيم  على  الكويت  دولة  تتوالها  التي 
االجتماع، حيث ترأس االجتماع كل من 
جاسم  زكية  املهندسة/  اللجنة  رئيسة 
الشمرى وأمينة اللجنة املهندسة/ مرمي 

جمعان القطان.

 وشارك فيه ممثلو الدول األعضاء 
في هيئة التقييس لدول مجلس التعاون 
لدول اخلليج العربية مع ممثل األمانة 
العامة لهيئة التقييس السيد/ م. محمد 
الدبالن وقد اعتذر عن عدم املشاركة 
املتحدة  العربية  كل من دولة اإلم��ارات 

وسلطنة عمان.
وق���د ت��وص��ل امل��ج��ت��م��ع��ون إل���ى رفع 
اللجنة  م��ن خ��ط��ة  م��ش��روع��ا  ع���دد 61 
للمواصفات  العامة  للجنة   2008 لعام 
لالعتماد كمواصفات قياسية خليجية، 
من أصل )161( اجمالي عدد املشاريع 
اخلليجية  خلطة عام 2008 منها عدد 

هذا  بداية  اعتمادها  مت  مشروعا   18
الفنية  اللجنة  اجناز  يبلغ  العام،وبذلك 

حتى هذا االجتماع )٪49.1(.
وق��د ق��دم وف��د دول���ة ال��ك��وي��ت عدة 
مقترحات منها إنشاء جلنة فنية مستقلة 
ومتابعة  وإع���داده���ا  ب��ال��ك��ودات  ت��ع��ن��ى 
وفقا  وت��ط��وي��ره��ا  وتنقيحها  تنفيذها 
وتكون  مستمرة،  بصفة  للمستجدات 
أعمال هذه اللجنة ضمن اختصاصات 
عمل اللجنة الفنية اخلليجية ملواصفات 
الى  باالضافة  البناء،  وم��واد  التشييد 
عقد دورات لتأهيل العاملن بالكودات 

املوحدة للبناء.
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الدولةم
مواصفات 

معتمدة

مواصفات 
مرفوعة 
لالعتماد

مواصفات 
متبقية

اإلجمالي
نوع املواصفة

اإلجمالي
تبنيحتديثإعداد

1
دولة اإلمارات العربية 

املتحدة
0320233-2023

33134-718934مملكة البحرين2

3
اململكة العربية 

السعودية
015722-41822

2525--071825سلطنة عمان4

12728-991028دولة قطر5

291829322429دولة الكويت6

186182161610145161اإلجمالي

> إجنازات اللجنة الفنية:

جداول  ورسومات بيانية توضح اجنازات اللجنة الفنية خلطة عام 2008 

> توصيات عامة:  
بتوصيات  الفنية  اللجنة  وخرجت 

عامة هي كالتالي:
1-  الطلب من األمانة العامة في هيئة 

التقييس اخلليجية ما يلي:
ال��ن��س��خ��ة امل��ع��دل��ة م��ن أس��ل��وب إخراج 
إدخال  بعد  اخلليجية  امل��واص��ف��ات 
ج��م��ي��ع ال��ت��ع��دي��الت ع��ل��ى إص����دار 

أغسطس 2007.
القياسية  امل���واص���ف���ات  م���ن  ن��س��خ   -2
واللوائح الفنية املعتمدة لتلبية طلبات 

العمالء في الدول األعضاء.
القياسية  املواصفات  بأرقام  قوائم   -3
واللوائح الفنية املعتمدة، وما يقابلها 
اخلليجية  امل��واص��ف��ات  أرق����ام  م��ن 

القدمية.
4- التأكيد على ممثلي مملكة البحرين 
وس��ل��ط��ن��ة ع��م��ان ب��ال��ت��ص��وي��ت على 
الفرعية  ال��ل��ج��ن��ة  ت��ش��ك��ي��ل  م��ق��ت��رح 
الستكمال  اخل����ض����راء  ل��ل��م��ب��ان��ي 
إجراءات التشكيل، كما أوصى ممثل 
مشاركة  ب��ض��رورة  التقييس  هيئة 

كأعضاء  األع���ض���اء  ال����دول  ج��م��ي��ع 
عاملن في هذه اللجنة ألهميتها.

5- التأكيد على جميع الدول في حالة 
ع����دم ق����درة ال��ع��ض��و ال���دائ���م على 
تكليف  امل���ق���رر  االج��ت��م��اع  ح��ض��ور 

العضو البديل للحضور بدال عنه.
وفي نهاية االجتماع مت شكر ممثل 
هيئة التقييس واألعضاء على مجهودهم 
ف���ي إجن����اح ه���ذا االج���ت���م���اع، والشكر 
اإلدارية  الفنية  اللجنة  ألمانة  موصول 

والتنظيمية على إدارة االجتماع.
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املتح����دة  الع��رب��ي��ة  اإلم��������������ارات  دول��������������ة  اس��ت��ض��اف��ت 
أب���وظ��ب���ي– خ���الل  الف�ت����رة م����ن 8 – 10 / يونيو / 2008م 
وقد  ال��ع��رب��ي��ة،  الترجمة  إدارة  ملجموعة  ال��ث��ال��ث  االج��ت��م��اع 
استضافت دولة اإلم����ارات الع��رب��ي��ة املتح����دة هذا االجتماع، 
العربية  الترجمة  مجموعة  أع��ض��اء  االج��ت��م��اع  ف��ى  ش���ارك 
الكويت في  املليجى، وقد مثل دولة  السيد/ أسامة  برئاسة 

هذا االجتماع:
م. زكية جاسم الشمري

الترجمة  مجموعة  ع��ض��وة  امل��واص��ف��ات/  قسم  رئيسة 
العربية/ عضوة فريق اجلودة وتقييم املطابقة

م. حياة غلوم ع���وض
مجموعة  عضوة  ومقاييس/  مواصفات  مهندسي  كبيرة 

الترجمة العربية / عضوة فريق البيئة واملسؤولية املجتمعية
العربية  الترجمة  أنشطة  متابعة  االج��ت��م��اع  خ��الل  مت 
للمجموعة،  واإلداري���ة  املالية  الالئحة  ومتابعة  للمواصفات 

وكذلك مت االتفاق على ما يلي: 
الترجمة  إدارة  ملجموعة  املستقبلية  الرؤية  حتديد   -

العربية.
اإلداري��ة وإجراءات  دليل لإلجراءات  توزيع مسودة   -

الترجمة على األعضاء إلبداء الرأي فيها.
ملجموعة  العمل  فريق  منسق  مهمات  على  االتفاق   -

إدارة اجلودة ومجموعة إدارة البيئة.
االلكتروني  امل��وق��ع  ب��ش��أن  م��ب��دئ��ي  ت��ص��ور  ع���رض   -
ملجموعة الترجمة العربية من قبل دولة اإلم����ارات الع��رب��ي��ة 

املتح����دة .
للمجموعة  الفنية  األم��ان��ة  مقترح  على  امل��واف��ق��ة   -
مبشاركة أعضاء من مجموعة الترجمة فى االجتماع املقبل 

للجنة االستشارية العليا للتقييس.
دراسة 3 عروض من مكاتب الترجمة.  -

الترجمة  ملجموعة  امل��ال��ي  امل��وق��ف  على  امل��واف��ق��ة   -
العربية، والطلب من املنظمة العربية حلث الدول التي لم تقم 

باملساهمة بسداد مساهمتها فى الصندوق.
اقتراحن  الكويت خ��الل االجتماع  ق��دم وف��د دول��ة  وق��د 
الترجمة  إدارة  التنسيق بن خطط مجموعة  بشأن ض��رورة 
العربية وخطط املنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين 
وضرورة االلتزام بخطط العمل املتفق عليها من قبل الدول 
املسند لها املواصفات بالتواريخ احملددة لالجناز، وقد متت 

املوافقة على هذين االقتراحن.

اأبو ظبي ت�ست�سيف الجتماع الثالث

ملجموعة اإدارة الرتجمة العربية

حددوا الرؤية املستقبلية للمجموعة

مطعم

للجودة عنوان 
حويل - �شارع تون�س  2654321 - 2654316   

ا�ضم عريق ي�ضمن لك اجلودة

دعوة لال�ستمتاع
الرومـــــي الديك  اإفطار  مبائدة 

�صنفــــــــــاً ع�صر  اإثني  مـــــن  اأكثـــر 

ال�صهية اللبنانية  املــاأكــوالت  من 

واحلــلويات الـرم�صانية

معكم من الفطور حتى ال�سحور

وجبة افطــار �صهية

قـــــاعــة فاخــــــرة للعائــــــــــالت

عنايــــة خا�صـــة لطلبات املنازل والديوانيات
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معكم من الفطور حتى ال�سحور

وجبة افطــار �صهية
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استضافت سويسرا خالل الفترة من 6/30 إلى 2008/7/4 
دستور  هيئة  م��ن  بتنظيم  للمؤمترات،  ال��دول��ي  جنيف  مبركز 
 WHO املنبثقة من منظمة الصحة العاملية Codex األغذية
ومنظمة األغذية والزراعة )FAO( اجتماعها احلادي والثالثن 
برئاسة السيد/ رئيس هيئة الدستور الغذائي، وبحضور ممثل 
عن منظمة األغذية والزراعة FAO، وممثل من منظمة الصحة 

العاملية WHO، وكذلك نواب الرئيس وسكرتارية الكودكس.
وشارك في االجتماع نحو 600 مشارك ميثلون 137 دولة 
مثل  الدولية  املنظمات  ممثلي  جانب  إلى  العالم  مستوى  على 

OTP، WTO، OTE، ISO وغيرها.
وقد مثل دولة الكويت في هذا االجتماع:

م. خالد عبد الرحمن الفهد
الوكيل املساعد - نائب املدير العام لشؤون املواصفات 
واخلدمات الصناعية

م. هاشمية رافع العنزي
كبيرة مهندسي مواصفات ومقاييس
وقد جاءت أهم املواضيع املعروضة في االجتماع والتوصيات 

املتخذة بشأنها على النحو التالي:
املعروضة  الغذائية  وامل��دون��ات  امل��واص��ف��ات  مشاريع  أوالً: 
نهائية  )مشاريع   5 واخلطوة   8 اخلطوة  عند  عليها  للموافقة 

موزعة إلبداء الرأي حولها، متهيداً لرفعها لالعتماد(.
موافق  مابن  ال��دول  نظر  وجهات  وسماع  املناقشات  بعد 
ومعارض، وكل له مبرراته مت االتفاق على التوصيات بخصوص 
ه��ذه امل��واص��ف��ات وف��ق اجل���دول رق��م )1( امل��رف��ق م��ع التقرير 

التفصيلي لالجتماع.
وكان هناك حتفظ من الدول مثل االحتاد األوروبي والصن 
وال��ن��روي��ج على امل��ش��روع رق��م )9( اخل��اص ب��احل��دود القصوى 
ملخلفات العقاقير البيطرية، وكان اخلالف والنقاش على مدى 
 )Collision and ractopomine( السماح بوجود مادتي
 JECFA املواد املضافة  النهائي، وألن جلنة خبراء  املنتج  في 

دراسة  بعمل  ق��ام��ت  ق��د 

املادة،  هذه  من  املتوقع  الضرر  بخصوص  وحتليلية  تصحيحية 
فئران  على  أي ضرر  التجارب  اختبارات  نتائج  من  يتبن  ولم 
الدراسة  بتأجيل املوضوع ملزيد من  التوصية  التجارب، وكانت 
إلصرار الدول املعارضة على عدم ثبوت مأمونية استخدام مادة 

.ractopomine�ال
أي��ض��اً ع��دم امل��واف��ق��ة على رف��ع امل��ش��روع اخل���اص مبدونة 
للرضع  املساحيق  تركيبة  بشأن  املقترحة  الصحية  املمارسات 
وجود  ع��دم  م��ن  التحقق  يجب  وأن��ه   ،8/5 للخطوة  واألط��ف��ال 
بكتيريا ساكازاكي E. Sakazakii في تركيبة مساحيق الرضع 
واألطفال، وان هذا التحقق مكلف للدول، ويجب أن تخصص ال�
WHO، FAO ضمن ميزانيتها جزءاً لبناء القدرات والكشف 
العاملية  الصحة  منظمة  م��ن��دوب  أوص��ى  وق��د  البكتيريا،  ع��ن 
التلوث والتركيز  WHO باالستخدام السليم للحليب وتفادي 
على تقنيات االعداد والتجهيز، وقد مت اعداد خطوط توجيهية 

بهذا الشأن.
ك��م��ا ش����ارك ف���ي ال��ن��ق��اش وإب������داء ال�����رأي اجل���ه���ات ذات 
األوروبية  )اجلمعية   ENCA مثل  املوضوع  بهذا  االختصاص 
مستشاري  )احت���اد   ILCA ال����والدة(  عند  األط��ف��ال  حلماية 

الرضاعة الطبيعية وغيرها من املنظمات والهيئات.
ثانياً: مناقشة املواصفات واملدونات الغذائية الوارد بشأنها 

تعديالت جزئية، وامللغاة، واملقترح البدء بها:
1 - متت مناقشة املواصفات واملدونات الغذائية الوارد بشأنها 

تعديالت جزئية وموقف اللجنة من هذه التعديالت.
والتي يوصى  الغذائي احلالية،  الدستور  2 - مواصفات هيئة 

بإلغائها:
املوافقة على إلغاء عدد 6 مواصفات من أصل 7 مواصفات وفق 
اجلدول رقم )4( املوضح في التقرير التفصيلي لالجتماع.

3 - املواصفات اجلديدة املقترح البدء بها:
وقد متت املوافقة على البدء بإعداد املشاريع املقترحة وعددها 
واخلاص   )11( رق���م  امل���ش���روع  ع���دا  ف��ي��م��ا  م��ش��روع��اً   12
برصد  اخلاصة  املعايير  بشأن  التوجيهية  باخلطوط 
بالتكنولوجيا  املعاملة  األغذية  وحتديد 

الك�يت �صاركت يف الجتماع

Codex الـ31 لهيئة د�صت�ر الأغذية

بحضور 600 مشارك ميثلون 137 دولة
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الدراسات  م��ن  ملزيد  ب��ه  ال��ب��دء  تأجيل  مت  حيث  احليوية، 
العلمية حوله.

ثالثاً: استعراض تقارير جلان دستور األغذية واختصاصات 
هذه اللجان وفرق املهمات.

ونود أن نشير إلى تقرير اللجنة اخلاصة باالشتراطات الصحية 
استخدام  بحظر  يتعلق  وفيما   Food Hygiene CCFH
Lactoperoxidase في  بالالكتوبيروكسيداز  املعاجلة  نظام 
املوافقة  املختصة عدم  اللجنة  األلبان ومنتجاتها، حيث قررت 
التبريد،  األلبان كبديل عن  النظام حلفظ  على استخدام هذا 

ولكن ذلك ال مينع من استخدامه على املستوى الوطني.
رابعاً: العالقة بن هيئة الدستور الغذائي واملنظمات الدولية 

األخرى:
الكودكس  بن  والعالقات  التعاون  مجاالت  استعراض  مت 
 OIE وكل من املنظمات األخرى مثل منظمة الصحة احليوانية
الدولية  التجارة  ومنظمة   ISO القياسي  التوحيد  ومنظمة 

.OIP والوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة WTO
وأوصت الكودس كال من FAO، WHO مبراجعة قوانينها 
مع املنظمة العاملية لصحة احليوان OIE وأن يتم النظر في كل 
املشكالت الواردة في هذه األحكام والقوانن املشتركة والتي قد 
تؤثر في صحة احليوان، وبالتالي صحة اإلنسان والعمل على 

توافقها.

> فعاليات جانبية متزامنة مع انعقاد الجتماع:
ال��ع��ام اليرلندا  ل��ه��ذا  ال��غ��ذائ��ي��ة  ال��س��الم��ة  )1( مت م��ن��ح ج��ائ��زة 
واكتشافها  الغذائية  للسالمة  ال��الزم��ة  املعايير  لتحقيقها 
في   E. Sakazakii ساكازاكي  اجلديدة  امللوثة  البكتيريا 
منظمة  ف��ي  اآلن  تناقش  وال��ت��ي  واألط��ف��ال،  ال��رض��ع  حليب 
الوكاالت  من  الوكالة  هذه  وأن  والكودكس،  العاملية  الصحة 
اجلديدة التي تعنى بصحة وسالمة املستهلك وعمرها فقط 
9 سنوات، ومسؤوليتها تنسيق التشريعات الوطنية والنهوض 
مبعايير السالمة الغذائية، وتستند في عملها على األغراض 

األساسية التالية:
- االستناد على نظام حتليل املخاطر في السالمة الغذائية سواء 

في الكيمياء أو البكتيريا احليوية.
 WHO، التعاون مع الوكاالت األوروبية واملنظمات الدولية مثل -

FAO والكودكس وكل ذوي العالقة.
مع  التعامل  تفعيل  لكيفية  تدريبية  الكترونية  دورة  عمل   )2(

الهيئة  هذه  من  الصادرة  املستجدات  ومتابعة  الكودكس، 
.FAO، WHO وكذلك من

)3( متت املشاركة في االجتماع اجلانبي لدول 

ال���ش���رق األدن�����ى واخل���اص 
املقبل  لالجتماع  بالتحضير 
اإلقليمية  التنسيق  للجنة 
ل��دول ال��ش��رق األدن���ى املزمع 
 2009 ي���ن���اي���ر  ف�����ي  ع����ق����ده 
على  لالتفاق  وكذلك  بتونس، 
لهيئة  املرشح  الرئيس  اختيار 
سيتم  ال��ذي  الغذائي  الدستور 
وكانت  االجتماع،  أثناء  انتخابه 
الرئيس  ملقعد  املرشحة  ال���دول 
األميركية  املتحدة  الواليات  هي 
وم��ال��ي��زي��ا، وك��ذل��ك االت��ف��اق على 
ن�����واب ال���رئ���ي���س وك���ان���ت ال����دول 
املرشحة )األردن، الهند، أوغندا، 
الدامنارك(، وقد مت االتفاق على 
ومرشح  ماليزيا  مرشحة  ترشيح 

األردن.

> ت��صيات ال�فد امل�صارك:
الدستور  هيئة  أهمية  إلى  نظراً 
املرجع  باعتبارها   Codex الغذائي 
بالنسبة  واألوح�����د  األه����م  ال���دول���ي 
بالنسبة  ال��غ��ذائ��ي��ة  ل��ل��م��واص��ف��ات 
األغذية  وم��ن��ت��ج��ي  ل��ل��م��س��ت��ه��ل��ك��ن 
م��راق��ب��ة ج���ودة األغذية  وأج��ه��زة 
يطرأ  وما  الوطني  املستوى  على 
وألهمية  مستجدات،  من  عليها 
الفعالة  امل���ش���ارك���ة  وض������رورة 
واملتابعة من قبل دولة الكويت 
وباقي دول اخلليج أسوة مبا 

معظم  في  به  معمول  هو 
األخرى  العربية  ال��دول 

واألردن  مصر  مثل 
وتونس في وضع 

واعداد هذه 
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في  وأخذها  ألهميتها،  وامل��دون��ات  املواصفات 
الوطنية  االعتبار عند صياغة ووضع السياسات 
الغذائي  األم��ن  وحتقيق  باألغذية،  يتعلق  فيما 

للمستهلكن فإننا نوصي مبا يلي:
1 - أن يتم تشكيل جلنة وطنية للكودس تقابل جلنة 
دستور األغذية الدولية تقوم مبتابعة كل ما يصدر من 
هيئة الدستور الغذائي من مواصفات أو مدونات أو أي وثائق 
أخرى، وأن تتم االستعانة بالتجربة املصرية الرائدة في هذا 
املجال عن طريق تكليف املهندس املسؤول عن املواصفات 
الغذائية بحضور اجتماعات جلنة الكودكس املصرية لبعض 
الوقت، ونقل جتربتهم في هذا املجال من أجل إنشاء جلنة 

كودكس كويتية تقابل جلنة الكودكس الدولية.
2 - أن تقوم هيئة التقييس اخلليجية بحث دول املجلس على 
)يتم  األهمية  ذات  الدولية  الفنية  اللجان  من  عدد  متابعة 
االتفاق على حتديدها الحقا(، وأن تتولى كل دولة من دول 
املجلس متابعة جلنة أو جلنتن من هذه اللجان على أن يقوم 
باقي  بإحاطة  اللجنة  تلك  اجتماعات  في  املشارك  العضو 
الفنية  للجنة  سنوية  النصف  االجتماعات  خالل  األعضاء 

الغذائية اخلليجية، والتي تتولى أمانتها دولة قطر.
3 - أن تقوم دولة الكويت باملشاركة في اجتماعات إحدى جلان 

الكودكس املهمة )يتم حتديدها الحقا(.
4 - أن يقوم ممثل دولة الكويت الذي شارك في هذا االجتماع 
بعرض مناقشة التقرير في االجتماع املقبل للجنة الغذائية 
اخلليجية إلحاطة احلضور بأهم املواضيع التي طرحت في 
يتعلق  ما  وخصوصاً  بشأنها،  املتخذة  والتوصيات  االجتماع 
ب��امل��س��ت��ج��دات ح���ول ب��ع��ض امل��واص��ف��ات اخلليجية ال��ت��ي مت 
مرحلة  في  أو  االعتماد  ط��ور  في  التي  أو  أخيراً  اعتمادها 
جميع  من  أن ممثلن  علماً  باالعتبار  ذل��ك  ألخ��ذ  التحديث 
دول اخلليج قد شاركوا في هذا االجتماع فيما عدا مملكة 

البحرين )مت حضور مندوبهم في األمم املتحدة للتصويت(.
بالدولة  املعنية  اجل��ه��ات  على  التقرير  ه��ذا  تعميم  سيتم   -  5
أسماء  يلي  وفيما  االخ��ت��ص��اص(،  )وف��ق  واملتابعة  لإلحاطة 
تقرير  من  بنسخة  موافاتها  سيتم  التي  املختصة  اجلهات 

االجتماع للمتابعة:

لشؤون  ال��ع��ام��ة  الهيئة   -
ال������زراع������ة وال�����ث�����روة 
يتعلق  )فيما  السمكية 
علف  سالمة  مبوضوع 

احليوان(.
- وزارة الصحة العامة )فيما 
ي��ت��ع��ل��ق مب���وض���وع وجود 
 E. س��اك��ازاك��ي  بكتيريا 
تركيبة  في   Sakazakii
الرضع  أغ��ذي��ة  مساحيق 
واألطفال واستخدام مادة 
ضمن   ractopamine
العقاقير  بقايا  م��واص��ف��ة 

البيطرية.
)فيما  ال����ك����وي����ت  ب���ل���دي���ة   -
ي��ت��ع��ل��ق مب����ش����روع من����وذج 
لأللبان  التصدير  ش��ه��ادة 
ألخذها  األلبان  ومنتجات 
اعتماد  قبل  االع��ت��ب��ار  ف��ي 

الدليل اخلليجي املوحد(.
لألبحاث  ال��ك��وي��ت  م��ع��ه��د   -
ال���ع���ل���م���ي���ة )ل����إلح����اط����ة 
جميع  ف�����ي  وامل����ت����اب����ع����ة 

املواضيع الواردة(.
وصناعة  جت�����ارة  غ���رف���ة   -
)لإلحاطة  ال���ك���وي���ت 
جميع  ف���ي  وامل��ت��اب��ع��ة 

املواضيع الواردة(.
- وزارة التجارة والصناعة 
)لإلحاطة واملتابعة 

ف������������ي ج����م����ي����ع 
امل������واض������ي������ع 

الواردة(.
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عق��دت ال��دورة التدريبية اخلليجية 
مببنى  امل���واص���ف���ات«  م��ش��اري��ع  »إدارة 
 )ISO( للتقييس  ال��دول��ي��ة  امل��ن��ظ��م��ة 
س��وي��س��را، جنيف خ��الل ال��ف��ت��رة  23-
2008/6/24م. وتنظمها هيئة التقييس 
لدول التعاون لدول اخلليج العربية، وقد 
مثل دول��ة ال��ك��وي��ت: امل��ه��ن��دس/ فيصل 
الشرجي- مهندس مواصفات  سليمان 

ومقاييس أول.

موضوعات الدورة لليوم األول:
للتقييس  الدولية  باملنظمة  تعريف   -1
أجهزة  ب���ع���ض  وك����ذل����ك   ،)ISO(
مثل:  واإلقليمية  الوطنية  التقييس 

DIN ، CEN ، BSI، وغيرها.

في  املستخدمة  األنظمة  عن  2- شرح 
.)ISO( املنظمة الدولية للتقييس

3- م��راح��ل إص����دار امل��واص��ف��ات وفق 
 )ISO( للتقييس  الدولية  املنظمة 

وكيفية تصحيحها أو تعديلها.
نظام  استخدام  كيفية  عن  ع��رض   -4
م���س���ودة مشروع  ع��ل��ى  ال��ت��ص��وي��ت 

املواصفة القياسية الدولية.

إن��ش��اء جل���ان فنية  5- ش���رح ط��ري��ق��ة 
جديدة.

6- شرح مهمات  وعمل رؤساء وأمناء 
اللجان الفنية.

موضوعات الدورة لليوم الثاني:
1- التعاون بن املنظمة الدولية للتقييس 
)ISO( واملنظمات الدولية األخرى.

املوقع  الروابط على  لبعض  2- عرض 
الدولية  ل��ل��م��ن��ظ��م��ة  اإلل���ك���ت���رون���ي 

.)ISO( للتقييس
املواصفة  م���راح���ل  ل���رم���وز  ش����رح   -3

القياسية الدولية.
)نصائح  اجل���دي���د  ل��ل��راب��ط  ش���رح   -4
املواصفات  إص��دار  لعملية  وأدوات 

القياسية الدولية(.
5- مناقشة املبادئ الثمانية إلدارة اجلودة 
ومدى تطبيقها ومالءمتها للمنظمة.

6- فتح باب املناقشة العامة للمشاركن 
في الدورة.

مب�ساركة الهيئة العامة لل�سناعة جنيف �سهدت انعقاد 

الدورة التدريبية اخلليجية »اإدارة م�ساريع املوا�سفات«
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برئاسة  21-2008/7/22م.  الفترة  خ��الل  ظبي  أب��و  شهدت 
املهندس/ منصور بن محمد املنصور من اململكة العربية السعودية 
االجتماع الثاني للجنة الفنية اخلليجية لقطاع مواصفات املعلومات 
الدول األعضاء،  املعلومات، وقد شارك في االجتماع كل  وتقنية 
ومبشاركة ممثل من األمانة العامة لهيئة التقييس اخلليجية ما عدا 
دولتي قطر والبحرين، وقد قدمتا اعتذارهما عن عدم احلضور. 
وقد شارك عضو اللجنة من دولة الكويت املهندس/ أمين جاسم 

الزيد مهندس مواصفات ومقاييس أول.

وقد بدأ االجتماع بكلمة من رئيس اللجنة املهندس/ منصور 
اإلمارات  هيئة  وشكر  باحلضور،  فيها  رحب  املنصور  محمد  بن 
للمواصفات واملقاييس على استضافتها هذا االجتماع. كما رحب 
املتحدة  العربية  اإلم��ارات  دولة  املهندس/ خالد احلوسني ممثل 
األهداف  وحتقيقهم  اإلقامة  طيب  لهم  ومتنى  اللجنة،  بأعضاء 

التي تسعى إليها اللجنة.

واستعرضت هيئة التقييس كيفية استخدام نظام املواصفات 
تطبيقي  ووقدمت شرح عملي  الفنية  اللجنة  ومنتدى  االلكتروني 

على النظام شمل:

> شرحا عاما.

> تطبيقا عمليا على نظام االجتماعات.

> نظام اإلصدارات.

> نظام املالحظات.

> نظام االجتماعات عن بعد.

> دور الدول األعضاء وأمن اللجنة في املراحل املختلفة.

ومت حتديد مجاالت عمل اللجنة كمرحلة أولى خلطة 2009 
 ISO TC46- ISO/IEC( هو مجال عمل اللجان الدولية التالية

.)JTCI- ISO TC211

السعودية-  العربية  اململكة  الثالث: في  االجتماع  وتقرر عقد 
الرياض بتاريخ 2008/11/19-18.

وفي ختام االجتماع قدم رئيس اللجنة شكره وتقديره ألعضاء 
وأعمال  االج��ت��م��اع  جن��اح  على  وحرصهم  جتاوبهم  على  اللجنة 

اللجنة.

أبو ظبي شهدت 
االجتماع الثاين 
للجنة الفنية 

الخليجية لقطاع 
مواصفات 

المعلومات وتقنية 
المعلومات

االجتماع الثالث ت�ضت�ضيفه 

الريا�ض فى نوفمرب املقبل
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لبناء  ال��ت��وج��ي��ه��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة  ع��ق��دت 
وربط مراكز املعلومات اجتماعها الرابع 
استضافت  س��اس  رادي��س��ون  فندق  في 
سلطنة عمان في مدينة مسقط خالل 
الفترة 04- 05 /2008/08م، االجتماع 
وربط  لبناء  التوجيهية  للجنة  ال��راب��ع 
ممثلي  كل  مبشاركة  املعلومات،  مراكز 
التقييس  هيئة  ف��ي  األع���ض���اء  ال����دول 
اخلليج  ل���دول  ال��ت��ع��اون  مجلس  ل���دول 
لهيئة  العامة  األمانة  مع ممثل  العربية 
التقييس، وقد اعتذرت مملكة البحرين 
عن حضور االجتماع نظراً إلى ظروف 

خارجة عن إرادتها.
وقد شارك أعضاء هذه اللجنة من 
دولة الكويت كل من السيد/ عبدالكرمي 
تقي عبدالكرمي – مدير مركز املعلومات 
عدنان  وامل���ه���ن���دس/  ال����ق����رار،  ودع�����م 
إبراهيم السلمان - مهندس مواصفات 

ومقاييس اختصاصي.

وقد توصل املجتمعون إلى أن تقوم 
بإعداد  املتحدة  العربية  اإلم��ارات  دولة 
املالحظات  جميع  على  تشتمل  مذكرة 
القياسية  املواصفات  في  ظهرت  التي 
لضمان  م��ق��ت��رح��ة  وآل���ي���ة  اخل��ل��ي��ج��ي��ة 
احللول  وما هي  تكرارها،  وع��دم  حلها 
اخلليجية  القياسية  امل��واص��ف��ات  ف��ي 

املعتمدة؟
العربية  امل��م��ل��ك��ة  ت��ك��ل��ي��ف  مت  ك��م��ا 
العامة  ال���دراس���ة  ب���إع���داد  ال��س��ع��ودي��ة 
استشاري  م���ش���روع  ت��ن��ف��ي��ذ  مل��ت��ط��ل��ب��ات 
على  للحصول  املعلومات  مراكز  لتهيئة 
شهادة ISO 2000 والتكلفة التقديرية 
له خالل عشرة أيام من تاريخه، على أن 
تقوم الدول األعضاء مبراجعة الدراسة 
بشأنها  وامل��الح��ظ��ات  املرئيات  وإب���داء 
إلى  لرفعها  متهيداً  أي��ام،  ثالثة  خ��الل 

املجلس الفني في إجتماعه القادم.
ومت���ت م��واف��ق��ة األع��ض��اء ع��ل��ى أن 

تقوم االمانة العامة بوضع رابط خاص 
مبشاريع املواصفات في مرحلة التوزيع 
العام لكل جلنة فنية خالل أسبوع من 
ال��دول األعضاء  تقوم  أن  تاريخه، على 
ب��وض��ع راب����ط م��ش��اري��ع ال��ل��ج��ن��ة على 
مواقعها اإللكترونية. كذلك تزويد الدول 
القياسية  املواصفات  بقوائم  األعضاء 
أقرب  املتوافرة في  وملفاتها  اخلليجية 
أن  على  مراجعتها،  بعد  فرصة ممكنة 
تقوم الدول األعضاء مبراجعتها للتأكد 
من خلوها من األخطاء والنواقص خالل 

أربعة أشهر من تاريخ تسلمها
وأن تقوم بإرسال النسخة اإللكترونية 
املعلومات  مل���راك���ز  ال��ع��م��ل  إلج������راءات 
املقترحة للدول األعضاء، على أن تقوم 
الدول األعضاء بدراسة إجراءات العمل 
للهيئة  العامة  األمانة  وتزويد  املقترحة 
مبالحظاتها ومرئياتها قبل نهاية شهر 

أكتوبر املقبل.

م�سقط ا�ست�سافت الجتمـاع الرابع للجنة       التوجيهية لبناء وربط مراكز املعلومات
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إلى  الثاني مت االستماع  اليوم  وفي 
النظم  بشأن  عمان  سلطنة  محاضرة 
ب��ه��ا ف���ي وزارة  امل��ع��م��ول  امل��ع��ل��وم��ات��ي��ة 
عمان،  بسلطنة  وال��ص��ن��اع��ة  ال��ت��ج��ارة 
قدمت اللجنة شكرها إلى العاملن في 
التجارة  ب���وزارة  املعلومات  تقنية  إدارة 
ما  على  عمان  سلطنة  ف��ي  والصناعة 
قدموه من جهود طيبة في بناء األنظمة 
دعم  على ض��رورة  وأك��دت  املعلوماتية، 
واملقاييس  للمواصفات  العامة  املديرية 
بهم  اخلاصة  النظم  بناء  في  ب��ال��وزارة 
املعلومات  لتقنية  التحتية  البنية  وتهيئة 

لتفعيل نشاطاتهم.
وفي ختام هذا االجتماع قدم رئيس 
اللجنة  ألعضاء  وتقديره  شكره  اللجنة 
على جتاوبهم وتفاعلهم وحرصهم على 
االجتماع،  أع��م��ال  خ��الل  م��ن  التكامل 
وتقديرها  اللجنة عن شكرها  وأعربت 
بسلطنة  للمواصفات  العامة  للمديرية 

االجتماع  لهذا  استضافتها  على  عمان 
والشكر  له،  والتنظيم  اإلع��داد  وحسن 
تهاني  ال��ف��اض��ل��ة/  ل��ل��س��ي��دة  م���وص���ول 

العويرة  والسيد/ أحمد الشامخي على 
التي بذالها من أجل إجناح  جهودهما 

هذا االجتماع.

م�سقط ا�ست�سافت الجتمـاع الرابع للجنة       التوجيهية لبناء وربط مراكز املعلومات
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جتربة مميزة ومن�ذج م�صيء لطم�ح 

ال�صباب وقدرتهم على م�اجهة التحديات

> ما هو اسم مشروعك؟
الصابون  إلن��ت��اج  عبدالله  عيسى  عبدالله  مصنع   -
لصاحبه ومديره العام )مدير عام الشركة( عبدالله عيسى 
عبدالله. ومشروعي هو عبارة عن مصنع إلنتاج الصابون 
القطع بكل أشكاله وأحجامه، كما ننتج منتجات جانبية 
والشامبو وبعض عمليات   - السائل  »الصابون  أخرى مثل 
خاصة  م��ت��ع��ددة  م��ارك��ات  اس��م  حت��ت  والتغليف،  التعبئة 
كير  بيبي  أط��ف��ال  وص��اب��ون   Nag- Curllscollcion

وبينكي وماركات أخرى جديدة.

ماركات خاصة
> هل مت تسجيل هذه املاركات باسمكم؟

التجارة  وزارة  امل��ارك��ات في  ه��ذه  - لقد مت تسجيل كل 
والصناعة، ولكن لألسف التسجيل هناك يتم ببطء شديد 
التجارة  وزارة  ف��ي  كامال  التسجيل  يستغرق  حيث  ج���دًا، 
والعالمات  امل��ارك��ات  تسجيل  انهينا  وق��د  س��ن��وات،  خمس 
الكويت،  ف��ي  منه  االنتهاء  وبانتظار  خليجيا،  التجارية 
الشركات  إح��دى  طريق  عن  خليجيًا  التسجيل  مت  حيث 

املتخصصة في دبي.

العالم يتجه إلى الصناعة
> ما الذي جذبك للعمل الصناعي احلر؟

وتتطور  تنمو  كله  العالم  ف��ي  الصناعة  ع��ام  بشكل   -
رغم  الصناعة  يتجه نحو  كله  والعالم  وكبير  بشكل سريع 
امل��واد االول��ي��ة وامل���واد اخل��ام بشكل كبير، وأنا  زي��ادة أسعار 
ذهبًا،  تبيض  التي  كالبطة  الصناعة  أن  خاص  بشكل  أرى 
وتدر الربح الوفير، وفي نفس الوقت أنا منذ الصغر ميولي 
كان  وهكذا  امليكانيكية،  واألعمال  امليكنة  وأهوى  صناعية، 

لدي هدف أسعى منذ زمن إلى الوصول إليه.
وكان أملي حتقيق هدف الوصول إلى مركز اجتماعي 
ال��ه��دف إال م��ن خ��الل الصناعة،  ي��أت��ي حتقيق ه��ذا  ول��ن 
خاصة أنني أملك خلفية كبيرة عن الصناعة، ولدي موهبة 

في هذا املجال.
وظيفة حكومية مرموقة

ثابت،  دخ��ل  ذات  حكومية  وظيفة  لديك  كانت  هل   <
ووجدت صعوبة في التخلي عنها؟

خاص - الصناعة والتنمية:
جتربة جديدة ومميزة على طريق العمل احلر...

منوذج آخر من الشباب املجتهد الطموح الذي آثر التخلي عن الوظيفة والراتب الثابت مقابل حتقيق حلمه الصناعي 
الذي كان يراوده منذ الطفولة املبكرة، مشوار مثير ورائع وحتديات عديدة يرويها لنا صاحب هذه التجربة املميزة، بدءًا من 
االرهاصات األولى للمشروع ووصواًل إلى مرحلة النجاح واإلنتاج الفعلي بعد التعاون املثمر مع محفظة النشاط احلرفي 
»بالبنك الصناعي«، إنها جتربة مصنع عبدالله عيسى عبدالله إلنتاج الصابون، يرويها لنا صاحب ومدير عام املصنع عبدالله 

عيسى عبدالله، حيث جاءت تفاصيلها على النحو التالي:

مصنع عبدالله عيسى عبدالله للصابون

تجربة صاحب مشروع صناعي
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ثابت،  ودخ��ل  حكومية  وظيفة  ل��دي  كانت  نعم   -
البكالوريوس،  درجة  على  وحاصل  جامعي  إنني  حيث 
وكنت في مركز متقدم في وظيفتي، ولكن قارنت يومًا 
ما الوظيفة بالعمل احلر في الصناعة ووجدت أنه ال 
التخلي عن  ك��ان  ول��ذل��ك  االث��ن��ني،  ب��ني  مقارنة  توجد 
في  أي خسارة  أجد  ولم  وسريعًا،  الوظيفة سهال جدا 
التخلي عن الراتب الثابت، إذ إن برنامج إعادة الهيكلة 
أتقاضاه،  كنت  ال��ذي  ال��رات��ب  نصف  تقريبًا  ل��ي  يوفر 
أؤمن  وأنا  العمل احلر،  والباقي أجمعه من شغلي في 
»إذا كنت تريد أن تتقدم خطوة  باملثل الصيني القائل 
كبيرة إلى اإلمام فعليك الرجوع خطوتني إلى الوراء« 
املثل وقدمت »استقالتي« بكل  وقد وضعت أمامي هذا 

اقتناع من عملي في احلكومة.

صعوبات عديدة
التفكير  بداية  في  واجتهك  التي  الصعوبات  ما   <

واإلعداد ملشروعك الصناعي؟
تركوا  الذين  الشباب  أوائ��ل  أعتبر نفسي من  أنا   -
وظائفهم احلكومية، واجتهوا إلى العمل احلر، خصوصًا 
أنني لم تكن لدي اإلمكانات املادية الكبيرة التي جتعلني 
أستقيل من وظيفتي، وأعيش في بحبوحة مادية إلى أن 
أجنح في تطوير مشروعي الصناعي، وفي الوقت نفسه 
كانت النظرة العامة احمليطة بي في ذلك الوقت ترفض 
هذه اخلطوة التي سأقدم عليها، وكنت أنا الوحيد وراء 
قرار التخلي عن وظيفتي، وهكذا خطوت هذه اخلطوة 
كان  بي.. وهكذا  البيئة احمليطة  مبعارضة شديدة من 
التحدي الكبير الذي واجهته والذي حّتم علّي أن اثبت 

جدوى وجناح اخلطوة التي اقدمت عليها.

تسلسل اخلطوات
> ما اخلطوات التي خطوتها لتضع أحالمك على 

أرض الواقع وفي مرمى التنفيذ؟
- كما يقول املثل القدمي »مشوار األلف ميل يبدأ 
بخطوة« فكانت اخلطوة األولى بالنسبة لي هي اتخاذ 
بالذات؟  الصابون  وملاذا  للصابون،  بإنشاء مصنع  قرار 

ل����دي خلفية  ك���ان���ت  ه����و، ألن���ن���ي 
بسيطة عن صناعة الصابون وخالل بحثي عن مشروع 
عن  خلفيتي  تذكرت  هدفي  خالله  من  أحقق  صناعي 
بإنشاء مصنع  ال��ق��رار  وه��ك��ذا ج��اء  ال��ص��اب��ون،  صناعة 
للصابون، ولكنني أيضًا درست املشروع بتعمق واطلعت 
على طرق صناعة الصابون في لندن من خالل زيارتي 
للعديد من املصانع فيها وفي تايوان، وحتى ذلك الوقت 
لم أكن قررت ترك وظيفتي وصارت لدي حصيلة كبيرة 
من املعلومات شجعتني على اتخاذ قراري من دون أي 
الكويت وكلي حماس  إلى  تراجع، وهكذا عدت  أو  تردد 
اإلمكانات  بقلة  استطدمت  ولكنني  مشروعي،  لتنفيذ 
املادية التي ستساعدني على إنشاء مصنع مياثل تلك 
بعض  جتميع  استطيع  أن��ن��ي  واكتشفت  زرت��ه��ا،  ال��ت��ي 
سيساعدني  مبسط  بشكل  محليًا  ال��الزم��ة  امل��ك��ائ��ن 
دون  وليس  واضح،  باحتراف  األولى  بدء اخلطوة  على 
في  مازلت  وأن��ا  حلمي  حتقيق  ب��دأت  وهكذا  املستوى، 
وظيفتي أقتطع من راتبي لتصنيع املاكينات املطلوبة، 
العشرين  مساحته  تتجاوز  ال  صغيرًا  مصنعًا  وأخ��ذت 
األول  العام  غضون  وفي  فيها،  املاكينات  لتركيب  مترًا 
متكنت من إنتاج أول صابون، ومع أول إنتاج بدأ اقتناع 
أن الصابونة  ق����راري، خ��اص��ة  وب��ص��ح��ة  ب��ي  احمل��ي��ط��ني 
الصابون  عن  تقل  ال  جيدة  مبواصفات  كانت  املنتجة 

املماثل لها في السوق احمللي.
ولكن كيف ومتى مت إنتاج هذه الصابونة، لم يكن 
أح��د ي���دري ب��ه��ذا ال��وق��ت، وه��ك��ذا ب��دأ الطريق ينفتح 

أمامي فكريًا.

التطور والقرار
> كيف صارت األمور بعد ذلك؟

لن  الوظيفي  العمل  روت���ني  أن  م��ن  ت��أك��دت  لقد   -
ال��وق��ت الحظت  ه��ذا  وف��ي  ل��ي طموحاتي،  أب���دًا  يحقق 
انتشار محفظة »البنك الصناعي« للحرفيني التي كنت 
أطالعها في كل مكان أذهب إليه، كما لو أنها كانت تطلب 
وفي  احل��ر،  للعمل  وأت��ف��رغ  عملي  من  أستقيل  أن  مني 
زيارة واحدة للبنك الصناعي متكنت من مقابلة مدير 
احملفظة االستاذ »عبدالله العتيبي« الذي اشترط علي 
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شرطًا واحدًا إذا كنت جادا في توجهي أن أقدم استقالتي من 
األوراق  أن جميع  للعمل احلر خاصة  والتفرغ  فورًا  العمل 
والشروط املطلوبة مني مستوفاة عدا شرط التفرغ للعمل، 
مجتمع  ضغوط  حتت  أعيش  ألنني  م��ت��رددا  كنت  ولكنني 
الدخل  ذات  احلكومية  الوظيفة  عن  التخلي  فكرة  يرفض 
والتوجه  االستقرار  عن  التخلي  يرفض  مجتمع  الثابت، 
نحو املجهول، وحاولت إقناع »العتيبي« بعملي املزدوج، ولكنه 

رفض وطلب مني التفكير والعودة إليه في اليوم الثاني.
من  خسارتي  نفسي  بني  أحسب  الليلة  تلك  فقضيت 
الوضع  العمل احلر، وكيف سيكون  وأرباحي من  الوظيفة 
بعد عشرين سنة من العمل احلكومي والتقاعد، فاكتشفت 
أن الوظيفة ال تقارن أبدًا بعوائد العمل احلر، وهكذا وبال 
استقالتي  بقرار  وأبلغته  العتيبي  إلى  باكرًا  توجهت  تردد 
من العمل، ومن ثم بدأ البنك في إعداد الدراسة، وجاءتني 

املوافقة على متويل املشروع بعد شهر ونصف.

ال للندم
< هل شعرت بندم على ترك وظيفتك؟

- أبدا، لم أشعر بذلك يومًا، بل على العكس إنني كل 
يوم بعد استيقاظي أشكر الله على أنني أعمل عماًل حرًا.

وال للتسهيالت!
اجلهات  م��ن  عليها  حصلت  ال��ت��ي  التسهيالت  م��ا   >

املعنية؟
- لألسف احلقيقة املرة تكشف أن املؤسسات احلكومية 
في الكويت تعيش داخل صوامع جامدة جدًا من دون أن 
يكون هناك تنسيق بينها وبني البعض وليس لها ارتباط 
الذي  الوحيد  والدعم  األخ��رى،  اجلهة  بعمل  أو مصلحة 
حصلت عليه كان من محفظة النشاط احلرفي )ماديا(، 
أم���ا ال��دع��م امل��ع��ن��وي ف��ال��ك��ل رب���ت ع��ل��ى ك��ت��ف��ي داع��ي��ا لي 
فلألسف  العافية  ويعطيك  الله،  قواك  وقائال:  بالتوفيق 
الروتني والبيروقراطية مسيطران على كل مؤسساتنا، فال 
توجد أي مساعدة من أي شكل ملبتدئ مثلي، بالعكس أكبر 
حتد واجهته هو حتدي اإلجناز لدى مؤسساتنا احلكومية 
والتسويق  وال��ب��ي��ع  املنافسة  حت��دي  معه  ي��ت��واض��ع  ال���ذي 
أوراقك  إجناز  األكبر هو  فالتحدي  ذاته.  التصنيع  وحتى 

لدى املؤسسات احلكومية كاملة.
أنا حتى اليوم أسعى إلى استخراج ترخيصي الصناعي، 
اإلجراءات  بسبب  وه��ذا  العامني  قرابة  ذلك  استغرق  وقد 
املرتبطة مبراحل زمنية معينة وجهات حكومية عديدة منها 

البلدية والبيئة واجلمارك واملطافي والصحة وغيرها.
أنا أقترح على الهيئة العامة للصناعة أن تتعامل مع 
عدد  لكل  تخصص  ب��أن   VIP ال���  بنك  مثل  الصناعيني 
يتولى  الذي  مهندسيها  أحد  الصناعيني  املستثمرين  من 
أننا  خاصة  ب��أول،  أوال  أمورهم  ويتولى  معامالتهم  إجن��از 
لدينا العديد من املهندسني، وميكن توزيع املصانع عليهم، 
واعتقد أنه بهذا األسلوب سوف يتم القضاء على كثير من 

املشكالت والتعطيل.
وإنني أالحظ أن الهيئة العامة للصناعة متارس جهدًا 
ولكنه  بطيئًا،  ي��ك��ون  ق��د  ال��وط��ن��ي  املنتج  ل��دع��م  ملموسًا 
وإقامة  املعارض  وذلك مثل دعم  البعيد،  املدى  فاعل على 
املعارض للمصانع الراغبة في ذلك باخلارج، وإنشاء مركز 
إلى جانب حملة  عوامل مشجعة  وكلها  الصادرات،  تنمية 
»فيه كويتي« وهناك توجه ألن تتحمل الهيئة تكلفة إقامة 

معرض ملصنع واحد في اخلارج وهذا توجه رائع جدًا.

> إلى أين وصل مشروعك اليوم؟
- لقد جتاوزنا مرحلة اإلنتاج التجريبي وبدأنا الدخول 
في  عقود  على  وحصلنا  التجاري،  واإلن��ت��اج  السوق  نحو 

بعض الدول اخلليجية )دبي والسعودية(.
الف طن   27 اإلنتاجية(  )القدرة  لدينا  اإلنتاج  وسعة 
وآمل  اإلنتاجية  قدرتنا  من   ٪10 تعدينا  وحاليا  سنويا، 
خاصة  االن��ت��اج��ي��ة،  قدرتنا  م��ن   ٪60 مستقبال  أح��ق��ق  أن 
أننا ننتج صابونا بطريقة حديثة هو اجليل اجلديد من 

صابون التواليت.

شكر وتقدير
للصناعة  ال��ع��ام��ة  ال��ه��ي��ئ��ة  إل���ى  ت��وج��ي��ه حت��ي��ات��ي  أود 
العام األستاذ/ فهاد سحاب املطيري  والسيما نائب املدير 
إنه  حيث  الصناعيني،  من  اجلادين  دع��م  في  جهوده  على 
وقف وقفات واضحة مع اجلادين وساعدهم، وأنا من هنا 

أحييه وأثني على جهوده.

54 العدد احلادي واخلمسون - يوليو  2008





تنتع�ض كويتياً بال�رشاكة مع الداو الأمريكية

بقيمة 11 مليار دولر اأمريكي و�صخ الغاز

يفتح الطريق اأمامها للعاملية

�صناعة البرتوكيماويات

ارتفاع تكلفة ت�صغيل امل�صانع اأبرز التحديات امل�صتقبلية
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الشراكة مع الداو
جاء إعالن شركة »الداو األميركية 
البترولية«  ال��ك��ي��م��اوي��ات  ل��ص��ن��اع��ة 
البترولية  ال���ك���ي���م���اوي���ات  وص���ن���اع���ة 
ع���ن خططهما  أخ����ي����رًا،   ال��ك��وي��ت��ي��ة، 
م��ش��ت��رك جديد  م���ش���روع  ل��ت��أس��ي��س 
شركة  إلن���ش���اء  م��ن��اص��ف��ة  يجمعهما 
البتروكيماويات،  رائدة لصناعة  عاملية 
برأسمال 11 مليار دوالر حتت اسم »كيه 
تساؤاًل  ليطرح  للبتروكيماويات«  داو 
ح���ول س��ر ال��ن��ج��اح ال����ذي م��ن خالله 
الكيماويات  صناعة  شركة  استطاعت 
الصناعة  بتلك  التحليق  البترولية 

الكويتية إلى العاملية وباقتدار. 
ال��ت��ي ميكن  ال��ت��ط��ور  أول ع��ن��اص��ر 
مالحظتها االتفاق الذي مت بني »الداو« 
البترولية  الكيماويات  صناعة  وشركة 
على تأسيس الشراكة اجلديدة بينهما، 
وال��ت��ي ول��دت ف��ي أواخ���ر 2007 ليكون 
اسمها »كيه – الداو للبتروكيماويات«، 
حيث مت اختيار املقر الرئيسي للشركة 
وأن  األميركية،  ميتشجان  والي��ة  ف��ي 
تتخصص في صناعة وتسويق البولي 
واإلثانوالمني  واإلثيلينامني  إثيلني 

والبوليبروبيلني والبوليكاربونات. 
ووف���ق���ًا مل��ا مت إع��الن��ه ع��ل��ى لسان 
والعضوة  اإلدارة  م��ج��ل��س  رئ��ي��س��ة 
حسني  م��ال  مها  الشركة  ف��ي  املنتدبة 
املتوقع حتقيقها  اإلي��رادات  فإن قيمة 
من املشروع قد تزيد على ال� 11 مليار 
دوالر أميركي، كما انه سيؤمن أكثر من 

5000 فرصة عمل من حول العالم.
ويستند املشروع املشترك اجلديد، 
الكيماويات  صناعة  شركة  موقع  على 
البترولية الريادي من جهة والتزامها 
بنمو الصناعة عامليًا وإقليميًا، السيما 
األولى  العشر  الشركات  إح��دى  وأنها 
واملواد  الطاقة  مجال  ف��ي  العالم  ف��ي 

الهيدروكربونية. 
وي���ق���ض���ي إن����ش����اء ه�����ذا امل���ش���روع 
الكيماويات  صناعة  ش��رك��ة  بحصول 
أصول  من   ٪50 نسبة  على  البترولية 

 مها مال حسني

صناعة  في  اخلليج  منطقة  في  الصدارة  مركز  الكويت  احتلت 
ال��ب��ت��روك��ي��م��اوي��ات م��ن ح��ي��ث ب��ن��اء م��ص��ان��ع األم��ون��ي��ا واألس���م���دة   
الغاز  من  االستفادة  إل��ى  السعي  بسبب  ذل��ك  وك��ان  النيتروجينية، 
االكتفاء  إلى  باإلضافة  القومي،  الدخل  مصادر  وتنويع  الطبيعي 
بالوطن  الغذاء  مشكلة  حل  في  تساعد  التي  األسمدة   من  الذاتي 

العربي. 
الصناعة  تلك  تطوير وحتديث  في  عوامل خمسة  تفاعلت  وقد 

خالل السنوات القليلة املاضية. 
والتقرير التالي يرصد مالمح تطور تلك الصناعة كويتيًا، وعوامل 
النجاح الذي حققته في ظل التطورات اإلقليمية التي تشهدها تلك 
الصناعة من خالل التطورات العديدة التي شهدتها الصناعة خالل 

2008 ومالمح التطورات املستقبلية للشركة.   



56 57العدد الثاني واخلمسون - سبتمبر  2008 العدد الثاني واخلمسون - سبتمبر  2008

في  الشركتان  لتقوم  االت��ف��اق��ي��ة،  ف��ي  املشمولة  داو  ش��رك��ة 
املقابل بجمع حصصهما في هذا املشروع املشترك، بحيث 
تكون لكل منهما حصة مناصفة في أسهم الشركة اجلديدة،  
اخلمسة  العاملية  التجارية  داو  أع��م��ال  قيمة  ق���ّدرت  فقد 
التي ستشكل املشروع املشترك مبا يقارب ال�19 مليار دوالر 
أميركي، وبالتالي ستحصل داو من شركة صناعة الكيماويات 
البترولية على ما يناهز ال�9.5 مليارات دوالر أميركي )غير 

خاضعة للضرائب( مقابل حصتها من الشركة اجلديدة.
  ووفقًا ملا نشرته »امليد« في تقرير لها عن تطور صناعة 
واسعة  خطوات  خطت  الكويت  فإن  البترولية،  الكيماويات 
من خالل صفقتها مع »الداو كيميكال«، حيث أشارت إلى أن 
تلك الصفقة أكبر دليل على نية مؤسسة البترول الكويتية 
القطاع  على  ليس  بقوة  الصناعة  تلك  في  ال��دخ��ول  على 
اإلقليمي فقط، بل على املستوى العاملي، ويأتي هذا التطور 
في إطار ما ذكره اخلبراء العاملون في قطاع النفط أن عام 
2008 سيكون عام صناعة الكيماويات البترولية، التي ستؤدي 
النفطية  الصناعات  وتطوير  تفعيل  على  العمل  زي��ادة  إلى 
بصورة عامة من خالل االستغالل األمثل للفوائض املالية 

املتراكمة. 

مشروع الرؤية يوفر التكلفة ويرفع اإلنتاجية 
مشروع  ج��اء  للتطور،  الثاني  بالعنصر  يتعلق  وفيما 
الرؤية ليفرض رؤى جديدة على تلك الصناعة من خالل 

رفع شعار التأهيل للكوادر املالية واإلدارية للشركة في ظل 
إلى  يهدف  وال��ذي  الكويتية،  البترول  مؤسسة  تطرحه  ما 
خلق قطاع نفطي قادر على املنافسة العاملية واإلقليمية وهو 
مشروع، في واقع األمر يهدف إلى شفط الدهون والترهل في 
القطاع اإلداري واملالي لشركة صناعة الكيماويات البترولية 
حتقيق  على  وق���ادر  مميز  بأسلوب  لها  التابعة  وامل��ش��اري��ع 
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عنصري الكفاءة العالية 
وال��ت��ط��ور ال��ت��ق��ن��ي ال���الزم 
لزيادة الكفاءة التشغيلية 

للمشاريع. 
اللجنة  رئيس  أشار  وكما 
ورئيس  امل����ش����روع  ع���ل���ى  امل���ش���رف���ة 
في  املنتدب  والعضو  اإلدارة  مجلس 
بورسلي،  نبيل  ال��ن��ف��ط  ن��اق��الت  ش��رك��ة 
ف��ي وق��ت س��اب��ق، إل��ى أن األم���ل يتعلق 
العمل  وضبط  والكفاءة  األداء  ب��زي��ادة 
داخ���ل  واإلداري  امل���ال���ي  ال���ق���ط���اع  ف���ي 
أن  متوقعًا  التابعة،  وشركاتها  املؤسسة 
يتم االنتهاء من املشروع قبل 3 سنوات 

املقبلة وهي الفترة احملددة لنهاية املشروع. 
  وع��ن م��دى تأثير امل��ش��روع ف��ي رف��ع ال��ك��ف��اءة للشركة، 
أجمع مسؤولون نفطيون على أن تطوير أداء الشؤون املالية 
وتخفيض  الشركة  عمل  ك��ف��اءة  ف��ي  يؤثر  س��وف  واإلداري����ة 

التكلفة، ومن ثم زيادة األداء وتطويره. 

استيعاب السوق احمللي 
قدرة  ه��و  للتطور  الثالث  العنصر 
البترولية  الكيماويات  صناعة  شركة 
التي  ال��ع��ال��ي��ة  التقنية  اس��ت��ي��ع��اب  ف��ي 
م��ن خالل  »ال������داو«  ش��رك��ة  ب��ه��ا  تتميز 
محليًا  ال��س��وق  ف��ي  ال���ري���ادي  موقعها 
تبوؤها  ذلك  في  مبا  وعامليًا،  وإقليميًا 
إثيلني  البولي  في صناعة  األول  املركز 
واإلث��ي��ل��ي��ن��ام��ني واإلث���ان���والم���ني، حيث 
لسان  على  ج��اء  وكما  الشركة،  حققت 
اإلجنازات  من  الكثير  مها مال حسني، 
الرئيسية خالل السنوات الثالث السابقة من خالل تنفيذ 
مشاريعها الرئيسية متمثلة في مشروع العطريات ومشروع 
االوليفينات الثاني ومشروع الستايرين، والذي من املتوقع 

بدء التشغيل في نهاية العام 2009/2008.

120 مليار دولر 

ا�صتثمارات 

اخلليج يف �صناعة 

البرتوكيماويات 

ن�صيب الكويت 

منها %30 
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مصفاة  مجمع  إلن��ش��اء  تفاهم  م��ذك��رة  توقيع  مت  كما 
شركة  بني  الشعبية  الصني  جمهورية  في  وبتروكيماويات 
الكويتية  البترول  وشركة  البترولية  الكيماويات  صناعة 
 ،2006 نوفمبر  في  الصينية  »ساينوبك«  شركة  مع  العاملية 
كما قامت الشركة ببيع حصة املشاركة من الشركة الصينية 
الكيماوية في جمهورية الصني الشعبية  العربية لألسمدة 

إلى نظيرها التونسي، والتي تبلغ 33 ٪. 
 )ERM( املخاطر  إدارة  الشركة من مشروع  انتهت  كما 
الشاملة  الشركة  إلى تصنيف جميع مخاطر  يهدف  الذي 
األصعدة،  جميع  على  ومعاجلتها  احللول  إيجاد  وكيفية 
ومت حتقيق 3.6 ماليني ساعة عمل من دون حوادث ملوظفي 
بداية  ف��ي  الشركة  قامت  كذلك  امل��ق��اول،  وعمالة  الشركة 
في  لها  املناسب  التنظيمي  اإلط��ار  الختيار  بدراسة   2006
التوسع  في  املستقبلية  والتوجهات  احلالي  وضعها  ض��وء 
احمللية  املشاركات  خ��الل  وم��ن  البتروكيماوية  بالصناعات 
واخلارجية، وقد مت في حينه االستقرار على اإلطار الهيكلي 
Product-( املنتجات  إدارة  أس���اس  على  يعتمد  ال���ذي 

إلعادة  الشركة  ب��دأت  وعليه   )Based Organization
الهيكلة للشركة في ضوء ما توصلت إليه الدراسة السابقة 
املشار إليها أعاله، وقد مت تطبيق الهيكل اجلديد في نهاية 

العام 2007. 
 Six Sigma نظام  تطبيق  في  الشركة   ب��دأت  كذلك 
مالية  عوائد  ويحقق  كبيرة  بصورة  الشركة  ب��أداء  ليرتقي 
صناعة  شركة  تعتبر  حيث  عاملية،  وسمعة  مجزية  وإداري���ة 
الكيماويات هي األولى على مستوى دولة الكويت التي بدأت 
بتطبيق هذا النظام، وتكمن أهمية هذا النظام في انه ينظم 
الفكر داخل اإلنسان، وبالتالي ينظم الوقت واجلهد ويحث 
ركائزه،  أهم  البشري من  العنصر  يعتبر  كما  االبتكار،  على 
وقد مت االنتهاء من تدريب دفعتني من املوظفني على نظام 
من  التدريب  ثمار  تقطف  الشركة  وب��دأت   ،»Six Sigma«

الدفعة األولى.
ويبدو أن شركة »كيه – داو للبتروكيماويات« ستحول أداء 
التي  املتخصصة  املنتجات  خالل  من  العاملية  إلى  الشركة 
تعتمد على التقنيات الرائدة عامليًا، حيث  سيساهم، ووفقًا 
الكويتية سعد  البترول  التنفيذي ملؤسسة  الرئيس  ملا ذكره 
الشويب، في دعم توسع شركة صناعة الكيماويات البترولية 
البتروكيماوية  الصناعات  م��ج��ال  ف��ي  منتجاتها  وتنويع 

عامليًا.
به  تتميز  ال��ذي  واألم��ن  السالمة  ووفقًا ألهمية عنصر 
من  الصيانة  م��ش��روع  الشركة  تبدأ  أن  امل��ق��رر  م��ن  الشركة، 
خالل شركة عربي للطاقة والتكنولوجيا، والذي ينفذ ب� 6.8 
ماليني دينار وسوف يبدأ العمل فيه خالل الشهر اجلاري.  

ارتفاع تكاليف التشغيل 
التحديات  الرابع متثل في استيعاب الصناعة  العنصر 
الكبيرة التي تواجهها الشركة، والتي أوردتها رئيسة مجلس 
ارتفاع  إن  بالقول  الشركة   ف��ي  املنتدبة  والعضوة  اإلدارة 
للمنتجات  أس��واق  وفتح  املنطقة  في  املصانع  إنشاء  تكلفة 
اجلديدة، من املشاريع قيد التنفيذ، إضافة إلى أنه رغم ما 
وفرته الدولة من بنى حتتية مناسبة خالل املرحلة املاضية 
حيث ضخت مبالغ كبيرة في هذا اخلصوص كما استثمرت 
حاجة  هناك  ان  إال  الصناعية،  التنمية  لدعم  املوانئ  في 
تتناسب  الصناعية  التحتية  للبنى  أخرى  ملواصفات  ملحة 
جتد  أن  ينبغي  احلديثة  والتقنيات  اجلديدة  املفاهيم  مع 
املساحات  ان  ع��ن  ناهيك  الصناعية،  للمناطق  طريقها 
محدودة،  باتت  احلالية  الصناعية  املناطق  ف��ي  امل��ت��واف��رة 
املستقبلي،  النمو  لدعم  ضروريا  التطوير  أصبح  وبالتالي 
إال أن ارتفاع أسعار النفط وزيادة اإليرادات ستكون من بني 
العوامل الرئيسية التي تساعد الشركة على تخطي تكاليف 
ارتفاع التشغيل، ومن ثم العمل على تطوير وحتديث قدرات 

الشركة بالشكل املطلوب.
أن���ه بفضل  امل��راق��ب��ون،  ي���رى  وك��م��ا  العنصر اخل��ام��س، 
»بوبيان«،  )»داو«،  »إيكويت«  شركاء  يحافظ  الغاز  اكتشافات 
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»ال���ص���ن���اع���ات 
البتروكيماوية« 
و»ال�����ق�����ري�����ن«( 
اهتمامهم  على 
حتى  ب����امل����ش����روع، 
إمكان  ي����درس����ون،  أن���ه���م 
إط����الق م��ش��اري��ع أخ����رى في 

املستقبل.
ول��م ت��ع��زل ش��رك��ة صناعة 
نفسها  البترولية  الكيماويات 
العاملية  ال�����ت�����ط�����ورات  ع�����ن 
اضطلعت  حيث  واإلقليمية، 
عندما  ري��ادي  ب��دور  »إيكويت« 
اخلليجي  »االحت������اد  أس��س��ت 
ملنتجي البتروكيماويات«، وهو 
األولى  التجارية  غير  النقابة 

من هذا النوع في اخلليج.

120 مليار دوالر 
تطورات  ت��أت��ي  وأخ����ي����رًا، 
البتروكيماويات  ص��ن��اع��ة 
السياق  ظ��ل  ف��ي  الكويت  ف��ي 

اخل��ل��ي��ج��ي ال����ذي ت��ن��وي ال���ش���رك���ات ال��ع��ام��ل��ة ف���ي قطاع 
 120 بلغت  باستثمارات  مستقباًل  تنفيذه  البتروكيماويات 
مليار دوالر نصيب شركة صناعة الكيماويات البترولية قد 
يصل إلى الثلث، في ظل شراكتها مع الداو كيميكال في 
العديد من املشروعات املهمة واملتطورة، والتي منها مشروع 
من  العديد  إل��ى  باإلضافة  املختلفة،  مبراحله  »إيكويت« 

املشروعات املتنوعة واملتطورة.
خمسة عناصر من القوة جعلت صناعة البتروكيماويات 
مجدها  س��اب��ق  إل��ى  الكويت  وتعيد  ال��ص��دم��ات  تستوعب 
تبني  الشركة  جعلت  بآخر  أو  بشكل  الصناعة  تلك  ف��ي 
بوجود  تتميز  التي  الدول  إلى  التوجه  في  استراتيجيتها 
أو  البتروكيماويات  صناعة  في  تدخل  التي  اخل��ام  امل��واد 
املاهرة،  العاملة  االي��دي  وج��ود  مع  اجليد،  السوق  توافر 
الصني  م��ع  تفاهم  م��ذك��رات  توقيع  مت  ذل��ك  على  وب��ن��اء 
مع  وكذلك  للبتروكيماويات،  كامل ومصفاة  لبناء مجمع 
الشريك االستراتيجي شركة  العربية مع  جمهورية مصر 
داو كيميكال، ومازال العمل جاريا لالنتهاء من الدراسات 
االقتصادية، وستستمر الشركة في البحث عن استثمارات 
في  واالستثمار  امل��ش��ارك��ات  مجال  ف��ي  وخ��ارج��ي��ة  داخلية 

صناعة البتروكيماويات.

تطورات سريعة 
وق�������د ت����أس����س����ت ش���رك���ة 
ص����ن����اع����ات ال���ك���ي���م���اوي���ات 
مبوجب   )PIC(   البترولية
مرسوم أميري في 18 يوليو 
1963، بغرض االستفادة من 
موارد البالد الطبيعية إلقامة 
صناعة بتروكيماوية متنوعة 
ف����ي ال����ك����وي����ت، واالن���ت���ف���اع 
املصاحب  الطبيعي  ب��ال��غ��از 

الستخراج النفط.
ومل��ا ك��ان ه��ذا الغاز ميثل 
الثانية  الطبيعية  ال���ث���روة 
استخدامه  المكانية  للبالد 
اقتصادية  في عدة صناعات 
الشركة   خ��ط��ط��ت  م��ث��م��رة، 
ل���إف���ادة م��ن��ه، وك��ان��ت أولى 
هذا  استثمار  هي  اخلطوات 
الغاز في صناعة الكيماويات 
البترولية مع البدء بصناعة 
النيتروجينية  األس����م����دة 

املخصبة للتربة. 
 18 ف��ي  الكيماوية  األس��م��دة  ش��رك��ة  تأسست  وه��ك��ذا 
البترولية  الكيماويات  صناعة  شركة  بني   ،1964 م��ارس 
وشركة بي.بي وغلف كشريكني ميلك كل منهما20٪ من 

اسهم شركة  األسمدة الكيماوية. 
ضخم  مجمع  أول  بإنشاء  اجلديدة  الشركة  وقامت 
لألسمدة الكيماوية من أربعة مصانع، أحدهما المونيا 
والثالث  األم��ون��ي��وم،  سلفات   لسماد  وال��ث��ان��ي  ال��س��ائ��ل 
حلامض الكبريتيك املركز، واألخير لسماد اليوريا. وقد 
بدأ اإلنتاج من املصانع الثالثة األولى في عام 1966، أما 

اإلنتاج من مصنع اليوريا األول فقد بدأ في عام 1967 
عند  البترولية  الكيماويات  صناعة  شركة  تقف  ولم 
هذا احلد، بل أقامت منفردة مصنعني جديدين إلنتاج 
االمونيا ومصنعني إلنتاج  اليوريا، وقد بوشر اإلنتاج من 
مصنع االمونيا الثاني ومصنعي اليوريا خالل عام 1971، 

ومصنع االمونيا الثالث خالل  عام 1972. 
الكيماويات  صناعة  ش��رك��ة  اش��ت��رت   1973 ع��ام  وف��ي 
مصانع  ك��ل  متلك  وب��ات��ت  الشريكني،  حصة  البترولية 
محتفظة  الشعيبة   ف��ي  الكيماوية  األس��م��دة  ومنشآت 
ل��ش��رك��ة األس���م���دة ال��ك��ي��م��اوي��ة ب��ك��ي��ان ق��ان��ون��ي كشركة 

مستقلة.
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للبنك ت ب��ال��ن��س��ب��ة   2007 ع����ام  ك����ان  ل��ق��د 
والنمو  ب��اإلجن��ازات  حافاًل  عاماً  الصناعي 
بتقدمي  االلتزام  بلغ  الشامل، حيث  والتطور 
 50.117 قيمتها  بلغت  صناعية  ق���روض 
لعدد 30 مشروعاً  دينار مت تقدميها  مليون 
 79.092 تكاليفها  إجمالي  بلغ  صناعياً، 
دينار موزعة على قطاعات صناعية  مليون 

مختلفة.
وبهذا يصبح عدد املشاريع التي مولها البنك 
الصناعي 810  القطاع  لدعم  تأسيسه  منذ 
املالية  االل��ت��زام��ات  بلغت  بينما  م��ش��اري��ع، 
تكلفة  إجمالي  من  دينار  مليون   740.844
 1.387 بلغت  التي  االستثمارية  امل��ش��اري��ع 

مليار دينار.
تركزت  فقد  امل��ال��ي  اجل��ان��ب  يخص  وفيما 
سياسة تقدمي خدمات التمويل التجاري على 
الفرص التمويلية املتاحة في السوق احمللي 
العامل  املال  التمويل لرأس  لتقدمي خدمات 
باإلضافة  الكويتية،  الصناعية  باملنشآت 
مبا  أخ��رى،  ائتمانية  تسهيالت  تقدمي  إل��ى 
القدرة  العاملة  الصناعية  للمنشآت  يحقق 
دورها  ألداء  املطلوبة  التشغيلية  وال��ك��ف��اءة 
إلى  منتجاتها  لتدفق  امل��رجت��ى،  الصناعي 

50.117 ملي�ن دينار قرو�صًا �صناعية قدمها بنك الك�يت ال�صناعي خالل 

810 مشاريع مولها »البنك« منذ تأسيسه بقيمة 740.844 مليون دينار

نشاطها  ف��ي  احملفظة  زادت  فلقد  ال��ع��ام، 
إلى  امل��وج��ه��ة  التمويلية  خ��دم��ات��ه��ا  ل��ت��ق��دمي 
حرفية  أنشطة  إلق��ام��ة  الكويتي،  الشباب 
منتجة، ومشاريع صغيرة مجدية، ولقد وصل 
متراكم إجمالي املشاريع املمولة لعام 2007 
65 مشروعاً، موزعة على قطاعات مختلفة، 
إجمالي  فيها 72٪ من  التمويل  نسبة  بلغت 
بلغت  التي  للمشاريع  االستثمارية  التكاليف 
دينار  م��الي��ن    9.091 اإلجمالية  قيمتها 
كويتي، وبلغت قيمة متويل احملفظة 6.539 
م��الي��ن دي��ن��ار ك��وي��ت��ي، وي��أت��ي ف��ي مقدمة 
القطاعات  لتمويل  املالية  االلتزامات  توزيع 

املختلفة:
واالجتماعية،  الصحية  اخل��دم��ات  ق��ط��اع 
ويليه  م��ش��روع��اً،  حيث مت مت��وي��ل ع��دد 81 
قطاع الصناعات الصغيرة، حيث مت متويل 
العقارية  اخلدمات  قطاع  ثم  مشروعاً،   42
اخلدمات  ق��ط��اع  م��ش��اري��ع،ث��م   10 ب��ع��دد 
مشاريع،   5 بعدد  األع��م��ال  وإدارة  الفردية 
يليه  ث��م  م��ش��روع��ن،  ب��ع��دد  التعليم  فقطاع 
الغذائية  وال��ت��ج��ه��ي��زات  ال��ص��ن��اع��ات  ق��ط��اع 

مبشروع واحد.
الزراعي فقد واصلت  التمويل  أما محفظة 
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> عبد احملسن احلنيف

السوق الكويتي واخلارجي، وفي هذا املجال 
فإن قاعدة عمالء البنك في نشاط التمويل 
ع��ام 2007، فلقد  ف��ي  زادت  ق��د  ال��ت��ج��اري 
ارتفع حجم القروض والتسهيالت املصرفية 
بواقع   ٪36.9 نسبة  إل��ى  امل���دارة  النقدية 
مليون   170.90 بلغت  إجمالية  ال��ت��زام��ات 
دينار كويتي، مقارنة ب�124.85 مليون دينار 

كويتي عام 2006.
النشاط  مت��وي��ل  محفظة  يخص  فيما  أم��ا 
لهذا  وأداءه��ا  الصغيرة  واملشاريع  احلرفي 

العام املا�صي لـ30 م�صروعًا �صناعيًا اإجمايل تكاليفها 79.092 ملي�ن دينار



62 63العدد احلادي واخلمسون - يوليو  2008 العدد احلادي واخلمسون - يوليو  2008

الزراعية  ال���ق���روض  ت��ق��دمي  ف���ي  ن��ش��اط��ه��ا 
ملشاريع إنتاجية مختلفة، منذ إنشائها وحتى 
نهاية عام 2007، بلغ إجمالي عدد املشاريع 
بلغت  زراع��ي  202 مشروع  التي مت متويلها 
مبلغاً  املشاريع  ه��ذه  في  احملفظة  مساهمة 

وقدره 36.709 مليون دينار كويتي.
عدد   2007 ع��ام  في  احملفظة  قدمت  ولقد 
29 قرضاً، بتكلفة بلغت 6.55 مالين دينار 
احملاصيل  إنتاج  مجال  في  ملشاريع  كويتي، 
الزراعية بنسبة 61٪ وتنمية الثروة الداجنة 
بنسبة 29٪، وحتققت زيادة في التمويل لعام 

2007 بنسبة ٪32.
الصناعي  ال���ك���وي���ت  ب���ن���ك  أك����م����ل  ول����ق����د 
ف��ي مسيرة عطاء  وال��ث��الث��ن  ال��راب��ع  ع��ام��ه 
الصناعي  القطاع  لتنمية  فعالة  وم��ش��ارك��ة 
الواقع  أرض  على  وج��س��د  ال��ك��وي��ت،  ب��دول��ة 
األه��داف واألغ��راض التي أنشئ البنك من 
تطوير  في  املساهمة  من  واملنطلقة  أجلها، 
استراتيجية طويلة املدى للتنمية الصناعية، 
وحتديد أفضل القطاعات الواعدة والنشاط 
في  الكويت  الحتياجات  امل��الئ��م  الصناعي 

احلاضر واملستقبل.
وأعلن رئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب 
عبد احملسن احلنيف في اجلمعية العمومية 
النمو  لدواعي  استجابة  أنه  للبنك  األخيرة 
من  املشجع  والتوجه  املتسارع،  االقتصادي 
القطاع اخلاص إلى االستثمار الصناعي في 
البنك قريباً طلبات  البالد، فسوف يستقبل 
التمويل  في  الراغبن  الصناعين  عمالئه 
اإلسالمية  الشريعة  أحكام  وف��ق  الصناعي 
الصناعة،  ل��ت��م��وي��ل  م��ال��ي��ة  م��ح��ف��ظ��ة  م���ن 
وفق  تعمل  كويتي  دينار  مليون   100 بقيمة 
توسيع  بغرض  اإلسالمية،  الشريعة  أحكام 
متطلبات  وتلبية  الصناعي  التمويل  قاعدة 
منتجات  بتوفير  الصناعين،  املستثمرين 

أحكام  وف��ق  تعمل  وائتمانية  مالية  وأدوات 
أمام  اخليارات  لتنويع  اإلسالمية،  الشريعة 

املستثمرين الصناعين.
ك��م��ا س��ع��ى ال��ب��ن��ك إل����ى م���واك���ب���ة ال�����رواج 
االقتصادي والطلب على التمويل الصناعي 
امليسر، الهادف إلى إمناء النشاط الصناعي 
بطلب زيادة قيمة القرض احلكومي املوجه 
املوافقة  الصناعي، ومتت  الكويت  بنك  إلى 
للحكومة  س��م��ح  ال����ذي  ال��ق��ان��ون  ب���إص���دار 
بتقدمي التسهيالت االئتمانية املتكررة للبنك 
أو  اجل��دي��دة  الصناعات  لتمويل  الصناعي 
إلى  كويتي  دينار  مليون   200 من  القائمة، 

300 مليون دينار كويتي.
وجت���س���ي���دا ل���ه���ذه األه�������داف واألغ������راض 
التنموية، حرص البنك على استمرار تعزيز 
على  والعمل  العمالء،  مع  العالقات  وتقوية 
مبواصلة  ل��ه��م،  امل��ت��م��ي��زة  اخل��دم��ات  تهيئة 
تطوير وحتسن مستوى كل اخلدمات املالية 
واملصرفية املقدمة للعمالء، سواء من املقر 
املنشآت  م��ن  بالقرب  أو  للبنك،  الرئيسي 
الصناعية،  صبحان  منطقة  في  الصناعية 

وما يجاورها من مناطق صناعية أخرى.
الكويت  بنك  فإن  الداخل  من  رؤي��ة  وبإلقاء 
اعتمدها  استراتيجية  ص��اغ  قد  الصناعي 

وتفعيل  البنك  لرسم خطط  اإلدارة  مجلس 
للنهوض  وأن��ش��ط��ت��ه،  خ��دم��ات��ه  وك���ل  دوره 
الكويت،  بدولة  اخلاص  الصناعي  بالقطاع 
واالستثماري،  واملصرفي  املالي  املنظور  من 

وهي تخضع للتنفيذ واملتابعة.
ومن أبرز اإلجن��ازات التي حتققت مواصلة 
على  احملافظة  في  الصناعي  الكويت  بنك 
الوطنية،  العمالة  لتوظيف  املقررة  النسبة 
بواقع 50٪، والعمل على زيادتها في مختلف 
الوطنية  العمل  قوة  تعزيز  بهدف  الوظائف 
تطبيق  ف��ي  الفعالة  وامل��ش��ارك��ة  البنك،  ف��ي 
التوجهات العامة للدولة بالقطاع املصرفي، 
والتي يتبناها بنك الكويت املركزي، باعتبار 
الوطنية  العاملة  ال��ق��وى  وتنمية  التكويت 
م��س��أل��ة م��رك��زي��ة ف��ي االس��ت��ث��م��ار بالعنصر 
البنك  عطاء  حاضر  يجسد  ال��ذي  البشري 

النشط ومستقبله الزاهر.
وعلى مدى أربعة وثالثن عاما مضت متكن 
البنك كمؤسسة مالية ومصرفية متخصصة 
ورائ������دة ف���ي امل��ن��ط��ق��ة، م���ن ت��رس��ي��خ دوره 
التنموية  إجن��ازات��ه  لبلوغ  خدماته  وتطوير 
صناعات  قيام  في  لها  واملشهود  املنشودة، 
إليه  الذي يدفع  استراتيجية ناجحة، األمر 
اإلنتاجية  القاعدة  لتوسيع  الصناعي  البنك 
حديثة  تقنية  ذات  ب��ص��ن��اع��ات  وت��ن��وي��ع��ه��ا، 
للدخل  أخ��رى  م��ص��ادر  توليد  على  تساعد 
الصناعي  القطاع  م��ردود  وتنشط  الوطني، 

في البالد.
ومع حلول عام  2008  يدخل بنك الكويت 
ال��ص��ن��اع��ي ع��ام��ه اخل��ام��س وال��ث��الث��ن من 
املتواصلة  بالنجاحات  ال��ظ��اف��رة  مسيرته 
ف��ي ع��ط��ائ��ه وخدماته  امل��ت��ص��اع��د  وال��ن��م��و 
للنهضة  ت��دع��ي��م��اً  ال��ص��ن��اع��ي،  ل��ل��ق��ط��اع 
في  احل��ي��وي  القطاع  ه��ذا  يشهدها  التي 

االقتصاد الوطني.

العام املا�صي لـ30 م�صروعًا �صناعيًا اإجمايل تكاليفها 79.092 ملي�ن دينار
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الثاني  )الفصل  الصناعية  الفصلية  النشرة  كشفت 
 1091 إل��ى  الصناعية  املنشآت  ع��دد  ارت��ف��اع  ع��ن   )2008

منشأة، بينما بلغ عدد احلرف الصناعية 4004 حرفات.
األنشطة  اإلعفاءات اجلمركية عن  وقد وصل حجم 
إجمالي  بلغ  بينما   ، دينار  ماليني   8.5 إل��ى  الصناعية 
أع���م���ال ال��ت��ف��ت��ي��ش ال��ص��ن��اع��ي ع��ل��ى امل��ن��ش��آت واحل���رف 
الصناعية 871، وأجرت مختبرات اجلودة بالهيئة 12803 

اختبارات على العينات، وقد حققت محطات ضخ مياه 
إنتاجها  وبلغ  دينارا   2.324.732 بلغت  إي��رادات  التبريد 

464.946.312 مترا مكعبا.
وقد بلغ عدد املوافقات املمنوحة للصناعات الصغيرة 
القطاعات  ع��ل��ى  م��وزع��ة   262 ال���ص���ادرة  وال��ت��راخ��ي��ص 

املختلفة.

في النشرة الفصلية الصناعية )الفصل الثاني(

عدد املن�صاآت ال�صناعية ارتفع اإىل 1091 من�صاأة

واحلرف ال�صناعية بلغت 4004 حرفة

  

  

20082008

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500

  

     

  

   

   

   
2008

2008

64 65العدد احلادي واخلمسون - يوليو  2008 العدد احلادي واخلمسون - يوليو  2008



64 65العدد احلادي واخلمسون - يوليو  2008 العدد احلادي واخلمسون - يوليو  2008

29%

16%
 

 

  

2008

5%

0%

0%

50%

0%

    

  

  

    
  

20082007

0 200 400 600 800 1000 1200

   
  

     
   

     
   
   

  
 2008

 2008  

 



  

2008

20082008

0 50 100 150 200 250 300

  

   

     

   

   

    2008

  2008

 

   ) + + (

2008

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000

  

   

   

  

   

 

29%

16%
 

 

  

2008

5%

0%

0%

50%

0%

    

  

  

عية
صنا

ير 
قار

ت

66 العدد احلادي واخلمسون - يوليو  2008






