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ط اإلجراءات على املستثمرين
خلدمة املتكاملة خطوة فاعلة على طريق اختزال الدورة املستندية وتبسي

<  إنشاء مركز ا



< ح�صاد الهيئة
- لقاء مفتوح يجمع الصبيح بالقيادات العليا في الهيئة العامة للصناعة 

 - )التجارة والهيئة( تفتتحان ملتقى ومعرض الكويت الصناعي االول 
- الكويت شاركت في اجتماع الدورة االربعني لليونيدو
- 89متدربا احلصاد التدريبي لشهري اكتوبر ونوفمبر

- هيئة الصناعة جتري عملية إخالء وهمي ناجحة
- هيئة الصناعة تقيم محاضرة توعوية حول مرض السلياك

< معار�ض �صناعية
- الهيئة تشارك في معرض البناء السعودي 2013

< حتقيق �صناعي
- اقتصاديون: قانون الشركات اجلديد منصف 
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- محسن بوشهري لـ » الصناعة  والتنمية«: الصناعة  في 2012 لم حتظ بالدعم 

الكافي
< �صنع يف الكويت
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< ا�صتطالع �صناعي

- اداء متوازن ألسهم القطاع الصناعي في بورصة الكويت خالل 2012
< حتقيق �صناعي

- صناعيون: تقليص الدورة املستندية ودعم املبادرين لتفعيل الدور احلكومي 
في املشروعات الصغيرة واملتوسطة

< ملف التقيي�ض
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<  تقارير
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الصناعة الوطنية

< اأرقام واح�صاءات
- ارتفاع عدد املنشآت الصناعية املرخصة الى 1108منشأة واحلرف الصناعية 

تصل الى 4691 حرفة
< اأن�صطة ريا�صية
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أهال وسهال بكم أعزاءنا القراء.. أهال وسهال بكم مع اشراقة 
عــــــام جديــــــد، واصدار عــــــدد جديد بحلــــــة جديدة مــــــن مجلة كل 
الصناعيني ..الصناعة والتنمية.. اهال وســــــهال نقولها لكم وللعام 
اجلديد الذي نتطلع اليه جميعا عاما لالســــــتقرار والوئام والتنمية 
واالزدهار، عاما تدور فيه عجلة االنتاج والعمل لغد مشــــــرق يجمع 
كل اطيــــــاف املجتمع الكويتي حتت مظلة اميرنا املفدى وولي عهده 

االمني.
حلــــــة جديدة ال تخطئها عني املتصفح لهذا العدد ســــــبقها عهد 
منا على التجديد واالبتكار ، والتطوير في الشــــــكل واملضمون وها 

نحن على الوعد باقون .
عددنا اجلديد كما عودناكم ينقل اليكم بشفافية وصدق نبض 
القطــــــاع الصناعي حيث نتخير موضوعاتنا بدقة نطمئن منها انها 
تعكــــــس آمال وطموحــــــات ورغبات الصناعيــــــني وهاهي صفحاتنا 
تنقــــــل آراء املتخصصني حــــــول االقرار املتأخر لقانون الشــــــركات 
فــــــي اســــــتطالع جريء جمــــــع الرأي والــــــرأي اآلخــــــر لقانون طال 
انتظاره كثيرا،وحول اداء اســــــهم الشركات الصناعية في البورصة 
نقــــــدم اليكم وجبة دســــــمة من التحليل والتقييــــــم املوضوعي الداء 
تلك االســــــهم خالل العام املنصرم، وفي حــــــوار خاص لـ»الصناعة 
والتنمية« حتدث محسن بوشهري عما تلقاه القطاع الصناعي من 

دعم خالل 2012.
وتتوالى ابواب وموضوعات العدد شاملة رصدا دقيقا ألنشطة 
الهيئة واداراتها املختلفة داخليا وخارجيا، واالمل يحدونا ان نكون 
قد قدمنا لكم عددا مميزا على طريق خططنا الطموحة للتجديد 
والتطوير املســــــتمر في شــــــكل ومحتوى مجلــــــة كل الصناعيني  ... 

الصناعة والتنمية.. فأهال بكم ومبقترحاتكم.
وال يفوتنا في هــــــذا املقام ان نتوجه بالتهنئــــــة والتبريكات الى 
وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للصناعة 
انــــــس الصالح على الثقــــــة الغالية التي حظي بهــــــا ليحمل مجددا 
حقيبة وزارة التجارة والصناعة في تلك املرحلة الدقيقة من مسيرة 

التنمية في وطننا الغالي الكويت.

               أسرة التحرير

إليكم 8

10

16

54
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لل�صناعة  العامة  الهيئة  عام  اقام  مدير 

ال�صبيح  املح�صن  عبد  امل��ه��ن��د���س/ب��راك 

العام  املدير  ن��واب  لل�صادة   غ��داء  ماأدبة 

املفتوح  اللقاء  تخلل  وق��د  واملديرين 

�صكر    اللقاء  ختام  ويف  ودي��ة،  نقا�صات 

تلبية  على  احل�صور  كل  العام  املدير 

الدعوة، متمنيا لهم التوفيق يف عملهم 

هذه  مثل  وا�صتمرار  النجاح  وموا�صلة 

اللقاءات يف امل�صتقبل التي تعمل على 

تعميق روح الفريق الواحد يف العمل من 

الغايل  وطننا  ورقي  ال�صناعة  نه�صة  اأجل 

الكويت.

حصاد الهيئة

لقاء مفتوح بين  الصبيح والقيـــــ 



7العدد الثامن وال�سبعون - يناير 2013

ــادات العليا بالهيئة العامة للصناعة
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اجلابر  امل��ب��ارك  جابر  ال�صيخ/  �صمو  رعاية  حتت 

ال�صيخ/ افتتح  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  ال�صباح 

عن  نائباً  اخلارجية  وزي��ر  ال�صباح  اخلالد  �صباح 

الثالث  ال�صناعي  املوؤمتر  ال��وزراء،  جمل�س  رئي�س 

وذلك  ال�صناعة(،  خدمة  يف  )التعليم  عنوان  حتت 

الكويت،   - �صرياتون  بفندق  املا�صية،  القاعة  يف 

وقد �صاركت الهيئة العامة لل�صناعة كاأحد الرعاة 

لهذا املوؤمتر بجناح خا�س وقد ح�رض املدير العام 

ال�صبيح،  براك  لل�صناعة املهند�س  العامة  للهيئة 

احلكومية،  اجلهات  من  ع��دد  املوؤمتر  يف  و�صارك 

بالإ�صافة اإىل نخبة من امل�صوؤولني واملهتمني بهذا 

القطاع  والعربية من  الوطنية  ال�صاأن من امل�صانع 

اخلا�س، كما ح�رض جمموعة من طالب املدار�س من 

لعدد  كلمات  امل��وؤمت��ر  تخلل  وق��د  اجلن�صني،  كال 

ال�صناعي  ال�صاأن  يف  واملهتمني  امل�صوؤولني  من 

الفعاليات  من  املوؤمتر  ويعد  العربي،  الوطن  يف 

ال�صوء  ت�صليط  اإىل  تهدف  التي  الهامة  ال�صنوية 

ال�صناعي يف توطني  القطاع  على كيفية م�صاهمة 

العمالة الوطنية والرتكيز على اأهمية غر�س الوعي 

والثقافة ال�صناعية لدى الأجيال القادمة.

افتتحه وزير الخارجية نيابة عن سمو رئيس مجلس الوزراء

حصاد الهيئة

»الهيئة« ترعى المؤتمر الصناعي الثالث  
)التعليم في خدمة الصناعة[
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اأعرب مدير مكتب ال�صتثمار الأجنبي يف وزارة التجارة وال�صناعة 

ال�صيخ م�صعل جابر الأحمد عن قناعته بان م�صتقبل الكويت يجب 

ان يعتمد على تعزيز القطاع ال�صناعي وتطويره، بعد اأن اأثبتت 

الأزمة املالية اأنه بالإمكان تغيري الواقع القت�صادي يف حال 

مت الرتكيز على ال�صناعات املميزة واحلديثة.

وزير  ع��ن  نيابة  ل��ه،  كلمة  يف  وق���ال 

يف  ال�صالح  اأن�س  وال�صناعة  التجارة 

الكويت  وم��ع��ر���س  ملتقى  اف��ت��ت��اح 

يوم  عقد  وال��ذي  الأول،  ال�صناعي 

الحد املوافق 11 نوفمرب 2012 يف 

فندق جي دبليو ماريوت حتت �صعار 

الكويت«،  يف  ال�صناعة  »م�صتقبل 

باهتمام  يحظى  ال�صناعة  قطاع  اإن 

اعلى  من  ومتابعة  الدولة،  لدى  كبري 

جميع  اأك����دت  اأن  ب��ع��د  امل�����ص��ت��وي��ات 

الدرا�صات القت�صادية والتنموية على اأهمية ايالء ال�صناعة الأهمية املطلوبة.

ال�صناعة  تواجهها  التي  والتحديات  ال�صعوبات  بع�س  اىل  واأ���ص��ار 

ع�صفت  اأن  بعد  خ�صو�صا  امل���وؤازرة،  اإىل  ما�صة  حاجة  يف  وباتت  الوطنية، 

القت�صاد  �صظاياها  واأ�صابت  العاملية  املالية  الأزمة 

الإنتاجية  القطاعات  ذل��ك  يف  مبا  الكويتي، 

التوجه  ان  واعترب  ال�صناعي.  كالقطاع 

نحو تعزيز القطاع ال�صناعي ميثل اأمانا 

الإنتاج،  العتماد على عن�رض  من خالل 

فر�س  واإي��ج��اد  العمالة،  وا�صتيعاب 

حقيقية ذات قيمة م�صافة.

اأهمية �صدور العديد  و�صدد على 

من الت�رضيعات والقرارات الهادفة اإىل 

حتفيز اجلهات واملوؤ�ص�صات احلكومية 

الوطنية  للمنتجات  الأف�صلية  لإعطاء 

احلكومية.  وامل�صرتيات  امل�صاريع  يف 

حصاد الهيئة

من أجل النهوض بمستقبل الصناعة بالكويت

 »التجارة« و»الهيئة« تفتتحان ملتقى 
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واأعلن ال�صيخ م�صعل اجلابر عن وجود ور�صة عمل وروؤية ا�صرتاتيجية مل�صتقبل 

ال�صناعات  تواجهها  التي  التحديات  مواجهة  بق�صد  لل�صناعة  اأف�صل 

الكويتية، ل �صيما على �صعيد التمويل، وتوفري الق�صائم ال�صناعية.

العامة  الهيئة  ع��ام  مدير  ذل��ك  عقب  واأل��ق��ى 

كلمة  ال�صبيح،  براك  املهند�س  لل�صناعة 

ال�صناعة  اأهمية  على  خاللها  من  اأك��د 

متطور  اقت�صاد  لأي  اأ�صا�صي  كركن 

الزم����ة  ان  اإىل  م�����ص��ريا  ورا�����ص����خ، 

بالقت�صادات  ع�صفت  التي  املالية 

لها  لي�س  التي  وال�رضكات  ال�صعيفة 

هوية  اأو  وت�صغيلي  حقيقي  م��ورد 

�صناعية، جتعلنا اأكرث اهتماما من اأي 

اأن  بال�صناعة، خ�صو�صا  وقت م�صى 

املرحلة املقبلة تتطلب منا الكثري من 

اجلهد والعمل من تعبيد الطريق اأمام 

ال�صناعة الكويتية لت�صبح خيارا اآمنا لقت�صاد متطور يواكب املتغريات 

واملناف�صة،  العوملة  لآليات  تطبيق  من  ن�صهده  ما  ظل  يف  املت�صارعة 

وتطبيق معايري اجلودة يف �صتى املجالت الفنية وال�صناعية.

واأبدى ال�صبيح ا�صتعداده للتعاون التام مع كل ال�صناعيني 

ال�صناعة  طريق  تعرت�س  التي  العقبات  تذليل  اجل  من 

حقبة  قبل  بالكويت  طويل  وتاريخ  ج��ذور  لها  والتي 

النفط.

جمموعة  ال�صناعة  هيئة  تبني  عن  النقاب  وك�صف 

قطاع  م�صاهمة  ن�صبة  لرفع  ال�صرتاتيجية  الأهداف  من 

ال�صناعات التحويلية يف الناجت املحلي، وتوفري فر�س 

ال�صناعية  الأن�صطة  ودع��م  الوطنية،  للعمالة  عمل 

ال�صناعة ميثل  اإن قطاع  القول  اإىل  املختلفة. وخل�س 

الرديف الآمن، وي�صكل ثقال وتنوعا حقيقيني لتحويل 

ال�صتثمارات  وجذب  اإقليمي،  مايل  مركز  اإىل  الكويت 

للقطاعات القت�صادية املختلفة.

ومعرض الكويت الصناعي األول..
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تلقت الهيئة العامة لل�صناعة دعوة من الوفد 

يف  املتحدة  الأمم  لدى  الكويت  لدولة  الدائم 

للم�صاركة  اخل��ارج��ي��ة،  وزارة  خ��الل  م��ن  فيينا 

التنمية  ملجل�س  الأرب��ع��ني  ال���دورة  اأع��م��ال  يف 

ال�صناعية IDB ملنظمة الأمم املتحدة للتنمية 

الفرتة  خ��الل  وذل��ك   ،)UNIDO( ال�صناعية 

الهيئة  مثل  حيث   ،2012/11/22-20 من 

العامة لل�صناعة يف الجتماع ال�صيدة / م. هناء 

كما  ال�صناعي،  التخطيط  اإدارة  مدير  الطيار 

لدى  الكويت  لدولة  الدائمة  املندوبية  مثل 

الأمم املتحدة يف فيينا ال�صيد / ماجد اليا�صني 

الكويت  دول��ة  �صفارة  يف  الثالث  ال�صكرتري 

وممثلها الدائم لدى املنظمات الدولية.

البند الأول: افتتاح الدورة الأربعني:

ال���دورة  رئي�س  الأرب��ع��ني  ال���دورة  افتتح 

التا�صعة والثالثني. ال�صيد / �صوهميون 

 23 للمادة  ووفقا  كوريا(  )جمهورية 

املجل�س  افتتح  الداخلي،  النظام  من 

غ.  ب.  ال�صعادة  �صاحب  بالتزكية 

ت�صوداي )هنغاريا جمموعة د( رئي�صا، 

فندي�س  تغويبنا  د.  ت.  اأ.  ال�صعادة  و�صاحبة 

)كو�صتاريكا جمموعة ج( و�صاحب ال�صعادة ت. 

اأو�صاوا )اليابان جمموعة ب( و�صاحب ال�صعادة 

م. ج. الأمني )ال�صودان - جمموعة الإفريقية اأ( 

)تايلند  تانغكيتيكون  وال�صيدة  للرئي�س  نوايا 

التناوب  ح�صب  وذل��ك  مقررة،  اأ(  املجموعة   -

الدول  )قوائم  الداخلي  النظام  من  اجلغرايف 

ح�صب تق�صيمة اليونيدو(.

البند الثاين: اإقرار جدول الأعمال:

للمدير  ال�سنوي  التقرير  الثالث:  البند 

العام عن اأن�سطة املنظمة يف عام 2011:

عن  العام  املدير  تقرير  املجل�س  على  عر�س 

ذلك  يف  مبا   2011 ال�صنوي  اليونيدو  اأن�صطة 

من  املنظمة  خ��روج  حول  الربنامج  اأداء  تقرير 

منذ  عليها  كانت  التي  واملعوقات  ال�صعوبات 

ال�صرتاتيجي  الت�صور  وو���ص��ع   2005 �صنة 

على  تتفوق  اأن  على  واعتمادها  الأم��ل  طويل 

نف�صها من خالل:

اخلارجية،  ال�����رضاك��ات  اأق���وى  بناء  ����رضورة   -  1

بالإ�صافة اإىل تكثيف التعاون مع الدول الأع�صاء 

الأكادميية  والأو�صاط  الأمم املتحدة  ومنظمات 

والقطاع اخلا�س واملجتمع املدين.

ملوظفي  وال���ص��ت��ج��اب��ة  الل��ت��زام  تعزيز   -  2

اليونيدو.

3 - حتفيز منو امل�صاريع ال�صغرية واملتو�صطة 

الفر�س  ال��ن��ام��ي��ة، خل��ل��ق  ال��ب��ل��دان  يف  احل��ج��م 

القدرات  وبناء  الفقر  من  واحل��د  القت�صادية 

التجارية للبلدان النامية.

اإم�����دادات  اإىل  ال��و���ص��ول  ت�صجيع   -  4

الطاقة املوثوقة والو�صول اإىل املعرفة 

وتبادل التكنولوجيا لتطوير ال�صناعات 

ال�صديقة للبيئة.

وحت�صني تدفقات املعلومات والت�صال 
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الكويت شاركت في اجتماع الدورة األربعين لمجلس 
حصاد الهيئة



ونظام التقومي بت�صكيل فرق عمل من مهنيني، 

مما رفع معدل متويل اليونيدو من 15 مليونا 

منذ 2005 اإىل 100 مليون حتى عام 2011.

ونظر املجل�س يف م�رضوع مقرر مقدم من الرئي�س  . 

IDB .40 / 12 واعتمد املقرر على هذا النحو.

الربنامج  جل��ن��ة  ت��ق��ري��ر  ال���راب���ع:  ال��ب��ن��د 

وامليزانية:

اأ - تقرير مراجع احل�سابات اخلارجية:

 مت اعتماد تقرير ح�صابات منظمة الأمم املتحدة 

اإىل  لل�صنة املالية )1 يناير  ال�صناعية  للتنمية 

الربنامج  اأداء  وتقرير   )2011 دي�صمرب   31

الوارد يف تقرير اليونيدو 2011.

ب - و�سع اليونيدو املايل:

عن  ال��ع��ام  امل��دي��ر  تقرير  املجل�س  على  عر�س 

و�صع اليونيدو املايل وطلب مقدم من اأوكرانيا 

ل�صتعادة حقوق الت�صويت بناء على خطة �صداد 

التطورات املتعلقة بخدمات  الأمانة عن  وتقرير 

ال�صرتاطات  حالة  ع��ن  وتقرير  امل��ب��اين  اإدارة 

امل��ق��ررة، واأر���ص��دة الع��ت��م��ادات غ��ري املنفقة 

املقدمني  امل�����رضوع��ني  على  املجل�س  واع��ت��م��د 

والدول  الأع�صاء  ال��دول  حث  حول  الرئي�س  من 

ال�صابقة الع�صوية التي مل ت�صدد بعد ا�صرتاكاتها 

املقررة مبا يف ذلك �صندوق راأ�س املال املتداول 

ال�صابقة على �صدادها دون  ال�صنوات  ومتاأخرات 

وات�صالتها  جهودها  اليونيدو  وتوا�صل  اإبطاء 

من اأجل حت�صيل املتاأخرات وتكثيف العمل على 

للمنظمة  دعمها  احلالية  الأع�صاء  الدول  �صمان 

واجنذاب دول اأع�صاء جديدة اإليها.

اأر�سدة  خالل  اليونيدو  برامج  تقرير   - ج 

العتمادات غري املنفقة:

العام عن  عر�صت على املجل�س مذكرة املدير 

التغيري والتجديد يف املنظمة وتقريره  برنامج 

عن ال�صندوق الئتماين لالأمن الغذائي والطاقة 

املتجددة وعن اأر�صدة العتمادات غري املنفقة 

قيمتها  تبلغ  والتي  الأع�صاء  ال��دول  من  ل�30 

احاطه  مما  ي��ورو   14.253.118 الجمالية 

املجل�س علما بالوثائق املقدمة.

د/ ح�سد املوارد املالية:

و�صع  ع��ن  باملعلومات  علما  املجل�س  احيط 

�صلطة  العام  املدير  وتخويل  املايل  اليونيدو 

املوافقة على امل�صاريع املراد متويلها يف اإطار 

ال�صناعية  التنمية  �صندوق 

 ،2013-2012 ع��ام��ي  يف 

مع  ال��ت�����ص��اور  ي��وا���ص��ل  وان 

فيما  امل��ع��ن��ي��ة  احل��ك��وم��ات 

يتعلق بربجمة التربعات اإىل 

ال�صناعية  التنمية  �صندوق 

الأع�صاء  ال��دول  وت�صجيع 

املانحة  اجل��ه��ات  و���ص��ائ��ر 

تقدمي  م��وا���ص��ل��ة  ع��ل��ى 

تربعاتها وتنويع م�صادر 

اليونيدو.

البند اخلام�س: اأن�سطة 

فريق التقييم:

املجل�س  على  عر�س 

ت�����ق�����ري�����ر ف����ري����ق 

جتميع  عن  التقييم 

ال����ص���ت���ن���ت���اج���ات 

وال������������درو�������������س 

من  امل�����ص��ت��ف��ادة 

عمليات التق�����ييم 

خ�������الل ال����ف����رتة 

 2011-2010

م�صاهمة  وه���ي: 

اآليات وحدة  اليونيدو يف 

املكاتب  واأداء  امل��ت��ح��دة  الأمم  يف  العمل 

يف  اليونيدو  وم�صاهمة  لليونيدو  امليدانية 

الأهداف المنائية لالألفية ومبادرات النهو�س 

املتعلقة  اليونيدو  وم�صاريع  باملوؤ�ص�صات 

بامللوثات الع�صوية الثابتة، ونظرا لأهميتها 

منها،  التعلم  واإم��ك��ان��ي��ات  ال�صرتاتيجية 

تو�صيات  قبول  م�صتوى  ن�صبة  بلغت  حيث 

جمددا  ويوؤكد   ،2011 ع��ام   ٪94 التقييم 

من  التقييم  تو�صيات  قبول  م�صتوى  دعمه 

اأجل امل�صاءلة والتعلم وامل�صاهمة يف التغيري 

والتح�صني يف املنظمة.
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التفتي�س  وحدة  اأن�سطة  ال�ساد�س:  البند 

امل�سرتكة:

من  املقدمة  بالوثيقة  علما  املجل�س  احاطة 

تقارير ومذكرات وتنفيذ وتو�صيات وتفاعل 

العمل  التفتي�س امل�صرتكة وبرنامج  مع وحدة 

املجل�س  من  املطلوبة  والج���راءات   )2012(

.IDB 40/14 اتخاذه بناء على املذكرة رقم

اليونيدو يف جمال  اأن�سطة  ال�سابع:  البند 

البيئة والطاقة:

يف  اليونيدو  ا�صهام  يف  علما  املجل�س  اح��اط 

خالل  م��ن  امل�صتدامة  ال�صناعية  التنمية 

تتعلق  وبرامج  مبادرات  وتعزيز  ا�صتحداث 

وال�صتهالك  ل��الإن��ت��اج  م�صتدامة  ب��اأمن��اط 

التحويلية  ال�صناعة  عمليات  جميع  يف 

�صنة  اعلنت  كما  العاملي،  النطاق  على 

2012 باعتبارها ال�صنة الدولية للطاقة 

تطوير  يف  وامل�صي  للجميع  امل�صتدامة 

برنامج ال�صناعة اخل�رضاء واتخاذ التدابري 

ال�صناعية  التنمية  لتعزيز  ال�رضورية 

من  املناف�صة  على  والأق���در  الأنظف 

حيث ا�صتخدام موارد الطاقة واملياه 

اأجل  م��ن  النامية  ال���دول  وم�صاعدة 

الوطنية  التنفيذية  خططها  اع��داد 

�صتوكهومل،  اتفاقية  اإط���ار  �صمن 

للظروف  وفقا  العام  املدير  يوا�صل  وان 

ت�صجيع  الأع�صاء  للدول  الوطنية  والأول��وي��ات 

ال�صناعة اخل�رضاء يف فرتة ما بعد موؤمتر يورو + 

20 ويف عملية التفاو�س بعد عام 2015، وان 

دورته  يف  ال�صناعية  التنمية  جمل�س  اإىل  يقدم 

احلادية والأربعني تقريرا بهذا ال�صاأن.

املحرز  التقدم  ا�ستعرا�س  الثامن:  البند 

يف مداولت الفريق العامل غري الر�سمي:

غري  العامل  فريق  تقرير  املجل�س  على  عر�س 

حيث  اليونيدو،  مب�صتقبل  املعني  الر�صمي 

تغوبينا  د.  ال�صيدة  �صعادة  رئا�صته  يف  �صارك 

غروف  اأ.  وال�صيدة  )كو�صتاريكا(  فيدي�س 

)�صوي�رضا( وت�صمن التقرير حتليل مواطن القوة 

ومواطن ال�صعف والفر�س واملخاطر يف اأن�صطة 

اإىل  التحليل  ا�صناد هذا  ينبغي  اليونيدو، ومما 

اإدارة  م��ن  ك��ل  قبل  م��ن  وتقييمات  درا���ص��ات 

والوكالة  املتحدة(  )اململكة  الدولية  التنمية 

وبورتوكول  المن��ائ��ي  ل��ل��ت��ع��اون  ال��روي��ج��ي��ة 

حيث  م��ن  باملجل�س  الإح��اط��ة  ومت  م��ون��رتي��ال، 

الربناجمي  واجلانب  الإدارة  واأ�صلوب  الولية 

والربنامج التنظيمي بذلك.

البند التا�سع: �سوؤون العاملني:

للجنة  الأ�صا�صي  النظام  قبول  املجل�س  قرر 

برتكيبة  املتعلقة  الدولية  املدنية  اخلدمة 

بالعاملني  ال�صلة  ذات  واملعلومات  الأمانة 

نظام  على  ادخ��ل��ت  التي  التعديالت  وع��ن 

الأ�صا�صي وللموظفني، وعلى النظام الإداري 

للموظفني من حيث التعيني واإنهاء اخلدمة 

يدعم  ح��ي��ث  ال��داخ��ل��ي،  الن��ت��ق��ال  وعملية 

اأداء املوظفني ويعزز  النظام اجلديد لإدارة 

واملواءمة  النتائج  على  القائم  الأداء  اإدارة 

الفردية  والأه����داف  املنظمة  اأه���داف  ب��ني 

وتقييمه  الأداء  عن  املعلومات  وا�صتخال�س 

موارد  نظام  واإن  الإل��ك��رتوين  النهج  وعلى 

ISSN 1020-7708 

IDB.40/2-PBC.28/2  

V.12-50508—June 2012—215
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لالأمم  املوحد  النظام  يتبع  اليونيدو  منظمة 

املتحدة.

البند العا�رش: امل�سائل املتعلقة باملنظمات 

احلكومية  واملنظمات  الدولية  احلكومية 

وغري احلكومية وغريها من املنظمات:

املدير  م��ن  م��ذك��رت��ان  املجل�س  على  عر�صت 

غري  منظمتني  من  مقدمني  طلبني  عن  العام 

حكوميتني للح�صول على مركز ا�صت�صاري لدى 

اليونيدو وهم:

1 - اتخاذ الغاز الدويل.

ال�صغرية  للمن�صاآت  العاملي  التحالف   -  2

واملتو�صطة.

واعتمد املقرر بهذا ال�صاأن.

ملن�سب  الختيار  عملية  ع�رش:  احلادي  البند 

املدير العام: ا�ستحداث منتدى للمر�سحني:

الأمانة عن  عر�صت على املجل�س مذكرتان من 

وعن  ال��ع��ام،  املدير  ملن�صب  الختيار  عملية 

الإجراءات الت�رضيعية لتعيني املدير العام ونظر 

من  مقدمني  مقررين  م�رضوعني  يف  املجل�س 

الرئي�س باأن يقرر ان يدعو يف 2013/5/21 

اإىل اأن يعقد منتدى للمر�صحني ملن�صب املدير 

تنظيم  طرائق  تكون  ان  اأي�صاً  ويقرر  العام، 

املنتدى هي املبينة يف الفقرة 14 من الوثيقة 

IDB.40/21 واعتمد املقررين بهذا ال�صاأن.

ال�سناعي  البتكار  ع�رش:  ال��ث��اين  البند 

والقرارات النتخابية:

عنوانها  الأمانة  مذكرة  املجل�س  على  عر�س 

النتاجية(  وال��ق��درات  ال�صناعي  )الب��ت��ك��ار 

الوثيقة  ح��ول  ال��ربازي��ل  م��ن  مقدم  واق���رتاح 

اإليه«  ن�صبو  ال���ذي  »امل�صتقبل  املعنونة. 

ح�صيلة موؤمتر )ريو + 20( واملتعلقة باأمناط 

وتعزيز  امل�����ص��ت��دام��ة  والن���ت���اج  ال���ص��ت��ه��الك 

ادماج  على  امل�صاعدة  ويف  ال�صناعي  البتكار 

النتاج  نظم  �صميم  يف  والتكنولوجيا  العلوم 

فيها  ومب��ا  التحويلية  وال�صناعات  الوطنية 

املهارات الإدارية ولتعزيز القدرات النتاجية 

الفقر  على  الق�صاء  عملية  يف  اأ�صا�صي  دور 

الثغرات  �صد  على  النامية  ال��دول  وم�صاعدة 

الأهداف  حتقيق  وتعجيل  تنميتها  عملية  يف 

الإمنائية لالألفية، وان يقدم للمجل�س التنمية 

ال�صناعية القادم تقريرا عن التقدم املحرز يف 

تنفيذ هذا املقرر.

املوؤمتر  دورة  موعد  ع�رش:  الثالث  البند 

العام اخلام�سة ع�رشة ومكان انعقادها:

املقدم  الكرمي  بالعر�س  علما  املجل�س  اأحيط 

املوؤمتر  دورة  با�صت�صافة  ب��ريو  حكومة  م��ن 

وي�صنت  مركز  ليما  يف  ع�رضة  اخلام�صة  ال��ع��ام 

 2013/12/6-2 من  الفرتة  يف  للموؤمترات 

النفقات  كل  تتحمل  �صوف  ب��ريو  حكومة  وان 

امل�صمولة  املبا�رضة  وغ��ري  املبا�رضة  الإ�صافية 

املدير  من  ويطلب  ال��دورة،  هذه  با�صت�صافة 

واإبرام �صيغة  التفاو�س مع حكومة بريو  العام 

من   )8( امل��ادة  من  اخلا�س  لالتفاق  منا�صبة 

النظام الداخلي للموؤمتر العام، وذلك يف موعد 

العام  املدير  من  ويطلب   2013 فرباير  �صهر 

ان يقدم تقريراً عن التقدم املحرز بهذا ال�صاأن 

اإبان دورة املجل�س احلادي  اإىل الدول الأع�صاء 

والأربعني.

املوؤقت  الأعمال  جدول  ع�رش:  الرابع  البند 

وموعد  والأرب����ع����ني  احل���ادي���ة  ل���ل���دورة 

انعقادها:

العام  امل��دي��ر  م��ذك��رة  املجل�س  على  عر�صت 

ع��ن ج���دول الأع��م��ال امل��وؤق��ت ل��ل��دورة )41( 

واع��ت��م��د امل��ق��رر ع��ل��ى ع��ق��ده��ا ب��ت��اري��خ 24-

.2013/6/27

البند اخلام�س ع�رش: اعتماد التقرير:

 IDB .40 / نظر املجل�س يف م�رضوع التقرير اأ. د

الثالثة ع�رضاً من  ال�صاعة  واعتمد يف جممله ويف 

دورت���ه  امل��ج��ل�����س  اخ��ت��ت��م   2012/11/22

الأربعني.

 ��تقرير اليونيدو السنوي ٢٠١١

Africa

Latin America and Caribbean

Arab Region

Europe and NIS

Asia and Paci�c

Global and Inter-regional

40%

23%

8%

7%

17% 5%

Poverty reduction through
productive activities

Trade capacity-building

Environment and energy

Cross-cutting
46%

9%

30%

15%
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اعداد : بدور املطوع

واملتطور  اجلديد  تقدمي  على  لل�صناعة  العامة  الهيئة  من  حر�صا 

الكوادر  وتنمية  تطوير  اإىل  تهدف  والتي  التدريبية  ال��ربام��ج  من 

درجات  واأعلى  للموظف  املتميز  الأداء  وحتقيق  الهيئة  يف  العاملة 

اجلودة يف العمل، وانطالقا من هذا املبداأ ا�صتكملت الهيئة  تنفيذ 

اخلطة التدريبية ال�صنوية 2013/2012 والتي تعتمد اأ�صا�صاً على 

الحتياجات التدريبية لإدارات الهيئة، حيث مت تدريب عدد )89( 

متدربا خالل �صهري اأكتوبر ونوفمرب موزعني على الدورات التالية:

الدورة املحلية:

1 - الرقابة ال�ساملة على امل�سرتيات واملخازن اإدارياً وفنياً:

لإدارة  الالزمة  اك�صاب املهارات والأ�صاليب  اإىل  الربنامج  يهدف 

عملية ال�رضاء ب�صكل كفء وفعال.

2 - املنتجات الغذائية من املن�ساأ اإىل امل�ستهلك:

والأ�صا�صيات املتبعة  التعرف على املفاهيم  اإىل  الربنامج  يهدف 

يف املنتجات الغذائية و�صالمة اجلودة من خالل اأنظمة تتبع يف عمليات 

الت�صنيع الغذائية.

3- ندوة »مفاتيح النجاح والأداء الأف�سل«:

يهدف الربنامج اإىل ممار�صة الطرق والأ�صاليب ي�صتخدمها اأ�صحاب 

اأمور  واجن��از  اأف�صل  انتاجية  اإىل  للو�صول  جمال  كل  يف  اأداء  اأف�صل 

اأكرث.

4 - العالقات العامة وخدمة العمالء والتوا�سل مع الآخرين:

يهدف الربنامج اإىل تزويد امل�صاركني باملفاهيم العلمية املتعلقة 

الإداري���ة  مهاراتهم  وتنمية  الإن�صاين  وال�صلوك  الب�رضية  بالطبيعة 

وال�صلوكية يف جمالت التعامل مع العمالء.

5 - اقت�ساديات التنمية والنمو:

التنمية والنمو القت�صادي  التعريف بق�صايا  اإىل  يهدف الربنامج 

وكيفية حتليل الختالفات القت�صادية التجمعية.

6 - ا�سرتاتيجيات الت�سوق يف ظل املناف�سة وبناء فرق العمل:

جمال  يف  امل�صاركني  مهارات  و�صقل  تنمية  اإىل  الربنامج  يهدف 

حصاد الهيئة

89 متدربــًا الحصاد التدريبـي 
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ا�صتخدام الأ�صاليب العلمية الفعالة ملواجهة املناف�صة بال�صوق يف ظل 

الظواهر القت�صادية العاملية.

7 - موؤمتر »التعليم يف خدمة ال�سناعة«:

خالل  من  القت�صادي  النمو  فر�س  تعزيز  اإىل  الربنامج  يهدف 

الرتكيز على دور القطاع ال�صناعي يف توطني العمالة الوطنية.

8 - املهارات الإدارية والقيادية للمهند�صني والفنيني:

املهند�صني  ب��دور  امل�صاركني  تعريف  اإىل  الربنامج  يهدف 

التوازن  اأهمية  على  الرتكيز  مع  الإداري���ة  العملية  يف  والفنيني 

مبهام  الط��الع  من  امل�صاركني  لتمكني  املهارات  بني  املطلوب 

وظائفهم بكفاءة.

التخطيط  ودبلوم  اليزوتيك  الفعالة  الإدارية  ال�سخ�سية   -  9

ال�سرتاتيجي:

يهدف الربنامج اإىل اك�صاب امل�صاركني اللياقة الإدارية من خالل 

لال�صتفادة  تطبيقها  وكيفية  الإداري��ة  اجل��دارات  على مناذج  التعرف 

منها.

الدورة التعقادية:

1 - تهيئة املعينني اجلدد:

اإىل تهيئة املعينني اجلدد يف القطاع احلكومي  يهدف الربنامج 

الوظيفي  الو�صع  لتقبل  النتاج  على  ومعاونتهم  و�صلوكياً  نف�صيا 

وتعريفهم بطبيعة عمل املنظمة واخلدمات التي تقدمها.

2 - دورة متخ�س�سة بال�سالمة للمبنى الرئي�سي بالهيئة واملواقع 

التابعة لها:

يهدف الربنامج اإىل الرتقاء مبهارات املتدربني يف جمال ال�صالمة 

على الدرجات املهنية العالية وتدريب امل�صاركني على تطوير برامج 

واإجراءات ونظم ال�صالمة واخلطط الطارئة.

3 - التميز والبتكار يف ممار�س��ة اأن�س�����طة العالق���ات العام��ة 

والإعالم املعا�رشة:

يهدف الربنامج اإىل التعريف على قواعد العمل بني اأع�صاء الفرق 

وتكوين فريق العمل الناجح واأثره يف العالقات العامة والإعالم.

لشهـري أكتوبـر ونوفمـبر 2012
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بالهيئة  البيئية  والرقابة  ال�صناعية  ال�صالمة  ادارة  نفذت 

العامة لل�صناعة عملية اخالء وهمي للمبنى الرئي�صي للهيئة 

لل�صالمة  اجل��ودة  ملوا�صفة  طبقا  لها  التابعة  وامل��ب��اين 

وال�صحة املهنية BSOHSAS18001 حيث تخلل عملية 

جميع  و�صارك  خمتلفة  وهمية  لإ�صابات  متثيل  الخ��الء 

موظفي الهيئة بها، وتكللت العملية بالنجاح.

وقد ا�صاد مدير عام الهيئة العامة لل�صناعة املهند�س/ 

العملية  اإج��راء  ب�صهولة  التدريبات  عقب  ال�صبيح  ب��راك 

حيث  كامل،  ب�صكل  جمهز  املبنى  ان  اىل  م�صريا  باأ�رضها، 

وتتوافر  �رضيع  ب�صكل  طوارئ  حالة  اي  احتواء  على  ي�صاعد 

فيه جميع ال�رضوط الوقائية حلالت احلريق.

حصاد الهيئة

»الهيئة« تجري عملية 
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إخـالء وهمـي ناجحة
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اطار  يف  لل�صناعة  ال��ع��ام��ة  الهيئة  ق��ام��ت 

الرعاية  �صبل  كل  تقدمي  على  حر�صها 

من  بالتن�صيق  ملوظفيها،  ال�صحية 

والعالم  العامة  العالقات  ادارة  خالل 

الطبية  للتحاليل  جلوبال  خمترب  مع 

فحو�صات  لعمل   ا�صبوع  بتحديد 

ملوظفي  خمف�صة  باأ�صعار  طبية 

ال�صناعة يف مبنى الهيئة الرئي�صي، 

مع  تعاونها  الهيئة  وتوا�صل  ه��ذا 

تعمل  التي  واملوؤ�ص�صات  اجلهات 

وتوعيتهم  موظفيها  خ��دم��ة  ع��ل��ى 

باأهمية املحافظة على �صحتهم واجراء 

الفحو�صات الدورية الالزمة.

»الهيئة العامة للصناعة« تجري 
فحوصات طبية لموظفيها

حصاد الهيئة
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املبنى  يف  لل�صناعة  ال��ع��ام��ة  الهيئة  اأق��ام��ت 

عن  ت��وع��وي��ة  حم��ا���رضة  بالهيئة  الرئي�صي 

مر�س ال�صلياك وقد القتها رئي�صة فريق 

/ امل�صت�صارة  ال�صلياك  عن  التوعية 

�صعاد الفريح والتي قامت من خاللها 

وطرق  واأعرا�صه  باملر�س  بالتعريف 

املرتبطة  والمرا�س  معه  التعاي�س 

به، وقد مت خالل املحا�رضة مناق�صة 

يف  لل�صناعة  ال��ع��ام��ة  الهيئة  دور 

اإل����زام م�صانع  اأج���ل  م��ن  ال��ت��ع��اون 

املكونات  ب��اإدراج  والأدوي��ة  الأغذية 

على  املختلفة  للح�صا�صية  امل�صببة 

م�صتوى  ل��رف��ع��ة  وذل����ك  م��ن��ت��ج��ات��ه��ا، 

املنتج الوطني الكويتي واحل�صول على 

�صهادات املقايي�س العاملية.

»الهيئة« تُقيم محاضرة
توعوية حول مرض السلياك

حصاد الهيئة
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حر�صاً على دخول ال�صناعة الكويتية لأ�صواق دول اخلليج العربي 

ال�صعودي  البناء  لل�صناعة مبعر�س  العامة  الهيئة  �صاركت  وغريها 

الفرتة من  ال�صعودية خالل  العربية  الريا�س - اململكة  2012 يف 

من 11 -14 نوفمرب 2012، حيث قامت الهيئة بتنظيم جناح دولة 

الكويت يف املعر�س.

البلدية  ال�����ص��وؤون  وزي��ر  معايل  رع��اي��ة  حت��ت  املعر�س  واأق��ي��م 

والقروية الأمري من�صور بن متعب بن عبدالعزيز اآل �صعود، وافُتتح 

عبداهلل  عبدالرحمن  ال�صيد/  الريا�س  منطقة  ع��ام  اأم��ني  بح�صور 

مبواد  املتميزة  الدولية  املعار�س  من  املعر�س  ويعترب  املقبل، 

ومعدات وتقنيات البناء وقد قامت بتنظيمه �رضكة معار�س الريا�س 

املحدودة.

وقد جاء قرار امل�صاركة يف هذا املعر�س لي�صاهم يف زيادة فر�صة 

دخول ال�صناعة الكويتية اإىل ال�صوق ال�صعودي وكذلك اإىل الأ�صواق 

املجاورة كدول اخلليج العربي وفل�صطني والعراق و م�رض.. اإلخ:

وتهدف هذه امل�صاركة بجناح لل�صناعات الكويتية يف املعر�س 

اإىل ا�صتكمال الأن�صطة التي بداأها مركز تنمية ال�صادرات ال�صناعية 

معارض صناعية

»الهيئة« تشارك في معرض البناء 
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يف الهيئة من خالل دعم وت�صجيع ال�صناعات الوطنية لزيادة حجم 

باملنتج  التعريف  على  والعمل  اخلارجية  الأ���ص��واق  يف  �صادراتها 

تعد  والتي  اخلليج  دول  يف  وخا�صة  العاملية،  ال�صوق  يف  الوطني 

فر�صة جيدة لت�صويق املنتجات الوطنية فيها.

 - الزعبي  فهد  حماد  ال�صيد/  من  كل  اجلناح  على  اأ���رضف  وقد 

رئي�س ق�صم الفر�س الت�صديرية، وال�صيد/ حمد مبارك العتيبي - 

من موظفي ق�صم املعار�س والأن�صطة الرتويجية.

هذا وقد �صاركت امل�صانع التالية يف جناح دولة الكويت:

1 - م�صنع اآلء اجلزيرة للم�صاعد

2 - �رضكة �صواطئ اخلليج )اأكوا�صان( لالأدوات ال�صحية

3 - �رضكة األو�صول لنتاج �رضائح ال�صرت

5 - �رضكة جمموعة احل�صاوي

6 - م�صنع الأنابيب البال�صتيكية ولوازمها )العد�صاين(

7 - �رضكة �صناعات البحر

8 - �رضكة �صناعات التربيد )كولك�س(

السعودي 2013 - الرياض
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تحقيق صناعي
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وال�صناعة  التجارة  وزير  يقول  البداية  يف   

هو  اجلديد  ال�رضكات  قانون  اأن  ال�صالح  ان�س 

القت�صادية  القوانني  لكل  الت�رضيعية  املظلة 

مركز  عن  احلديث  املمكن  من  ولي�س  الأخ��رى 

ال�صتينيات  منذ  اإق��راره  ولدينا قانون مت  مايل 

�رضورياً  اأم���راً  وب��ات  الروبية  بعملة  ويتحدث 

وحتمياً النهو�س مب�صتوى القوانني القت�صادية 

عام،  ب�صكل  القت�صادية  الت�رضيعية  والبيئة 

والتي �صتمثل اأولوية احلكومة يف ا�صرتاتيجيتها 

خالل الفرتة املقبلة ويواكب القوانني احلديثة 

لدول  التجاري  ال�صرت�صاد  وقانون  املتطورة 

على  وامل�����ص��اع��دة  اخلليجي  ال��ت��ع��اون  جمل�س 

تطوير البيئة.

واو�صح اأن قانون ال�رضكات اجلديد جاء للوزارة 

من  عليه  نعمل  ومل  الأم���ة،  جمل�س  م��ن  بالأ�صل 

ال�صفر؛ اإذ كان مو�صوع بحث يف املجل�س لفرتات 

دعوتنا  على  ب��ن��اء  ال��ق��ان��ون  وا�صتلمنا  ط��وي��ل��ة، 

ملناق�صته يف جمل�س الأمة اإل اأن اإبطال جمل�س الأمة 

عطل اإقراره لكننا يف الوزارة ا�صتمررنا يف درا�صته 

وتعديله من �صهر ابريل املا�صي«

بالجتماع  بداأنا  �صهر  نحو  »منذ  واأ�صاف: 

وبع�س  ال��ع��الق��ة  ذات  ال��رق��اب��ي��ة  اجل��ه��ات  م��ع 

لو�صع  اخل��ا���س،  ال��ق��ط��اع  م��ن  امل�صت�صارين 

التي  املالحظات  ودرا���ص��ة  الأخ���رية  اللم�صات 

والتي  ال��ق��ان��ون   على  اجل��ه��ات  تلك  ت�صعها 

اأخرى  مرة  وناق�صناها  العتبار  بعني  اأخذناها 

و�صول اإىل اإقرار القانون«.

عن  ع���ربت  اجل��ه��ات  ت��ل��ك  اأن  اإىل  ول��ف��ت 

اأن  على  وم��وؤك��دا  ال��ق��ان��ون،  بو�صع  �صعادتها 

مواكبة  على  ق���ادرا  يعد  مل  ال��ق��دمي  ال��ق��ان��ون 

تطورات الع�رض وما حدث به من قفزات مت�صارعة 

يف جمال ال�رضكات التجارية لذلك ناأمل اأن يكون 

الكويت  لتحويل  ال��رائ��د  هو  اجلديد  القانون 

للرغبة  تنفيذا  اقليمي  وجت���اري  م��ايل  ملركز 

ال�صامية حل�رضة �صاحب ال�صمو امري البالد. 

تغيريات قانونية

و�صناعة  جت��ارة  غرفة  ع�صو  قال  ب��دوره 

يف  العاملني  الع��م��ال  رج��ال  واأح���د  الكويت 

اي  ان  املطوع  ط��ارق  احلديد  �صناعة  جم��ال 

تعديالت وتغيريات قانونية تخ�س القت�صاد 

وتفعيل  ال��ع��م��ل  ل��ت��ط��وي��ر  دائ���م���ا  ت�����ص��ع��ى 

على  ي�صاعد  ب�صكل  املختلفة  القطاعات 

ما يعتربه دعما  والنتاجية، وهو  النتاج  منو 

ب�صكل عام، متوقعا  لل�رضكات  ماديا ومعنويا 

ال�رضكات اجلديد على  ان تعود منافع قانون 

لتطوير  املتلهفة  ب�رضكاته  ال�صناعي  القطاع 

قانوين منذ �صنوات.

ال�صناعية  ال�رضكات  ان  واأكد املطوع على 

قانونية  تعديالت  طويل  ام��د  منذ  انتظرت 

التي  والعقبات  الخ��ط��اء  تتالفى  ا�صالحية 

للقانون  يكون  ان  متوقعا   ، واجهتها  طاملا 

اجلديد تاأثريه اليجابي على حت�صني الدورات 

امل�صتندية البريوقراطية التي تواجه اي م�رضوع 

�صناعي يف مراحل التاأ�صي�س والت�صغيل.

ال��ن��ق��اط التي  واأ���ص��ار امل��ط��وع اىل اه��م 

دعم  وه��ي  اجلديد،  القانون  يف  ا�صتح�صنها 

احلوكمة يف ال�رضكات، والتي جتلت يف املادة 

اأن  على  اجل��دي��د  القانون  ن�س  حيث   217

ت�صع اجلهات الرقابية املعنية قواعد حوكمة 

ال�رضكات اخلا�صعة لرقابتها  مبا يكفل اإدارة 

ال�رضكة على نحو �صليم لتحقيق اأف�صل عوائد 

ممكنة للم�صاهمني  ومبا يراعي حقوق الأقلية 

والرقابة وال�صفافية وعدم تعار�س امل�صالح،  

المر الذي اعتربه املطوع خطوة ايجابية نحو 

ا�صتكمال الهيكل الداري النظيف بعيدا عن 

تكتالت وحتكمات راأ�س املال.

ال��ق��ان��ون اجل��دي��د منح  ان  وق����ال رغ���م 

اإدارات  جمال�س  لأع�صاء  اأو���ص��ع  �صالحيات 

وذا  مقبول  اأم��ر  ح��دث  م��ا  اأن  ال    ال�رضكات 

مبعايري  ملتزمة  ال�رضكات  كانت  اإذا  فائدة 

احلوكمة وف�صل الإدارة عن امللكية   معتربا 

الدارة  ملجل�س  ادة  مبنزلة  ال�صالحيات  تلك 

ما  وهو  مرونة  اكرث  ب�صكل  التحرك  اجل  من 

الذي  ال�صناعي  القطاع  م��ع  مثال  يتنا�صب 

تقتله البريوقراطية يف كل مرحلة من مراحل 

الن��ت��اج ب���دءاً م��ن ا���ص��ت��رياد امل���واد وانتهاء 

بت�صويق املنتج ومناف�صة منتجات اقل �صعرا 

واأكرث تطورا وا�رضع و�صول للم�صتهلك.

215 ملجل�س  ب��امل��ادة  م��ذك��را  واأ���ص��اف 

التي تقت�صيها  الدارة مزاولة جميع العمال 

ال�صالح:

قانون ال�صركات اجلديد 

هو املظلة الت�صريعية 

ل�������ك�������ل ال�������ق�������وان�������ن 

القت�صادية الأخرى

املطوع :

منافع القانون اجلديد 

�صتظهر على القطاع 

املتلهف  ال�صناعي 

للتطوير القانوين 
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من  يحد  ول  لأغرا�صها  وفقا  ال�رضكة  ادارة 

هذه ال�صلطة ال ما ن�س عليه القانون او عقد 

ال�رضكة او قرارات اجلمعية العامة.

ولفت اإىل اأن اأهم مميزات القانون اجلديد 

هو تاأ�صي�س ال�رضكات امل�صاهمة العامة بقرار 

وزاري ولي�س مبر�صوم ما ي�صاعد على ت�رضيع 

بفرتة  ال�رضكات  من  النوع  هذا  اإن�صاء  عملية 

زمنية وجيزة، وتفاديا لالإجراءات الطويلة التي 

ي�صتغرقها اإ�صدار مر�صوم لهذا الغر�س.

يتمتع  التي  الأخرى  امليزة  اأن  اإىل  واأ�صار 

اإمكانية  ه��و  اجل��دي��د  ال�����رضك��ات  ق��ان��ون  بها 

ا���ص��ت��ح��داث ب��ن��د ل��الك��ت��ت��اب الل���ك���رتوين يف 

اأن  مبينا  وال�صكوك  وال�����ص��ن��دات  الأ���ص��ه��م 

القانون القدمي مل يعرف الكتتاب اإل بالطرق 

التقليدية، اما القانون اجلديد فقد ا�صتطاع 

يف  التطور  ويواكب  العقبة  هذه  يتجاوز  اأن 

جمال اإجناز املعامالت الإلكرتونية.

ال�رشكات ال�سناعية 

الكويتية  ال�رضكة  عام  مدير  قال  جهته  من   

ان  النعمة  جمال  املتطورة  لل�صناعات  العاملية 

كبري  اث��ر  له  �صيكون  اجلديد  ال�رضكات  قانون 

ان  معتقدا  ال�صناعية  ال�رضكات  م�صار  تغيري  يف 

التعديالت التي متت على قانون ال�رضكات ت�صب 

التجاري  التعامل  مرونة  م�صلحة  يف  النهاية  يف 

وال�صناعي مما ميهد ملرحلة تنمية مقبلة.

واأ�صاف »ياأخذ عليه الزام ال�رضكات القائمة 

�رضيان  من  اأ�صهر   6 خ��الل  اأو�صاعها  بتوفيق 

اأنواعها  ع��ن  ال��ن��ظ��ر  بغ�س  وذل���ك  ال��ق��ان��ون، 

املختلفة و مع �صدور املر�صوم بالقانون ون�رضه 

من  نافذاً  القانون  اأ�صبح  الر�صمية  اجلريدة  يف 

تاريخه، واإذا كانت مهلة ال� 6 اأ�صهر بداأت منذ 

ن�رض مر�صوم القانون يف اجلريدة الر�صمية  فاإن 

العد التنازيل كي توفق ال�رضكات اأو�صاعها مع 

وذلك  بالفعل  ب��داأ  اجلديد  القانون  متطلبات 

للقانون  التنفيذية  الالئحة  ت�صدر  اأن  قبل 

من  الكثري  وتف�صل  تو�صح  اأن  يفرت�س  التي 

النقاط الواردة يف مواده والتي من املتوقع اأن 

ت�صدر بعد 3 اأ�صهر من الآن بعد ت�صكيل جلنة 

ل�صياغتها وهو ما يعد عيباً يف القانون.

ومتنى النعمة ان حتظى ال�رضكات مبهلة جديدة 

مرحلة  يف  قبل  من  ح��دث  كما  اأو�صاعها  لتوفيق 

اأ�صواق  هيئة  قانون  يف  �رضكات  اأو���ص��اع  توفيق 

املال من قبل، مو�صحا اأنه كان من املفرت�س اأن 

تبداأ مهلة توفيق الأو�صاع ) ال�6 ا�صهر( من تاريخ 

�صدور  ت��اري��خ  م��ن  ل  التنفيذية  الالئحة  ���ص��دور 

باأنه  القانون  النعمة  )وو���ص��ف  نف�صه.  القانون 

متطور، وفيه ت�صهيل لالإجراءات  ويوؤ�ص�س ملبادئ 

احلوكمة، وي�صتمل على عقوبات ورقابة م�صددين 

جمل�س  ل��دول  ال�رضكات  قانون  مع  متاما  ويت�صق 

التعاون اخلليجي، ويتما�صى مع القوانني احلديثة 

املماثلة يف دول جمل�س التعاون واملنطقة.

 

ال�ستثمارات الأجنبية

الإدارة  جمل�س  رئي�س  اع���رب  جهته  م��ن   

ر�صيد  ع���ادل  ال�صكب  ل�رضكة  ال��ع��ام  وامل��دي��ر 

البدر  عن اأمله اأن ي�صاعد القانون اجلديد على 

الأجنبية وت�صجيع امل�صتثمر  جلب ال�صتثمارات 

اأن  يتاأكد  اأن  بعد  الكويت   دخول  يف  اخلارجي 

القوانني التجارية ت�صاعد على اإيجاد بيئة عمل 

اأف�صل، مبينا اأن هذا ما يطمح اإليه كل م�صتثمر 

كويتي من اجل تعمري الكويت ورفع م�صتويات 

انتاجها ومتوقعا ان ت�صتفيد ال�صناعة الكويتية 

هذا  بف�صل  املنتع�صني  مقدمة  يف  وت��ك��ون 

القانون اجلديد الذي يتخذ من خف�س الجراءات 

ثغرات  متجنبا  منهجا،  امل��ع��ام��الت  وت�صهيل 

ا�صا�صية  ق��اع��دة  ولي�صبح  ال��ق��دمي   القانون 

النعمة: 

مرغوب  تطور  القانون 

غري  اأ�صهر  ال���6  ومهلة 

كافية لتعديل الأو�صاع

تحقيق صناعي
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جلميع متطلبات تاأ�صي�س ال�رضكات.

واعترب البدر القانون اجلديد �رضورة وخطوة 

ا�صا�صية لتحقيق روؤية �صمو اأمري البالد - حفظه 

مايل  مركز  اإىل  الكويت  لتحويل   - ورع��اه  اهلل 

تاأ�صي�س  وترية  من  يزيد  ان  متوقعا  وجت��اري، 

وال�صغرية  املتو�صطة  ال�صناعية  امل�صاريع 

جعل  ما  بعد  من  امل�صاهمة  ال�رضكات  وتاأ�صي�س 

بدل مما  وزاري  بقرار  عليها  املوافقة  القانون 

اجلديد  القانون  يقل�س  حيث  مبر�صوم  ك��ان 

املعامالت  تخلي�س  يف  الطويلة  الإج��راءات  من 

لتاأ�صي�س ال�رضكات وغريها من املعامالت التي 

كانت تقف يف املا�صي يف مواجهة ال�صناعيني 

وحتول بينهم وبني النجاح املبكر للم�صاريع.

اجلديد  القانون  ان  اىل  اي�صا  البدر  وا�صار 

فر�س احلوكمة على ال�رضكات وجمال�س اداراتها 

فعزل جمل�س ادارة ال�رضكة عن الدارة التنفيذية 

يف  ع�صوا  يكون  ل  التنفيذي  الرئي�س  بحيث 

جمل�س الدارة. كما �صهل طريقة اجتماع جمال�س 

جمل�س  يتوا�صل  ان  بالإمكان  فجعل  الدارات، 

وهي  احلديثة،  الت�صال  و�صائل  عرب  الدارة 

نقلة نوعية تواكب الع�رض الذي نعي�س فيه.

الذي  الوحيد  املاأخذ  اأم��ا  واأ�صاف 

حجم  على  ينعك�س  اأن  ال��ب��در  يخ�صى 

ال�صتثمارات الجنبية يف الكويت فهو 

ان القانون اجلديد لل�رضكات ابقى 

ال�رضاكة  ح��الت  يف  املحلي  ال�رضيك  ن�صبة  على 

م��ع ���رضي��ك اج��ن��ب��ي، وه��و الأم���ر الذي 

يف  الجنبية  ال�رضكات  دخول  �صيبطئ 

تنظر  ان  متمنيا  م��ا،   نوعا  الكويت 

ه���ذه ال��ف��ر���ص��ي��ة يف جم��ل�����س الم���ة 

مرونة  الجانب  امل�صتثمرين  لإعطاء 

الكويتي،  القت�صاد  لدخول  اأك��رث 

على  جذريا  �صينعك�س  ال��ذي  الم��ر 

وبالطبع  وال�صتثمارية  املالية  التعامالت  حجم 

ال�صناعية يف البالد.

واأو�صح ان القانون اجلديد ب�صكل عام اأف�صل 

مواكبة  اأبرزها  عدة  لأ�صباب  القدمي   من  بكثري 

وزي��ادة  املتطور  العاملي  القت�صادي  ال��واق��ع 

الدور الرقابي على ال�رضكات ما ي�صاهم يف اإقامة 

املايل،  الو�صع  يف  قوة  اأكرث  اقت�صادية  كيانات 

م�صريا اإىل ان القانون �صيحد من تالعبات البع�س 

القانون  ان  م�صيفا  ال��ق��ان��ون،  ع��ن  وخ��روج��ه��م 

القدمي كانت ت�صوبه العديد من املعوقات التي 

مع  لتتواكب  اإ�صالحها،  �رضعة  اإىل  حتتاج  كانت 

طرح اأدوات واآليات جديدة على عمل ال�رضكات.

القانون  ان   : قائال  حديثه  ال��ب��در   واختتم 

اجلديد �صي�صاهم يف حتريك العجلة القت�صادية، 

و�صيعمل على تنمية ال�رضكات وفتح املجال اأمامها 

القانون  مع  يتنا�صب  مبا  ا�صتثماراتها،  لتطوير 

تو�صح  ان  �صاأنها  من  التي  الرقابة  عن  ف�صال 

لل�رضكات  املالية  البيانات  �صحة  للم�صتثمرين 

ومدى قدرتها على ال�صتمرار يف اأعمالها.

نقلة نوعية  

القت�صادي  امل�صت�صار  ق��ال  ناحيته  م��ن 

اإن  الثامر  حممد  املالية  الأوراق  بيت  ب�رضكة 

نوعية  نقلة  ي��ع��د  اجل��دي��د  ال�����رضك��ات  ق��ان��ون 

الوقت  يف  ب�صدة  الكويتي  القت�صاد  يحتاجها 

البدر: 

ي�����ص��اه��م  اأن  ن�����اأم�����ل 

القانون اجلديد يف جلب 

الأجنبية   ال���ص��ت��ث��م��ارات 
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»غ�رف�ة التجارة«: اأول 

الغيث يف ا�ستكمال البنية 

الت�رشيعية التنموية

الكويت   و�صناعة  جت��ارة  غرفة  رئي�س  اأك��د 

علي الغامن ان جمل�س ادارة الغرفة تدار�س ابرز 

وابدى  اجلديد  ال�رضكات  قانون  وم��واد  �صمات 

ان  بعد  القانون  هذا  ل�صدور  وتفاوؤله  ارتياحه 

قرن  ربع  من  اكرث  والتاأجيل  اللجان  ا�صري  بقي 

والتقدير  بالثناء  الغرفة  ادارة  جمل�س  وتوجه 

القرار  لكل من �صاهم بهذا الجناز من ا�صحاب 

اخلربة  اهل  ومن  الرقابية  اجلهات  ممثلي  ومن 

اعتزازه  عن  املجل�س  اعرب  كما  والخت�صا�س، 

بدور الغرفة وجهدها املتوا�صل يف هذا الجتاه 

اجلديد  ال�رضكات  قانون  يكون  ان  يف  امله  وعن 

اول الغيث يف ا�صتكمال البنية الت�رضيعية والبيئة 

التنموية على املجالني التجاري وال�صناعي.

بال�صكر  ال��غ��رف��ة  ادارة  جم��ل�����س  وت���وج���ه 

الغرفة يف احلوار  راأي  افتقد  والتقدير لكل من 

اخريا  البالد  �صهدته  ال��ذي  املتوتر  ال�صيا�صي 

حول قانون النتخابات واكد املجل�س ان موقف 

ا�صتمرارا وتكري�صا للتزام  جاء  امنا  الغرفة هذا 

ون�صاطها  القت�صادي  باخت�صا�صها  الغرفة 

حظر  حني  قانونها  عليه  ن�س  ومب��ا  التنموي، 

عليها ال�صتغال بامل�صائل ال�صيا�صية.

اجلديد  الم����ة  جم��ل�����س  ي��ن��ج��ح  ان  ومت��ن��ى 

بني  وم��ت��وازن  م�صوؤول  لتعاون  التاأ�صي�س  يف 

ال�صلطتني يهدف اىل بناء كويت الوحدة الوطنية 

وتعزيز دولة القانون والتنمية وتكري�س قواعد 

ال�صفافية وحماربة الف�صاد.

ودعا جمل�س ادارة الغرفة احلكومة اجلديدة 

برنامج  تنفيذ  على  ف��ورا  العمل  ت��ب��داأ  ان  اىل 

والدولية  املحلية  الدرا�صات  �صوء  يف  ال�صالح 

والتو�صيات  ال��ن��ت��ائ��ج  وامل��ت��م��اث��ل��ة  ال��ك��ث��رية 

لبحث  ال�صت�صارية  اللجنة  تقرير  احدثها  ومن 

ال�صالح  م�صرية  ب�صاأن  القت�صادية  التطورات 

وب���ارك  �صكلها  ال��ت��ي  والق��ت�����ص��ادي  امل����ايل 

تقريرها وتو�صياتها �صمو المري، وكذا املذكرة 

التي ا�صدرتها الغرفة يف اكتوبر 2012 والتي 

او�صحت من خاللها خطورة الأزمة املرهقة التي 

النفطية  غري  القت�صادية  القطاعات  تعانيها 

واملنطلقات ال�صليمة ملعاجلتها.

حت�صني  ق�صية  يف  مهمة  قفزة  وميثل  احل��ايل، 

مناخ  لو�صع  والتهيئة  ال�صناعية  الأعمال  بيئة 

اثنان  يختلف  ول  متطور،  �صناعي  ا�صتثماري 

على ان تعديل قانون ال�رضكات كان �رضورة ملحة 

وم�صتحق  ب�صبب وجود ثغرات عديدة يف القانون 

القدمي وعدم مواكبته القت�صاد العاملي  ف�صال 

عن مرور �صنوات طويلة على هذا القانون دون 

تعديله وفقا ملتطلبات ال�رضكات.

واأ�صاف الثامر » ان امل�رضع اخذ بعني العتبار 

وواجهتها  عانتها  التي  والعقبات  امل�صاكل 

ال�رضكات ال�صناعية طوال تلك ال�صنوات  وو�صع 

املثال  �صبيل  على  ومنها  املنا�صبة،  احللول 

م�صاكل التمويل اإ�صافة اإىل اإحكام الرقابة على 

ال�رضكات واحلد من تالعب بع�صها باأموال �صغار 

املتعلقة  املتاعب  م��ن  وغ��ريه��ا  امل�صاهمني 

بالجراءات املتعددة والتعجيزية.

يكون جيدا  اجلديد قد  القانون  ان  واأو�صح 

نظريا  اإل ان امل�صاكل والثغرات لن تظهر اإل عند 

اإىل ان العديد  تطبيقه على ار�س الواقع، لفتا 

الرقابة  معاين  جمملها  يف  حتمل  القوانني  من 

والإحكام، لكن عند التطبيق تظهر الثغرات التي 

من خاللها يتم التالعب، موؤكدا على اأهمية مرحلة 

املتابعة التي تاأتي عقب تطبيق القانون والتي 

يتم خاللها متابعة مدى �صحته وقوته، ومن ثم 

وبعد  لحقا،  يظهر  خلل  اي  و�صد  معاجلة  تتم 

ذلك تاأتي اخلطوة الأخرية وهي مرحلة العتماد، 

م�صيفا انه بتلك الطريقة يتم تفادي اأي م�صاكل 

ميكن ان حتدث عند تطبيق القوانني على ار�س 

الواقع لفرتات طويلة.

تنمية  هو  حاليا  املطلوب  ان  قائال  وتابع 

الأجواء  الو�صاع القت�صادية وذلك عرب تهيئة 

والقت�صادية  ال���ص��ت��ث��م��اري��ة  ال��ع��م��ل  وب��ي��ئ��ة 

ال�رضكات اجلديد  اإقرار قانون  املنا�صبة معتربا 

اخلطوة الأوىل يف هذه املرحلة.

واو�صح  اأن احلكومة مطالبة باإجراء العديد 

التي  مثل  الأخ��رى  القت�صادية  اخلطوات  من 

ال�صادرة  القت�صادية  التقارير  اأغلبية  حددتها 

فهناك  عاملية،  حملية  ا�صت�صارية  جهات  من 

حبي�صة  القوانني  من  العديد  بتحرير  مطالبات 

وقانون  التجارية  الوكالت  كقوانني  الدراج 

وغريها  ال�صتثمار  ت�صجيع  وهيئة  الإع�����ص��ار 

على  كبري  اأثر  لها  �صيكون  التي  القوانني  من 

ال�صناعة  ب�صكل عام وعلى  الكويتي  القت�صاد 

املحلية ب�صكل خا�س ومبا�رض.

ال�رضكات  ق��ان��ون  ���ص��دور  اأن  الثامر  واأك���د 

اأن  ورغ��م  اإيجابيا  اأم���را  جممله  يف  يعد  اجل��دي��د 

انه  اإل  عليه  املاأخوذة  املالحظات  بع�س  هناك 

يعمل  لأن��ه  القدمي؛  القانون  من  بكثري  اأف�صل 

على زيادة الرقابة على ال�رضكات وتطبيق مبادئ 

احلوكمة وال�صفافية، ويدعم منع التالعب باأموال 

والقوانني  الدولية  املعايري  ويتبع  امل�صاهمني 

انه  عن  ف�صال  العاملية،   وال�صناعية  التجارية 

�صي�صاهم يف حت�صني البيئة ال�صتثمارية وحتفيز 

التجاري  امل�صتويني  على  البلد  يف  ال�صتثمار 

وال�صناعي  واإعطاء فر�س اأكرث للقطاع اخلا�س 

تدعم  التي  ال�صناعية  امل�صاريع  يف  للم�صاركة 

اأنه كان  للبالد، م�صيفا  الجمايل املحلي  الناجت 

�صنوات  منذ  القانون  هذا  اق��رار  املفرت�س  من 

املناف�صة  وت�صجيع  العاملي  التطور  ملواكبة 

وفتح جمال ال�صتثمار اأمام ال�رضكات الأجنبية.

الثامر:

ال����ق����ان����ون ن���ق���ل���ة ن��وع��ي��ة 

يحتاجها القت�صاد الكويتي 

احلايل ال��وق��ت  يف  ب�صدة 

تحقيق صناعي
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خا�س - ال�سناعة والتنمية :

قال املدير العام يف �رضكة الوطنية للتنظيف حم�صن بو�صهري ان 

العام 2012 �صهد اداء منخف�صا وبعيدا عن التوقعات التي كانت 

ال�صناعي  القطاع  يحظ  مل  حيث   ،  2011 العام  خالل  له  متوقعة 

ياأتي  والذي  ال�صناعي  فالقطاع   ، العام  هذا  الكايف خالل  بالدعم 

على راأ�س اأولويات الدول املتقدمة، مل يتم دعمه بال�صكل الالئق 

يف الكويت، وذلك رغم املوارد املالية الكافية لإحداث ن�صاطات 

يتم  مل  انه  ال  املنطقة،  يف  رائ��دة  تكون  لكي   ، متعددة  �صناعية 

تعزيز هذا التوجه نحو ال�صناعات التي كانت الكويت رائدة فيها 

يف اخلليج.

واأ�صار يف لقاء خا�س ل� »ال�صناعة والتنمية« ايل ان عملية اقرار 

بال�صافة  اجلادين،  ال�صناعيني  على  ال�صناعية  الق�صائم  وتوزيع 

التي طالت  القرارات  اهم  التحتية لها �صيكون  البنية  اىل توفري 

املختلفة،  ال�صناعات  على  التاثري  بالغ  لها  و�صتكون  انتظارها، 

خ�صو�صا اذا ما علمنا ان هناك مئات امل�صاريع العمالقة منتظرة 

ملثل هذه الق�صائم.

واأ�صاف قائال : »نحن ك�صناعيني نحتاج اىل روؤية وا�صحة لر�صم 

طريق نحو �صناعات حتويلية كبرية قادرة على حتريك وانتعا�س 

بيئة  هياأت  التي  اجلوار  دول  مثل  خاللها،  من  املحلي  القت�صاد 

ال�صناعية  الق�صائم  ووف��رت  القوانني  واق��رت  املنا�صبة  العمل 

ومدتها بالبنية التحتية الالزمة لنجاح اي م�رضوع«.

تدعم  التي  ال��دول  من  �رض�صة  مناف�صة  هناك  ان  على  واك��د 

�صناعاتها، فهي قادرة على املناف�صة يف ا�صواقك ولها قوة وتطور 

جاءت من دعم حكوماتها، فاملنتجات ال�صعودية على �صبيل املثال 

موجودة وبقوة يف العديد من الدول ، وذلك امنا يرجع اىل وقوف 

التي  ال�صناعات  هذه  وراء  املختلفة  ل�صناعاتها  داعمة  اململكة 

ا�صتطاعت ان تخرتق احلدود.

واأعرب بو �صهري عن امله يف ان الكوادر العاملة يف هيئة ال�صناعة 

ال�صناعات  تواجه  التي  التحديات  لإزالة  الكافية  القدرات  متتلك 

العاملني  ال�صت�صاريني  ببع�س  ال�صتعانة  عرب  واي�صا   ، الكويتية 

لتقييم الو�صع وو�صع درا�صة عن اخلريطة ال�صناعية للكويت تبني 

اين نحن وماذا نريد وباي و�صيلة ويف كم من املدة الزمنية.

وفيما يلي تفا�صيل اللقاء :

أكد على ضرورة وجود رؤية واضحة لرسم طريق نحو 

لقــاء العــدد

محسـن بوشهـــري :الصناعـة في 

< كيف تقيم اداء القطاع ال�سناعي خالل 
العام 2012 خ�سو�سا ونحن على اأبواب العام 

املقبل ؟

وبعيدا  منخف�صا  اداء   2012 العام  �صهد   -

عن التوقعات التي كانت متوقعة له خالل العام 

الكايف  بالدعم  القطاع  يحظ  مل  حيث   ،  2011

خالل هذا العام ، فالقطاع ال�صناعي والذي ياأتي 

على راأ�س اأولويات الدول املتقدمة ،مل يتم دعمه 

، وذلك رغم املوارد  الكويت  الالئق يف  بال�صكل 

�صناعية  ن�صاطات  لإح����داث  الكافية  امل��ال��ي��ة 

متعددة، لكي تكون رائدة يف املنطقة، ال انه مل 

يتم تعزيز هذا التوجه نحو ال�صناعات التي كانت 

الكويت رائدة فيها يف اخلليج.

  وبالنظر اىل اهتمام دول اجلوار ل�صناعاتها 

الفرق  ان  جند  الكويت  يف  بال�صناعات  مقارنة 

فبالنظر   ، الظروف  ت�صابه  رغ��م  وذل��ك   ، كبري 

باتت  حيث  ال�صعودية  �صابك  �رضكة  اىل  اليوم 

تعد واحدة من اهم ال�رضكات ال�صناعية املعنية 

بالنفط و�صناعات البرتوكيماويات يف املنطقة 

التي  بال�صورة  تتقدم  مل  الكويت  ان  وكيف   ،

النفط  توافر  ظل  يف  ال�صعودية  بها  تقدمت 

وراأ�س املال.

حاليا  ال�صناعي  القطاع  �صكل  ان  واعتقد 

يعود اىل اهتمام الكويت به يف �صبعينيات القرن 

املا�صي، وان معاقبة الدولة لبع�س الدخالء على 

ال�صناعة قد حرم اجلميع من امل�صاركة يف زيادة 

حجم منو ال�صناعات فيه.

ال�صناعات  جميع  ان  م��ع��روف  ه��و  وك��م��ا 

من  قويا  دعما  �صهدت  قد  العامل  يف  ال��رائ��دة 

واملناف�صة  البقاء  ا�صتطاعت  ملا  وال   ، دولها 

على فرتات واإىل الآن.

واعتقد ان عزاءنا الوحيد هو تويل املهند�س 

 ، لل�صناعة  العامة  الهيئة  رئا�صة  ال�صبيح  براك 

واأهمها  الجن��ازات  من  العديد  له  رجل  انه  حيث 

انه �صاحب روؤية وا�صحة قادرة على ر�صم معامل 

يف  ال�صناعة  وو���ص��ع  بحجم  يليق  مب��ا  الطريق، 

الكويت.

القطاع  ع��ن  م��ا  ح��د  اىل  بعيد  ك��ون��ه  ورغ���م 

احلقيقية  امل�صاكل  مل�س  قد  انه  ال  ال�صناعي 
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م�صتب�رضون  ونحن   ، اجلميع  منها  يعاين  التي 

بوجوده فيها كونه قيمة م�صافة اىل هذا القطاع 

لحداث  مهم  ج��دا  توقيت  يف  وال��ه��ام  احل��ي��وي 

تنمية يف هذا القطاع.

من  اأي  ت�����ص��در  مل   2012 ال��ع��ام  وخ����الل 

على  �صلبا  او  ايجابا  �صواء  امل��وؤث��رة  ال��ق��رارات 

الذي  ال�رضكات  قانون  �صوى  ال�صناعي  القطاع 

يف  مردود  له  �صيكون  انه  واعتقد  موؤخرا،  �صدر 

تن�صيط احلركة مرة اخرى علي القت�صاد وتنميته 

والتي �صتعود علي جميع قطاعات الدولة بالنفع 

والفائدة.

يعتمد يف  اأحاديا  الكويتي  القت�صاد  وكون 

الأ�صا�س على عن�رض النفط النا�صب، فانه يتحتم 

على امل�صوؤولني العمل على التو�صع يف �صناعات 

لالقت�صاد  حقيقيا  رديفا  تكون  ان  على  قادرة 

الوطني وت�صيف قيمة قوية له يف حال حدث اي 

تاأثري على قطاع النفط.

 

قانون ال�رشكات

اعتبار  على  ال�رشكات  قانون  ذكرمت   >
انه احدث القرارات التي �سدرت يف 2012 

وقد يكون له تاأثري على القطاع ال�سناعي، 

من  القانون  ترى  كيف  نظركم،  وجهة  من 

حيث اليجابيات وال�سلبيات ؟

طال  ال��ذي  القانون  من  الهدف  ان  اعتقد 

بهدف  �صدر   ، ق��رن  ن�صف  من  لك��رث  انتظاره 

تن�صيط القت�صاد وتي�صري 

عمل ال�رضكات، وجذب 

ا����ص���ت���ث���م���ارات 

اج�����ن�����ب�����ي�����ة ، 

ان  واع���ت���ق���د 

بع�س  ه���ي  ه����ذه 

وعلي  ان���ه  ال   ، م���زاي���اه 

اجل��ان��ب الآخ����ر، ات��وق��ع ان��ه قد 

حتى  امل��راج��ع��ات  بع�س  اىل  يحتاج 

يوؤتي ثماره بال�صكل الكامل.

جذب  عمليات  يخ�س  فيما  ان���ه  واع��ت��ق��د 

ال�صواب،  جانبه  قد  وم�صتثمرين  اأم��وال  روؤو���س 

وذلك بح�صب راأي خرباء القانون واي�صا وكالت 

صناعات تحويلية كبيرة قادرة على تحريك وإنعاش االقتصادي المحلي

2012 لم تحظ بالدعم الكافي
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وجود  ر�صدت  اأنها  حيث  العاملي،  الت�صنيف 

الأجنبي  ال�صتثمار  يخ�س  فيما  كبرية  �صلبيات 

من  بالكثري  مقارنة  ال�صتثمارات  هذه  وج��دوى 

دول العامل التي اأ�صدرت  قوانني مماثلة وعادت 

القطاعات  جميع  ن�صطت  �صخمة  با�صتثمارات 

الأكرث  ال�صناعات  �صيما  ل  فيها  القت�صادية 

تطورا واملعتمدة على التكنولوجيات احلديثة.

 

ال�سناعات التحويلية

< هل تعتقد ان الكويت يف حاجة اىل 
ان هناك فوائ�س  ام  الأجنبي  ال�ستثمار 

مالية كبرية يتحتم اول ا�ستغاللها يف 

�سور امثل؟

الدول  من  الكويت  حقيقة  جيد،  ���ص��وؤال   -

ال�صتثمارات  العديد من  ، ولديها  املليئة ماليا 

م�صتثمرين  م��ن  او  احلكومية  ���ص��واء  اخل��ارج��ي��ة 

رجال اعمال يف دول العامل، وذلك لوجود فر�س 

، واعتقد  الكويت  اعلى من  حقيقية وذات عائد 

وال�صتثمار  ال�صناعة  تنمية  ه��و  املطلوب  ان 

النتاج  الذي يعطي قيمة م�صافة على  احلقيقي 

الإجمايل للدولة.

�صناعات  اي  متتلك  ل  التي  ال��دول  فاليوم 

حيث  الكويت،  مثل   ، الولية  امل��واد  ببيع  تقوم 

�صناعات  يف  الدخول  هو  ال��دول  لهذه  الأف�صل 

حتويلية تعظم القيمة امل�صافة على هذه املوارد 

الأولية.

 

< ما القرارات التي ينظر لها ال�سناعيون 
 2013 العام  خالل  اإقرارها  ان  ويعتربون 

�ستكون هامة وحيوية للقطاع ال�سناعي؟

الق�صائم  وتوزيع  اق��رار  عملية  ان  اعتقد   -

، بال�صافة  ال�صناعية على ال�صناعيني اجلادين 

اهم  من  �صيكون  لها  التحتية  البنية  توفري  اىل 

لها  و�صيكون   ، انتظارها  طالت  التي  القرارات 

بالغ التاثري على ال�صناعات املختلفة ، خ�صو�صا 

العمالقة  امل�صاريع  مئات  هناك  ان  علمنا  ما  اذا 

منتظرة ملثل هذه الق�صائم.

بالإ�صافة اىل عملية تاأهيل وتدريب الكوادر 

لل�صناعة  العامة  الهيئة  يف  العاملني  الب�رضية 

لرفع قدرتهم على فهم درا�صات اجلدوى وفقا 

للقواعد املعمول بها ، والكل يعرف ق�صة ان�صاء 

ال�صدر  والتي تعترب   ، منطقة جبل علي يف دبي 

الرحب لي م�رضوع مل يحظ بالرعاية والهتمام يف 

دولته ، قامت الإمارات باحت�صانه وتوفري البيئة 

يحتذى،  مثال  �صاهدناه  ان  اىل  لنموه  املنا�صبة 

ال�صناعات  م��ن  لكثري  ك��ب��رية  م�صافة  وقيمة 

وقرار  وا�صحة  عمل  روؤي���ة  ب��وج��ود  التحويلية، 

الكويت  يف  ال�صناعات  تكون  ان  ميكن  �صائب، 

خمتلفة عما هي عليه الآن.

مع العلم فان جميع ال�صناعات القائمة الن يف 

الكويت ترجع اأ�صولها اىل نحو 30 عاما م�صت، 

كيانات  باإن�صاء  تراخي�س  اإ�صدار  يتم  مل  حيث 

�صناعية كبرية منذ ذلك التاريخ ، وبناء على ذلك 

فاننا ك�صناعيني نحتاج اىل روؤية وا�صحة لر�صم 

طريق نحو �صناعات حتويلية كبرية قادرة على 

خاللها،  من  املحلي  القت�صاد  واإنعا�س  حتريك 

مثل دول اجلوار التي هياأت بيئة العمل املنا�صبة 

ال�صناعية  الق�صائم  ووف��رت  القوانني  واق��رت 

واأمدتها بالبنية التحتية الالزمة لنجاح اي م�رضوع. 

�سحب الق�سائم

التجارة  وزي��ر  ق��رارات  راأي��ت  < كيف 
وال�سناعة اخلا�سة ب�سحب الق�سائم ال�سناعية 

لن�ساط  امل��خ��ال��ف��ة  او  ت�ستغل  مل  ال��ت��ي 

الرتخي�س؟

التي  الهامة  ال��ق��رارات  من  ذل��ك  ان  اعتقد 

اأ�صدرها الوزير خالل العام 2012 ، وهو ر�صالة 

العمل وفق  ال�صناعيني ب�رضورة  قوية اىل جميع 

اخر  جانب  ومن   ، جانب  من  املحددة  الرتاخي�س 

عودتها  او  ال�صناعية  الق�صائم  ت�صغيل  ب�رضورة 

على  بتوزيعها  لتقوم  الهيئة  اىل  اأخ���رى  م��رة 

امل�صتحقني لها.

ن�صاط  لإ�صافة  منحت  امن��ا  الق�صائم  وه��ذه 

�صناعي قادر على احداث قيمة م�صافة لالقت�صاد، 

م�رضوع  وتعطيل  اهمالها  يتم  لكي  تعط  ومل 

ال�صناعيني  امل�صتثمرين  من  لغريه  ميكن  كان 

لقــاء العــدد
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الذي  الزمني  املعدل  نف�س  يف  منها  ال�صتفادة 

تركت فيه دون جدوى او ا�صتفادة حقيقية.

 اأهم التحديات

< من وجهة نظركم ، ما هي اأهم التحديات 
التي تواجهكم ك�سناعيني؟

تدعم  التي  الدول  من  �رض�صة  مناف�صة  هناك 

�صناعاتها ، فهي قادرة على املناف�صة يف ا�صواقنا 

 ، دع��م حكوماتها  م��ن  ج��اءت  وت��ط��ور  ق��وة  ولها 

فاملنتجات ال�صعودية علي �صبيل املثال موجودة 

يرجع  امنا  وذل��ك   ، ال��دول  من  العديد  وبقوة يف 

املختلفة  ل�صناعاتها  داعمة  اململكة  وقوف  اىل 

ان تخرتق  ا�صتطاعت  التي  ال�صناعات  وراء هذه 

احلدود.

العربية  اململكة  حذو  احلكومة  على  واأمتنى 

ال�صعودية يف الوقوف بجانب �صناعاتها ودعمها 

ق�صائم  ت��وف��ري  يف  ك��ب��رية  ت�صهيالت  ب��ت��ق��دمي 

�صناعية و�رضعة ا�صدار الرخ�س ، وتوفري املعدات 

والآليات ، وهي قادرة على جتاوز كل املعوقات 

ال�صناعات يف  وازده��ار  انت�صار  التي حتول دون 

الكويت على غرار مثيلتها يف دول اجلوار ، وذلك 

مع ت�صابه الظروف يف هذه ال�صواق.

واعتقد ان هيئة ال�صناعة لديها املخت�صون 

القادرون على ازالة هذه التحديات ، مع ال�صتعانة 

الو�صع  لتقييم  العاملني  ال�صت�صاريني  ببع�س 

للكويت  ال�صناعية  اخلريطة  عن  درا�صة  وو�صع 

تبني اين نحن وماذا نريد وباي و�صيلة يف كم من 

املدة الزمنية.

العالقة بني البيئة وال�سناعة

<  كيف ترى العالقة بني الهيئة العامة 
لل�سناعة والهيئة العامة للبيئة يف القرارات 

املوؤثرة على ال�رشكات ال�سناعية؟

الكثري  ب��ني  احل���ادث  الت�صابك  ان  اأع��ت��ق��د 

 ، اجلميع  له  ياأ�صف  �صيء  الدولة  موؤ�ص�صات  من 

مثل  موؤ�ص�صتني  بني  احلا�صل  الت�صابك  ل�صيما 

 ، العامة للبيئة  العامة لل�صناعة والهيئة  الهيئة 

موؤ�ص�صيا  عملهم  يكون  ان  ينبغي  كان  وقت  يف 

وتكميليا لبع�صهم البع�س ل ان يكون ت�صارب 

يف القرارات والخت�صا�صات

غري  التن�صيق  ب�صبب  يرجع  ذلك  ان  واعتقد 

اي  متنح  ل  فالبيئة   ، الهيئتني  بني  املكتمل 

موافقات ال اذا كانت متطابقة للموا�صفات ، وان 

واحد ميكنه  الهيئتني معا عرب فريق عمل  عمل 

ان يحد من كثري من الت�صابك يف الخت�صا�صات 

تت�صبب  والتي  القرارات،  ا�صدار  يف  والت�صارب 

واملوؤ�ص�صات  ال�رضكات  عمل  بتعطل  النهاية  يف 

ال�صناعية.

 

�سناعات جديدة

< هل ترى ان الكويت بحاجة اىل �سناعات 
جديدة يتم توطينها؟ ومثل ماذا؟

اىل  ما�صة  ح��اج��ة  يف  ال��ك��وي��ت  بالتاأكيد   -

تطورا،  الكرث  التكنولوجية  ال�صناعات  توطنني 

فهناك العديد من ال�صناعات التي ظهرت موؤخرا 

�صناعات  اأ�صبحت  املا�صية  �صنوات  الع�رض  خالل 

امل�صتقبل،  يف  عليها  العتماد  من  لبد  اأ�صا�صية 

خ�صو�صا اذا ما علمنا ان الكويت ميكن ان يكون 

جميع  لتوافر  ال�صناعات  ه��ذه  يف  كبري  ب��اع  لها 

 ، الولية  وامل��واد  املادية،  ل�صيما   ، املقومات 

فكثري من دول العامل ورغم عدم امتالكها للمواد 

يف  موؤثرة  ب�صمة  ذات  اأ�صبحت  انها  ال   ، الأولية 

دول  املثال  �صبيل  وعلى  ال�صناعات،  من  كثري 

النمور الأ�صيوية ،اليابان وغريها.

واعتقد ان اهتمام دول العامل الآن ب�صناعات 

تكنولوجيا الت�صالت بات ي�صتحوذ على اهتمام 

اجلميع ، وباتت �صناعات لها �صعبية عاملية كبرية 

بالهتمام  جديرة  كبرية  مادية  مكا�صب  وحتقق 

والتفكري يف كيفية توطينها يف الكويت.

 

الوطنية للتنظيف

الوطنية  اجن��ازات  معرفة  من  لنا  هل   >
لها  توقعاتكم  وما  2012؟  خالل  للتنظيف 

خالل 2013؟

كبرية  خطوات  للتنظيف  الوطنية  حققت   -

ولديها  م�صتقرة  فال�رضكة   ،2012 العام  خالل 

العديد من العقود الت�صغيلية املهمة واملوؤثرة، 

كما ان لديها ح�صة �صوقية كبرية ، وقد تو�صعت 

اإ���ص��رتات��ي��ج��ي��ة خم�صية  م��وؤخ��را م��ن خ���الل خ��ط��ة 

ت�صتهدف التو�صع يف منطقة اخلليج.

وقامت بتجديد بع�س الأن�صطة مثل الهتمام 

الزراعي  باجلانب 

وال�������ص���ن���اع���ات 

ك���������الأع���������الف يف 

تعتقد  والتي  تركيا، 

قيمة  �صيقدم  انه  ال�رضكة 

بالإ�صافة   ، لل�رضكة  م�صافة 

ب�صناعات  ال�رضكات  اهتمام  اىل 

هو  م��ا  بكل  واله��ت��م��ام  التنظيف 

جديد يف هذا املجال.

يف  لل�رضكة  املختلفة  الأذرع  وع��رب 

ال�رضكة،  فيها  تعمل  التي  والأ�صواق  الدول 

الأعالف  �صناعة  خ�صو�صا   ، ال�رضكة  تو�صعت 

�صنوات  اخلم�س  ان  نعتقد  وال��ت��ي  احليوانية 

خالل  ومن   ، كبري  طلب  عليها  �صيكون  املقبلة 

الدرا�صات التي قامت بها ال�رضكة وجدنا ان تركيا 

، وعلى  الت�صهيالت املنا�صبة  العديد من  تقدم 

ذلك قمنا بالتو�صع فيها.

العمل  ال�رضكة يف  واأتوقع ان ت�صتمر 

تنمية  اإىل  الرامية  خطتها  خالل  من 

امل���ورد وزي����ادة الأرب����اح خالل 

ان  ح��ي��ث   ،2013 ال���ع���ام 

ال�����رضك��ة م�����ص��ت��م��رة يف 

حت��ق��ي��ق الرب������اح 

تفوق  ب�صورة 

ال���ت���وق���ع���ات 

التي ر�صدتها.

ال�رضكة  حظيت  كما 

التي جنت  العقود  من  بكثري 

اىل  بالإ�صافة   ، جيدة  اأرب��اح��ا  منها 

العمليات  على  ال��رتك��ي��ز  يف  ال���ص��ت��م��رار 

�صركز  كما  اجل��دوى،  ذات  لل�رضكة  الت�صغيلية 

يف  ال�����رضك��ة  اق���دام  تر�صيخ  على   2013 خ��الل 

الأ�صواق التي تعمل فيها.
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صنع يف الكويت

“البغلــي لإلســفنج” أول مصنع
من نوعه في المنطقه وينتج
3500 طن من اإلسفنج الخام سنويًا

خا�س-“ال�سناعة والتنمية”:

اأن اأول م�صنع ل�صناعة  يكفي ال�صناعة الكويتية فخراً 

اأن�صاأ  حيث  فيها،  ولد  العربي  اخلليج  منطقة  يف  الإ�صفنج 

ال�صفنج  ل�صناعات  م�صنع  اأول  البغلي  طاهر  اأحمد  احلاج 

واإنتاج الإ�صفنج اخلام وت�صنيع املنتجات امل�صتخدمة له.

باآلت  ال��ري  منطقة  يف  يقع  �صغري  م�صنع  خ��الل  فمن 

ال�صوق املحلي،  الوقت حاجة  تلبي يف ذلك  ب�صيطة كانت 

امغرة،  منطقة  اإىل  وانتقل  لال�صفنج  البغلي  م�صنع  تطور 

ليعمل معتمداً على اأحدث الجهزة يف �صناعة ال�صنفج لإنتاج نحو 

يف  طناً   3500 اإىل  ت�صل  بطاقة  اخل��ام  الإ�صفنج  من  �صنفاً   12

ال�صنة.

الإ�صفنج«  البغلي ل�صناعات  اإن »�رضكة  البغلي  اأحمد  -ويقول 

تعترب  لالإ�صفنج«  »البغلي  ا�صم  حتت   1974 عام  تاأ�ص�صت  التي 

الإ�صفنج،  �صناعات  جمال  يف  الكويت  يف  الرائدة  ال�رضكات  اإحدى 

حيث ترتكز اأغرا�صها يف ت�صنيع الإ�صفنج اخلام، ثم ت�صنيع منتجات 

قائمة على ذلك الإ�صفنج، حيث ينتج م�صنع ال�رضكة املقام يف منطقة 

امغرة حالياً اأكرث من 12 �صنفاً من الإ�صفنج اخلام الذي يدخل يف 

ذلك  على  القائمة  الأخ��رى  املنتجات  من  الع�رضات  ع�رضات  ت�صنيع 

الإ�صفنج اخلام مثل مراتب الأ�رضة واملخدات والأحلفة، والديوانيات 

ال�رضقية، واأطقم كنبات ال�صالونات، واملنتجات ال�صحية، ومنتجات 

كثرية اأخرى يدخل الإ�صفنج يف مكونات ت�صنيعها. 

يف  عمله  ب��داأ  ال��ذي  امل�صنع  اأن  وي�صيف 

يف  تلبي  ب�صيطة  ب��اآلت  يعمل  ال��ري  منطقة 

املحلي،  ال�����ص��وق  ح��اج��ة  وقته���ا 

اأحدث  وا�صل م�صريت��ه يف متابعة 

التطورات يف عامل �صناعة الإ�صفنج 

بخب������راء  م�صتع��يناً 

متخ�ص�صني  اأجانب 

يف هذه ال�صناعة.
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لكن ويف ظل التو�صع امل�صتمر الذي ت�صهده 

على  املتزايد  والطلب  الكويت  يف  ال�صناعة 

بداأت  فقد  وخارجياً،  حملياً  ال�صفنج  منتجات 

�رضكة البغلي لال�صفنج تواجه �صعوبة فعلية يف 

توفري م�صاحات من الأرا�صي لتو�صعة امل�صنع، 

ملنتجات  الت�صنيع  متطلبات  يلبي  بحيث 

اإ�صافية نعتزم ت�صديرها اإىل دول اأجنبية. 

الطاقة النتاجية

وقال اإن الطاقة الإنتاجية املرخ�صة للم�صنع 

اخلام،  الإ�صفنج  من  ال�صنة  يف  طن   3500 هي 

وهذه الطاقة ت�صتخدم لت�صنيع منتجات خمتلفة 

ت�صنيع  من  ب��دءاً  امل�صنع  اإ�صفنج  م�صتخدمني 

بت�صنيع  وانتهاء  والديوانيات  الأ���رضة  مراتب 

احل�صة  لكن  والن�صاء،  الرجال  كتافيات مالب�س 

العمالء  بحجم  ت��ق��ا���س  احلقيقية  ال�صوقية 

املتزايد الذي يتزايد �صنوياً ب�صكل وا�صح.   

خطط الت�سدير

البغلي«  منتجات«اإ�صفنج  اأن  واأو���ص��ح 

اإىل  الو�صول  اليوم  ا�صتطاعت 

جمل�س  دول  اأ����ص���واق  ك���ل 

لكنه  اخل��ل��ي��ج��ي،  ال��ت��ع��اون 

اإنه مع قيام  ا�صتدرك قائالً 

اإ�صفنج جديدة  عدة م�صانع 

وا�صتداد  اخلليج،  دول  يف 

بينها،  فيما  امل��ن��اف�����ص��ة 

جلاأت بع�س امل�صانع 

اإىل  اخل��ل��ي��ج��ي��ة 

تخفي�س 

اأحمد 

البغلي: 

م�صنع 

ال�صركة 

ينتج اأكرث 

من 12 �صنفًا 

من الإ�صفنج 

اخلام الذي 

يدخل يف 

ت�صنيع 

ع�صرات 

الع�صرات من 

املنتجات 

ال�صفنجية

اأحمد 

البغلي: 

م�صنع 

ال�صركة 

ينتج اأكرث 

من 12 �صنفًا 

من الإ�صفنج 

اخلام الذي 

يدخل يف 

ت�صنيع 

ع�صرات 

الع�صرات من 

املنتجات 

الإ�صفنجية

اأحمد 

البغلي: 

م�صنع 

ال�صركة 

ينتج اأكرث 

من 12 �صنفًا 

من الإ�صفنج 

اخلام الذي 

يدخل يف 

ت�صنيع 

ع�صرات 

الع�صرات من 

املنتجات 

الإ�صفنجية
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اأ�صعارها لجتذاب العميل على ح�صاب جودة 

املنتج، لكن هذا ل يعني خلو ال�صوق اخلليجي 

من م�صانع الإ�صفنج التي تقدم منتجات ذات 

جودة عالية، فهناك �رضكة الراجحي يف اململكة 

يف  جن��وم  �صبع  و���رضك��ة  ال�صعودية،  العربية 

الإمارات العربية املتحدة، وكلتاهما موؤهلتان 

للح�صول على �صهادات جودة عاملية.

�سهادات اجلودة

من  ع����ززت  ال�����رضك��ة  اأن  ال��ب��غ��ل��ي  واأك�����د 

على  باحل�صول  املتفوق  اأدائها  ا�صرتاتيجية 

و)اآي���زو    )9001 )اآي����زو  اجل���ودة  �صهادتي 

14001( من قبل 

الفح�س  ���رضك��ة 

وال�����ق�����ي�����ا������س 

وال���ت���ف���ت���ي�������س 

 ،SGS  العاملية

تعترب  ح���ي���ث 

»ال����ب����غ����ل����ي« 

اأول  مب��ن��زل��ة 

���������رضك��������ة يف 

ال�رضق  منطقه 

الأو��������ص�������ط 

حت�����������ص�����ل 

هاتني  على 

�صهادة  اأن  م�صيفاً  جمتمعني.،  ال�صهادتني 

املحققة  لل�رضكات  منحها  يتم   )9001 )اآي��زو 

واملطابقة  الإداري����ة  اجل���ودة  مقايي�س  اأع��ل��ى 

للموا�صفات العاملية يف قطاع ال�صناعة، كما اأن 

احل�صول عليها يزيد القدرة التناف�صية لل�رضكة 

امل�صتهلك  لدى  �صورتها  حت�صني  طريق  عن 

وعلى  اهتماماتها  قمة  اجلودة يف  ت�صع  كونها 

ت�صدير  م��ن  متكنها  كما  اأول��وي��ات��ه��ا،  راأ����س 

منتجاتها لالأ�صواق العاملية، وتوؤهلها للدخول 

لأن  واخل��ارج��ي��ة،  املحلية  امل�صاريع  ك��ربى  يف 

ح�صولها على �صهادات جودة عاملية توؤكد اأن 

للم�صتويات  يرتقي  للجودة  نظاما  ال�رضكة  يف 

القيا�صية العاملية. وهناك العديد من العمالء 

جودة  �صهادة  على  ال�رضكة  ح�صول  ي�صرتطون 

عاملية.

اخلا�صة   )14001 )الآيزو  �صهادة  اأما   

بالبيئة، فهذا النوع من ال�صهادات ت�صاعد 

ال�رضكة على زيادة قدرتها لتحقيق متطلبات 

ال�صوق  دول  وخا�صة  اخلارج  اإىل  الت�صدير 

صنع يف الكويت
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منها:  عدة  فوائد  ولها  امل�صرتكة،  الأوربية 

تر�صيد ا�صتهالك الطاقة واملوارد الطبيعية، 

التوافق  التلوث،  من  واحلد  الفاقد  تقليل 

مع القوانني والت�رضيعات البيئية. واكت�صاب 

تقدير واعرتاف اجلهات العاملية 

اأ�صواقاً  لل�رضكة  يفتح  مما 

وا�صعة لت�صدير منتجاتها. 

ال�سناعة يف 

الكويت

البغلي  واختتم 

اإن  ب���ق���ول���������������ه: 

ال�����ص��ن��اع�����������ة 

الكويتية تعد من اأف�صل ال�صناعات على م�صتوى 

الأو�صط. وهذا يدلل على كفاءة القطاع  ال�رضق 

معرباً  بال�صناعة،  ال��دول��ة  واهتمام  اخل��ا���س، 

الأ�صواق  اإىل  ال�صناعة  اأن تنطلق هذه  اأمله  عن 

العاملية، خا�صة اأن هذه ال�صناعة تتمتع بجودة 

اأكرب  اإىل  للدخول  توؤهلها  عالية  وم�صداقية 

الأ�صواق  واأف�صل 

الإقليمية والعاملية، وذلك كله  بالعتماد على 

املفدى  البالد  اأم��ري  ال�صمو  �صاحب  توجيهات 

اهلل  -حفظه  ال�صباح  الأح��م��د  �صباح  ال�صيخ 

مركز  اإىل  الكويت  حتويل  يف  املتمثلة  ورعاه- 

مايل وجتاري يف املنطقة، ل �صيما اأن مثل هذا 

يف  القت�صادية  الأن�صطة  كل  �صيخدم  التوجه 

الكويت والتي من بينها الت�صنيع.
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أطراف صناعية تبحث كيفية رفع مستوى األداء في أسواق المال

أداء متوازن ألسهم القطاع الصناعي 
في بورصة الكويت خالل 2012

استطالع صناعي
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خا�س - »ال�سناعة والتنمية« :

القت�صادية  التنمية  اأه��داف  حتقيق  يف  مهماً  دوراً  ال�صناعة  تلعب 

والجتماعية يف اأي بلد فهي الركن الأ�صا�صي لأي اقت�صاد قوي ومتطور، 

كما يرتبط م�صتوى تقدم الأمم وال�صعوب مبدى تطورها ال�صناعي، وفيما 

الكويت  يف  الكرب  بالهتمام  وال�صتثمارية  التجارية  املجالت  حتظى 

تواجه ال�صناعة الكويتية عقبات كثرية تقف دون حتقيق ارباح ايجابية 

ت�صجع امل�صتثمرين على اخلو�س يف التجربة ال�صناعية حملياً 

ال�صناعة  ب��اأن  القت�صاديني  واخل��رباء  ال�صناعيون  يعرتف  وفيما 

امل�صاعب  من  ع��دد  تواجه  طويل  زم��ن  منذ  ظلت  بالكويت  الوطنية 

الهتمام وامل��وؤازرة، خا�صة  احوج ما تكون اىل  اليوم  والتحديات وانها 

توجد  ل  املحلي،  بالقت�صاد  العاملية  املالية  الزم��ة  ع�صفت  ان  بعد 

التي  ال�صناعة  ومعوقات  م�صاكل  حا�صمة حلل  قرارات  اأي  ال�صاحة  على 

دامت �صنوات، المر الذي انعك�س ب�صكل او باآخر على اأداء ا�صهم القطاع 

ال�صناعي املدرجة يف �صوق الكويت لالأوراق املالية فجعلها ا�صهما غري 

موؤثرة يف البور�صة او حتى يف قطاعها.

ت�صع  جديدة  مرحلة  ام��ام  الي��ام  ه��ذه  العاملي  القت�صاد  ويقف 

اقت�صاديات الدول على مفرتق طرق لتحديد الهوية والوجهة املقبلة، 

حيث تتجه الدول نحو القطاع ال�صناعي باعتباره الكرث اأمانا كونه يعتمد 

على النتاجية وال�صتمرارية ويتميز بقدرة كبرية على ا�صتيعاب العمالة 

وايجاد فر�س ا�صتثمارية حقيقية ذات قيمة م�صافة، المر الذي يجب ان 

تتداركه الكويت وهي دولة عريقة قامت ببناء ح�صارتها على ال�صناعة 

قطاع  وتطوير  تعزيز  وق��ت  ح��ان  فقد   ، النفط  ظهور  قبل  والتجارة 

لل�صناعة  الداعمة  والقرارات  الت�رضيعات  من  عدد  اإ�صدار  عرب  ال�صناعة 

واملب�صطة لإجراءاتها واملحفزة على اعطاء الف�صلية للمنتجات الوطنية 

يف امل�صاريع وامل�صرتيات احلكومية واخلا�صة. 

 ،  2008 اأداء لها منذ  ا�صواأ  ال�صناعية  ال�رضكات  وب�صكل عام تواجه 

حيث خ�رض القطاع اأكرث من ن�صف قيمته ال�صوقية، اأو ما يعادل 3 مليارات 

دينار كويتي نتيجة الأزمة املالية لت�صل قيمته ال�صوقية اإىل 2.4 مليار 

5.3 مليارات دينار يف نهاية عام  2008 مقارنة مع  دينار نهاية عام 

2009 و2010 من تعوي�س بع�س  القطاع خالل عامي  2007. متكن 

عن  نتجت  التي  ال�صلبية  الآث��ار  مقاومة  من  يتمكن  مل   انه  اإل  اخل�صائر 

2011 فرتاجعت  الأوروبية يف  الديون  واأزمة  املنطقة  ال�صطرابات يف 

القيمة ال�صوقية مرة اأخرى و يف 2012 وح�صب الح�صائية التي اعدتها 

»ال�صناعة والتنمية« فقد واجه القطاع مزيدا من اخل�صائر لت�صتقر قيمته 

ال�صوقية على م�صتويات 2.1 مليار دينار برتاجع طفيف عن 2011.

قرو�س  اإجمايل  اأن  اإىل  ال�صناعية  ال�رضكات  ميزانية  اأرق��ام  وت�صري 

من  الأول  الن�صف  وحتى   ،2009 عام  منذ  انخفا�س  منحى  القطاع يف 

عام 2012 وذلك نتيجة انكما�س �صوق الئتمان، حيث تراجعت قرو�س 

القطاع بن�صبة 13.4٪ خالل هذه الفرتة لت�صل اإىل 1.82 مليار دينار، 

وبالتايل انخف�صت ن�صبة الديون اإىل حقوق امل�صاهمني.  

وعند حتليل اإيرادات ال�رضكات ال�صناعية املدرجة، يتبني اأن معظم 

اأرباحها جاءت نتيجة اإيرادات ا�صتثمارية، حيث و�صلت اأعلى م�صتوى لها 

اعتماد ربحية  453 مليون دينار، وهذا ما يف�رض  2007 حني بلغت  يف 

القطاع ب�صكل كبري على دخل ال�صتثمار ويربر اخل�صائر القيا�صية التي 

367 مليون دينار، ودفعت  2008 والتي بلغت  حلقت بالقطاع خالل 

القطاع اإىل احت�صاب خم�ص�صات قيا�صية  بلغت 509 ماليني دينار.

     ورغم حماولت �رضكات القطاع ال�صناعي للعودة اىل الربحية يف 

 2011 الربيع العربي التي حدثت يف  اإل ان احداث   ،  2010 2009 و 

م�صتويات  من  فرفعت  ال�رضكات  عمل  يف  ا�صتقرار  من  تبقى  مبا  اودت 

خ�صائرها مرة اخرى يف 2011 و 2012.

اأ�صهم  اأداء  اأجرت »ال�صناعة والتنمية« حتقيقا حول      من جانبها 

ال�رضكات ال�صناعية يف �صوق الكويت لالأوراق املالية خالل 2012، خا�صة 

بعد ان تفرقت ا�صهم هذه ال�رضكات بني اأكرث من قطاع بعد عملية اعادة 

هيكلة قطاعات ال�صوق، فتبني ان الجتاه العام لهذه ال�صهم النتاجية 

اأي  �صناعيا  �صهما   27 ا�صل  من  �صهما   16 تراجع  حيث  الرتاجع،  كان 

بن�صبة 59 يف املئة من اجمايل ال�صهم ال�صناعية فيما ارتفع 10 ا�صهم 

ا�صهم  من   ٪  4 ميثل  ما  اأي  واح��د  �صهم  وا�صتقر  املئة  يف   37 بن�صبة 

القطاع.

املعدات  �رضكة  �صهم  املرتفعة  ال�صناعية  ال�صهم  ت�صدر  وقد     

من  مرتفعا   2012 خ��الل  املئة  يف   130 ب���  ارت��ف��ع  وال���ذي  القاب�صة 

ال�صناعات  �صهم  ت�صدر  فيما  فل�صا،   122 اىل  فل�صا   53 م�صتويات 

الهند�صية الثقيلة وبناء ال�صفن ال�صهم ال�صناعية املرتاجعة فقد تراجع 

ال�صهم من م�صتويات 340 فل�صا اىل م�صتويات 170 فل�صا بواقع 50 

يف املئة.

من  ع��دد  على  النتائج  ه��ذه  والتنمية«  »ال�صناعة  عر�صت  وق��د 

ال�صناعيني واخلرباء واملحللني املاليني فكانت تعليقاتهم كما يلي:
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والإدارة  التنظيم  م�صت�صار  قال  البداية  يف 

يف  ال�صناعة  قطاع  ان  العبداجلادر:   د.ع��ب��داهلل 

القطاعات  باقي  مثل  الهتمام  يلق  مل  الكويت 

القت�صادية كالبنوك وال�صتثمار والعقار، فقد 

التجارة  وزارة  من  ج��زءا  ال�صناعة  ن�صاط  ك��ان 

لل�صناعة  عامة  هيئة  ان�صاء  حتى  وال�صناعة 

ال�صناعية  الأن�صطة  لتطوير   1997 يف  م�صتقلة 

اأداء  انخفا�س  جعل  ال���ذي  الم���ر  ال��ك��وي��ت،  يف 

يف  م���ربرا  اأم���را  ال�صوق  يف  ال�صناعية  ال�صهم 

ال�صهم  هذه  و�صع  ان  موؤكدا  احلالية،  املراحل 

والهتمام  ال��دع��م  م��ن  مب��زي��د  ال  يتح�صن  ل��ن 

عملت  كيف  مو�صحا  ال�صناعية،  ب��ال�����رضك��ات 

ال�صناعات  ت�صجيع  على  اإن�صائها  بعد  الهيئة 

لل�صناعات  الإنتاجية  القاعدة  وتو�صيع  املحلية 

تخدم  ا�صرتاتيجية  منتجات  لت�صمل  الكويتية 

الأمن الوطني، مما اأدى اإىل زيادة م�صادر الدخل 

القومي ن�صبيا.

الهيئة  حققت  هل  اجل��ادر:  العبد  وت�صاءل 

كل اهدافها وهل ميكنها وحدها تعديل او�صاع 

ال�صناعي  القطاع  وه��ل  ال�صناعية؟  ال�رضكات 

اأ�صبح رديفا للقطاع النفطي وهل �صجع وجذب 

اأن  اأك��د  ثم  فيه؟  للعمل  الكويتيني  اخلريجني 

الجابة على هذه ال�صئلة حتمية من اأجل التعرف 

على واقع وحتديات القطاع ال�صناعي.

يعاين  م���ازال  ال�صناعي  القطاع  ان  وب��ني 

عددا  الكويتيني  امل�صانع  ا�صحاب  اراء  ح�صب 

وبني  بينه  حت��ول  ال��ت��ي  ال��ه��ام��ة  العقبات  م��ن 

�صناعية،  اأرا���س  توافر  عدم  اهمها  من  النجاح، 

الت�صجيع  الجراءات و�صعف  عالوة على �صعوبة 

والدعم املقدم من الدولة لل�صناعة الكويتية يف 

وقت تناف�س فيه ال�صناعات امل�صتوردة ب�رضا�صة 

امل�صجعة  الت�رضيعات  �صعف  اىل  م�صريا  وق��وة، 

الآلت  اعفاء  على �رضاء املنتجات املحلية وعدم 

الر�صوم اجلمركية، وعدم توافر  امل�صتوردة من 

ال�صناعي لفرتات طويلة وعدم توفري  التمويل 

الكهرباء واملاء ب�صعر تناف�صي ومدعوم وغريها 

من العقبات التي ل ح�رض لها والتي ل ت�صتطيع 

الهيئة ال�صناعة الت�صدي لها منفردة دون دعم 

باقي وزارات الدولة.

ودعا  العبداجلادر اىل ت�صجيع عمل اخلريجني 

الكويتيني يف القطاع ال�صناعي، وذلك عرب دعم 

ن��دوات  م��ن  اإع��الم��ي��ة  حمالت  لتنفيذ  احلكومة 

واذاعية  تلفزيونية  وب��رام��ج  �صحفية  ون�����رضات 

ال�صباب على حب  الثقافة وحث  لتنمية وتوعية 

العمل والولء يف القطاع اخلا�س، خا�صة القطاع 

الطاقات  ا�صتيعاب  ميكنه  ال���ذي  ال�صناعي 

من  �صخمة  اأع���داد  خلق  وي�صتطيع  ال�صبابية، 

فر�س العمل املنتجة التي ت�صيف قيمة م�صافة 

للناجت القومي املحلي.

وطالب العبد اجلادر احلكومة بتقدمي احلوافز 

للمهند�صني  والبدلت  الرواتب  وزي��ادة  املالية 

من  تزيد  اأو  ت�صاوي  بحيث  الكويتيني  والفنيني 

زمالئهم الكويتيني باحلكومة، عالوة على حتمية 
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العبد اجلادر :

لن  الأ�����ص����ه����م  اأداء 

يتح�صن اإل ب�صالح و�صع 

ال�صركات ال�صناعية

استطالع صناعي
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ان�صاء مراكز تدريب �صناعي واإدخال نظام الثانوية 

ال�صناعية وان�صاء جامعة مهنية متخ�ص�صة للعمل 

يف ال�رضكات ال�صناعية لتتواكب خمرجات التعليم 

مع احتياجات �صوق العمل ال�صناعي.

اأداء  ان  على  اجل��ادر  العبد  اأك��د  النهاية  ويف 

ا�صهم ال�صناعة مرتبط ارتباطا وثيقاً مبكا�صب هذه 

ال�صتثماري  ولي�س  احلقيقي  وباأدائها  ال�رضكات 

املحلية  املالية  الزم��ات  مع  يهتز  ال��ذي  الزائف 

والعاملية، موؤكدا ان القطاع ال�صناعي قادر على 

يف  القت�صادي  الو�صع  ير�صخ  مايل  ت��وازن  خلق 

البالد حتى بعد غياب النفط يف امل�صتقبل.

م�سكالت لوجي�ستية

ال�صناعات  احت���اد  رئي�س  ق��ال  ناحيته  م��ن 

ال�صناعي  القطاع  اإن  اخل��رايف  ح�صني  الكويتية 

التمويل  يف  م�صاكل  اأي  ي��واج��ه  ل  ال��ك��وي��ت  يف 

من  ت�رضرا  الأق��ل  كانت  القطاع  هذا  �رضكات  واأن 

ت�صتند  لأنها  العاملية،  املالية  الأزم��ة  تداعيات 

اإىل اقت�صاد منتج ولي�س اقت�صادا ورقيا. م�صيفا 

م�صاكل  تواجه  ل  وامل�صنعة  اجل��ادة  ال�رضكات  اأن 

التمويل  ال�رضكات املتعرثة، والتي يعترب  بعك�س 

بالن�صبة لها عقبة حتتاج لتخطيها.

هو  ال�صناعي  البنك  اأن  اخل���رايف  وا���ص��اف 

الكويت،  يف  ال�صناعية  لل�رضكات  الرئي�س  املمول 

م�صريا اإىل اأن البنك مل يتوقف عن القرا�س طاملا 

للمعايري  م�صتوفية  له  املقدمة  الدرا�صات  كانت 

املطلوبة  اجلدوى  ويحقق  �صحيح  ب�صكل  الفنية 

من امل�رضوع املطلوب متويله. 

يرى  ال��ت��ي  احلقيقية  العقبات  اه��م  وع��ن 

ال�صناعية  ال�رضكات  تواجه  مازالت  انها  اخلرايف 

الق�صائم  ان  ق��ال   ،  2013 اعتاب  على  ونحن 

تعد  فيها  ال�صا�صية  واخل��دم��ات  ال�صناعية 

الكويتية،  ال�صناعية  لل�رضكات  الك��رب  التحدي 

مواجهة  يف  التحدي  ه��ذا  ي�صتمر  ان  م�صتنكرا 

وقت  يف  التو�صع  يف  الراغبة  الناجحة  ال�رضكات 

ب�صمتها  لو�صع  ال��دول  من  العديد  فيه  ت�صعى 

على اخلريطة ال�صناعية العاملية.

ال�صناعية  ال�صهم  اداء  ان  اخل��رايف  وراأى 

ال�صعيف ن�صبيا ياأتي كانعكا�س طبيعي لتكبيل 

وتك�صري  الناجحة  ال�صناعية  ال�رضكات  اي��دي 

عظام ال�رضكات اجلديدة والنا�صئة ببريوقراطية 

ورقية طويلة الجراءات، متمنيا ان يحمل العام 

2013 مزيدا من الت�صهيالت لل�رضكات  اجلديد 

ال�صناعية على يد قانون ال�رضكات اجلديد الذي 

اقر موؤخرا.

ا�صهم  ا�صعار  م�صتويات  اداء  تخاذل  ورغ��م 

ال�رضكات ال�صناعية توقع اخلرايف ان ت�صهد نهاية 

2012 اعالنات عن نتائج ايجابية تعك�س قدرة 

�رضكات القطاع ال�صناعي الت�صغيلية التي تثبت 

قبل  من  والدعم  بالهتمام  جديرة  انها  يوم  كل 

الدولة من اجل حتقيق مكا�صب وارباح حقيقية 

ت�صاف اىل الناجت القومي الجمايل للبالد وحت�صن 

من و�صع ميزان ال�صادرات والواردات.

اخلرايف :

ال��ت��م��وي��ل ل��ي�����س من 

ال��ع��ق��ب��ات امل���وؤرق���ة 

لل�صناعين .. والدعم 

اللوجي�صتي اأهم
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افتقاد املقومات

يف  الدارة  جمل�س  رئي�س  قال  قال  وب��دوره 

�رضكة ال�صناعات الكويتية القاب�صة حممد النقي 

التي  الدول يف املنطقة  اأوليات  الكويت من  ان 

اقامت مناطق �صناعية وم�رضفا لتمويل ال�صناعات 

من اجل جذب ال�صناعات ال�صرتاتيجية.

لكل  تفتقد  ال��ك��وي��ت  ان  النقي  واو���ص��ح 

املقومات لإن�صاء مدن �صناعية متطورة وحتولت 

تقاع�س  ب�صبب  جتارية  اىل  ال�صناعية  املناطق 

املعوقات  م��ع��ددا  وامل�����ص��وؤول��ني،  ال�صناعيني 

غياب  من  الكويت  يف  ال�صناعات  تواجه  التي 

املاهرة  العاملة  والي���دي  ال�صناعية  املناطق 

و�صكن العمالة وغريها من املعوقات التي تواجه 

ال�صناعة يف الكويت.

كنتاج  جاء  ال�صناعية  ال�صهم  اأداء  ان  واأكد 

املرتدي  ال�صناعية  ال�����رضك��ات  لو�صع  طبيعي 

وغري املدعوم، موؤكدا اأن الكويت تعاين منذ عدة 

اىل  الكويتيني  امل�صتثمرين  هجرة  من  �صنوات 

الرا�صي  وقلة  البريوقراطية  من  هروبا  اخلارج 

اأداء  يربر  الذي  المر   ، الدولة  ادارات  وت�صابك 

ال�صل على  اعتمد يف  والذي  ال�صناعية  ال�صهم 

الداء ال�صتثماري لهذه ال�رضكات.

القطاع  تواجه  التي  الخرى  املعوقات  وعن 

قال  ال�صوق  يف  ا�صهمه  اداء  �صعف  اىل  واأدت 

النقي ان العمل الت�صغيلي وهو ال�صا�س يف هذه 

ال�رضكات يواجه العديد من التحديات التي حتول 

دون حتقيق الجناز، وذكر ان القطاع ال�صناعي 

واماكن  اللوج�صتية  اخلدمات  غياب  من  يعاين 

ملبداأ  احلكومية  اجلهات  اعتماد  وعدم  التخزين 

حماية املنتج الوطني، ناهيك عن غياب اخلطط 

امل�صتقبلية رغم وجود خطة التنمية التي افتقرت 

هي الخرى اىل الروؤية الوا�صحة.

دول  مع  التن�صيق  ب�����رضورة  النقي  وطالب 

ال�صناعي  اجلانب  يف  اخلليجي  التعاون  جمل�س 

اأي  اأم���ام  مفتوح  الكويتي  ال�صوق  ان  ل�صيما 

الكويت  الذي تقدمه  الدعم  ان  ال  منتج خليجي 

ولبد  املئة  10يف  يتعدى  ل  املحلية  للمنتجات 

من زيادته اىل 20 و 30 يف املئة من اأجل حماية 

املنتجات الكويتية من الغراق ودفع للمناف�صة 

كمرحلة  وعامليا  وخليجيا  اوىل  كمرحلة  حمليا 

ثانية.

البالد  يف  ال�صيا�صي  ال��ت��اأزمي  ارت��ب��اط  وع��ن 

ال�صوق  يف  ال�صناعية  ال�رضكات  ا�صهم  بو�صع 

وا�صحة  عالقة  هناك  ان  �صك  ل  انه  النقي  قال 

بني التاأزمي وبني الو�صع القت�صادي يف البالد، 

الكويت  يف  وال�صيا�صة  متكاملة  دورة  فاحلياة 

اأ�صبحت جزءا من حياة املجتمع باأ�رضه فاملوظفون 

يرتقبون الأحداث ال�صيا�صية يوميا وانعكا�صاتها 

على اعمالهم، بل اأنها اأ�صبحت تاأخذ حيزاً كبرياً 

ينعك�س  ال��ذي  الأم��ر  وتفكريهم،  همومهم  من 

كانوا  ���ص��واء  انتاجيتهم  على  مبا�رضة  ب�صورة 

موظفني او م�صوؤولني اأم اداريني اأو �صناعيني، 
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النقي :

ال�����ك�����وي�����ت ت��ف��ت��ق��د 

مدن  اإن�صاء  ملقومات 

���ص��ن��اع��ي��ة م��ت��ط��ورة 

على اأر�صها

استطالع صناعي
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املتاأزمة  ال�صيا�صية  الأو�صاع  ان  نالحظ  ولذلك 

جزئياته  بكل  القت�صاد  م�صرية  تعرقل  باتت 

مل  القطاعات  من  كغريها  وال�صناعة  وحيثياته، 

نتيجة  بهم  حلقت  التي  ال�صلبية  الآث��ار  من  تنج 

التاأزمي امل�صتمر يف الكويت.

     وب�صكل عام ابدى النقي تفاوؤله بانعقاد 

املجل�س  يويل  ان  متمنيا  اجلديد،  الم��ة  جمل�س 

تنال  وان  الق�صوى،  الولوية  القت�صاد  اجلديد 

الهتمام، خا�صة  ال�صناعة ق�صطا وفريا من هذا 

انها القطاع الأكرث قدرة على خلق قيمة م�صافة 

وخلق  عمل  فر�س  وتوفري  املحلي  لالقت�صاد 

دورة اقت�صادية �صحية يف البالد.

معاناة ال�رشكات

من جانبه قال نائب الرئي�س التنفيذي لدارة 

اإن  ال�صايع  فوزي  كورب  كاب  �رضكة  يف  الأ�صول 

جدا  قدمية  معاناة  الكويت  يف  ال�صناعة  معاناة 

تعمل  التي  وال�رضكات  امل�صانع  كل  تتقا�صمها 

املعاناة  تلك  مالمح  اأه��م  وتتمثل  الكويت،  يف 

العتماد  وع��دم  ال�صناعية،  الق�صائم  ن��درة  يف 

احلكومية،  امل�صاريع  الوطنية يف  املنتجات  على 

ا�صافة اىل حزمة م�صاكل اأخرى تتعلق بالت�صدير 

التي  امل�صاكل  من  وغريها  والبيئة،  والت�صنيع 

اأظهرت نتائح 37 �رضكة من اأ�صل 39 ُمدرجة �صمن قطاع ال�صناعة الكويتي بالبور�صة 

حتقيقها �صايف اأرباح بنهاية الت�صعة اأ�صهر الأوىل من العام املا�صي بلغت 93.2 مليون 

الفرتة املماثلة  ال�رضكات يف  اأرباح تلك  94.7 مليون دينار  دينار تقريباً، مقارنة بنحو 

باأن هذه  من العام املا�صي، برتاجع يف الأرباح ُتقدر ن�صبته بحوايل 1.6 يف املئة، علماً 

ال�رضكات عامها املايل ب�صكل منتظم، اأي يبداأ يف مطلع يناير وينتهي يف 31 دي�صمرب من 

كل عام.

اأما نتائج هذه ال�رضكات يف الربع الثالث فقط من 2012 فبلغت 24.6 مليون دينار 

تقريباً مقارنة باأرباح بنحو 17.1 مليون دينار �صجلتها هذه ال�رضكات يف الربع الثالث من 

2011، وهو ما �صكل منواً يف الأرباح ُتقدر ن�صبته بحوايل 43.6 يف املئة.

على اجلانب الآخر، ُتعد اأرباح »ا�صتهالكية« الأقل على الإطالق يف القطاع على م�صتوى 

اأ�صهر  الت�صعة  بنهاية  ال�رضكة  اأرباح  بلغت  2012، حيث  الثالث من  والربع  اأ�صهر  الت�صعة 

للفرتة  دينار  مليون   1.24 بنحو  خ�صائر  مقابل  تقريباً  دينار  اآلف   8 العام  من  الأوىل 

املماثلة من عام 2011، بنمو يف النتائج باأكرث من 100 يف املئة، بينما بلغت اأرباح ال�رضكة 

يف الربع الثالث فقط من العام 20 األف دينار تقريباً مقابل خ�صائر بنحو 665 األف دينار يف 

الربع املماثل من 2011، بارتفاع يف النتائج بحوايل 103 يف املئة.

      وُتعد »يوباك« �صاحبة اأكرب ن�صبة منو يف النتائج داخل القطاع على م�صتوى الت�صعة 

اأرباحها بنهاية  ارتفعت  الثالث منه، حيث  الربع  العام املا�صي، وكذلك  الأوىل من  اأ�صهر 

4.71 ماليني  لنحو  و�صولً  املئة  1317 يف  من  باأكرث   2012 من  الأوىل  اأ�صهر  الت�صعة 

اأرباحها بنهاية الربع الثالث من العام املا�صي باأكرث من 1095 يف  دينار، فيما ارتفعت 

تراجع  ن�صبة  اأكرب  �صاحبة  »املعدات«  وكانت  دينار.  مليون   1.26 حلوايل  و�صولً  املئة 

2012، حيث �صجلت تراجعاً يف  اأ�صهر الأوىل من  يف النتائج داخل القطاع بنهاية الت�صعة 

نتائجها بحوايل 472 يف املئة، فيما كانت »قيوين ا« �صاحبة اأكرب تراجع على م�صتوى الربع 

الثالث فقط من العام املا�صي ُم�صجلة تراجعاً جتاوزت ن�صبته ال� 1617 يف املئة. كما كانت 

»البناء« �صاحبة ال�صبق داخل القطاع يف الإعالن عن نتائج الت�صعة اأ�صهر الأوىل من العام 

املا�صي، حيث اأعلنت عن تلك النتائج يف 17 اأكتوبر املا�صي، بينما كانت �رضكة »ميادين« 

اآخر ال�رضكات التي اأعلنت عن تلك النتائج، وكان ذلك بتاريخ 27 نوفمرب املا�صي.

      وجدير بالذكر اأن �رضكتي »األفكو« و»تعليمية« تندرجان �صمن قطاع ال�صناعة، اإل 

اأن �صنتهما املالية غري منتظمة، فالأوىل تبداأ �صنتها املالية يف الأول من اأكتوبر وتنتهي 

يف 30 �صبتمرب من كل عام، بينما تبداأ ال�صنة املالية الثانية يف الأول من �صبتمرب تنتهي 

باأن الأخرية اأعلنت اليوم عن بياناتها املالية ال�صنوية  يف 31 اأغ�صط�س من كل عام، علماً 

دينار  األف   495.2 بلغت  اأرباحاً  حُمققة   2012 اأغ�صط�س   31 يف  املنتهي  املايل  للعام 

تقريباً مقابل اأرباح بنحو 458.4 األف دينار للعام املايل املنتهي يف 31 اأغ�صط�س 2011، 

ُم�صجلة منواً يف الأرباح بحوايل 8 يف املئة.

قطاع الصناعة يربح 93.2 مليون دينار 
خالل تسعة أشهر األولى من 2012

ال�صايع :

ال�����ص��ن��اع��ة ج�����زء من 

الأمن العام ول ميكن 

ب�����غ�����ريه�����ا حت���ق���ي���ق 

الكتفاء الذاتي
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اأ�صبحت ل تعد ول حت�صى.

واأ�صاف تلعب ال�صناعة دوراً هاماً يف حتقيق 

اأي  يف  والجتماعية  القت�صادية  التنمية  اأهداف 

وال�صعوب  الأمم  تقدم  م�صتوى  يرتبط  كما  بلد، 

الداء  ان  م��وؤك��دا   ، ال�صناعي  تطورها  مب��دى 

الهزيل ل�صهم ال�رضكات ال�صناعية يف البور�صة 

ل يعك�س قوة القطاع ال�صناعي الكويتي والذي 

يرى فيه م�صتقبل القت�صاد الكويتي.

وركز ال�صايع يف حديثه ل� »ال�صناعة والتنمية« 

على ق�صية ال�صرتاتيجية ال�صناعية يف الكويت، 

ا�صرتاتيجة  و�صع  تفتقد  الكويت  ان  م��وؤك��دا 

ان  اىل  م�صرياً  ال�صناعي،  بالقطاع  لالهتمام 

ال�صناعة مل تو�صع حتى الن كخيار ا�صرتاتيجي 

كان  الذي  احلتمي  المر  وهو  للكويت  بالن�صبة 

ال�صناعي  اتباعه منذ زمن بعيد، فالقطاع  يجب 

جزء من امن الكويت وقوتها ال�صيا�صية، م�صريا 

للكويت  الكويتية  امل�صانع  توفري  كيفية  اإىل 

الغا�صم،  العراقي  الغزو  اأثناء  الغذائي  اأمنها 

الكويتية  الأغ��ذي��ة  م�صانع  لعبت  عندما  وذل��ك 

تامة  م��واد  اىل  الأول��ي��ة  امل��واد  حتويل  يف  دوراً 

ال�صنع حتى توفر للمواطنني غذاءهم.

قال  الكويت  يف  ال�صناعة  مقومات  وح��ول 

ذهبية  مقومات  عدة  لديها  الكويت  ان  ال�صايع 

وتاريخية لإقامة قاعدة �صناعية، من اهمها

اآ�صيا  يتو�صط  ال��ذي  اجل��غ��رايف  املوقع   -1

الكويت  كانت  وق��د  ال��ع��رب��ي،  وال��ع��امل 

يف  اجلغرايف  املوقع  هذا  ت�صتغل  �صابقا 

التجارة وال�صترياد والت�صدير. 

2 - كما تتوافر املواد الأولية التي تتمناها 

كل دول العامل وهي النفط والغاز وهي 

األف   20 املواد التي تدخل يف اكرث من 

�صناعة.

 3- راأ�س املال والذي مينع كثريا من دول 

ب�صبب  �صناعية  قاعدة  اقامة  من  العامل 

غيابه.

تتوافر  �صبحانه  اهلل  وبف�صل  الكويت  ويف 

توجيه  دون  ولكن  املقومات  ه��ذه  ك��ل  لدينا 

لل�صناعة.

حت�صن  ل  ان  ال�صايع  اأك��د  النهاية  ويف       

بانتها  ال  ال�صناعي  القطاع  ا�صهم  لداء  ظاهر 

حقيقي  دعم  عرب  الكويت  يف  ال�صناعة  معانات 

اهمها  ج��وان��ب  ع��دة  م��ن  ال�صناعية  لل�رضكات 

ثم  وم��ن  وال�صرتاتيجية  الت�رضيعية  اجل��وان��ب 

تعلن  ان  متوقعا  واخلدمي،  اللوجي�صتي  الدعم 

نتائج  عن   2012 بنهاية  ال�صناعية  ال�رضكات 

ت�صغيلية مر�صية تدفع عدد من امل�صتثمرين اىل 

حمافظهم  يف  ا�صرتاتيجية  كا�صهم  ا�صتهدافها 

املالية.

اأداء متوازن ن�سبا

عرب2  فريق  رئي�س  ق��ال  ناحيته  م��ن       

جابر  املدمج  والفني  امل��ايل  للتحليل  انف�صت 

مفرغة  حلقة  يف  ت��دور  الكويت  ان  ال��ه��اج��ري، 

مازلنا نتحدث عن  50 �صنة حيث  اكرث من  منذ 

املعوقات التي تواجه ال�صناعة دون ان جند حال 

لهذه املعوقات، م�صريا اىل معدل منو الئتمان 

من البنوك للقطاع ال�صناعي والذي ارتفع خالل 

مليار  من  باكرث   2011 اىل   1998 من  الفرتة 

دينار  مليون   373 م�صتويات  من  وذلك  دينار 

اىل 1.7 مليار دينار وهو ما ميثل ب�صكل وا�صح 

الكويت  يف  لل�صناعة  امل�رضيف  القطاع  من  دعما 

�صواء كانت نفطية او غري ذلك.

قادر  ال�صناعي  القطاع  ان  الهاجري  وبني 

على  قدرته  خالل  من  امل�صتقبلية  التنمية  على 

ا�صتقطاب القوى العاملة من ال�صباب املتمر�س، 

م�صددا على �رضورة حترك ديوان اخلدمة املدنية 

القطاع  يف  للعمل  الوطنية  ال��ك��وادر  لتاأهيل 

هناك  يكون  ان  من  لبد  انه  م�صيفا  ال�صناعي، 

فهم حقيقي للموؤ�ص�صات ال�صناعية ، حيث يوجد 

ال�صناعية  واملفاهيم  اخلدمات  فهم  يف  �صعف 

كبريا  فارقا  خلق  مما  التكنولوجيا  يف  ونق�س 

بني خربات ال�صناعة الكويتية »املحلية« وبني 

ال�صناعات اخلليجية والعاملية. 

وبعك�س الراء التي راأت ان اداء ا�صهم القطاع 

ال�صناعي مرتاجعة ، يرى الهاجري ان الداء جاء 

متوازنا ن�صبيا ومتما�صيا مع امل�صتوى العام لداء 

تراجعت  والذي  املالية  ل��الوراق  الكويت  �صوق 

متاأثرة   2012 خ��الل  ال�صهم  كل  ا�صعار  فيه 

والقت�صادية  ال�صيا�صية  املوؤثرات  من  بالعديد 

املحلية والعاملية.

جمموعة  الهاجري  ا�صاف  نظره  وجهة  ومن 

حتد  ال��ت��ي  الت�صغيلية  امل��ع��وق��ات  م��ن  اخ���رى 

من  وب��ال��ت��ايل  الكويتية  ال�صناعات  جن��اح  م��ن 

اىل  ال�صوق، م�صريا  ال�صناعية يف  ال�صهم  تفوق 

ال�رضكات  عن  ال�صتقاللية  وغياب  البريوقراطية 

الورقية  البريوقراطية  مازالت  ال�صناعية، حيث 

ادخال  لعدم  ال�صناعي  القطاع  على  تهيمن 

افتقار  على  ع��الوة  العمل  يف  احلديثة  النظمة 

القطاع اىل خطة وا�صحة املعامل لتدريب القوى 

الب�رضية.

وذكر الهاجري ان الت�صويق اي�صا يعترب من 

ل  ال��ذي  اجلانب  وهو  ال�صناعة،  مرتكزات  اهم 

يزال �صعيفا جدا يف الكويت فال توجد منظمات 

للت�صويق  كربى  �رضكات  ول  ال�صادرات  لتنمية 

بعك�س ما يحدث يف دول �صناعية عديدة حيث 

لت�صويق  �صخمة  ���رضك��ات  ان�����ص��اء  اىل  ت�صعى 

املنتجات خارج الدولة.

يعد  بال�صناعة  المي���ان  ع��دم  ان  واأو���ص��ح 

اإحدى اأهم امل�صاكل والرتويج لوهم اأن الكويت 

القطاع  هذا  اهمال  اىل  اأدى  لل�صناعة  ت�صلح  ل 

ب�صورة كبرية بالرغم من توافر قواعد جناحه له 

، موؤكدا يف نهاية حديثه ل�«ال�صناعة والتنمية« 

و�صع  عك�صت  البور�صة  يف  القطاع  ا�صهم  اأن 

ال�رضكات احلقيقي، متمنيا ان يختلف الو�صع يف 

2013 خا�صة بعد تفعيل قانون  العام اجلديد 

من  العديد  �صي�صهل  وال��ذي  اجلديد  ال�رضكات 

عاتق  على  تقع  التي  البريوقراطية  الج���راءات 

الهاجري :

اأداء الأ�صهم ال�صناعية 

م����ت����وازن   2012 يف 

ب���اأداء  مقارنة  ن�صبيا 

ال�صوق 

استطالع صناعي
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»ال�سناعة والتنمية«:  خا�س – 

اأن  على  القت�ساد  وخ��رباء  ال�سناعيني  من  ع��دد  اأجمع 

الأداء  لدفع  فقري  عمود  واملتو�سطة  ال�سغرية  امل�رشوعات 

الختاللت  تزايد  مع  الأم��ام  اإىل  الكويت  يف  القت�سادي 

 ، الطويل  املدى  على  احلكومة  تعانيها  التي  القت�سادية 

لفتني اإىل اأن تفعيل الدور احلكومي جتاه قطاع امل�رشوعات 

الإيرادات  ملحاً يف ظل تذبذب  بات  واملتو�سطة  ال�سغرية 

خلقتها  التي  الرواتب  وزي��ادة  الكوادر  و�سغط  النفطية 

الكثري من امل�سالح احلكومية يف الأيام املا�سية. 

واأ�ساروا يف حتقيق اأجرته »ال�سناعة والتنمية« 

لتعزيز  املطلوب  احلكومي  ال���دور  ح��ول 

واملتو�سطة  ال�سغرية  امل�ساريع  دور 

احللول  ب��ني  م��ن  اأن���ه  اإىل 

الدولة  من  مدعومة  اأرا���س  تخ�سي�س  تنفيذها  املطلوب 

للمبادرين اأ�سحاب امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة وت�سهيل 

الإجراءات اخلا�سة بالتمويل والعمل على تخ�سي�س املرافق 

ال�ستثمارية للجمعيات التعاونية لأبناء املنطقة من ال�سباب، 

وتبني ا�سرتاتيجية حكومية �ساملة جتاه توفري مناطق زراعية 

و�سناعية وحرفية لإقامة امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة 

على اعتبار اأن الأرا�سي هي امل�سكلة الرئي�سة 

وراء تنفيذ تلك امل�ساريع. 

وفيما يلي التفا�سيل... 

أجمعوا على أن الحل يكمن في تبني إستراتيجية شاملة بعيدة المدى

صناعيون :  تقليص الدورة المستندية ودعم 
المبادرين لتفعيل الدور الحكومي في 

قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة    

تحقيق صناعي
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الدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  اأك����د  ال��ب��داي��ة  يف 

والع�صو املنتدب يف بنك الكويت ال�صناعي عبد 

الدعائم  اإح��دى  يعد  البنك  اأن  احلنيف  املح�صن 

الرئي�صة لتطوير وحتديث امل�رضوعات ال�صغرية 

واملتو�صطة، مبيناً اأن البنك قدم روؤاه اإىل وزارة 

التجارة وال�صناعة ب�صاأن م�رضوع قانون امل�رضوعات 

ال�صغرية واملتو�صطة الذي من املتوقع اأن يرى 

النور خالل الف�صل الت�رضيعي احلايل. 

 ولفت اإىل اأن البنك من خالل اإدارته ملحفظة 

ال�صغرية  وامل�رضوعات  احل��ريف  الن�صاط  متويل 

يف  واأه��داف��ه��ا  ال��دول��ة  توجهات  بتحقيق  تقوم 

جمالت دعم امل�صاريع ال�صغرية، والتي ت�صاهم 

يف رفع م�صتوى انتاجية القت�صاد  املعتمد على 

على  ب��دوره  �صيعمل  وال��ذي   ، العاملة  الأي���دي 

تخفيف العبء امللقى على عاتق اأجهزة الدولة 

يف �صاأن توظيف الكوادر الكويتية.

ن�صاطها  ب��داأت  املحفظة  اأن  احلنيف  وبني 

 ،2001 العام  منذ  ال�صغرية  امل�صاريع  دعم  يف 

حيث  ال�صاأن؛  ه��ذا  يف  ملمو�صاً  جناحاً  وحققت 

 500 ال�  يقارب  ما  بتمويل  تاريخه  حتى  قامت 

التي  الأن�صطة  من  العديد  على  تتوزع  م�رضوع 

تخدم القت�صاد املحلي ، كما ان البنك يقوم من 

القطاع  هذا  ودعم  لتطوير  مببادرات  لآخر  حني 

املعمول  واللوائح  الج��راءات  ت�صهيل  خالل  من 

لال�صتثمار  العامة  الهيئة  م��ع  بالتعاون  بها 

)املالك للمحفظة(، وكذلك من خالل العديد من 

الأن�صطة الأخرى التي ت�صهم يف تو�صيع وانت�صار 

ال�صغرية  امل�رضوعات  باأهمية  املتعلقة  املعرفة 

لدعم القت�صاد الوطني. 

وحول الروؤى امل�صتقبلية لتعزيز دور البنك 

احلنيف  ر���ص��م  املقبلة  ال��ف��رتة  يف  ال�صناعي 

ال�صغرية  لل�صناعات  م�صتقبلية  ا�صرتاتيجية 

املوؤ�ص�صات  جميع  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  واحل��رف��ي��ة 

هذا  يف  العاملة  والأهلية  والر�صمية  ال�صناعية 

املجال، بحيث تكون هذه ال�صرتاتيجية متكاملة 

الوطني،  امل�صتوى  على  ال�صغرية  للم�رضوعات 

والتي حتدد دورها يف خطط التنمية القت�صادية 

ت�صجيع  الدولة عرب  اأطرها  وتر�صم  والجتماعية، 

والت�رضيعات  القوانني  ايجاد كل  التوجه مع  هذا 

امل�صاعدة على تذليل العقبات التي تواجه هذا 

القطاع.

جمعيات تعاونية

التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  اأو����ص���ح   ، وب������دوره 

�رضاع  ���رضك��ة  يف  الإدارة  جمل�س  رئي�س  ون��ائ��ب 

الدورة  طول  اأن  معريف  داود  امل�صاريع  لإدارة 

يكبد  الرتخي�س  على  للح�صول  امل�صتندية 

واملتو�صطة  ال�صغرية  امل�����رضوع��ات  موؤ�ص�صي 

خ�صائر باهظة.

تواجه  ال��ت��ي  ب��امل��ع��وق��ات  يتعلق  وف��ي��م��ا 

، لفت معريف  ال�صغرية واملتو�صطة  امل�رضوعات 

الهيئة  تفر�صها  التي  التمويل  ���رضوط  ان  اإىل  

ال�صغرية  امل�رضوعات  على  لال�صتثمار  العامة 

من  الرئي�صة  اله����داف  ت��خ��دم  ل  واملتو�صطة 

خالل  من  التمويل  و�صائل  ان  موؤكدا  ان�صائها، 

ال�رضكات »غري  ال�صندوق املخ�ص�س لدعم تلك 

كافية«.

دور  تعزز  التي  احللول  بني  من  اإن  وق��ال 

التنمية  يف  واملتو�صطة  ال�صغرية  امل�رضوعات 

ال����دور احلكومي  ت��ع��زز  وال��ت��ي  الق��ت�����ص��ادي��ة، 

املئة  يف   5 اإىل  ت�صل  معينة  ن�صبة  تخ�صي�س 

الرا�صي  قطع  متنحهم  عندما  املئة  يف   10 اأو 

واملولت  التجارية  املجمعات  لقامة  الوا�صعة 

ال�  لنظام  وف��ق��ا  متنح  ال��ت��ي  تلك  مثل  عليها 

امل�رضوعات  ا�صحاب  ل�صالح  وذل��ك   ،B.O.T
الفر�صة  واتاحة  لدعمهم  واملتو�صطة  ال�صغرية 

امامهم لال�صتفادة من وجود مثل هذه املولت، 

ولكن احلكومة ل تكرتث بهذه امل�صاألة.

وهو  �صهولة  اك��رث  ب��دي��ل  ه��ن��اك  واأ���ص��اف: 

جتعل  ان  ميكنها  التي  التعاونية  اجلمعيات 

الولوية يف ا�صتثمار مرافقها لبناء املنطقة من 

ال�صباب الراغبني يف ال�صتثمار واقامة امل�رضوعات 

عليها. 

املرافق  الخ��رى  البدائل  من  اأن  وا�صتدرك 

الرتفيهية اململوكة ل�رضكة امل�رضوعات ال�صياحية 

ال�صغرية  امل�����رضوع��ات  م�����ص��اع��دة  ال��ت��ي مي��ك��ن 

واملتو�صطة من خاللها عن طريق تاأجري اأك�صاك 

او مواقع ي�صتفيد منها ال�صباب الطموح والراغب 

يف اثبات ذاته. 

واأ�صار معريف اإىل اأن هناك اأماكن تخ�ص�صها 

امل�رضوعات  لقامة  والآخ��ر  احلني  بني  احلكومة 
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احلنيف:

500 م�صروع مّولتها 

امل�صاريع  حمفظة 

  2001 منذ  ال�صغرية 

معريف:

من   %10 ت��خ�����ص��ي�����س 

اأرا��������ص�������ي ال�����دول�����ة 

املبادرين   ل�����ص��ال��ح 
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الأحيان  معظم  يف  تكون  ل  عليها  ال�صناعية 

ال�صغرية  امل�����رضوع��ات  لح��ت��ي��اج��ات  منا�صبة 

واملتو�صطة �صواء من حيث املوقع، او من حيث 

امكانية ال�صتفادة منها.

 ما يتعلق با�صتقدام العمالة، م�صريا اىل ان 

»اخللو« الذي يدفع عند ا�صتئجار موقع امل�رضوع 

ل يدخل �صمن م�رضوفات التاأ�صي�س، ول تعرتف 

به جهات التمويل على الرغم من انه يدخل �صمن 

درا�صة اجلدوى. 

من  املئة  يف   10 تخ�صي�س  معريف  واق��رتح 

املجمعات ومراكز الت�صوق املقامة على ارا�صي 

ان  اىل  م�صري  ال�صغرية،  للم�رضوعات  ال��دول��ة 

احلكومة لقامة  التي تخ�ص�صها  الماكن  اأغلبية 

امل�رضوعات ال�صناعية غري منا�صبة. 

ال�رضكات  ادارة  من  لي�س  العيب  اأن  وذك��ر 

الآلية  يف  ولكن  ال��دع��م،  تقدمي  عن  امل�صوؤولة 

انه  اىل  م�صرياً  ال�صباب  حتفيز  اىل  تفتقر  التي 

9 جهات  مراجعة  ال�صغري  امل�رضوع  على �صاحب 

ان  متابعا  الرتخي�س،  على  للح�صول  حكومية 

دينار  مليون  براأ�صمال  م�رضوع  تاأ�صي�س  اجراءات 

هي ذاتها مل�رضوع راأ�صماله 10 اآلف دينار. 

معاجلات فورية

اإىل  بو�صهري  جنان  اأ���ص��ارت  ناحيتها  وم��ن 

لها  باتت  واملتو�صطة  ال�صغرية  امل�رضوعات  اأن 

اأهمية ا�صرتاتيجية عظمى يف بناء وتطور الدول، 

والجتماعية  القت�صادية  النواحي  خمتلف  من 

وغريها، ورغم ذلك فاإن البريوقراطية يف الكويت 

تخنق قطاع امل�رضوعات ال�صغرية واملتو�صطة.

ال�صغرية  امل�������رضوع���ات  اأن  واأ����ص���اف���ت 

الأداء  على  اإيجابي  ب�صكل  ت��وؤث��ر  واملتو�صطة 

احلركة  تعزيز  منها  ن��واح  ع��دة  يف  القت�صادي 

اأ�صبحت  اأنها  اإىل  اإ�صافة  وال�صناعية،  التجارية 

ما  بح�صب  الوظائف  الرئي�صة خللق  العوامل  من 

املتقدمة  ال��دول  اقت�صادات  م��وؤ���رضات  تظهره 

 ، فيها  امل���وؤ����رضات  اخ��ت��ل��ف��ت  وان  وال��ن��ام��ي��ة، 

اأهمية قطاع امل�رضوعات ال�صغرية  م�صتدلة على 

الأداء  يف  نوعية  نقلة  اإح���داث  يف  واملتو�صطة 

م�رض  وكذلك  ال�صني،  مثل  ل��دول  القت�صادي 

بو�صهري:

ت���خ�������ص���ي�������س م���ن���اط���ق 

�صناعية وحرفية وزراعية 

متكاملة حتتية  ببنية 

املجرن:

ال�صغرية  امل�����ص��اري��ع  دع���م 

ملعاجلة  ف��ع��ال��ة  و���ص��ي��ل��ة 

اختاللت الوظائف احلكومية 

العدد الثامن وال�سبعون - يناير 2013 52

تحقيق صناعي



53العدد الثامن وال�سبعون - يناير 2013

بالغ  دوراً  امل�رضوعات  تلك  فيها  ت��وؤدي  التي 

الأهمية يف النمو القت�صادي. 

اأي  عن  مطلوباً  بات  اأن��ه  بو�صهري  واأو�صحت 

وقت م�صى العمل اإجراء معاجلات فورية، من بينها 

تخ�صي�س مناطق �صناعية وحرفية وزراعية ببنية 

حتتية متكاملة، تخ�ص�س للمبادرين ممن يعملون 

حتت مظلة ال�رضكات الداعمة للم�رضوعات ال�صغرية، 

والتي تنطبق عليهم �رضوط ال�صتفادة من حمفظة 

�صندوق ال�صتثمار الوطني واملحافظ الأخرى. 

وبينت اأنه من بني تلك ال�رضكات رعاية اإحدى 

واملتو�صطة،  ال�صغرية  امل�رضوعات  دعم  حمافظ 

درا�صة  ح�صب  املوقع  ا�صتغالل  مدة  حتدد  واأن 

اآخر،  ملبادر  املوقع  ت�صليم  وبعدها  اجل���دوى، 

انه  ال�صماح ببيع وا�صتئجار املوقع، حيث  وعدم 

ل يعترب اأ�صالً من اأ�صول امل�رضوع.

خ�سخ�سة امل�ساريع 

املجرن  د.عبا�س  القت�صادي  اخلبري  اأم��ا 

فقال اإن الو�صع القت�صادي املتاأزم بحاجة اإىل 

معاجلة طويلة الأمد من خالل اإنعا�س القت�صاد 

اإيجاباً  �صينعك�س  الذي  الت�صغيلي،  احلقيقي 

القيود  تخفيف  اأن  مبيناً  املايل،  القطاع  على 

على الت�صهيالت الئتمانية وتنفيذ امل�رضوعات 

اأكرب  ب��دور  اخلا�س  للقطاع  وال�صماح  الكربى 

برامج  تعزيز  خالل  من  القت�صادي  العمل  يف 

التخ�صي�س لبع�س القطاعات اململوكة للدولة 

التي  املفرغة  احللقة  من  للخروج  ال�صبيل  هي 

يعي�صها رجال الأعمال.

ال�صغرية  امل�����رضوع��ات  اأن  امل��ج��رن  وب���ني 

الأداء  تعزيز  يف  كبري  دور  عليها  واملتو�صطة 

القت�صادي على املدى الطويل ، مبيناً اأن عالج 

الختاللت الوظيفية يف القطاع احلكومي وتوفري 

من  ولوج�صتياً  حكومياً  مدعومة  وظيفية  بدائل 

جانب احلكومة متوقف  على ت�صجيع املبادرين 

املدى  على  ومتو�صطة  �صغرية  م�صاريع  لإقامة 

البعيد. 

يكون  ال��دول��ة  اأ���ص��ول  ���رضاء  اأن  اإىل  ولفت 

حت�صني  اأن  مكرراً  العامة،  الكفاءة  �رضوط  �صمن 

الإنتاجي،  القطاع  بتفعيل  م�رضوط  القت�صاد 

وحتقيق  ال�صيولة  ل�صخ  الوحيد  ال�صبيل  وه��و 

النتعا�س القت�صادي املطلوب. 

للتدخل  ميكن  ل  اأن��ه  اإىل  امل��ج��رن   واأ�صار 

احلكومي ال�صامل اأن ينقذ الأو�صاع القت�صادية 

املتدهورة، واإمنا حتريك الو�صع القت�صادي من 

خالل امل�صاريع الكربى هو ال�صبيل الوحيد لإنقاذ 

الأو�صاع القت�صادية احلالية.
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لقط��اع  اخل��ل��ي��ج��ي�����ة  ال��ف��ن��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة  ع��ق��دت 

اجتماعها  البناء  وم���واد  الت�صييد  م���وا�صفات 

من  الفرتة  خ��الل  الكويت  بدولة  ع�رض  ال�صاد�س 

الجتماع  تراأ�س  وقد  2012م  نوفمرب   14-13

اجلريد  ابراهيم  بن  توفيق  املهند�س  بالنتخاب 

ممثل اململكة العربية ال�صعودية وفق اأدلة العمل 

اخلليجية، وباإدارة اأمني اللجنة الفنية املهند�صة 

مرمي جمعان القطان كمقرر، حيث اأ�ص�رفت اأمان�ة 

الكويت، على  دولة  تتولها  التي  الفني�ة  اللجن�ة 

تنظيم الجتماع، وقد رحبت املهند�صة عزيزة مال 

اإدارة املوا�صفات واملقايي�س ب�صيوف  اهلل مدير 

ممثل�و  الجتماع  يف  �صارك  حيث  الكويت،  دول��ة 

دول جمل�س التعاون اأع�صاء اللجنة 

اخلليجية لقطاع موا�صفات  الفنية 

وبح�صور  البناء  وم���واد  الت�صييد 

ممثل الأمانة العامة لهيئة التقيي�س 

لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج 

عبداهلل  حممد  املهند�س  العربية 

الدبالن .

 )5( ع�����دد  اع���ت���م���اد  مت  وق�����د 

م�رضوعا   )53( عدد  ورفع  م�صاريع 

العامة  اللجنة  اجتماع  يف  لالعتماد 

القادم  اخلليجية  للموا�صفات 

لبداء  م�رضوعا   )18( عدد  وتوزيع 

من  م�رضوعا   )18( وتبقى  ال���راأي 

الكويت استضافت االجتماع الـ 16 للجنة الفنية الخليجيـة 

ملف التقييس
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خطة اللجنة لعام 2012 م.

وقد مت خالل الجتماع مناق�صة تقرير اللجنة الفنية 

الفرعية للمباين اخل�رضاء ) TC 6 / SC1(، والتي 

املتحدة  العربية  الم��ارات  دول��ة  اأمانتها  تتوىل 

اخل�رضاء،  للمباين  الفرعية  الفنية  اللجنة  اأم��ني 

وقد افادت اأمانة اللجنة الفرعية مبقرتح �صيا�صة 

وخطة عمل اللجنة اخلليجية للمباين اخل�رضاء لإبداء 

الثاين  الجتماع  لعقد  متهيدا  واملالحظات  الراأي 

يف مدينة دبي يف الفرتة 11-2012/12/12م 

.

 )TC6( اخلليجية  الفنية  اللجنة  اطلعت  كما 

العليا  لّلجنة  الثاين  الجتماع  تو�صيات  على 

لكود البناء اخلليجي املنعقد يف املدينة املنّورة 

خالل  ال�صقيقة  ال�صعودية  العربية  اململكة  يف 

والتقرير  2012م  يونيو   6  -  5 م��ن  ال��ف��رتة 

الول للجان الفنية للكودات املكلفة بها دولة 

الكويت على م�صتوى دول جمل�س التعاون لدول 

اخلليج العربية وهي كالتايل:

1( اللجنة الفنية ملقاومة احلريق.   

اخل�������رضاء  ل��ل��م��ب��اين  ال��ف��ن��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة   )2

وال�صتدامة.

3(   اللجنة الفنية للحفاظ على الطاقة.

م�صكورا  التقيي�س  هيئة  ام��ان��ة  ممثل  ق��ام  ث��م 

اخلليجية  الفنية  اللجان  تقييم  معايري  ب�رضح 

على  والطالع  الفنية  اللجان  خطط  تعديل  واآلية 

الإلكرتوين  الفني  الدعم  لنظام  املحدثة  الن�صخة 

دورة  بتنظيم  التو�صية  ومت��ت  للتطبيقات، 

وور�صة تدريبية بكيفية ا�صتخدام النظام املحدث 

من امانة هيئة التقيي�س.

تو�سيات عامة :

هيئة  ب��ني  الت��ف��اق��ي��ات  وتو�صيع  تفعيل   -  1

منظمات  م��ن  وع���دد  اخلليجية  التقيي�س 

التقيي�س الدولية )الأوربية والربيطانية(.

2 -  حتديث دليل العمل الفني – اأ�صلوب تن�صيق 

)ال�صدار  القيا�صية  املوا�صفات  واخ��راج 

رقم2 - اغ�صط�س 2007 م (باإ�صدار جديد 

لي�صمل ما يلي :

للموا�صفة  جاهز  ال��ك��رتوين  من��وذج  و�صع   -  1

طريقة  لكل  الفنية  وال��الئ��ح��ة  القيا�صية 

)تبني ،اعداد ، حتديث،....( تتجاوز مو�صوع 

تن�صيق اخلطوط وعدد الأ�صطر، وتتم فيها 

تعبئة احلقول املتغرية يف الغالف واملقدمة 

فقط من الدولة املعدة.

مناذج  ع��ن  الفنية  ال��ل��وائ��ح  من��اذج  ف�صل   -  2

املوا�صفات القيا�صية.

من  ط���رق  ع���دة  لي�صمل  ال��دل��ي��ل  حت��دي��ث   -  3

التطوير اأو التحديث للموا�صفات واللوائح 

اأو  بجزء  باإعداد،  و/اأو  بتبني  حتديث  مثل 

عدة اأجزاء.

لقطــاع مـــواصفات التشييد ومواد البناءالكويت استضافت االجتماع الـ 16 للجنة الفنية الخليجيـة 
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اتفاقيات المعالجات التجارية بـ    منظمة التجارة 

تقارير

اعداد : ر�سوان العناين

خبري اقت�سادي وجتاري دويل

خالل  م��ن  طويال  ال���دويل  املجتمع  �صعى  لقد 

جولة  نهاية  وح��ت��ى  املختلفة  اجل���ات  ج���ولت 

اإىل حترير  ع����ام 1994   اأب��ري��ل  يف  اوروج�����واي 

التي  والعوائق  القيود  واإزالة  الدولية ،   التجارة 

ال�صواق  اىل  املنتجات  خمتلف  نفاذ  من  حتد 

النمو  من  اأعلى  م�صتويات  وحتقيق  العاملية ،  

القت�صادي العاملي . 

اأثناء  بالغا  احلر�س  كان  فقد  الإطار ،   هذا  ويف 

الوزارية  وامل��وؤمت��رات  اأوروج���واي  جولة  اأعمال 

األ يرتتب على حترير التجارة  التي تلتها على 

الدولية اإحلاق ال�رضر بال�صناعة املحلية يف دولة 

حترير  بني  الربط  مت  فقد  لذلك  ال�صترياد .  

ال�صارة ،   التجارية  املمار�صات  وحظر  التجارة 

بحيث تكون التجارة حرة وعادلة .  وعمل املجتمع 

املعاجلات  ات��ف��اق��ات  �صياغة  ع��ل��ى  ال����دويل 

التجارية ،  وهي اتفاق مكافحة الإغراق ،  واتفاق 

الوقاية ،   واتفاق  التعوي�صية ،   والتدابري  الدعم 

وذلك بغر�س توفري احلماية لل�صناعات املحلية 

يف خمتلف دول العامل . 

وملواجهة املمار�صات ال�صارة يف التجارة الدولية ،  

فقد روعي عند و�صع الأحكام وال�صوابط اخلا�صة 

ب��ه��ا �����رضورة حت��ق��ي��ق ال���ت���وازن م��ا ب��ني حقوق 

جتور  ل  بحيث  الط�����راف ،   خمتلف  وال��ت��زام��ات 

اإجراءات حماية ال�صناعة املحلية على حقوق �صائر 

الأطراف الأخرى ،  وذلك لتحقيق فر�س املناف�صة 

العادلة بني ال�صناعات على امل�صتوى العاملي . 

الإغراق

واملمار�صات  الغ����راق  ب��ني  الت��ف��اق��ي��ة  متيز 

القليلة  املبيعات  يف  تتمثل  التي  الب�صيطة 

ال�صناعات  التي لتوؤثر على  ال�صعر  املنخف�صة 

املحلية ،  والفي�صل يف حتديد الإغراق هو العالقة 

الطبيعية  وقيمته  امل�صتورد  املنتج  �صعر  بني 

كان  اإذا  مغرقا  املنتج  يعترب  لذلك  احلقيقية ،  

ملنتج  املقارن  ال�صعر  من  اأقل  ت�صديره  �صعر 

الطبيعية  الآل��ي��ات  خ��الل  من  و�صعه  مت  مثيله 

للتجارة يف البلد امل�صدر لهذا املنتج . 

والذي يجب و�صعه يف العتبار عند تقدير القيمة 

هي  عدمه ،   من  الإغ���راق  حالة  لثبات  الطبيعية 

اأو التي ميكن دفعها   � الأ�صعار التي يتم دفعها 

من خالل النهج الطبيعي للتجارة بوا�صطة الزبائن 

يحدث  وعموما  امل�صدرة ،   الدولة  يف  العاديني 

الإغراق عندما يبيع امل�صدرون �صلعهم يف اأ�صواق 

�صوقهم  يف  �صعرها  عن  تقل  باأ�صعار  اأخرى  دول 

املحلية  ) متعللني باأن تلك هي القيمة الطبيعية (  

ويف  لالإنتاج ،   الكلية  التكلفة  من  اأقل  باأثمان  اأو 

تفر�س  اأن  املت�رضرة  للدولة  يجوز  احلالة  ه��ذه 

ر�صوم مكافحة اإغراق م�صاوية لهام�س الإغراق اإذا 

اأمكن حتديده ،  اأو باأ�صاليب ح�صابية حمددة . 

ال�رشر على ال�سناعات املحلية

على  الإغ����راق  ي�صببه  ال���ذي  ال�����رضر  وي�صتند 

ال�صناعة املحلية اإىل عاملني اأ�صا�صيني هما : 

على  واأث��ره��ا  املغرقة  ال����واردات  حجم  الأول :  

الأ�صعار يف ال�صوق املحلية للمنتجات املماثلة . 

وال��ث��اين :  الأث���ر ال��الح��ق ل��ه��ذه ال����واردات على 

املنتجني املحليني ملثل هذه املنتجات . 

فهي  املغرقة ،   ال��واردات  بحجم  يتعلق  وفيما 

بالن�صبة  املطلق  حجمها  يف  الزيادة  يف  تتمثل 

امل�صتوردة .   الدولة  يف  لال�صتهالك  اأو  لالإنتاج 

اأما بالن�صبة لأثر الواردات املغرقة على الأ�صعار 

فهو يتمثل اي�صا يف التخفي�س الكبري يف �صعر 

املنتج  ب�صعر  باملقارنة  املغرقة  ال����واردات 

من  كان  اإذا  ما  اأو  امل�صتورد ،   البلد  املماثل يف 

اإىل تقلي�س  ت���وؤدي  اأن  ال����واردات  ه��ذه  ���ص��اأن 

الأ�صعار اإىل حد كبري اأو منع الأ�صعار من زيادات 
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كانت �صتحدث لول هذا الإغراق . 

املحلية  ال�صناعة  على  الإغ��راق  اأثر  بحث  وي�صمل 

وامل���وؤ����رضات  ال��ع��وام��ل  ل��ك��ل  تقييما  امل��ع��ن��ي��ة 

حالة  على  توؤثر  التي  ال�صلة  ذات  القت�صادية 

الفعلى واملحتمل  النخفا�س  ال�صناعة ،  مبا فيها 

الن�صيب  اأو  ال��ن��اجت  اأو  الرب���اح  اأو  املبيعات  يف 

اأو  ال�صتثمار  ع��ائ��د  اأو  الن��ت��اج��ي��ة  اأو  ال�صوقي 

التي توؤثر  الأمثل للطاقات ،  والعوامل  ال�صتغالل 

على الأ�صعار املحلية ،  وحجم هام�س الإغراق ،  والآثار 

ال�صلبية الفعلية اأو املحتملة على التدفق النقدي 

على  والقدرة  والنمو  والأجور  والعمالة  واملخزون 

جتميع روؤو�س الأموال اأو ال�صتثمارات . 

التهديد بال�رشر

الو�صيك  املادي  ال�رضر  بتوقع  التهديد  وميثل 

الأ�صباب  اأهم  اأحد  اي�صا  ال�صناعة املحلية  على 

التي قد توجد و�صعا يتطلب من الدولة التدخل 

باإجراءات للحماية من الإغراق ،  ويتحدد مثل هذا 

اخلطر من خالل : 

 1  � ر���ص��د م��ع��دل زي���ادة ك��ب��رية يف ال����واردات 

املغرقة اإىل ال�صوق املحلية مما يك�صف عن 

احتمال حدوث �رضر لل�صناعات املحلية . 

 2  � وجود �صلعة بكميات كبرية متوافرة للم�صدر 

مما  ق��درت��ه  يف  و�صيكة  ك��ب��رية  زي����ادة  اأو 

زيادة كبرية يف  احتمال حدوث  يك�صف عن 

ال�صادرات املغرقة ،  مع مراعاة مدي توافر 

طاقاته  لمت�صا�س  اأخ��رى  ت�صدير  اأ�صواق 

الت�صديرية . 

 3  � ما اإذا كانت الواردات تدخل باأ�صعار �صيكون 

لها اأثر انكما�صي كبري على الأ�صعار املحلية 

اأن تزيد الطلب على مزيد من  ومن �صاأنها 

الواردات . 

 4  � تزايد املخزون من املنتج امل�صتورد املتوقع 

قيامه بالإغراق . 

قواعد مكافحة الإغراق

لكل  الإغ����راق ،   مكافحة  اتفاقية  اأت��اح��ت  لقد 

حلماية  اإغ���راق  مكافحة  ر���ص��وم  فر�س  ال���دول 

الواردات من  الناجتة عن  ال�رضار  منتجيهم من 

واأ�صبحت  املغرقة ،   اخل��دم��ات  ولي�س  ال�صلع 

الإجراءات املطبقة دوليا عالية بكل املقايي�س .  

وقد عك�س هذا املوقف مدى تفهم هذه الدول 

ب�صناعاتهم  تلحق  اأن  ميكن  التي  للمخاطر 

ظل  يف  حمايتها  يف  الأكيدة  ورغبتهم  املحلية 

التفاقية  اأقرت  وقد  للتجارة .   الكامل  التحرير 

الإغراق  مكافحة  حتقيقات  لتنفيذ  قواعد  عدة 

اأ�صلوب رفع الق�صايا وكيفية ح�صاب  مت�صمنة 

الوقائية ،   الإجراءات  وتطبيق  الإغراق ،   هوام�س 

لتنفيذ  الزمنية  والفرتة  الأ�رضار ،   وحتديد مدى 

الإجراء املتخذ ،  واأ�صلوب ت�صوية النزاعات . 

تزايد الن�ساط العاملي

حلماية ال�سناعات املحلية

الإغراق  مكافحة  اإج���راءات  ا�صتخدام  كان  لقد 

القليل من  على  عام 1995  مقت�رضا فقط  قبل 

ا�صرتاليا  مثل  املتقدمة  ال��دول 

الأوروبي  والحت��اد  وكندا 

املتحدة  وال���ولي���ات 

اإل  وامل��ك�����ص��ي��ك 

اأن����ه م��ن��ذ اإق����رار 

منظمة  اتفاقات 

العاملية  التجارة 

ت���زاي���دت اأع����داد 

ال������������دول ال���ت���ي 

اأ�����ص����درت ق��وان��ني 

بطريقة  الغ��راق  مكافحة 

دولة  الآن 64   ويوجد  ملحوظة .  

و�صعت   �  1102 يف  معلومات  لأح��دث  طبقا   �

الواقع  ي�صري  اخلا�صة، كما  وانظمتها  قوانينها 

العالمية آلية قوية لحماية الصناعة الوطنية
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الج��م��ايل لإج���راءات  ال��ع��دد  اإىل ت��زاي��د  العملي 

الدول  طبقتها  التي  اجلديدة  الإغ��راق  مكافحة 

حيث زادت من 129  اإجراء يف عام 1994  اإىل 269  

القطاعات  اأك��رث  وكانت  ع���ام 2000،   اإج��راء يف 

خا�صة  ال�صا�صية  املعادن  هي  تاأثرا 

الطلب بن�صبة 39٪،  يليها 

الكيماويات  ق��ط��اع 

ب���ن�������ص���ب���ة ٪13،  

�صتيك  لبال ا و

بن�صبة ٪4. 

وتوؤكد بيانات 

����ص���ك���رت���اري���ة 

التجارة  منظمة 

اأن  ال���ع���امل���ي���ة 

من  ع����دي����دة  دول 

قد  اجل���دد  امل�صتخدمني 

ا�صتخدمت هذه الآلية ،  ففي عام 2000  

ات��خ��ذت الرج��ن��ت��ني 16  اإج����راء وال���ربازي���ل 9،  

ذلك  م��ق��ارن��ة  ومي��ك��ن  اإفريقيا 13،   وج��ن��وب 

التي  ال��دول  اتخذتها  التي  الإج���راءات  باعداد 

ت��ع��د م���ن امل�����ص��ت��خ��دم��ني ال��ت��ق��ل��ي��دي��ني مثل 

والحتاد  املتحدة )34(،   والوليات  كندا )14(،  

الأوروبي )41(،  وا�صرتاليا )5(،  واملك�صيك 7. 

كندا كنموذج للتو�سع

يف اآليات املكافحة

على الرغم من اأن كندا من الدول القليلة التي 

مار�صت مكافحة الإغراق قبل عام 1995،  اإل اأنها 

تو�صعت الآن يف ا�صتخدام هذه الآلية ،  ولقد بلغ 

عدد الإجراءات التي اتخذتها احلكومة ملكافحة 

عن  العاملية  الإج��راءات  اجمايل  من  الإغراق ٪7  

املتحدة  ال��ولي��ات  مثلت  ال��ت��ي  ع����ام 2000،  

الأوروبي  والحتاد  بن�صبة ٪22   منها  الأمريكية 

عن  املدافعني  اأك��رب  باعتبارهم  بن�صبة ٪20  

�صناعاتهم املحلية . 

كندا  طبقتها  ال��ت��ي  الإج�����راءات  ك��ان��ت  ول��ق��د 

اأوروب��ا  �صد  ا�صا�صا  موجهة  ع���ام 2000   خ��الل 

تليها  بن�صبة ٪35،   ا�صيا  و�صد  بن�صبة ٪35،  

اأمريكا ال�صمالية بن�صبة 20٪،  واأمريكا الالتينية 

ن�صبة 9٪،  واإفريقيا بن�صبة 1٪،  وكانت منتجات 

املعادن تعد اأكرث املنتجات تعر�صا لالإجراءات 

بلغت ٪66   حيث  الإغ���راق،  ملكافحة  الكندية 

مت  ولقد  والزراعة ٪13،   الأغذية  قطاع  يليها 

الكندية  الإغراق  مكافحة  اإجراءات  تاأثري  تقدير 

يف  ال���واردات  من  دولر  املليار  من  يقرب  مبا 

عام 1998  اأو اأقل من 1٪  من اجمايل الواردات . 

ال�صادرات  تعر�صت  فقد  الآخ��ر  اجلانب  وعلى 

ففي  الإغ�����راق  مكافحة  لإج������راءات  ال��ك��ن��دي��ة 

ع�����ام 2000  ط��ب��ق م��ا ي��ق��رب م���ن 1٪  م��ن كل 

الكندية ،   ال�صادرات  جتاه  العاملية  الإج��راءات 

اأكرثها،  ه��ي  الأم��ري��ك��ي��ة  الإج������راءات  وك��ان��ت 

اإجراءات ،  وكل من املك�صيك  ومتثلت يف �صبعة 

اإىل اجراء  وال�صني  اإفريقيا  وجنوب  وا�صرتاليا 

واحد  وثالثة اجراءات. 

Other observers
(13 members)

Parties to the GPA
(15 parties, comprising 42 WTO members)

WTO members negotiating GPA accession
(Nine members)1.6 Total market access 

commitments under the 
GPA: US$ 1.6 trillion  
(as of 2008)

تقارير
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ال�صناعية  الف�صلية  ال��ن�����رضة  اأظ��ه��رت 

ارتفاع  2012م  ل��ع��ام  ال��ث��ال��ث(  )الف�صل 

من�صاأة   1108 اإىل  ال�صناعية  املن�صاآت  عدد 

الف�صل  يف  من�صاأة  ب�1107  مقارنة  �صناعية 

واحدة  �صناعية  من�صاأة  قدرها  بزيادة  الثاين 

املقدمة  يف  جاء  حيث  الثالث،  الف�صل  خالل 

قطاع املنتجات املعدنية الأ�صا�صية امل�صنعة 

يف  احل��رف  ع��دد  ارتفع  كما  من�صاأة،  ب���301 

الكويت اإىل 4691 حرفة بزيادة 50 حرفة.

أرقام وإحصاءات

اإلعفاءات الجمركية عن األنشطة 

ارتفاع عدد المنشآت الصناعية المرخصة إلى 1108 
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الصناعية بلغت 6٠2 ماليين دينار

منشأة والحرف الصناعية تصل إلى 4691 حرفة

املعدنية  املنتجات  ق��ط��اع  حظي  وق��د 

الأ�صا�صية بزيادة و�صلت 24 حرفة �صناعية.

ال�صناعية  ال�����واردات  قيمة  بلغت  وق���د 

قيمة  بلغت  بينما  دي��ن��ار،  مليون   124.5

دينار  م��الي��ني   6.2 اجل��م��رك��ي��ة  الإع���ف���اءات 

وقد  �صناعية،  من�صاأة   133 منها  ا�صتفادت 

حظيت املنتجات املعدنية الأ�صا�صية امل�صنعة 

2.2 مليون دينار  اإعفاءات بلغت  باأكرب قيمة 

ا�صتفادت  الإعفاءات،  اإجمايل  من   ٪35 بن�صبة 
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قطاع  ج��اء  وق��د  �صناعية،  من�صاأة   30 منها 

املرتبة  يف  النفطية  وامل�صتقات  الكيماويات 

 1.9 الإع��ف��اءات  قيمة  بلغت  حيث  الثانية، 

الإعفاءات  اإجمايل  من   ٪3 بن�صبة  دينار  مليون 

ا�صتفادت منها 37 من�صاأة �صناعية وذلك خالل 

الف�صل الثالث.

املمنوحة  امل��واف��ق��ات  ع��دد  بلغ  ح��ني  يف 

كما  موافقة،   283 اإىل  ال�صغرية  لل�صناعات 

معامالت  بلغت  كما  ال��ث��اين،  الف�صل  يف  هي 

ال�صناعية  الرتاخي�س  جم��ال  يف   املراجعني 

7186 مراجعة.

نحو  بالهيئة  اجل��ودة  اأج��رت خمتربات  وقد 
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18037 اختبارا على العينات، وذلك مبختربات 

اأن  الإح�صائية  ك�صفت  وقد  املختلفة،  الهيئة 

اإيرادات  حمطات �صخ مياه التربيد قد حققت 

كويتيا  دينارا   2.723.911 بلغت  اإجمالية 

خالل ذلك الف�صل.

اأما اإجمايل �صهادات املطابقة وعالمة اجلودة 

�صهادة،   1379 بلغت  الثالث  الف�صل  خ��الل 

وبلغ اإجمايل معامالت الإفراجات اجلمركية خالل 

ذلك الف�صل 24830 معاملة.
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»الهيئة« تكرم بطل 
الدورة الثامنة

لسباعيات كرة القدم

أنشطة رياضية

لقطاع الريا�صة وال�صيد/ اأحمد ال�صايغ رئي�س 

ق�صم ال�صاحات الريا�صية وال�صيد/ حممود اأبل 

الريا�صة،  لقطاع  الفني  املكتب  اإدارة  مدير 

�صهدت مالعب الهيئة العامة لل�صباب والريا�صة 

)���ص��اح��ة ال�������رضة( يف ي���وم الأرب���ع���اء امل��واف��ق 

ال��دورة  فعاليات  ان��ط��الق   2012/12/12

الهيئة  القدم ملوظفي  الثامنة ل�صباعيات كرة 

العامة لل�صناعة على، وذلك حتت رعاية وح�صور 

ال�صيد/م.  لل�صناعة  العامة  الهيئة  عام  مدير 

فهاد  وال�صيد/م.  ال�صبيح  املح�صن  عبد  براك 

ل�صوؤون  العام  املدير  نائب  املطريي  �صحاب 

املوا�صفات واخلدمات ال�صناعية.

ودعم  املعلومات  نظم  اإدارة  فريق  توج  وقد 

القرار بطالً لهذه الدورة وحمل كاأ�س البطولة 

املتكاملة  اخلدمة  مركز  فريق  على  بتفوقه 

بالركالت  ه��دف��ني  م��ق��اب��ل  اأه�����داف  ب��ث��الث��ة 

بتعادل  امل���ب���اراة  ان��ت��ه��اء  ب��ع��د  ال��رتج��ي��ح��ي��ة 

الفريقني 2/2، حيث �صاركت يف هذه الدورة 

8 فرق من اإدارات الهيئة.

ح�رض اللقاء ال�صيد/باول داود املدير التنفيذي 

اخلدمات  لقطاع  الإداري���ة  ال�صوؤون  لعمليات 

/فالح  وال�صيد  التجاري  البنك  يف  امل�رضفية  

فرع  الكويتي  ال��ت��ج��اري  البنك  مدير  امل��ان��ع 

الفحيحيل الراعي الر�صمي لالأن�صطة الريا�صية 

بالهيئة العامة لل�صناعة، كما ح�رض ال�صيد/داود 

وال�صيد/ للجميع  الريا�صة  اإدارة  الداود مدير 

اإدارة املكتب الفني  حامد الهزمي نائب مدير 
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كما ح�رض ال�صادة / اأع�صاء جمل�س اإدارة نقابة 

العاملني بالهيئة.

املهنا  ال�صيد/�صامل  اأع��رب  املنا�صبة  وبهذه 

بنجاح  �صعادته  عن  الريا�صية  اللجنة  رئي�س 

الهيئة  ملوظفي  �صنويا  تقام  والتي  البطولة، 

من قبل اللجنة الريا�صية ووجه ال�صكر ملجل�س 

الدعم  على  بالهيئة  العاملني  نقابة  اإدارة 

املادي الذي قدم لهذه البطولة، كما �صكر كل 

من �صاهم يف حتقيق جناح الدورة.










