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إعالن
بيانها  التايل  امل�شاريع  اإلغاء  بتاريخ 2013/1/16   )2013/1( رقم  الإدارة قرر يف جل�سته  اأن جمل�س  لل�سناعة  العامة  الهيئة  تعلن 

و�سحب الق�سائم املخ�س�سة لتلك امل�ساريع. ولن يعتد باأية تغيريات حتدث على تلك الق�سائم على اأر�س الواقع بعد ذلك التاريخ مع 

العلم اأن املباين واملن�ساآت املقامة على تلك الق�سائم توؤول للدولة مبوجب القانون بعد ال�سحب. وعلى اأ�سحاب تلك الق�سائم اإخالوؤها من 

املعدات والآلت املوجودة عليها خالل ع�رشة اأيام من تاريخه واإل ف�ست�سطر الهيئة اإىل بيعها باملزاد العلني.
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أهال وســــــهال بكــــــم اعزاءنا القــــــراء في اصــــــدار جديد مــــــن مجلة كل 
الصناعيني “الصناعة والتنمية” اصدار خاص يأتي في إطار بحثنا الدؤوب 
عــــــن كل ماهو جديد ومفيد للصناعة والصناعيني ، اصدار جمعنا فيه اكبر 
عدد من املتحدثني في الشأن الصناعي يقدمون الرؤى واحللول واملقترحات 

ألبرز املشاكل والتحديات التي تواجهها الصناعة في بلدنا احلبيب.
ففي حوار خاص لـ“الصناعة والتنمية” خص املهندس احمد العربيد 
الصناعــــــي النفطــــــي املخضرم املجلــــــة بأطول حوار يكشــــــف فيه حقيقة 
مشــــــروع حتويل الكويت الــــــى عاصمة للنفط في املنطقــــــة وكيفية تطويع 

ثروتنا النفطية خللق ثورة صناعية في الكويت.
والول مــــــرة نقدم ملفا خاصــــــا حول قضية مــــــا.. بدأناها هذا العدد 
باملشروعات الصغيرة واملتوسطة ماهيتها ..مشاكلها.. معوقات القائمني 
عليهــــــا وجهــــــود الدولة واملســــــؤولني لدعمها وحمايتها، ورأي املســــــؤولني 
والصناعيــــــني فيها ومقترحاتهــــــم لتطويرها وتنميتها، وفــــــي النهاية كلمة 
للمتخصصــــــني والباحثني حــــــول التنافســــــية في املشــــــروعات الصغيرة 

واملتوسطة.
وقد افردنا صفحات بشأن احلملة الوطنية لدعم املنتج الوطني “منا 
وفينــــــا” حيث اطلقت الهيئــــــة املرحلة الثانية منها لتنطلــــــق فعالياتها في 
املجمعات التجارية واملدارس ونرصد عبر اســــــتطالع ميداني انعكاسات 

تلك احلملة على املنتج الوطني بشكل عام.
وال يتوقــــــف هنا جديد موضوعاتنا فنرصد عبر حتقيق ميداني فكرة 
جريئة ملجموعة من الشباب الصناعيني يكشفون فيها عن طموحاتهم بأن 
يجعلوا من الصناعة الكويتية “تريد مارك” أي عالمة جتارية شــــــهيرة.. 

فكيف يخططون لتحقيق فكرتهم؟؟
وتتوالــــــى ابواب املجلة الثابتة حيث يكتظ حصــــــاد الهيئة بالعديد من 
االنشــــــطة احمللية والدولية والتي يأتي في طليعتها حفل التكرمي السنوي 
الــــــذي اقامتة الهيئــــــة لتكرمي موظفيها القدامــــــى واملتميزين ... ومن هنا 
نتقدم اليهــــــم بالتهنئة واخلص االماني، هذا الــــــى جانب ابواب صنع في 
الكويت واملعارض الصناعية وملف التقييس حيث رصدنا كلمة مدير عام 
املنظمة العربية للتعدين احتفاال باليوم العربي للتقييس، وبذلك نقدم لك 

عزيزي القارئ عدداً خاصاً ثرياً في محتواه وجديداً في مظهره.

فأهال بكم ومبقترحاتكم،،،

أسرة التحرير

إليكم 6

10

12

22
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حصاد الهيئة

الهيئة العامة للصناعة
تقيم حفلها السنوي 
لتكريم  موظفيها

المتميزين والقدامى 
تحـــت رعايــــــــــة 

وحضـور وزيــر 
التجارة والصناعـة 

الصالح: »الهيئة« عازمة على 
تشديد الرقابة وسحب القسائم 
الجادين غير  من  الصناعية 

حتت رعاية وح�سور معايل وزير التجارة وال�سناعة رئي�س 

ال�سالح  خالد   اأن�س  لل�سناعة  العامة  الهيئة  اإدارة  جمل�س 

ومدير عام الهيئة العامة لل�سناعة املهند�س براك عبداملح�سن 

لتكرمي  ال�سابع  ال�سنوي  احلفل  »الهيئة«  نظمت  ال�سبيح 

موظفيها املتميزين والذين اأم�سوا 25 عاماً.

لتاأخذ  تكن  مل  »الهيئة  اإن  ال�سبيح  ق��ال  جانبه،  من 

اإخل�سهم  و  فيها  العاملني  جهود  لول  احلالية  مكانتها 

بال�سكر  اإليهم  نتقدم  اأن  علينا  لزاماً  فكان  اأعمالهم  يف 

اأم�سى  ومن  منهم  املتميزينب  بالذكر  ونخ�س  والتقدير، 

املوؤ�س�سة  هذه  اإىل  انت�سابهم  على  عاماً  وع�رشين  خم�سة 

اإليه الآن لي�س هو طموحنا  باأن ما و�سلت  العريقة، علماً 

ودائماً ننظر اإىل الأف�سل.

وزير  اأك��د  املنا�سبة   بهذه  له  ت�رشيحات  ويف 

التجارة وال�سناعة اأن�س ال�سالح على اأن الهيئة 

تطبيق  يف  رقابتها  �ست�سدد  لل�سناعة  العامة 

الق�سائم  ب�سحب  اجلادين  غري  على  القانون 

اأو ممار�سات  اأي خمالفات  منهم، ملنع حدوث 

كانت تتم يف ال�سابق.

ال�سالح يف ت�رشيحات �سحافية عقب  واأ�ساف 

ال�سنوي  لل�سناعة  العامة  الهيئة  حفل  انتهاء 

ال�سابع لتكرمي املوظفني اأن »الوزارة ب�سدد 

املنطقة  اأم��ا  باجلنوب،  احل��رة  املنطقة  ت�سلم 

املوجودة يف ال�سويخ )امل�ستقبل( فهي ب�سدد 

�سدور قرار من املجل�س البلدي للمرحلة الثانية 

وبالتايل  لها،  الهيكلي  املخطط  من  والأخ��رية 

ميكن اإعادة تراخي�سها للقطاع اخلا�س«.

وقال ال�سالح اإن »خطة التطوير التي �ستنفذها 

املرحلة  خالل  ال�سناعة  وهيئة  التجارة  وزارة 

القادمة ترتكز على عدة عنا�رش رئي�سة، اأهمها: 

حت�سني وتب�سيط الإجراءات، وعنوان هذا العام 
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وزارة  عنوان  وهو  الأع��م��ال،  بيئة  حت�سني  هو 

التجارة وال�سناعة والهيئة العامة لل�سناعة«.

وفيما يتعلق بتح�سني بيئة الأعمال فاإن املحور 

الأ�سا�سي يت�سمن ت�سهيل وتب�سيط الإجراءات 

اليومية، واملحور الثاين ي�ستمل على ا�ستحداث 

مدن �سناعية جديدة، حيث بداأت الهيئة العامة 

املدن  مناق�سات  وتوقيع  تر�سية  لل�سناعة 

ال�سناعية يف �سبحان قطعة 11، والآن ب�سدد 

التوقيع على منطقة ال�سدادية ال�سناعية.

اأما عن �سكراب اأمغرة فقال ال�سالح اإن الهيئة 

املرحلة  لتنظيم  تتعاون  والبلدية  والبيئة 

الرابعة واخلام�سة وتاليف التجاوزات التي كانت 

اأنه مت  اإىل  م�سرياً  املا�سي،  العام  موجودة يف 

وهو  �سكراب،  ق�سيمة   260 يفوق  ما  اإغ��الق 

اإغالق اإداري اإىل حني تعديل الو�سع، و»بالتايل 

اأتوقع اأن تكون املرحلة املقبلة مرحلة اإجناز«.

من جانبه، قال مدير عام الهيئة براك ال�سبيح 

اإن »الهيئة كانت لديها عدة م�ساريع متاأخرة 

الرقابية  بالأمور  لأ�سباب منها بع�سها يتعلق 

جتهيز  ق�سية  ومعاجلة  املنهج،  يف  تغيري  اأو 

ولكن  التحتية،  للبنية  ال�سناعية  الأرا���س��ي 

لتهيئة  �رشكة  مع  املا�سي  فرباير  يف  وقعنا 

كتابا  رفعنا  واأي�سا  �سبحان،  يف   11 منطقة 

لتجهيز  �رشكة  باختيار  املناق�سات  جلنة  اإىل 

منطقة ال�سدادية، وهي اأهم امل�ساريع اخلا�سة 

ال�ساحة  اإىل  ظهورها  ننتظر  والتي  بالهيئة، 

وتوزيع حجم كبري من الطلبات املوجودة«.

وتابع »نحاول بقدر امل�ستطاع تقدمي خدمات 

ال�سناعي«،  للم�ستثمر  اأك��رب  ب�رشعة  اأف�سل 

تفعيل  اإىل  يحتاج  التوجه  »ه��ذا  اأن  مو�سحاً 

ت�رشيعات وتغيري يف املنهجية لبع�س الإدارات 

احلكومية، وهذا ما نعمل عليه الآن، وهو على 

يتعلق  م��ا  يف  ال����وزراء  جمل�س  اهتمام  راأ����س 

تنفيذ  يف  والأ����رشع  ال��واح��د  ال�سباك  مبو�سوع 

املتطلبات لت�سهيل اإجراءات ال�سناعيني«.

الق�سائم  توزيع  اإمكانية  عن  �سوؤال  على  ورداً 

ال�سبيح  ق��ال  احل��ايل،  العام  خ��الل  ال�سناعية 

»وقعنا مع املقاولني، ورفعنا تو�سية يف اإحدى 

ال�سدادية،  م�رشوع  لتنفيذ  املقاولت  �رشكات 
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املمكن  من  اأنه  العام  نهاية  عن  ونتكلم 

و�سريى  ال��واق��ع،  على  �سيئا  ن��رى  اأن 

اأر����س  ع��ل��ى  ق�سائم  ال�����س��ن��اع��ي��ون 

من  �سيئا  يعطي  وه���ذا  ال��واق��ع، 

على  باأنهم  ونعدهم  الطمئنان، 

راأ�س اهتمامنا«، م�سريا يف الوقت 

نف�سه اإىل موافقة املجل�س البلدي 

كيلومرت   50 تخ�سي�س  على 

للهيئة  �سناعية  ك��اأرا���س  مربع 

�سيوفر  و»هذا  لل�سناعة،  العامة 

و�سنعمل  ال�سناعيني،  متطلبات 

ما يف و�سعنا لتحقيق متطلباتهم«.

قال  الغربية  ال�سعيبة  وبخ�سو�س 

للم�ساريع  »خ�����س�����س��ن��اه��ا  ال�����س��ب��ي��ح 

دينار  ماليني  ال���10  تتجاوز  التي  ال�سخمة 

اأرا�س، والتوزيع �سيكون هذا العام«.

اأن  احلفل  خ��الل  كلمته  يف  ال�سبيح  واأ���س��اف 

حتقيق  اإىل  ان�سائها  منذ  �سعت  »الهيئة 

الأهداف املنوطة بها يف تنمية وتطوير القطاع 

ب�سدد  حالياً  وهي  به،  والنهو�س  ال�سناعي 

التي  ال�سناعية  امل�ساريع  من  العديد  تنفيذ 

الأ�سا�سية  البنية  وتعزيز  توفري  يف  ت�ساهم 

الق�سائم  لتوفري  ج��دي��دة  �سناعية  ملناطق 

اإج���راءات  تب�سيط  اإىل  بالإ�سافة  ال�سناعية، 

ال�سباك  نظام  خالل  من  ال�سناعية  املعامالت 

لتقدمي  املعنية  الوزارة  مع  بالتن�سيق  الواحد 

اأف�سل اخلدمات للم�ستثمرين ال�سناعيني«.

وامل�ساندة  ال���دع���م  اإىل  ال�����س��ب��ي��ح  واأ����س���ار 
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التجارة  وزير  فيها  ي�ساهم  التي  الالحمدودة 

يف  الهيئة  وخطط  اأهداف  لتحقيق  وال�سناعة، 

القواعد  واإر���س��اء  خدماتها،  وحتديث  تطوير 

والأنظمة الإدارية والفنية التي تدعم م�سريتها 

لتطوير وتنمية الن�ساط ال�سناعي، وامل�ساهمة 

يف تنويع م�سادر الدخل القومي.

واأكد ال�سبيح اأن الهيئة مل تكن لتاأخذ مكانتها 

واإخال�سهم  العاملني فيها  لول جهود  احلالية 

يف اأعمالهم، »فكان لزاما علينا اأن نتقدم اليهم 

املتميزين  بالذكر  ونخ�س  والتقدير،  بال�سكر 

على  عاما  وع�رشين  خم�سة  اأم�سى  ومن  منهم 

انت�سابهم اإىل هذه املوؤ�س�سة العريقة، علما باأن 

لي�س هو طموحنا  الآن  الهيئة  اليه  ما و�سلت 

ودائما ننظر اإىل الأف�سل«. 

تتقدم اإدارة العالقات العامة والإعالم بجزيل ال�سكر وعظيم المتنان لل�سادة الرعاة 

والقدامى  املتميزين  الهيئة  موظفي  لتكرمي  ال�سابع  ال�سنوي  احلفل  لرعايتهم 

متمنني ا�ستمرار مثل هذا التعاون يف امل�ستقبل، وتخ�س بال�سكر اجلهات التالية 

وفق الرتتيب التايل:

1 - البنك التجاري الكويتي

2 - البنك الأهلي املتحد

3 - �رشكة اخلليج للكابلت وال�سناعات الكهربائية

4 - ال�رشكة املتحدة ل�سناعة احلديد

5 - �رشكة خالد علي اخلرايف واإخوانه للمقاولت الإن�سائية )خرايف �ستيل(

6 - ال�رشكة الأوىل ل�سناعة احلديد.

7 - �رشكة الرو�ستني لتعبئة املياه.

8 - �رشكة املجموعة امل�سرتكة للمقاولت.
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احتفلت الهيئة العامة لل�سناعة بح�سول 8 من�ساآت �سناعية على 

الذي  احلفل  خلل  توزيعها  والتي مت   ISO 9001 �سهادة 

حتت  احلفل  كان  وقد  الب�رشي،  ال�ستثمار  �رشكة  اأقامته 

رعاية وح�سور املدير العام للهيئة العامة لل�سناعة املهند�س 

لإدارة  التابع  العمل  وفريق  ال�سبيح  املح�سن  عبد  ب��راك 

تنمية ال�سادرات والر�ساد الت�سديري / ق�سم تنمية ال�سوق 

عبد  ال�سيد  يرتاأ�سها  التي  ال�ست�سارات  ووحدة  واملنتجات 

املح�سن املخيزمي وح�سور امل�سوؤولني املعنيني من املن�ساآت 

ال�سناعية احلا�سلة على �سهادة الأيزو 9001 وفريق من اأع�ساء 

اجلهة العاملية املانحة لل�سهادة.

ويعترب م�رشوع اإ�سدار ال�سهادات العاملية للمن�ساآت ال�سناعية اأحد 

املنبثق  ال�سناعية«  املن�ساآت  �سادرات  تطوير  »برنامج  م�ساريع 

الكويت، حيث يتمثل الهدف  الت�سديرية لدولة  من ال�سرتاتيجية 

الكويتية  ال�سناعية  ال�سادرات  الرئي�سي للربنامج يف زيادة ح�سة 

يف الأ�سواق العاملية من خالل:

> زيادة القدرة التناف�سية لل�سادرات ال�سناعية الوطنية.
> حت�سني جودة املنتج وت�سهيل الإجراءات.

مدة الدرا�سة:

امل�رشوع م�ستمر ب�سكل �سنوي لتغطية القطاع ال�سناعي تخ�س�س له 

ميزانية �سنوية لدعم املن�ساآت ال�سناعية.

مت الإعداد لتنفيذ هذا امل�رشوع للم�ساهمة يف ح�سول املن�ساآت 

وبالتن�سيق مع جلنة  املنا�سبة  ال�سناعية على �سهادات اجلودة 

التي  ال�ست�سارية  املكاتب  اعتماد  يتم  ال�ست�سارية  البيوت 

على  واحل�سول  ال�سناعية  املن�ساآت  تاأهيل  على  تعمل  �سوف 

�سبيل  على  لل�سهادة،  املانحة  العاملية  اجلهات  من  ال�سهادة 

املثال ل احل�رش:

ISO 9001 > �سهادة نظم اإدارة اجلودة  
ISO 14001 > �سهادة نظم الإدارة البيئية  

ISO 17025 > �سهادة نظم اإدارة اجلودة باملعامل 
ISO 22001 > �سهادة نظم اإدارة ال�سالمة الغذائية 

بني  التن�سيق  على  بناًء  ال�ست�سارية  املكاتب  اعتماد  ويتم  هذا 

ب�سكل  ال�ست�سارية  البيوت  اختيار  وجلنة  لل�سناعة  العامة  الهيئة 

�سنوي مع بداية كل �سنة مالية جديدة.

ومن املكاتب ال�ست�سارية املحلية التي مت اعتمادها من قبل جلنة 

البيوت ال�ست�سارية لل�سنة املالية:

حصاد الهيئة

الهيئة تحتفل بحصول 8 منشآت 
ISO 9001 صناعية على شهادة
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اأول: �رشكة تنمية الطاقة املتكاملة لل�ست�سارات والتدريب الأهلي:

العاملية  التالية �سهادة اجلودة  ال�سناعية  لتاأهيل ومنح املن�ساآت 

:)ISO 14001(

1 - �رشكة �سواطئ اخلليج لالأدوات ال�سحية والبناء.

2 - �رشكة اخلليج ل�سناعة الزجاج قدمت كتاب اعتذار عن امل�ساركة 

ومت ا�ستبدالها بال�رشكة الأوىل للحديد.

3 - �رشكة هند�سة و�سيانة التكييف )دا�سكو(.

4 - �رشكة اخلرايف �ستيل.

وقد مت توقيع العقد بتاريخ 2011/12/22

ثانياً: �رشكة ال�ستثمار الب�رشي لل�ست�سارات والتدريب:

العاملية  التالية �سهادة اجلودة  ال�سناعية  لتاأهيل ومنح املن�ساآت 

:)ISO 9001(

1 - �رشكة كويت فريكروم للتجارة واملقاولت.

2 - �رشكة الغامن ل�سناعة املنظفات والأيرو�سول )�رشكة الت�سامن 

العاملية(.

3 - �رشكة النظاراتي ح�سن.

4 - ال�رشكة العاملية مل�ساحيق الألوان.

5 - �رشكة بوبيان ل�سناعة مواد التغليف قدمت كتاب اعتذار عن 

امل�ساركة ومت ا�ستبدالها ب�رشكة نظارات كيفان.

6 - �رشكة الأ�سول ل�ستائر احلماية وال�سرت.

7 - ال�رشكة املركزية لأعمال التكييف )�سياكو(.

8 - موؤ�س�سة �سوفان لأعمال احلديد.

مت توقيع العقد بتاريخ 2013/2/16

نبذة موؤ�س�سة ايكو لل�ست�سارات البيئية

لتاأهيل ومنح ال�سهادات التالية:

لل�رشكة   )ISO 17025( العاملية  اجل��ودة  �سهادة  اأولً: 

الكويتية للألبان.

مت توقيع العقد بتاريخ 2012/3/29

العاملية )ISO 22001( ل�رشكة نقل  ثانياً: �سهادة اجلودة 

وجتارة املوا�سي.

مت توقيع العقد بتاريخ 2012/3/29
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العامة  الهيئة  ع��ام  مدير  مب�ساركة 

ال�سبيح  ب��راك  املهند�س/  لل�سناعة 

ومدير مركز املعلومات ودعم القرار 

مبوؤمتر  تقي  عبدالكرمي  ال�سيد/ 

بدعوة  احلكومية  اخلدمات  تفعيل 

لتكنولوجيا  امل��رك��زي  اجل��ه��از  م��ن 

الدرا�سة  ا�ستعرا�س  مت  املعلومات 

املقدمة من كل من:

- �رشكة CSTranform لال�ست�سارات.

- �رشكة ماكينزي لال�ست�سارات.

لتفعيل  ال�سبل  اأف�سل  تغطي  كانت  والتي 

بني  وال��رب��ط  الل��ك��رتون��ي��ة  احلكومة  خ��دم��ات 

التي  امل��ع��وق��ات  تو�سيح  مت  كما  اجل��ه��ات، 

تلك  لتفعيل  الكويتية  احلكومة  تواجهها 

اخلدمات، كما مت الطالع على جتربة احلكومة 

اللكرتونية  اخل��دم��ات  جم��ال  يف  الربيطانية 

النجاح  ق�سة  ح��ددت  والتي  املواطن  وخدمة 

ليت�سنى  التجربة  تلك  اإليها  تو�سلت  التي 

الإ�ستفادة منها.

العامة  الهيئة  جت��رب��ة  ا�ستعرا�س  مت  كما 

لل�سناعة يف جمال نظم املعلومات وتطبيقاتها 

ومت ا�ستعرا�س التايل:

املعلومات  مب��رك��ز  املتبعة  املنهجية   -

التحتية  البنية  واإن�ساء  تطبيقاتها  يف 

حصاد الهيئة

»الهيئة« شاركت في مؤتمر تفعيل 
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الخدمات الحكومية - لندن  24 - 29 مارس 2013

ومراحل تنفيذها.

والتي  القرار  ودعم  املعلومات  مركز  روؤية   -

متكاملة  حتتية  بنية  تكوين  يف  تتمثل 

تخدم  �سناعية  معلومات  قاعدة  حتتوي 

لنا  وتتيح  الكويتي،  ال�سناعي  ال�����س��اأن 

�سهولة اإدارة املعلومة ال�سناعية.

جهة  ك���اأول  الإل��ك��رتون��ي��ة  احلو�سبة  جتربة   -

تعنى  والتي  التجربة  هذه  تطبق  حكومية 

اجلهات  منها  ت�ستفيد  حتتية  بنية  باإن�ساء 
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اأ�سدرت الهيئة العامة لل�سناعة قائمة اللوائح وال�سرتاطات اخلا�سة 

بق�سائم تخزين ال�سلبوخ والتي جاءت على النحو التايل:

اأول: �رشوط التخ�سي�س

1 - اأن يكون املتقدم حا�سال على ترخي�س ا�سترياد �سلبوخ من وزارة 

التجارة وال�سناعة.

2 - اأن يكون ترخي�س ال�سترياد �ساري املفعول عند تقدمي طلب.

التجارة  وزارة  يف  امل�سلم  ال�سمان  خطاب  م��ن  ن�سخة  تقدمي   -  3

وال�سناعة.

التجارة  ووزارة  الطلب  �ساحب  بني  العقد  من  ن�سخة  تقدمي   -  4

وال�سناعة.

ثانياً: مدة التعاقد

ينطبق على ق�سائم تخزين ال�سلبوخ ما ينطبق على الق�سائم املوؤقتة 

ب�ساأن الفرتات الزمنية املقررة للق�سائم املوؤقتة يف التعاقد.

ثالثاً: م�ساحة الق�سيمة اللزمة لتخزين الكميات التالية لل�سلبوخ

)
2
(امل�ساحة )م

3
الكمية )م

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

100000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

450000

500000

رابعاً: �رشوط جتديد العقد

1 - تقدمي طلب جتديد العقد الإداري املوؤقت مرفقا به ما يلي:

التجارة وال�سناعة �ساري  اأ - ترخي�س ا�سترياد �سلبوخ من وزارة 

املفعول عند تقدمي طلب التجديد.

التجارة  ل��وزارة  امل�سلم  ال�سمان  خطاب  من  ن�سخة  تقدمي   - ب 

وال�سناعة.

2 - عدم وجود خمالفات اأو جتاوزات يف الق�سيمة.

3 - ا�ستيفاء �رشط ا�سترياد الكميات الالزمة ح�سب امل�ساحات املذكورة 

اأعاله.

خام�ساً: التزامات من خ�س�س له ق�سمة

1 - ت�سوير الق�سيمة ب�سور من الكريبي.

2 - عدم اإقامة اأي مبان ثابتة على الق�سيمة.

3 - ل يجوز اإ�سدار تراخي�س بناء على الق�سيمة.

4 - عدم ا�ستغالل الق�سيمة يف غري الأغرا�س املخ�س�س لها.

5 - عدم القيام بالتخزين خارج امل�ساحة املخ�س�سة.

6 - مينع و�سع غربال )�رشط الهيئة العامة للبيئة(.

7 - عدم تاأجري الق�سيمة من الباطن للغري.

�ساد�ساً: �سحب الق�سائم

1 - يف حال ثبوت قيام من خ�س�س له الق�سيمة باأي من املخالفات 

املذكورة اأعاله، اأو عدم ا�سترياد الكمية املطلوبة، يتم الآتي:

اأ - توجيه اإنذار بتوقيع ال�سيد املدير العام واإعطاء مهلة اأ�سبوعني 

ا�سترياد  ع��دم  ح��ال  يف  �سهر  ومهلة  خمالفة،  اإرت��ك��اب  ح��ال  يف 

الكمية املطلوبة.

الكمية املطلوبة خالل  ا�سترياد  اأو  اإزالة املخالفة  اإن مل يتم  ب - 

الق�سيمة  له  خ�س�س  ملن  كتاب  توجيه  يتم  املحددة  املهلة 

باإلغاء عقد التخ�سي�س و�سحب الق�سيمة بتوقيع املدير العام.

ج - القيام باإجراءات ا�سرتجاء الق�سيمة.

يف حالة الطلبات اجلديدة:

يتم رفع مذكرة من قبل الإدارة املخت�سة لنائب املدير العام للتنمية 

املدير  لل�سيد  ترفع  عليها  املوافقة  وبعد  ال�سناعية،  والرتاخي�س 

العام للعر�س على جلنة تخ�سي�س الق�سائم بالتو�سية وفقا لل�سوابط 

�سالفة الذكر.

يف حالة التجديد / اإنهاء عقد التخ�سي�س:

- التجديد مبوافقة الإدارة املخت�سة.

يتم  املطلوبة  الكمية  ا�سترياد  ع��دم  اأو  خمالفات  وج��ود  حالة  يف   -

للتنمية  العام  املدير  لنائب  املخت�سة  الإدارة  قبل  من  مذكرة  اإعداد 

التخ�سي�س  لإلغاء  العام  املدير  للعر�س على  ال�سناعية  والرتاخي�س 

وا�سرتجاع الق�سيمة.

آلية تخصيص قسائم تخزين الصلبوخآلية تخصيص قسائم تخزين الصلبوخ

قرارات وتعاميم وإعالنات

وامل�ستثمر  ال��ع��الق��ة  ذات  احل��ك��وم��ي��ة 

الهيئة  اأنظمة  ل�ستخدام  ال�سناعي 

دون اأعباء مالية عليها.

م��ت��اب��ع��ة امل�����س��اري��ع  ن���ظ���ام   -

الإلكرتونية  والعقود  الإن�سائية 

املوا�سفات  ت��وح��ي��د  ون��ظ��ام 

حتت  تقع  والتي  واملقايي�س 

بيئة احلو�سبة الإلكرتونية.

- عر�س )8( م�ساريع ت�سهم يف 

خدمة امل�ستثمر ال�سناعي والتي 

هي كالتايل:

< املعلومات ال�سناعية.
< نظام تنمية ال�سادرات ال�سناعية.

< نظام خمتربات اجلودة.
< نظام ال�ستعالم ال�سوتي.

< اآلة التح�سيل الآيل.
< اأجهزة التتبع الآيل.

< نظام املوا�سفات واملقايي�س
< نظام متابعة امل�ساريع الإن�سائية.

املعلومات  مركز  ه��دف  عر�س  مت  اخلتام  يف 

ودعم القرار باأن تكون الهيئة العامة لل�سناعة 

للمعلومات  واملعتمد  الر�سمي  املمثل  هي 

ال�سناعية ومت التطرق لأهمية ت�سويق اخلدمات 

ومن  ال�سناعي  امل�ستثمر  تخدم  والتي  الآلية 

خالل �سعار iclick والتي حتقق مبداأ النافذة 

املوحدة.
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اأ�سدرت الهيئة العامة لل�سناعة قائمة اللوائح وال�سرتاطات اخلا�سة 

بق�سائم تخزين ال�سلبوخ والتي جاءت على النحو التايل:

اأول: �رشوط التخ�سي�س

1 - اأن يكون املتقدم حا�سال على ترخي�س ا�سترياد �سلبوخ من وزارة 

التجارة وال�سناعة.

2 - اأن يكون ترخي�س ال�سترياد �ساري املفعول عند تقدمي طلب.

التجارة  وزارة  يف  امل�سلم  ال�سمان  خطاب  م��ن  ن�سخة  تقدمي   -  3

وال�سناعة.

التجارة  ووزارة  الطلب  �ساحب  بني  العقد  من  ن�سخة  تقدمي   -  4

وال�سناعة.

ثانياً: مدة التعاقد

ينطبق على ق�سائم تخزين ال�سلبوخ ما ينطبق على الق�سائم املوؤقتة 

ب�ساأن الفرتات الزمنية املقررة للق�سائم املوؤقتة يف التعاقد.

ثالثاً: م�ساحة الق�سيمة اللزمة لتخزين الكميات التالية لل�سلبوخ

)
2
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3
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رابعاً: �رشوط جتديد العقد

1 - تقدمي طلب جتديد العقد الإداري املوؤقت مرفقا به ما يلي:

التجارة وال�سناعة �ساري  اأ - ترخي�س ا�سترياد �سلبوخ من وزارة 

املفعول عند تقدمي طلب التجديد.

التجارة  ل��وزارة  امل�سلم  ال�سمان  خطاب  من  ن�سخة  تقدمي   - ب 

وال�سناعة.

2 - عدم وجود خمالفات اأو جتاوزات يف الق�سيمة.

3 - ا�ستيفاء �رشط ا�سترياد الكميات الالزمة ح�سب امل�ساحات املذكورة 

اأعاله.

خام�ساً: التزامات من خ�س�س له ق�سمة

1 - ت�سوير الق�سيمة ب�سور من الكريبي.

2 - عدم اإقامة اأي مبان ثابتة على الق�سيمة.

3 - ل يجوز اإ�سدار تراخي�س بناء على الق�سيمة.

4 - عدم ا�ستغالل الق�سيمة يف غري الأغرا�س املخ�س�س لها.

5 - عدم القيام بالتخزين خارج امل�ساحة املخ�س�سة.

6 - مينع و�سع غربال )�رشط الهيئة العامة للبيئة(.

7 - عدم تاأجري الق�سيمة من الباطن للغري.

�ساد�ساً: �سحب الق�سائم

1 - يف حال ثبوت قيام من خ�س�س له الق�سيمة باأي من املخالفات 

املذكورة اأعاله، اأو عدم ا�سترياد الكمية املطلوبة، يتم الآتي:

اأ - توجيه اإنذار بتوقيع ال�سيد املدير العام واإعطاء مهلة اأ�سبوعني 

ا�سترياد  ع��دم  ح��ال  يف  �سهر  ومهلة  خمالفة،  اإرت��ك��اب  ح��ال  يف 

الكمية املطلوبة.

الكمية املطلوبة خالل  ا�سترياد  اأو  اإزالة املخالفة  اإن مل يتم  ب - 

الق�سيمة  له  خ�س�س  ملن  كتاب  توجيه  يتم  املحددة  املهلة 

باإلغاء عقد التخ�سي�س و�سحب الق�سيمة بتوقيع املدير العام.

ج - القيام باإجراءات ا�سرتجاء الق�سيمة.

يف حالة الطلبات اجلديدة:

يتم رفع مذكرة من قبل الإدارة املخت�سة لنائب املدير العام للتنمية 

املدير  لل�سيد  ترفع  عليها  املوافقة  وبعد  ال�سناعية،  والرتاخي�س 

العام للعر�س على جلنة تخ�سي�س الق�سائم بالتو�سية وفقا لل�سوابط 

�سالفة الذكر.

يف حالة التجديد / اإنهاء عقد التخ�سي�س:

- التجديد مبوافقة الإدارة املخت�سة.

يتم  املطلوبة  الكمية  ا�سترياد  ع��دم  اأو  خمالفات  وج��ود  حالة  يف   -

للتنمية  العام  املدير  لنائب  املخت�سة  الإدارة  قبل  من  مذكرة  اإعداد 

التخ�سي�س  لإلغاء  العام  املدير  للعر�س على  ال�سناعية  والرتاخي�س 

وا�سرتجاع الق�سيمة.

آلية تخصيص قسائم تخزين الصلبوخآلية تخصيص قسائم تخزين الصلبوخ

قرارات وتعاميم وإعالنات
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القت�سادية  اجلمعية  نظمت 

بعنوان:  ع��ام��ة  ن���دوة  الكويتية 

دع��م  يف  ال�����س��ن��اع��ة  »دورة 

القت�ساد الوطني«، وذلك يف 

القت�سادية  اجلمعية  مقر 

الأحد  يوم  م�ساء  الكويتية 

املوافق 7 اأبريل 2013.

ا�ست�سافت  ح��ي��ث 

اجل��م��ع��ي��ة م���دي���ر ع���ام 

لل�سناعة  العامة  الهيئة 

ب����راك   / امل���ه���ن���د����س 

ال�سبيح،  املح�سن  عبد 

دور  على  ال�سوء  لي�سلط 

يف  جهود  من  به  قامت  وما  العامة،  الهيئة 

لأ�سباب  تاأخرت  اأنها  رغم  ال�سناعة  تطوير 

 BOT�ال قانون  تعديل  جانب  اإىل  �سيا�سية 

خالل  ال�سيء  بع�س  تاأخرها  يف  ت�سبب  مما 

ت�ستعد  الهيئة  ان  مبينا  املا�سية،  الفرتات 

�سناعية  ق�سيمة   132 لتخ�سي�س  حاليا 

الفرتة بني  النتهاء منها خالل  ان يتم  على 

منت�سف ونهاية عام 2015.

املقاول  اخ��ت��ي��ار  ق��د مت  ان���ه  واأ����س���اف 

و�ستنتهي  ال�����س��دادي��ة،  منطقة  مل�����رشوع 

احلالية  ال�سنة  نهاية  يف  الرت�سية  اج��راءات 

�سبحان،  منطقة  يف   4 القطعة  ل��ت��اأه��ي��ل 

اخلا�سة  املناق�سة  ط��رح  يتم  ان  متوقعا 

البالغة م�ساحته نحو  النعامي  بتاأهيل م�رشوع 

8 كم مربع بنهاية العام اجلاري، حيث يجري 

وو�سع  امل�رشوع  درا�سة  على  حاليا  العمل 

املخططات الالزمة له.

واأكد ال�سبيح على ان هناك عدة خطوات 

�سناعية  ق�سائم  �سحب  ق����رارات  ب�����س��اأن 

�سحب  حيث  م��ن  ب��دوره��ا  ت��ق��وم  والهيئة 

امل�ساريع  اأ�سحاب  من  ال�سناعية  الأرا�سي 

ن�ساط  اأي  عليها  يقم  مل  التي  اأو  املعطلة 

يف  تاأتي  الأوىل  اخلطوة  ان  حيث  �سناعي، 

ن�ساط �سحب اأرا�س، اأما اخلطوة الثانية تاأتي 

يف تظلم من �سحبت اأر�سه، ومن خاللها يتم 

النظر يف تظلمه من حيث اإعطائه متديدا من 

حصاد الهيئة

»الصبيح«: خالل الفترة من منتصف 2013 حتى 2015 
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في ندوة »دور الصناعة 
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حيث  �سحيحا.  تظلمه  كان  حال  يف  الوقت 

منذ  �سحبت  التي  الق�سائم  عدد  ان  اأو�سح 

بلغ  الهيئة  يف  العام  املدير  من�سب  توليه 

حوايل 84 ق�سيمة.

ال�سناعة  عرفت  الكويت  اأن  اإىل  واأ�سار 

تاأخرت  ولكنها  ال�سفن  �سناعة  اأي��ام  منذ 

مقارنة بالدول املجاورة يف اإ�سارة اإىل �رشورة 

�سينعك�س  ما  الأم��ام  اإىل  النظر  مع  التفاوؤل 

���رشورة  على  م�سددا  جيد،  م�ستقبل  على 

ذات  للنفط  وبدائل  متجددة  م�سادر  ايجاد 

ا�ستمرارية، موؤكدا يف ذات الوقت على �رشورة 

التفكري يف مرحلة ما بعد النفط و�سبل تعزيز 

القت�ساد الوطني، منتقدا اعتماد القت�ساد 

�سبه كلي على �سناعة النفط.

واأ�ساف ال�سبيح ان ال�سناعة والقت�ساد 

اإىل  م�سريا  وثيقاً،  ارتباطا  ببع�س  مرتبطان 

تعتمد  اقت�ساديا  ال��ع��امل  دول  ك��ربى  اأن 

املتعددة  ال�سناعات  على  كبري  ب�سكل 

وال�سغرية، حيث  الكبرية منها واملتو�سطة 

انها متثل نحو 75 يف املئة اإىل 80 يف املئة 

اإىل  اأ�سار  كما  الكربى،  ال��دول  اقت�ساد  من 

انه يف الآونة الأخرية وجد ان متانة القت�ساد 

ال�سيا�سية  قوتها  من  تعزز  للدول  بالن�سبة 

فهو الركيزة الأ�سا�سية التي تزيد قوة تلك 

البلد اأمام الدول الأخرى.

لفتا اإىل دور الدولة يف جذب ال�ستثمارات 

الأجنبية عن طريق ت�رشيع مزيد من القوانني 

اإىل  الكويت  يف  ال�ستثمار  على  امل�سجعة 

جانب توفري الأرا�سي ال�سناعية وتخ�سي�س 

امل�ساحات الالزمة لإقامة امل�سانع عليها من 

اأجل امل�ساهمة يف توظيف ال�سباب الكويتي 

على  بالنفع  تعود  اقت�سادية  فر�س  وخلق 

القت�ساد املحلي.

وفيما يخ�س هجرة اأ�سحاب امل�سانع من 

الكويت اإىل ال�سعودية نظرا لتاأخر الدولة يف 

ال�سبيح  تطرق  ال�سناعية  الق�سائم  منحهم 

الأخرى  الكويت عن كثري من دول  اإىل متيز 

ان  كما  الت�سهيالت،  حيث  من  املنطقة  يف 

الكويت حتظى بدعم ال�سناعة اأكرث بكثري من 

دول اأخرى، �ساربا مثال بكلفة اأجور الأرا�سي 

الكويتي  امل�ستثمر  ال��زام  جانب  اإىل  هناك 

دول  مواطني  من  للتوظيف  معينة  بن�سبة 

جمل�س التعاون اخلليجي، معربا عن حزنه من 

هجرة بع�س امل�سانع اآمال يف ايجاد حلول من 

اأجل احلد من هذه الهجرة.

لل�سناعة  العامة  الهيئة  حر�س  واأك���د 

معاجلة  على  الدولة  يف  امل�سوؤولة  واجلهات 

ندرة الأرا�سي ال�سناعية وال�رشاع يف حتريرها، 

تدفع  ال��ت��ي  ل��ل��ع��وام��ل  تفهمه  اإىل  م�����س��ريا 

باعتبار  البالد  خارج  العمل  اإىل  امل�ستثمرين 

اأن الفر�س ال�ستثمارية يجب ان ت�ستغل يف 

اأق�رش وقت.

وعن دور الهيئة يف دعم احلرف ال�سناعية 

قال ال�سبيح انه مت اأخريا املوافقة 

ع��ل��ى حت��وي��ل احل���رف���ة اإىل 

بعد  م��ن�����س��اأة ���س��ن��اع��ي��ة 

�سنوات  ث���الث  م�سي 

لل�رشوط  وفقا  عليها 

اإ�سافة  وال�سوابط 

معني،  راأ�سمال  اإىل 

م�سيفا ان احلرفيني 

بانتظار �سدور قرار 

فيما  املالية  وزارة 

ب��الإع��ف��اءات  يتعلق 

مل�ساواتها  اجل��م��رك��ي��ة 

باملن�ساآت ال�سناعية.

وعن ا�سرتاطات احل�سول على تراخي�س 

دول  من  اأو  كويتيا  يكون  اأن  منها  �سناعية 

يقوم  اأن  كما  اخلليجي،  ال��ت��ع��اون  جمل�س 

بتقدمي درا�سة جدوى عن امل�رشوع، كما يجب 

القت�ساد  اإىل  اإ�سافة  امل�����رشوع  يحدث  اأن 

عدم  على  للتغلب  باأنه  اأف��اد  كما  الكويتي، 

يتطلب  فقد  بامل�ساريع  اللتزام  يف  اجلدية 

تتوافق  بنكية  كفالة  امل�ستثمر  يقدم  اأن 

مدتها مع مدة تنفيذ امل�رشوع.

وعن ال�سباك الواحد قال اإن هذا امل�رشوع 

لي�ست له عالقة بال�سباك الواحد ملا فيه من 

م�سقة وا�ستنفاد للوقت، معربا عن ا�ستيائه 

املو�سوع  تطوير  ���رشورة  على  والعمل  منه 

جمل�س  اإىل  املو�سوع  رفع  ب�سدد  انه  حيث 

الوزراء.

ك��ان��ت ال��ن��دوة ب����اإدارة الأ���س��ت��اذة منى 

املعرا�س، وبح�سور رجال الأعمال ال�سناعيني 

يتقدمهم رئي�س احتاد ال�سناعات الكويتية 

ح�سني اخلرايف، ورئي�س اجلمعية القت�سادية 

طارق ال�سالح.

»الهيئة« تستعد لتخصيص 132 قسيمة صناعية
في دعم االقتصاد الوطني«
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زار  وفد من ال� UNIDO مقر الهيئة العامة لل�سناعة يف الفرتة 

التناف�سية  القدرة  تعزيز  م�رشوع  اإط��ار  يف   2013/3/21-13 من 

الأمم املتحدة  الكويت بالتعاون مع منظمة  ال�سناعية لدى  للمن�ساآت 

للتنمية ال�سناعية UNIDO وجاءت الزيارة لتغطية هدفني رئي�سيني 

من امل�رشوع.

الت�سدير  متطلبات  يف  ال�سناعية  للمن�ساآت  تدريبية  دورة  عقد   -  1

للدخول اإىل �سوق الحتاد الأوروبي على مدى 3 اأيام وهي اإحدى 

الدورات املقررة من املقرتح الفني للم�رشوع.

لدى  الت�سديرية  ال�سرتاتيجية  وتطوير  تقييم  م�رشوع  مناق�سة   -  2

2012/12/5 باإ�سافته على  الكويت والتي مت موؤخراً بتاريخ 

وال�ستفادة  املنظمة  مع  التنفيذ  قيد  احل��ايل  للم�رشوع  العقد 

الكويت  لدولة  الأمت��اين  ال�سندوق   له يف  املخ�س�س  املبلغ  من 

الإدارات  مع  مواعيد  تن�سيق  من  لزمه  وما   ،UNIDO ل�  لدى 

املعنية بالهيئة العامة لل�سناعة واجلهات اخلارجية ذات العالقة 

بال�سادرات حيث قام الوفد مبقابلة كل من:

اأولً: الهيئة العامة لل�سناعة

 1 - اإدارة تنمية ال�سادرات والإر�ساد الت�سديري

2  - اإدارة املعار�س والفر�س الت�سديرية

3 - اإدارة مركز املعلومات ودعم القرار

ثانياً: اجلهات اخلارجية

1 - غرفة جتارة و�سناعة الكويت

2 - احتاد ال�سناعات الكويتية

3 - البنك ال�سناعي

4 - املوؤ�س�سة العربية ل�سمان ال�ستثمار

4 - اإدارة الإح�ساء املركزية

6 - معهد الكويت لالأبحاث العلمية

7 - املوؤ�س�سة العامة للموانئ

8 - الإدارة العامة للجمارك

9 - �رشكة ايكويت

10 - م�سنع الو�سول للوائح ال�سرت

11 - �رشكة مطاحن الدقيق الكويتية

املتعلقة  املوا�سيع  مناق�سة  الجتماعات  تلك  خ��الل  مت  وق��د 

البيانات  بع�س  وجمع  الكويت  لدولة  الت�سديرية  بال�سرتاتيجية 

والح�ساءات املتعلقة بالواردات وال�سادرات ومناق�سة امل�ساكل 

واملعوقات التي تواجه امل�سنعني يف ا�سترياد 

منتجاتهم  وت�����س��دي��ر  الأول���ي���ة  امل����واد 

للخارج.

كما عقد اجتماع نهائي مع اإدارة تنمية 

الت�سديري  والإر���س��اد  ال�سادرات 

ال���ربام���ج  م���راج���ع���ة  مت  ح���ي���ث 

�سمن  امل���درج���ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة 

الت�سديرية  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 

ل���دول���ة ال���ك���وي���ت، ق���د متت 

للوقوف  والتقييم  امل��راج��ع��ة 

على ت�سل�سل و�سع كل برنامج 

الوقت احلايل،  اإىل  منذ تنفيذه 

وخالل الجتماع مت التفاق على 

 UNIDO ال�  م�ست�ساري  تزويد 

على عدد من امل�ستندات والوثائق 

القادمة  املرحلة  ل�ستكمال  متهيداً 

الالزمة للم�رشوع.

حصاد الهيئة

اليونيدو في زيارة للهيئة العامة للصناعة
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بالتعاون  لل�سناعة  العامة  الهيئة  نظمت 

مع منظمة الأمم املتحدة للتنمية ال�سناعية 

متطلبات  حول  تدريب  ور�سة   UNIDO
اإىل ���س��وق الحت���اد  ل��ل��دخ��ول  ال��ت�����س��دي��ر 

الأوروبي خالل الفرتة من 18-20 مار�س 

املا�سي.

وق��د مت  ال��رتك��ي��ز يف ه��ذه ال��ور���س��ة على 

املوا�سيع التالية:

>  م�ساعدة امل�سنعني املحليني يف التعرف 
اأ�سواق  يف  التجارية  الأعمال  بيئة  على 

الحتاد الأوروبي

هذه  بدخول  يتعلق  ما  بجميع  المل��ام    <
الأ�سواق من املوا�سفات الفنية ووثائق 

الت�سدير و�رشوط الت�سليم وامل�سوؤولية 

عن املنتجات.

للموؤ�س�سات  التناف�سية  ال��ق��درة  زي��ادة   <
ال�سناعية وتكييف منتجاتها مبا يتالءم 

اخلا�سة  وامل��ع��اي��ري  امل��ت��ط��ل��ب��ات  م���ع 

بالأ�سواق الأوروبية.

>  و�سع ا�سرتاتيجيات ت�سويق خا�سة بهذه 
الأ�سواق

اخللفية

التمكن من الدخول اإىل اأ�سواق الت�سدير هو 

املوؤ�س�سات  وانتاجية  لتعزيز منو  اأمرحا�سم 

ال�سغرى واملتو�سطة خا�سة يف ظل العوملة 

وزي����ادة حت��ري��ر الأ����س���واق. ول��ك��ن يف كثري 

ال�سغرية  املوؤ�س�سات  تفتقر  الأحيان  من 

واملعلومات  الأزم���ة  ملعرفة  واملتو�سطة 

اأ�سواق  اقتحام  على  ت�ساعدها  التي  الفنية 

جديدة.

ويف هذا ال�سدد اأن�ساأ الحتاد الأوروبي اأكرب 

واأعد  العاملي  القت�ساد  يف  موحدة  �سوق 

جميع  على  تطبق  و�سفافة  وا�سحة  قواعد 

ال�رشكاء التجاريني.

الذين  م�ستهلك  مليون  اخلم�سمائة  ان 

ميثلون  الأوروب���ي  الحت��اد  يف  يعي�سون 

وتقدم  رب��ح��اً  الأك���رث  ال��ع��امل  يف  ال�سوق 

فر�سا متعددة للم�سدرين من جميع انحاء 

العامل. ميثل الحتاد الأوروبي 25.5 يف 

 )GDP( املائة من الدخل العاملي اخلام

ي��ورو   25000 ت��ف��وق  ���رشائ��ي��ة  ب��ق��درة 

لل�سخ�س الواحد.

علماً باأنه للو�سول اإىل هذه ال�سوق املوحدة 

حصاد الهيئة

»الهيئة« تنظم ورشة تدريب حول متطلبات 
التصدير للدخول إلى سوق االتحاد األوروبي
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معلومات  اإىل  امل�سدر  يحتاج  واملفتوحة 

دقيقة حول الأنظمة وكيفية تلبية متطلبات 

ومعايري الحتاد الأوروبي.

كما يحتاج امل�سدر اإىل معرفة املزيد عن 

العمالء بالحتاد الأوروبي وكل الطلبيات 

يف خمتلف القطاعات. لهذا الغر�س فمن 

امل�ستح�سن اأن يبني امل�سدر ا�سرتاتيجية 

طلبيات  ت�سخي�س  ل��ه  ت��خ��ول  ترويجية 

اأكرث  الحتاد الأوروبي ومتكنه من ك�سب 

بالحتاد  امل�����س��ت��وردي��ن  ب�سبكة  دراي���ة 

الأوروبي.

هدف ومنهجية ور�سة العمل

معرفة  تعزيز  هو  التدريب  هذا  من  الهدف 

ال�سغرية  املوؤ�س�سات  م��دي��ري  وق����درات 

الحتاد  اأ���س��واق  اإىل  للدخول  واملتو�سطة 

الأوروبي.

يجب عليهم اأن يكونوا اأكرث دراية مبتطلبات 

ال�سوق  اإىل  ل��ل��دخ��ول  الأوروب�����ي  الحت����اد 

ال�سترياد،  اج���راءات   : املوحدة  الأوروب��ي��ة 

الر�سوم  امل�سافة،  القيمة   �رشيبة  قواعد 

اجلمركية .

و�سيتم الرتكيز اأي�ساً على بناء ا�سرتاتيجية 

امكانيات  ع��ن  امل��زي��د  ملعرفة  للت�سوق 

الرتويج  و كيفية  الأوروب��ي  الحت��اد  �سوق 

للمنتجات الكويتية مع التعر�س اإىل بع�س 

يجب  التي  الهامة  الت�سويقية  الأدوات 

ا�ستغاللها.

خالل  الت�ساركي  النهج  ي�ستخدم  و�سوف 

واقعية  حالت  درا�سة  �ستم  كما  التدريب. 

وتقدمي ق�س�س جناح من تون�س مع العتماد 

مع  كنماذج  تتم  عملية  متارين  على  اأي�ساً 

يف  الراغبة  الكويتية  املوؤ�س�سات  بع�س 

الت�سدير اإىل الحتاد الأوروبي.

جدول الأعمال 

الربعاء 20 مار�سالثالثاء 19 مار�سالثنني 18 مار�س

ترحاب بامل�ساركني

تقدمي حول �سوق الحتاد الأوروبي

عر�س مف�سل لجراءات ال�سترياد اإىل 

�سوق الحتاد الأوروبي

الت�سدير اإىل �سوق الحتاد الأوروبي:

التجربة التون�سية

اتفاقيات التجارة احلرة مع الحتاد 

الأوروبي.

عالقة الحتاد الأوروبي مع الكويت

عر�س مف�سل لجراءات ال�سترياد اإىل 

�سوق الحتاد الأوروبي

)متابعة(

نظرية عامة حول امكانيات �سوق الحتاد 

الأوروبي

املتطلبات العامة للت�سدير اإىل �سوق 

الحتاد الأوروبي

معلوم اجلمارك والتعريفات التف�سيلية 

متارين عملية

التو�سيات الرئي�سية لإعداد ا�سرتاتيجية 

ت�سدير اإىل اأ�سواق الحتاد الأوروبي )على 

م�ستويات النتاج والت�سويق و الدعم املايل(
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اإعداد : بدور املطوع

اجلديد  تقدمي  على  لل�سناعة  العامة  الهيئة  حر�س  اإط��ار  يف 

واملتطور من الربامج التدريبية، والتي تهدف اإىل تطوير وتنمية 

الكوادر العاملة يف الهيئة وحتقيق الأداء املتميز للموظف واأعلى 

اأ�ستكمل   امل��ب��داأ  ه��ذا  من  وانطالقا  العمل.  يف  اجل���ودة  درج���ات 

ال�سنوية  التدريبية  اخلطة  تنفيذ  بالهيئة  ال��ت��دري��ب  ق�سم 

2013/2012 التي تعتمد اأ�سا�سا على الحتياجات التدريبية 

لإدارات الهيئة حيث مت تدريب عدد )161( متدربا خالل �سهري 

فرباير ومار�س موزعني على الدورات التالية:

الدروات املحلية:

1 - الأ�ساليب احلديثة يف التدقيق الداخلي والرقابة املالية:

العلمية  الأ�ساليب  باأحدث  امل�ساركني  اإىل تزويد  الربنامج  يهدف 

املالية  والرقابة  التدقيق  لعملية  املهنية  والقواعد  واملبادئ 

والإدارية ودرا�سة امل�ساكل العملية للتدقيق.

2 - �سهادة مقومات الذكاء الإداري ال�سرتاتيجي للموظف الفعال:

اك�����س��اب  اإىل  ال���ربن���ام���ج  ي���ه���دف 

ومقومات  م��ه��ارات  امل�ساركني 

خالل  م��ن  ال��ع��م��ل  م��ه��ام  اأداء 

التي  الأدوات  على  التعرف 

ت�سكل ماهية الذكاء الإداري 

ال�سرتاتيجي.

3 - املهارات الإدارية 

وال�سلوكية للموظف:

يهدف الربنامج اإىل تنمية 

امل�ساركني  م����ه����ارات 

لتحقيق النجاح يف تعديل 

ال�سلوك غري املنتج باأداء 

العمل وحتقيق التناغم مع 

الآخرين.

الناجح  املوظف  �سمات   -  4

ومهارات التعامل:

ت��زوي��د  اإىل  ال���ربن���ام���ج  ي���ه���دف 

امل�ساركني مبفهوم املوظف الناجح و�سماته ال�سخ�سية والعملية 

ورفع  الآخرين  مع  الت�سال  يف  والنموذجي  الراقي  الأداء  وفنون 

كفاءة الأداء اأثناء التعامل معهم.

5 - ن�سائح جوهرية للموظف الناجح:

يهدف الربنامج اإىل عر�س وحتليل الجتاهات واملفاهيم املعا�رشة 

لالإدارة ومقومات املدير الفعال الذي ي�ستطيع التاأثري على الآخرين 

وحتفيزهم من خالل اإقامة العالقات الدافعة لهم.

6 - حتدي احلياة الوظيفية باإيجابية:

يهدف الربنامج اإىل تدريب امل�ساركني على تطبيق مهارات ابراز 

ال�سخ�سية واملكانة يف عملهم وتطوير اجتاهاتهم بالتعامل مع بيئة 

العمل وا�ستخدام تقنية قوة الطاقة الذاتية يف حياتنا اليومية.

7 - الطاقة وتاأثريها على الإنتاجية يف العمل للرتكيز واإزالة الإحباط:

احلديثة  بالأ�ساليب  امل�ساركني  تعريف  اإىل  الربنامج  يهدف 

وكيفية  والدافعية  احلافز  وبناء  النف�سية  ال�سغوط  من  للتخل�س 

والقلق  ال�سغوط  من  والتخل�س  بالر�سا  الداخلي  ال�سعور  تنمية 

وال�سطراب وكيفية تعزيز الثقة بالذات.

حصاد الهيئة

161 متدربًا الحصاد التدريبي لشهري فبراير ومارس
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8 - التجربة اليابانية يف الإدارة:

اليابانية  الإدارة  باأ�ساليب  اإىل تزويد امل�ساركني  يهدف الربنامج 

اليابانية  الإدارة  ا�سرتاتيجية  على  والتعرف  النفاق  تر�سيد  يف 

)كايزن( لتحقيق ن�سب عالية من الأداء الفعال.

9 - خطوات ومتطلبات تعيني اجلهات املقبولة:

يهدف الربنامج اإىل التعريف بعملية تعيني اجلهات املقبولة لتقومي 

املطابقة من خالل �رشح الإطار القانوين واملتطلبات والإجراء.

الدورات التعاقدية:

امل�ساريع  لإق��ام��ة  احلكومية  اجل��ه��ات  ا���س��رتاط��ات   -  1

الإن�سائية:

ال�سرتاطات  ع��ل��ى  امل��ت��درب��ني  ت��ع��ري��ف  اإىل  ال��ربن��ام��ج  ي��ه��دف 

والدورة  احلكومية  باجلهات  اخلا�سة 

ان�ساين  م�رشوع  لإقامة  امل�ستندية 

على  املتدرب  تاأهيل  يت�سمن 

احت�ساب تكاليف امل�رشوعات 

الهند�سية ور�سد امليزانية 

للم�ساريع  ال��ت��ق��دي��ري��ة 

املزمع اإقامتها.

�سحب  ط��ري��ق��ة   -  2

العينات )لعب الأطفال 

+ اأجهزة كهربائية(:

اإىل  ال���ربن���ام���ج  ي���ه���دف 

العينة  اخ��ت��ي��ار  ك��ي��ف��ي��ة 

متبعة  خ��ط��وات  خ���الل  م��ن 

مدرو�سة وانتقاء عينة ممثلة 

عينة  على  احل�سول  وكيفية 

منا�سبة.



العدد الثمانون - مايو 2013 24

العالمية لدعم  الثانية من احلملة  انطالق املرحلة  ال�سبيح  براك  العامة لل�سناعة  الهيئة  اأعلن مدير عام 

للحملة  الوىل  املرحلة  انتهاء  بعد  وذلك  مني«،  الوطني قريب  »املنتج  �سعار  الوطني حتت  املنتج  وترويج 

والتي كانت حتت �سعار »املنتج الوطني منا وفينا«.

واكد ال�سبيح خالل موؤمتر �سحايف عقدته الهيئة بهذه املنا�سبة ان الهيئة تويل احلملة اأهمية كبرية 

اأحد  التي ت�سكل  ملا لها من تاأثري مبا�رش على ت�سجيع ودعم ال�سناعات الكويتية واملنتجات الوطنية 

الروافد الهامة للدخل الوطني، وذلك للعمل على رفع ن�سبة م�ساهمتها يف دعم القت�ساد الوطني مع 

زيادة رقعة القطاع ال�سناعي وتنميته وتطويره.

وا�ساف قائال اأن اختيار �سعار املرحلة الأوىل من احلملة »املنتج الوطني منا وفينا« يعرب 

التعامل مع ق�سايانا  التي يجب ان نعتمدها جميعا كاأ�سلوب ومنهج يف  ال�رشاكة  عن �سيغة 

الوطنية باعتبار ان دعم املنتج الوطني من خالل التعريف به وت�سجيع �رشائه واجب وطني، 

يف  تتوافر  ل  اأف�سلية  من  الوطني  املنتج  به  يتميز  ما  على  يوؤكد  ال�سعار  هذا  واختيار 

انتاجه ونقله وتخزينه و�سول  التي تتطلب مرور فرتة زمنية بني  غريه من املنتجات 

اىل امل�ستهلك، وهذا بال �سك ينعك�س على اأف�سلية املنتج الوطني من حيث اجلودة 

اجلودة  عالمة  على  حا�سلة  املحلية  واملنتجات  امل�سانع  معظم  واإن  خا�سة  وال�سعر، 

الكويتية وغري الكويتية بال�سافة اىل �سهادات الأيزو.

ومن جانبه اكد نائب املدير العام لتنمية ال�سادرات ال�سناعية باين الهاجري ان 

حملة دعم املنتج الوطني تهدف اىل دعم وترويج املنتج الوطني من خالل الو�سائل 

العالمية املختلفة حيث بداأت احلملة يف عام 2012 و�ست�ستمر ملدة 3 �سنوات حتى 

نهاية 2014.

واأكد على ان املنتج الوطني ي�ستحق الدعم لنه يتمتع بجودة و�سعر منا�سب ا�ستطاع 

من خالله اثبات وجوده يف ال�سوق املحلي واخرتاق ال�سواق اخلارجية.

له لن يتوقف عند احلملة بل  الوطني والرتويج  للمنتج  الهيئة  ان دعم  وا�سار اىل 

�ستعمل الهيئة على تنظيم م�ساريع اخرى ت�سجيعا للمنتجني وامل�سنعني، م�سددا على 

اهمية الدور العالمي يف دعم وت�سجيع املنتج الوطني والرتويج له.

حصاد الهيئة

الصبيح: نسعى لدعم القطاع الصناعي 
»هيئة الصناعة« تطلق المرحلة الثانية 
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وزيادة مساهمته في االقتصاد الوطني
من حملة دعم وترويج المنتج الوطني
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للرتويج  الإعالمية  احلملة  لأنظمة  ا�ستمرارا 

عن املنتج الوطني »منا وفينا« التي تنظمها 

مت  الثاين  عامها  يف  لل�سناعة  العامة  الهيئة 

اإقامة العديد من املعار�س الرتويجية للحملة 

يف جممعي البريق ومارينا، بالإ�سافة اإىل �رشق، 

وذلك بح�سور مدير اإدارة الرتويج والفر�س 

الإعالمية  احلملة  رئي�س  ونائب  الت�سديرية 

وفينا«  »منا  الوطني  املنتج  ع��ن  ل��رتوي��ج 

بالهيئة م. زينب ح�سني، وعلى هام�س هذه 

اإقبال من اجلمهور  والتي �سهدت  املعار�س 

قالت ح�سني انهم يف�سلون اإقامة املعار�س 

الرتويجية للحملة خالل عطلة نهاية الأ�سبوع 

حصاد الهيئة

»منـا وفيـنا« في المجمعات 
ترويجية للحملة اإلعالمية 
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التجارية والمدارس إلقامة معارض 
للترويج عن المنتج الوطني

يف املجمعات التجارية نظرا لتوافد اجلمهور 

يف تلك الأماكن، م�سيفة اأنهم يحر�سون على 

اأن يكون معر�س »منا وفينا« يف مكان حيوي 

من اأي جممع يقام فيه حتى يلفت نظر الرواد 

هو  للحملة  الرئي�سي  ال��ه��دف  لأن  للمجمع 

اأكرب  وا�ستهداف  الوطني  باملنتج  التعريف 

كلمة  لتاأ�سيل  اجلمهور  من  ممكنة  �رشيحة 

منتج وطني يف اأذهانهم.

يف  م�ستمرة  الفعاليات  اأن  ح�سني  واأك���دت 

واأن  القادمة  ال��ف��رتة  خ��الل  اأخ���رى  جممعات 

الإعالم عن احلملة م�ستمر اأي�ساً، لفتة اإىل اأن 

الهيئة العامة لل�سناعة ل تاألو جهدا يف تنظيم 

اأي فعالية من �ساأنها اإجناح تلك احلملة التي 

حققت  وتكون  بنجاح  تتم  اأن  على  حتر�س 

الهدف املرجو منها. واأ�سارت اإىل اأنه من خالل 

كل الفعاليات ال�سابقة للحملة لحظت اأن ما 

»منا  احلملة  �سعار  هو  اجلمهور  نظر  يلفت 

وفينا« ومن خالل هذا ال�سعار يبداأ بالت�ساوؤل، 

متمنية من كل من يرى �سعار احلملة اأو يقراأ 

عنها اأو ي�ساهد اأي فعالية لها اأن يعي اأهمية 

دعم املنتج الوطني �سواء من املواطن اأو من 

املقيم واأن ذلك يكون من خالل �رشائه الذي 

ميثل يف النهاية دعما لالقت�ساد الوطني.

عدة  يف  احلملة  ���س��ارك��ت  اآخ���ر  �سعيد  على 

معار�س اأقيمت يف ثانوية اجلابرية ومدر�سة 

ال�سوء  القاء  بهدف  بنات  امل�سرتكة  خولة 

الذي  الفعال  والدور  الوطنية  على �سناعتنا 

تقوم به الهيئة يف تطوير ال�سناعة ودعمها 

لتعريف الطالبات باأهمية املنتجات الوطنية 

وت�سجيعها خللق جبيل واع بهذا ال�ساأن.
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ساهمت في دعم المنتج 
الوطني  كخطوة للنهوض 

بالصناعة الكويتية
»ال�سناعة والتنمية«:  خا�س – 

ت�ساعد على ترويج املنتج الوطني، وتهدف اإىل التعريف به، ول�سيما 

 ... املحلي  ال�سوق  يف  املناف�سة  املنتجات  ملواجهة  قويا  داعما  متثل 

اإنها حملة )منا وفينا( للعام الثاين على التوايل بعد ان حققت احلملة 

ال�سابقة للعام املا�سي الهدف املرجو منها بح�سب ت�رشيحات �سناعيني 

ومواطنني وم�سوؤويل احلملة.

حملة )منا وفينا( ا�سبحت على ل�سان املواطنني كافة اأثرت ب�سكل 

الذي فعال ي�ستطيع مناف�سة  الوطني  كبري يف جملة مبيعات املنتج 

املنتجات الجنبية ب�سكل وا�سح، بل واأدت يف حتويل واجهة املواطن 

الكويتي لالجتاه اإىل �رشاء املنتجات ال�سناعية الكويتية التي متالأ 

اأرفف اجلمعيات التعاونية واملجمعات ال�ستهالكية كافة.

ان  توؤكد  التوايل  الثاين على  ان حملة )منا وفينا( ولعامها  اإذ 

املنتج الكويتي يحتاج اإىل الدعم من الطراف كافة �سواء اجلهات 

امل�سوؤولة اأو اجلمعيات التعاونية اأو امل�ستهلكني الذين بدورهم 

الكبري هم من ي�ساهمون يف الرتقاء باملنتج الوطني.

اأعلن عنها موؤخرا للعام الثاين على التوايل،  واحلملة التي 

املنتج  وت�سويق  وتن�سيط  ترويج  يف  رئي�سيا  داعما  �ستكون 

الوطني، وان اجلهات كافة من جمعيات ومواطنني م�سوؤولون 

عن دعم املنتج، وان فكرة )منا وفينا( �ستوؤدي يف النهاية 

والرتقاء  امل�سانع  وتن�سيط عمل  باملنتجات  التعريف  اإىل 

بال�سناعات الوطنية. 

مواطنون ل� »الصناعة والتنمية« :

إستطالع ميداين
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العام لتنمية  نائب املدير  البداية قال  يف 

العامة  الهيئة  يف  ال�سناعية  ال�����س��ادرات 

اإىل  اأن احلملة تهدف  لل�سناعة، باين الهاجري 

الرتويج وتعريف كل النا�س باملنتج الوطني، 

ان  ح��ني  يف  م�ستمرة،  احلملة  فعاليات  وان 

املرحلة املقبلة �ست�سهد العديد من الفعاليات 

التي �ست�ساعد على ترويج املنتج الوطني.

العامة  )الهيئة  اأن  اإىل  الهاجري  ولفت 

ت�سجيع  ب�سكل كبري على  لل�سناعة( حري�سة 

الت�سنيع وامل�سنعني من خالل تلك احلملة، 

والتي تعترب اأكرب حملة اإعالمية للرتويج عن 

واأن  كله،  اخلليج  منطقة  يف  الوطني  املنتج 

التي  الوطنية  املنتجات  من  العديد  هناك 

يعرفها  ل  ذل��ك  وم��ع  عالية،  ب��ج��ودة  تتميز 

امل�ستهلك �سواء كان مواطنا اأو مقيما، وذلك 

والإع���الن  ل��ه  للرتويج  يحتاج  منتج  اأي  لأن 

)منا  حملة  مثل  �سخمة  حمالت  خالل  من  عنه 

وفينا(.

ت�ستهدف  احلملة  »فعاليات  واأ���س��اف 

الأم��اك��ن امل��ع��روف��ة ب��ك��رثة م��رت��ادي��ه��ا مثل 

واجلمعيات،  ال��ك��ربى  التجارية  املجمعات 

الأماكن  ه��ذه  يف  احلملة  ممثلو  يتواجد  اإذ 

الوطني  للمنتج  امل�ستهلك  نظر  يلفتوا  كي 

زيادة  اأن��ه  يف  تتمثل  والتي  �رشائه،  واأهمية 

زيادة  على  ي�ساعد  اأن��ه  كما  القومي  للدخل 

توفري  وبالتايل  واملنتجات،  امل�سانع  عدد 

فر�س عمل لل�سباب«.

واملنتجني  امل�سنعني  الهاجري  ودع��ا 

الهيئة  بها  قامت  التي  احلملة  يف  امل�ساركة 

الرتويج عن منتجاتهم  اأجل  اأجلهم، ومن  من 

وخدمة ال�سناعات الوطنية ب�سكل عام، ومتنى 

امل�ساركة  اأي�سا  التعاونية  اجلمعيات  من 

الذي  الأول  امل��ك��ان  باعتبارها  احلملة  يف 

واأي�سا  حاجاته،  ل�رشاء  امل�ستهلك  ي�ستهدفه 

التي  الكويتية  املنتجات  من  العديد  لوجود 

ي�ستخدمها امل�ستهلك يف اجلمعيات التعاونية 

اآخر بل بالعك�س  اأي منتج  ول تقل جودة عن 

رمبا تكون جودتها اأعلى بكثري، ولكنها فقط 

هذا  ب��اأن  امل�ستهلك  نظر  يلفت  ملن  حتتاج 

يحتاج  فقط  ولكنه  ومم��ت��ازا  وطني  املنتج 

لدعم امل�ستهلك من خالل �رشائه.

الرتويج  اإدارة  اآخر قالت مدير  من جانب 

احلملة  رئي�س  ونائب  الت�سديرية،  والفر�س 

)منا  الوطني  املنتج  عن  للرتويج  الإعالمية 

زينب  لل�سناعة  العامة  الهيئة  يف  وفينا( 

تقدمي  ع��ل��ى  ح��ري�����س��ة  ال��ه��ي��ئ��ة  ان  ح�سني 

الت�سهيالت كافة للم�سنعني واملنتجني من 

ملنتجاتهم،  الرتويج  على  م�ساعدتهم  خالل 

وذلك اأكرب ت�سجيع ملنتجاتهم.

واأ�سارت ح�سني اإىل اأنه »اإميانا من الهيئة 

الوطني  املنتج  ب��ج��ودة  لل�سناعة  ال��ع��ام��ة 

وموا�سفاته  وت�سنيعه  مكوناته  يف  ومتيزه 

)منا  جاءت حملة  العاملية،  املوا�سفات  لكل 

للم�ستهلك«، لفتة  لتوؤكد على ذلك  وفينا( 
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مواطنا  كان  �سواء  امل�ستهلك  جتاوب  اأن  اإل 

من خالل  يتم  واأهدافها  احلملة  مع  مقيما  اأو 

�رشائه للمنتج الوطني وهذا هو دوره، وبذلك 

وللم�سانع  القومي  لالقت�ساد  الدعم  يكون 

التي توفر فر�س عمل لل�سباب الكويتي. 

الوطني  املنتج  اأن  على  ح�سني  واأك��دت 

يتميز  جدا  عالية  بجودة  متيزه  اإىل  اإ�سافة 

م��ا ق��ورن  اإذا  امل��ن��ا���س��ب،  ب�����س��ع��ره  اأي�����س��ا 

باملنتجات الأخرى التي تعترب مرتفعة ال�سعر 

ب�سبب امل�ساريف التي ت�ساف ل�سعر املنتج 

لتعوي�س تكلفة �سحنه ونقله من دولة لأخرى، 

واأ�سافت » يعترب املنتج الوطني اأكرث جودة 

مبا�رشة،  للم�ستهلك  امل�سانع  ينتقل من  لأنه 

مثل  طويلة  لفرتات  للتخزين  يتعر�س  ول 

احلملة  ت�سهد  اأن  متمنية  الأخ��رى،  املنتجات 

خالل الفرتة املقبلة م�ساركة من امل�سنعني 

ومن امل�ستهلكني لتكتمل ال�سورة الرتويجية 

والت�سجيعية للمنتج الوطني.

من جانب اآخر قال املواطن علي �سامل ان 

املنتج  ا�سهمت يف ترويج  )منا وفينا(  حلمة 

الوطني، وقامت برتويج ال�سناعات الوطنية 

الكويتية ب�سكل يليق بتلك املنتجات، م�سريا 

الكثري  منا  ي�ستحق  الكويتي  املنتج  اأن  اإىل 

كي ندعمه.

التعاونية  اجلمعيات  اأن  اإىل  �سامل  ولفت 

تد�سني  مت  ان  منذ  الوطني  املنتج  تدعم 

ترتقي  التي  الكبرية  العالمية  احلملة  تلك 

باملنتج الوطني، لفتا اإىل اأن 

الكويتية  املنتجات 

متالأ الرفف يف املجمعات، وتتمتع مبوا�سفات 

عالية اجلودة جتعلنا نف�سلها عن املنتجات 

الجنبية املناف�سة.

يف  كبري  ب��دور  قامت  احلملة   « واأ���س��اف 

جميع  وان  الوطنية،  ملنتجاتنا  نظرنا  توجيه 

املنتجات املحلية حتتاج مل�ساندة من جميع 

إستطالع ميداين
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زينب ح�سني :

املنتج الوطني اإ�سافة 

بـــجـــودة  متــــيــــزه  اإىل 

اأي�سا  عالية جدا يتميز 

بـــ�ـــســـعـــره املــنــا�ــســب

الهاجري :

»الهيئة« حري�سة ب�سكل 

ت�سجيع  عــلــى  كــبــر 

الت�سنيع وامل�سنعني 

مـــــن خـــــــال احلـــمـــلـــة
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املواطنني �سواء باحلمالت اأو من غريها، حيث 

الوطنية كانت مهملة يف  ان جميع املنتجات 

الآن  اأم��ا  لها،  كافية  دعاية  وب��دون  ال�سابق 

ومن خالل احلملة اأ�سبحت تلقى اقبال كبريا 

وب�سكل ملحوظ«.

واأيد �سامل فكرة حملة )منا وفينا( والتي 

الوطنية  املنتجات  مع  الوقوف  اإىل  تهدف 

العامة  الهيئة  دور  وان  ب��ه��ا،  وال��ت��ع��ري��ف 

للمنتجات  قويا  داعما  تعترب  التي  لل�سناعة 

ترويج  يف  ك��ب��ري  ب�سكل  ���س��اه��م  ال��وط��ن��ي��ة 

احلمالت  خالل  من  �سواء  الوطنية  املنتجات 

تذليل  ول���س��ي��م��ا  الع��الم��ي��ة،  او  الع��الن��ي��ة 

ال�سعاب من امام ال�سناعيني الكويتيني.

املتلقم  اهلل  عبد  املواطن  قال  جهته  من 

غذائية  منتجات  من  الوطنية  ال�سناعات  ان 

ان  ب��ع��د  امل��واط��ن��ني  ان��ظ��ار  حم��ط  ا�سبحت 

بدعم  لل�سناعة  ال��ع��ام��ة  ال��ه��ي��ئ��ة  اه��ت��م��ت 

املنتجات الوطنية من خالل حملتها منا وفينا 

باملنتج  الهتمام  ���رشورة  على  رك��زت  التي 

ال��وط��ن��ي، ول���س��ي��م��ا �����رشورة ���رشائ��ه ودعمه 

ادى  للمنتجات  التعاونية  اجلمعيات  واظهار 

وامللحوظ  الكبري  والقبال  به  النهو�س  اإىل 

على �رشائه.

اجلمعيات  اأغ���ل���ب  ان  امل��ت��ل��ق��م  وب���ني 

التعاونية لعبت دورا مهما خالل العام املا�سي 

واحلايل، يف اهتمامها بعر�س املنتج الوطني 

والهتمام به، وان حملة منا وفينا جاءت من 

اأجل تن�سيط هذا املفهوم وتعريف املواطن 

ان تدعم من  التي يجب  الوطنية  باملنتجات 

ق��ب��ل م��واط��ن��ي��ه��ا، لف��ت��ا يف 

الوقت نف�سه اإىل اأن 

هذه احلملة �ساهمت اي�سا يف تن�سيط مبيعات 

نظرا  عليه  الوافدين  واقبال  الوطني  املنتج 

ل�سعره املعقول وموا�سفاته العاملية التي ل 

تقل اأبدا عن املنتجات العاملية.
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�سعود الديحاين :

نوؤيد دعم املنتج الوطني 

ـــفـــرات  ل يــ�ــســتــمــر  واأن 

طـــويـــلـــة حـــتـــى يــتــعــود 

�سرائه  عــلــى  املــــواطــــن 

عبد اللـه املتلقم :

اجلمعيات لعبت دورا مهما 

املا�سي  الـــعـــامـــني  خــــال 

واحلــــــــــايل واهـــتـــمـــامـــهـــا 

الوطني املــنــتــج  بــعــر�ــض 
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املنتجات  مناف�سة  ان  املتقلم  واأك���د 

ان  يجب  الجنبية  املنتجات  م��ع  الوطنية 

تواجه بحمالت مثل حملة منا وفينا، ويجب ان 

يكون املواطن له دور كبري يف دعم منتجاتنا 

الوطنية من خالل �رشائه للمنتجات الوطنية.

الديحاين  �سعود  املواطن  قال  جهته  من 

ان حملة )منا وفينا( للعام الثاين على التوايل 

من  والتي  طويلة  لفرتات  ت�ستمر  ان  يجب 

�ساأنها ان تذكر املواطن باأولوية ال�رشاء للمنتج 

الوطني والبتعاد عن �رشاء املنتجات املناف�سة 

املنتج  ان  على  نف�سه  الوقت  يف  موؤكدا  لها، 

الوطني يحتاج للم�ساندة يف الوقت الراهن يف 

ب�سكل  لل�سوق  مناف�سة  منتجات  دخلت  وقت 

كبري وتناف�س جميع منتجاتنا الكويتية، الأمر 

الذي يحتاج  اإىل ت�سافر اجلهود من اأجل ابقاء 

دعمه  خ��الل  من  ال�ساحة  يف  الوطني  املنتج 

ل�رشاء  التوعوية  احل��م��الت  وتكثيف  و���رشائ��ه 

ودعم ال�سناعات الكويتية.

العامة  الهيئة  ان  على  الديحاين  واأك��د 

املنتج  ت��دع��م  وم��ازال��ت  دع��م��ت  لل�سناعة 

دور  ان  حيث  الدعم،  ا�سكال  بجميع  الوطني 

املنتج  لدعم  الرئي�سي  ال���دور  ه��و  الهيئة 

ان  يف  املواطن  دور  ياأتي  ثم  ومن  الوطني، 

الوطنية  للمنتجات  ال�����رشاء  بعمليات  يقوم 

نراه  ما  وه��ذا  ال�رشاء،  يف  الولوية  واعطائها 

الآن يف ان املواطن الكويتي يبحث حاليا عن 

املنتج الكويتي ل�رشائه.

واأ�ساف » ناأمل يف ان يكون الدعم القائم 

من قبل الهيئة العامة لل�سناعة واخلا�س بدعم 

حتى  طويلة  لفرتات  ي�ستمر  الوطني  املنتج 

الكويتي،  املنتج  �رشاء  على  املواطن  يتعود 

قادرة  الوطنية  املنتجات  ان  يكت�سف  وان 

على املناف�سة وقادرة على ار�ساء املواطن، 

مبوا�سفات  تتمتع  الكويتية  املنتجات  وان 

عالية اجلودة وب�سعر اأقل من املناف�س.

اأما املواطن كامل حممود يو�سف فيوؤكد 

������رشورة، ويجب  ال��وط��ن��ي  امل��ن��ت��ج  دع���م  ان 

من  دعمه  يف  امل�ساركة  اجلهات  جميع  على 

ان  اإىل  النتباه  لفت  او  ال�رشاء  عمليات  خالل 

املنتج الوطني قادر على ان يلبي احتياجات 

املواطنني، م�سريا اإىل ان املنتجات الكويتية 

كافة من منتجات غذائية اأو �سناعية ان�سائية 

املناف�سة  يف  تبقى  ان  على  ق��ادرة  غريها  او 

املوا�سفات  من  كبري  بقدر  تتمتع  انها  كون 

العاملية التي يجب ان تناف�س خارجيا ولي�س 

حمليا فقط.

)منا  حملة  فعاليات  ان   حم��م��ود  وب��ني 

بكرثة  املعروفة  الأماكن  ت�ستهدف  وفينا( 

الكربى  التجارية  املجمعات  مثل  مرتاديها 

التعاونية  اجلمعيات  ان  اإذ  واجل��م��ع��ي��ات، 

خالل  م��ن  املنتجات  دع��م  يف  كبري  دور  لها 

اظهار املنتجات يف الرفف الظاهرة و�رشورة 

التعريف بانها منتج وطني.

املنتجات  م��ن  ك��ث��ريا  ان  حم��م��ود  واك���د 

الوطنية اثبتت تواجدها، وتفاعل املواطنني 

مع احلملة ، حيث ان اأغلب املنتجات الكويتية 

هي منتجات ذات جودة مميزة وعالية ولكن 

تفتقد الدعاية الكافية لها والدعم من قبل 

املواطنني، والتي تتمثل بعمليات ال�رشاء.

اآخر قال ح�سني خليل وهو من  من جانب 

القائمني على فكرة حملة )منا وفينا( والتي 

تخت�س بدعم املنتج الوطني يجب تكرميهم 

املواطنني  ويوجهون  يدعمون  انهم  على 

كثريا  يفتقد  ال��ذي  الكويتي  املنتج  ل�رشاء 

من الدعم، وان دعم الهيئة العامة لل�سناعة 

للمنتجات الكويتية هو اخليط الول للنهو�س 

على  ال���دور  ث��م  وم��ن  الكويتية  باملنتجات 

املواطن الذي يقوم بال�رشاء.

ال��دع��اي��ات  ت��ك��ث��ي��ف  ان  خ��ل��ي��ل  وب����ني 

اأثر  ل��ه  ك��ان  باحلملة  املتعلقة  والع��الن��ات 

الكويتي،  املنتج  ل�رشاء  القبال  على  ايجابي 

اإىل  يحتاج  الكويتي  باملنتج  التعريف  وان 

زحمة  و�سط  يقع  كونه  ذلك  من  اأكرب  دعاية 

منتجات عاملية مناف�سة تتمتع بجودة عالية.

واأكد خليل على ان املنتج الوطني قادر 

املناف�سة يف ظل خطة طموحة من قبل  على 

الهيئة واملمثلة يف حملة منا وفينا وغريها من 

الوطني  املنتج  ياأخذ  حتى  ال�سناعيني  دعم 

مكانه الطبيعي يف بلده.

إستطالع ميداين

ح�سني خليل:

تكثيف الدعايات واالإعانات 

املــــتــــعــــلــــقــــة بـــاحلـــمـــلـــة 

كـــان لــه اأثـــر اإيــجــابــي على 

املنتج لـــ�ـــســـراء  ــــال  ــــب االإق

كامل يو�سف :

املــنــتــجــات الــكــويــتــيــة من 

اأو �سناعية  منتجات غذائية 

اإنــ�ــســائــيــة قـــــادرة عــلــى اأن 

املـــنـــافـــ�ـــســـة يف  ـــبـــقـــى  ت
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ن الكويت من إقامة صناعات  توافر النفط يُمكِّ

لقــاء العــدد

العربيد : الفكر الصناعي واالستفادة 
خا�س - ال�سناعة والتنمية :

تفا�سيلها  على  يتعرف  ل  ملن  الأوىل  للوهلة  تبدو  قد  مبادرة 

يف  ولكنها  اخليال«،  من  »درب  اأنها  عليها  القائمني  من  ويقرتب 

اإنها  الكويت،،  اأر�س  على  الآن  نعي�سه  ملمو�س  واقع  هي  احلقيقة 

مبادرة »الكويت عا�سمة النفط يف العامل«، تلك املبادرة التي بداأت 

بفكرة اأطلقها الرئي�س ال�سابق ل�رشكة نفط الكويت املهند�س اأحمد 

العربيد، عرب �سفحته على اأحد مواقع التوا�سل الجتماعي.

ملمو�س،  واقع  اإىل  الفكرة  هذه  بلورة  العربيد  ا�ستطاع  وقد 

بف�سل خربته الكبرية يف القطاع النفطي، فال�سنوات الطوال التي 

منها،  عدة  منا�سب  خاللها  �سغل  والتي  القطاع،  هذا  يف  ق�ساها 

رئي�س جمل�س الإدارة والع�سو املنتدب ل�رشكة نفط الكويت، رئي�س 

جمل�س الإدارة والع�سو املنتدب لل�رشكة الكويتية لال�ستك�سافات 

اخلارجية، ورئي�س جمل�س الإدارة والع�سو املنتدب ل�رشكة التنمية 

النفط،  قطاع  يف  و�سغرية  كبرية  بكل  علم  على  جعلته  النفطية، 

ويعرف جيدا قيمة هذه الرثوة الطبيعية التي منحها اهلل للكويت، 

وجعلته اأي�سا يعتمد على املنهج العلمي يف كل اأمر، ويدر�س كل 

خطوة بدقة قبل اأن يخطوها، فهو يعلم متاما اأن مبادرة مثل هذه 

لي�ست فقط �سعبة بل يف »غاية ال�سعوبة« ولكن تنفيذها ممكن، 

هذه  يعطي  العربيد  جعل  ما  وه��ذا  جيد،  ب�سكل  الأم��ر  در���س  اإذا 

 12 من  يقرب  ما  ا�ستغرق  فقد  للدرا�سة،  الكايف  الوقت  الفكرة 

 ،2000 العام  الفكرة يف ذهنه يف  بداأت  درا�ستها، حيث  عاما يف 

لتاأخذ نحو 12 عاما من البحث قبل اأن يطرحها على �سبكة النرتنت 

يف فرباير 2012، ليقيم بعد ذلك اأول موؤمتر �سحفي ل�رشح الفكرة 

يف �سيف العام 2012 .

ولن الفكرة مدرو�سة بعمق �سديد ومبنية على اأ�سلوب علمي، 

العربيد  و�سنوات ق�ساها  �سنوات  على خال�سة جتارب  واعتمدت 

يف قطاع النفط، يف اأكرث من دولة منها الإمارات العربية املتحدة، 

وا�سرتاليا  وال�سني  تون�س  و  اليمن  و  العربية  م�رش  وجمهورية 

وماليزيا واندوني�سيا واجلزائر وغريها، هذا بالإ�سافة اإىل الكويت، 

النفطية،  القيادات  من  العديد  ا�ستح�سان  الفكرة  نالت  فقد 

ب�سكل  القت�سادي  والقطاع  النفطي  بالقطاع  املعنيني  واخلرباء 

عام، ومل يكن ال�سباب اأقل حما�سا للفكرة من اأهل التخ�س�س، بل 

كان حما�سهم اأكرب، فهم الباحثون عن اأي بارقة اأمل، واأي مبادرة 

ت�ساهم يف تطور هذا الوطن لينخرطوا فيها، لذا كان الإقبال على 

 240 اإىل  العدد  و�سل  حتى  الفئات،  خمتلف  من  كبريا  التطوع 

متطوعا من ال�سباب، و140 خبريا يف ال�سوؤون النفطية.

التقدم  يف  ودوره��ا  امل��ب��ادرات،  ه��ذه  مثل  باأهمية  ولإمياننا 

ال�سناعي للكويت قامت »ال�سناعة والتنمية«، مبقابلة املهند�س 

اأحمد العربيد، وكان لنا معه اللقاء التايل:

• ما زال النفط ميثل اأهم م�سدر للطاقة، كيف 
ميكن اأن ت�ستفيد الكويت من هذه الرثوة يف 

حتقيق طفرة �سناعية؟

وهي  كبرية  بنعمة  عليها  اهلل  اأنعم  الكويت 

النفط، وبعد اإكت�ساف النفط يف الثالثينيات ن�ساأت 

كلها  الكويت  يف  عظيمة  نفطية  �سناعات  عليه 

البرتوكيماويات،  �سناعة  مثل  بالنفط،  متعلقة 

اأبرز ا�سم الكويت عامليا، وهذا الأمر انعك�س  مما 

واأ�سبحت  الدولة،  الخرى يف  على جميع املجالت 

الكويت ذات ثقل يف املحافل الدولية، وا�ستمرت 

هذه ال�سمعة حتى وقتنا احلايل.

اأجمع،  للب�رشية  عظيم  اأمر  النفط  اأن  �سك  ول 

الب�رشية  نقل  الفوائد، فقد  من  الكثري  لها  وحقق 

حالة كبرية من  اإىل  املا�سية  �سنة   150 ال�  خالل 

الفرتة  خ��الل  ح��دث  ال��ذي  التطور  وه��ذا  التطور، 

التطور  متاما  يفوق  النفط،  بف�سل  امل��ذك��ورة 

الذي حدث للب�رشية خالل ال� 2000 �سنة املا�سية، 

وثورة  والتطور  التكنولوجي  التقدم  حيث  من 

هذا  من  ا�ستفدنا  اأننا  لو  وبالتايل  الت�سالت، 

داخل  ال�سناعي  الفكر  ه��ذا  وانتهجنا  التقدم 

من  الهائلة،  الرثوة  هذه  من  وا�ستفدنا  الكويت، 

داخل  عظيمة  �سناعية  ث��ورة  نخلق  اأن  املمكن 

اأقل  بتكلفة  متعددة  �سناعات  ونقيم  الكويت، 

من امل�ستوى العاملي، نظرا لتوافر املادة اخلام، 

وتوافر م�سدر الطاقة ب�سعر رخي�س جدا. واملثال 

على ذلك ال�سناعات البال�ستيكية التي تنتج من 

النفط )الأكيا�س البال�ستيك التي ت�ستخدم لنقل 

اإل  ب�سيطة  ال�سناعات  هذه  اأن  ورغم  الأغرا�س(، 

اأنها تتحمل درجات حرارة ورطوبة عالية، ول تتاأثر 

بالعوامل الطبيعية مثل ال�سم�س و املطر، ولو اأننا 

ميكننا  فانه  ال�سناعات،  ه��ذه  تطوير  ا�ستطعنا 

التكاليف  منخف�سة  م�ساكن  بناء  يف  ا�ستخدامها 

اأي  يف  والفقري   الب�سيط  الإن�سان  منها  ي�ستفيد 

ال�سناعة  ه��ذه  ت�سبح  ثم  وم��ن  ال��ع��امل.  يف  مكان 

املالية  املداخيل  وتزيد  الكويت،  على  ربحا  تدر 

للدولة، ومثل هذه ال�سناعات القائمة على النفط 

لو اأننا طورناها بالتاأكيد �سوف حتل م�سكلة تنويع 

�سنوات  منذ  عنها  نتحدث  التي  الدخل  م�سادر 

و�سنوات دون حلول تذكر.
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ال��دول �سبقت الكويت �سناعيا،  كثري من   •
ومتيزت يف �سناعات ل ميكن مناف�ستها فيها، 

كيف ميكن للكويت اأن تناف�س �سناعيا، يف 

ظل املناف�سة العاملية املحتدمة؟.

بالفعل هناك دول متطورة �سناعيا، ول ميكن 

مناف�ستها يف ال�سناعات التي متيزت فيها، لن 

ال�سبق  لها  واأ�سبح  مبراحل،  �سبقتنا  الدول  هذه 

بها  نلحق  وحتى  ال�سناعات،  ه��ذه  يف  وال��ري��ادة 

هذا  يتحقق  ل  وق��د  طويلة،  �سنوات  اإىل  نحتاج 

الأمر، لذا لبد من ابتكار �سناعات جديدة، يكون 

والريادة فيها ونتفوق فيها، وتكون  ال�سبق  لنا 

لدينا  متوافرة  مواد  على  الأول  باملقام  معتمدة 

الدول، ومن ثم لبد  ولي�ست متوافرة لكثري من 

النفط،  على  القائمة  ال�سناعات  اإىل  اللجوء  من 

املتوافرة  الهامة  ال�سلعة  هذه  من  وال�ستفادة 

يف الكويت ب�سكل رخي�س، فالنفط الكويتي يعد 

لن  النتاج،  تكلفة  يف  العاملية  النفوط  اأقل  من 

الكبرية  احلقول  من  جميعها  الكويتية  احلقول 

وتنتج النفط بفعل ال�سغط الطبيعي، ول تكلف 

كثريا من املال، وهذه فر�سة كبرية اأمامنا يجب 

جمالت  يف  �سناعي  تقدم  حتقيق  يف  ا�ستغاللها 

م�سادر  وتعطينا  م�ستقبال،  فيها  نتميز  جديدة 

حتقيق  ق�سيتي  اأن  احلقيقة  ويف  جديدة.  دخل 

وتطوير  الدخل  م�سادر  وتنويع  للكويت،  الأم��ن 

القت�ساد، هما ما تقوم عليه 

عا�سمة  الكويت  مبادرة 

وهما  النفط،  �سناعة 

ما �سنحاول ب�سكل 

حثيث حتقيقه 

م�ستقبال.

• هل توؤيد اكتفاء 
بال�سناعات  ال��ك��وي��ت 

الكيماوية باعتبارها الأكرث 

يف  الدخول  بالنفط،اأم  ارتباطا 

�سناعات جديدة يكون لها ال�سبق فيها 

كما ذكرمت ؟.

متعددة بتكلفة أقل من المستوى العالمي

من الثروة النفطية يخلق ثورة 
صناعية داخل الكويت
• النفط ساهم 

في تقدم البشرية 
خالل 150 سنة 

بمعدل يفوق 
التطور الذي حدث 

في ال� 2000 سنة 
الماضية
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ال�سناعات  النفط ثروة هائلة ول ميكن ح�رش 

ال�ستفادة من  التي تقوم عليه، وميكن للكويت 

نف�س  ويف  الكيماويات،  �سناعة  بتطوير  الأمرين 

ال�سبق  لها  يكون  جديدة  �سناعات  خلق  الوقت 

م�ستنرية،  عقول  اإىل  يحتاج  الأم��ر   ولكن  فيها، 

واإم��ك��ان��ي��ات مالية وه���ذه حت��دي��دا م��ت��واف��رة يف 

حتتية  بنية  نحتاج  ذلك  اإىل  بالإ�سافة  الكويت، 

ت�ساعد على حتقيق هذا الأمر، واإذا حتقق هذا الأمر 

�سيكون عندنا جمموعة من ال�سناعات التي يكمل 

بع�سها البع�س، و�سل�سلة �سناعية متكاملة.

النفط،  التي تقوم على  ال�سناعات  ورغم كل 

اإل اأنه مل يتم ال�ستفادة من هذه ال�سلعة بال�سكل 

الأمثل حتى الآن، رغم اأنه يخدم الب�رشية يف 300 األف 

التي  الب�سيطة  املواد  ا�ستخدام �سناعي من خالل 

ن�ستخرجها من الكيماويات ، وما زال هناك الكثري 

م�ستقبال،  اكت�سافها  �سيتم  التي  ال�سناعات  من 

و�ستكون قائمة على النفط، وهذا يعني اأننا يف بحر 

كبري من ال�سناعات ل حدود له، وهذه ال�سناعات 

العمل  فر�س  من  له  ح�رش  ل  كماً  �ستوفر  �سك  بال 

املثل  الآ�سيوبة  الدول  ولنا يف  الكويتي،  لل�سباب 

والعربة، فهذه الدول اأقامت �سناعات تكنولوجية 

والكرتونية �سحمة قائمة على املنتجات النفطية، 

يف حني اأن هذه الدول ل متلك الإمكانيات النفطية 

الكبرية التي متلكها الكويت .

• ما املعوقات التي حالت دون قيام مثل هذه 
ال�سناعات يف الكويت، وماذا نحتاج ليكون 

عندنا �سناعات متطورة مثل التي نراها يف 

الدول الآ�سيوية ؟

يف احلقيقة �سهدت الكويت يف اخلم�سينيات 

وال�ستينيات قيام العديد من ال�سناعات ومتيز 

هذا  ومتيز  ال��وق��ت،  ذل��ك  يف  اخل��ا���س  القطاع 

القطاع اأ�سهم يف تطور ال�سناعة النفطية، فقد 

�ساهم القطاع اخلا�س يف بناء نحو ن�سف القطاع 

القطاع  �ساهم  التي  ال�����رشك��ات  النفطي،ومن 

الكيماويات  �سناعة  �رشكة  بنائها،  يف  اخلا�س 

الكويتية،  الوطنية  البرتول  و�رشكة  البرتولية، 

القطاع  وهذا  الكويتية،  النفط  ناقالت  و�رشكة 

ذلك  يف  الجن���ازات  ه��ذه  بكل  القيام  ا�ستطاع 

الكافية  اخل����ربة  ك���ان مي��ت��ل��ك  لن���ه  ال���وق���ت، 

وال�ستثمار  ال�ستمرار   والقدرة على  والتقنية، 

املناخ  اإن  القول  ميكننا  هنا  ومن   ، واملناف�سة 

وكانت  الكويت  لقيام �سناعات يف  كان مالئما 

ي�ستمر  مل  املناخ  هذا  ولكن  معوقات،  توجد  ل 

وظ��ه��رت ب��ع��د ذل���ك امل��ع��وق��ات ال���واح���دة تلو 

لل�سناعة  املن�سود  التطور  يتحقق  ومل  الأخرى، 

وو�سلت اإىل ما هي عليه الآن.  

املذكورة  احلقبة  يف  حتقق  ال��ذي  والتطور 

يرجع اإىل اأن قطاع النفط ) ال�ستك�ساف والنتاج(، 

ال���ذي ك���ان ي��ق��ود م�����س��رية ت��ط��ور اقت�ساد  ه��و 

كل  دولة  يف  الطبيعي  الو�سع  هو  وهذا  الكويت، 

ثروتها النفط، فالو�سع الطبيعي يقول باأن ن�سع 

اأنعك�س  فقد  الآن  اأم��ا  العربة«،  اأم��ام  »احل�سان 

تقود  اأخرى  بقطاعات  نطالب  وبداأنا  الو�سع  هذا 

»احل�سان  ن�سع  نحن  احلالة  ه��ذه  ويف  التنمية، 

العربة،  اأن تقف  العربة«، ومن ثم كان لبد  خلف 

فمن يتخيل اأن اأي قطاع اآخر غري القطاع النفطي 

وال�سناعات القائمة عليه ميكن اأن يقود التنمية 

فهو  واهم.

 اأما ما حتتاجه الكويت لتكون دولة �سناعية 

متطورة مثل الدول ال�سيوية، فمعظمه متوافر يف 

حتتاج  �سناعية،  تكون  حتى  دول  فاأي  الكويت، 

يف املقام الأول اإىل املواد اخلام الأولية والطاقة، 

واملناخ ال�سيا�سي املالئم، وتنمية الإدارة، والبحث 

والتطوير لبتكار �سناعات جديدة.

• على الرغم من الفوائ�س املالية، والنفتاح 
اخلارجي يف جمال التعليم، اإل اأن الكويت مل 

لقــاء العــدد

• نعكف على تجهيز 
اإلصدار الرسمي 

والنهائي 
لوثيقة 

»الكويت 
عاصمة النفط 

فى العالم« 
لتقديمه إلى صاحب 

السمو أمير البالد 
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ت�ستطع حتقيق الطفرة التي حققتها يف حقبة 

اخلم�سينيات وال�ستينيات، ما هي الأ�سباب ؟

هذا الأمر يعود بالدرجة الأوىل اإىل اآلية اتخاذ 

من  لبد  �سليمة،  تكون  لكي  الآلية  وهذه  القرار، 

حتقق اأمرين هامني، الأول هو وجود روؤية وا�سحة 

هذه  وف��ق  ي�سري  والكل  زمني،  بتاريخ  وحم��ددة 

من  منا�سب  هو  ما  ويتخذ  عنها  يحيد  ول  الروؤية، 

ال��روؤي��ة. والأم��ر  ق���رارات  يف �سبيل حتقيق ه��ذه 

كل  والتفاف  الروؤية،  بهذه  القيادة  اإميان  الثاين 

فئات ال�سعب حولها، فال ميكن لأي خطة تنموية يف 

العامل اأن تنجح بدون اإميان ال�سعب بها. وال�سوؤال 

الهام هو، كيف ميكن اأن جنعل التنمية هي ق�سية 

وهذا  الهام،  الأمر  هو  فهذا  الكويتي؟،  املواطن 

اخلطط  تنفيذ  ننقل  عندما  حتقيقه  ميكن  الأم��ر 

اأ�سهمها  اىل كيانات خا�سة ميتلك  ال��وزارات  من 

كل املواطنني، ففي هذه احلالة �سيهتم املواطن 

الآراء  اأح�سن  ويبدى  التنموية،  اخلطط  بتنفيذ 

فى  املق�رشين  ملحا�سبة  ويتحم�س  بخ�سو�سها 

ادارة الكيانات اخلا�سة التي تنفذ خطط التنمية، 

ومن هنا يتح�سن الأداء والنتاج. وعندما يتحقق ما 

�سبق ذكره من اآلية �سليمة لتخاذ القرار، والإميان 

مبا يو�سع من خطط، حينها �سوف نحقق مرة اخرى 

من حتقق من طفرات �سابقا. 

ما  دول��ة،  من  اأك��رث  يف  جتاربكم  خ��الل  من   •
على  و�ساعدها  الدول،  املوجود يف هذه  الأمر  هو 

حتقيق تقدم �سناعي، ول يوجد يف الكويت ؟

عملت  التي  العديدة  ال���دول  ب��ني  الخ��ت��الف 

فيها وبني الكويت، اأمر واحد فقط وهو ، الإ�رشار 

تامة  بعد درا�سة  اأقوله  الكالم  النجاح، وهذا  على 

الدول  يف  بالو�سع  ومقارنته  الكويت  يف  للو�سع 

التي جنحت يف ا�ستغالل المكانيات املتاحة فيها 

جمالت  يف  حتى  اأو  �سناعية،  طفرة  حتقيق  يف 

اأخرى، على الرغم من اأن امكانيات هذه الدول اأقل 

بكثري من الكويت، ورغم ذلك جنحت هذه الدول 

اإجناز،  حتقيق  على  والت�سميم  الإ����رشار  بف�سل 

فالإ�رشار على النجاح �سبب كاف لتحقيق الهداف 

ن�رش على جناحها  واإذا و�سعنا خطة ومل  املرجوة، 

بالتاأكيد �ستف�سل هذه اخلطة .

• اأعلنت موؤ�س�سة البرتول الكويتية، عن اإن�ساء 
اأن ي�ساعد  منطقة �سناعية نفطية، هل ميكن 

؟  الكويتية   ال�سناعة  الأمر  يف تطور  هذا 

وكيف ميكن اأن ي�ستفيد م�رشوعكم  من هذا 

الأمر؟

والتي  اخلا�سة،  ال�سناعية  املناطق  بالتاأكيد 

خدمة  يف  ت�سب  النفط  مبو�سوع  خ�سو�سا  تهتم 

اأن  ونتمنى  اهدافنا،  من  الكثري  وحتقق  امل�رشوع 

اأن  ب�رشط  ميكن،  ما  باأ�رشع  امل�ساريع  هذه  تتحقق 

تكون هذه امل�ساريع �سمن روؤية متكاملة، ولي�ست 

يكون  اأن  لي�س  فالهدف  جزئية،  روؤي��ة  اإط��ار  يف 

اإمنا  ذاتها،  بحد  م�ستقلة  �سناعية  منطقة  عندنا 

متعددة  �سناعية  مناطق  هناك  يكون  اأن  الهدف 

تخدم الهداف املو�سوعة من قبل الدولة وحتقق 

التطور القت�سادي والأمن للبالد .

ونحن يف مبادرة الكويت عا�سمة النفط، نحن 

ل ن�سعى لجناز  م�رشوع م�ستقل بحد ذاته، ولكننا 

النهو�س  خطة  م��ن  يتجزاأ  ل  ج��زء  ه��ذا  اإن  نقول 

يجعل  متكامل  هدف  حتقيق  نريد  ونحن  بالبالد، 

اىل  يتجه  النفط  تخ�س  اأم��ور  عن  يبحث  من  كل 

ال��ك��وي��ت، وت��ك��ون ال��ك��وي��ت قبلة ل��ل��راغ��ب��ني يف 

ال�سناعات النفطية وما يتعلق بها.

هل تعتقد اأن املناخ احلايل ي�ساعد على   •
قبلة  اإىل  الكويت  م�رشوعكم،وتتحول  اإجناح 

لل�سناعات النفطية؟

املقومات  م��ن  ك��ث��ري  اىل  حت��ت��اج  ال��ك��وي��ت 

لجناح هذا امل�رشوع، على راأ�سها معاهد التدريب 

ال���ب���رتويل، وم��ع��اه��د الب���ح���اث، واأي�����س��ا كليات 

الهند�سة البرتولية مبراكزها املتخ�س�سة لبحاث 

النفط، اإ�سافة اىل ذلك يجب علينا اإ�سالح الثقافة 

النفطية ال�سائدة حاليا يف البالد، والتي اكت�سبناها 

الثقافة  هذه  فلالأ�سف  املا�سية،  املراحل  خالل 

م�سوهة، نظرا لأننا مل نتعمق يف الدرا�سة النفطية، 

مفاجئ،  ب�سكل  الثقافة  ه��ذه  اإىل  انتقالنا  وج��اء 

كبرية،  طفرة  كان  اأجمع  للعامل  بالن�سبة  فالنفط 

النفطية  الثقافة  ا�ستوعبت  الدول  بع�س  وهناك 

�رشيعا، وهناك من مل ي�ستوعب ذلك، وت�سكل لديه 

ثقافة نفطية م�سوهة وم�رشة لي�ست ذات منفعة ل 

تقدر قيمة هذه الرثوة العظيمة وتهدرها ب�سكل 

غريب، كما هو احلال يف الكويت.

ما الأ�سباب التي اأدت اىل اأن تكون هذه   •
الثقافة م�سوهة ؟

جمتمعات  اأن��ن��ا  اىل  ت��رج��ع  الت�سوه  اأ���س��ب��اب 

الرفاهية  اىل  اأك��رث  منيل  وبالتايل  م�ستهلكة، 

ب�سكل مبالغ فيه، ونحن ل�سنا �سد الرفاهية فهي 

اأمر جيد، وكل اإن�سان على وجه الأر�س ي�سعى اىل 

تكون  اأن  يجب  الرفاهية  ه��ذه  ولكن  حتقيقها، 

مبنية على اأ�س�س انتاجية، مبعنى اأن الن�سان يعمل 

ويجتهد ليحقق الرفاهية لذاته، ولكننا يف الكويت 

الرفاهية،  اأجل  من  الرفاهية  اىل  ن�سعى  اأ�سبحنا 

الرفاهية  ولي�س 

بعد النتاج، فالأمر 

اخل����ا�����س ب���الن���ت���اج 

�سقط من اأذهاننا متاما، 

يتحدث  ال��ع��ق��ل  ي��ع��د  ومل 

الن�سان  يكون  اأن  ���رشورة  عن 

يحقق  حتى  يعمل  واأن  منتجا، 

فائدة لنف�سه وفائدة للمجتمع الذي 

جميعها  الثقافات  ه��ذه  فيه،  يعي�س 

اإل  نهتم  ل  واأ�سبحنا  فقدناها،  لالأ�سف 

بالأمور ال�سطحية، حتى على م�ستوى القراءة 

بعناوين  نهتم  فقط  واأ�سبحنا  ن��ق��راأ،  نعد  مل 

ول  �سطحية،  اأ�سبحت  ثقافتنا  وبالتايل  ال�سحف، 

جنتهد يف العمل بال�سكل املطلوب. 

 ولكن الثقافة النفطية ال�سحيحة هي احلفاظ 

على هذه الرثوة، والعمل بجد واجتهاد واإ�رشار  من 

يف  والتاأثري  جديدة،  اكت�سافات  حتقيق  اأج��ل 

منلك  فنحن  كلها،  والب�رشية  الأخ��رى  الأمم 

يف  بها  نوؤثر   اأن  ن�ستطيع  طاقة  اأعظم 

اأج��م��ع، وه��ذا ه��و امل�ستوى  ال��ع��امل 

عليه  نكون  اأن  يجب  كان  الذي 

تنق�سنا  الآن  حتى  فنحن   ،

امل����ع����رف����ة ال���ك���اف���ي���ة 

التي  الرثوة  باأهمية 

فهذه  منتلكها، 

�سهدت  الرثوة 

يف بدايات العمل 

ف��ي��ه��ا ج��ه��دا ك��ب��ريا، 

تطورت  حتى  ���س��اق  وع��م��ل 

اليوم،  عليه  هي  ما  اإىل  وو�سلت 

وهناك من مات يف البحث والتنقيب عن 

ال�سم�س،  اأ�سعة  مات حتت  ومن  ال��رثوة،  هذه 

واإ�رشار  وعزمية  �سرب  هناك  كان  ذلك  كل  وبرغم 

للو�سول اىل هدف من�سود، ومع الأ�سف مل نتعلم 

بجهود  جاءتنا  ال��رثوة  ه��ذه  لن  القيم،  ه��ذه  كل 
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اآخرين وتولينا اأمورها بعد ما اأ�سبحت ثروة كبرية، 

ومع اأننا واحلمد هلل اأ�سفنا اليها، اإل اأننا مل نعطها 

حقها املنا�سب.

•هل تعتقد اأن القطاع اخلا�س يقوم مبا هو 
ماأمول منه يف التطور ال�سناعي والقت�سادي 

يف الوقت احلايل؟

بالدور  اخل��ا���س  القطاع  يقوم  ل  بالتاأكيد 

»اإذا  نقول  ولكن  احلايل،  الوقت  يف  منه  املاأمول 

اأن تطاع فاطلب امل�ستطاع«، فماذا قدمنا  اأردت 

للقطاع اخلا�س حتى نطلب منه القيام بدور موؤثر 

اىل  يحتاج  اخلا�س  فالقطاع  بالتق�سري،  ونتهمه 

مد يد العون، فهو على و�سعه احلايل ل ي�ستطيع 

اأن يكون موؤثرا يف خطة التنمية التي اأعلنت عنها 

بنحو  م�ساريع  على  تتكلم  التنمية  فخطة  الدولة، 

125 مليار دولر، حتتاج اىل قطاع خا�س يتمتع 

واخلربة،  احلديثة  والدارة  املالية  بالمكانيات 

هذا  اأن  كبرية  ثقة  لدينا  ذلك  من  بالرغم  ولكن 

القطاع الذي ا�ستطاع اأن ميتلك كل هذه املقومات 

يف اخلم�سينيات وال�ستينيات وقاد التنمية يف ذلك 

الوقت، قادر جمددا على تكوين كل هذا يف وقت 

ق�سري، اإذا اتيحت له الفر�سة، ومت دعمه باملواد 

اخلام الأولية وت�سهيل الجراءات له، والتقليل من 

البريوقراطية املفرو�سة عليه، ولي�س معنى ذلك 

للدولة على هذا  فالرقابة حق  الرقابة عنه،  اإلغاء 

الآخر  اجلانب  وعلى  اأي�سا.  لل�سعب  وحق  القطاع 

جمتمعية،  اأبعاد  اخلا�س  للقطاع  يكون  اأن  يجب 

ول يكون هدفه الأول والأخري الربحية، دون النظر 

جتاه  وم�سوؤولياته  الجتماعية  م�سوؤولياته  اىل 

الدولة، بل يجب اأن يكون هذا القطاع عن�رش  بناء 

يف الدولة، ونحن على ثقة اأن القطاع اخلا�س واع 

بذلك،  القيام  كيفية  ويعرف  الأمر،  لهذا  ومدرك 

ولكن علينا اأن ن�ساعده مثلما �ساعدناه يف ال�سابق 

ليقوم بدوره بفاعلية.

عدد  الكويت  هجر  املا�سية  الع��وام  خلل   •
يجب  التي  العوامل  ما  امل�سانع،  من  كبري 

اأن تتحقق حتى ل يتكرر هذا الأمر، وماذا 

الكويت ل�ستقطاب م�سانع و�سناعات  حتتاج 

جديدة ؟ 

امل�ستثمر  بني  نفرق  اأن  يجب  البداية  يف 

الكويت  يف  الجنبي،ونحن  وامل��م��ول  الجنبي 

ولي�س  الج��ن��ب��ي،  امل�ستثمر  اىل  اأك���رث  نحتاج 

اىل  حاجة  يف  لي�ست  فالكويت  الجنبي،  املمول 

جمموعة  هو  الجنبي  ال�ستثمار  ولكن  اأم���وال، 

واخلربة  والدارة  املال  ت�سمل  متكاملة،  عوامل 

مع  العوامل  ه��ذه  كل  ت��اأت  مل  ف��اذا  والتقنية، 

الجنبي،  امل��ال  اإىل  حاجة  فال  جمتمعة  بع�سها 

اأن تغطي كل  الدولة كافية، وميكن  اأموال  لن 

الأن�سطة.

ل  حتى  ال��ك��وي��ت،  حتتاجه  م��ا  بخ�سو�س  اأم��ا 

ت�ستقطب  ال��وق��ت  نف�س  ويف  امل�سانع  تهجرها 

�سناعات جديدة، فهو  الق�ساء على البريوقراطية 

ال�سناعية  اخل��ط��ط  وو���س��ع  ال��ب��الد  يف  امل��وج��ودة 

بالتزامن  زم��ن��ي،  ب��ج��دول  وامل��ح��ددة  ال��وا���س��ح��ة 

عاملية  خ��ربات  مب�ساركة  بجدية  نعمل  ذل��ك  م��ع 

املجال،  هذا  يف  العاملي  التقدم  من  لال�ستفادة 

بها يف م�رشوعنا، بحيث  الدعوة نحن نطالب  وهذه 

تكون هناك �رشاكات بني القطاع اخلا�س الكويتي 

وال�رشكات العاملية، ول تقت�رش هذه ال�رشكات على 

اأر�س الكويت بل متتد اىل خارج احلدود الكويتية 

مع  فعلنا  كما  متاما   ، الجنبي  ال�رشيك  مب�ساركة 

بكل  ناحجة  جتربة  فهي  كيميكال«،  »ال��داو  �رشكة 

ال�سفقة  يف  ح��دث  عما  النظر  ب�رشف  املقاي�س، 

التجارب  ه��ذه  مثل  ت��ك��رار  اأمكننا  ول��و  الأخ���رية، 

امل�ستثمر  من  جيدا  ال�ستفادة  واأمكننا  الناجحة، 

الجنبي، فانني على ثقة اأن الكويت �سوف تتغري 

الكويتي  اخلا�س  القطاع  و�سيكون  ت��ام،  تغريا 

قطاعا ن�سطا ومبدعا يف كل مناحي احلياة، ولي�س 

النفطية ولكن يف كل  ال�سناعة  اأو  ال�سناعة فقط 

املجالت.

الكويت  ما اخلطوات امل�ستقبلية مل�رشوع   •
عا�سمة النفط ؟

بعد لقائنا مع اخلرباء النفطيني خالل الفرتة 

يف  ن�رشها  مت  التي  الوثيقة  واعتماد  املا�سية، 

كتاب، �سوف ننظم خالل املرحلة املقبلة �سل�سلة 

ون�ستدعي  الوثيقة،  فكر  خاللها  نطرح  ن��دوات 

جمموعة �سخ�سيات كويتية ذات عمق وخربة يف 

املجالت الرئي�سية التي يعنى بها امل�رشوع، ثم 

ثم  ومن  املجتمع،  م�ستوى  على  ذلك  كل  نطرح 

�سوف  التي  والقرتاحات  الفعال  ردود  نر�سد 

ت�سل الينا، وعلى �سوئها نعدل يف الوثيقة اإذا 

دعت احلاجة اىل ذلك، بحيث تكون يف اإ�سدارها 

الذي  والنهائي(،  الر�سمي  ال���س��دار   ( الأخ��ري 

�سوف نقدمه اإىل ح�رشة �ساحب ال�سمو اأمري البالد 

ونتوقع  ال�سباح،  اجلابر  الأحمد  �سباح  ال�سيخ 

حدوث هذا خالل �سهر مايو  اأو يونيو  2013 .

• املعوقات توجد يف كل عمل .. ما املعوقات 
التي تواجهكم يف هذا امل�رشوع ؟؟

الإحباط  حالة  هو  ب��ه،  ن�سطدم  معوق  اأك��رب 

على  وت�سيطر  الكويتي  املجتمع  يعي�سها  التي 

كثرية  جتارب  نتاج  وهذا  الكويتيني،  نف�سيات 

�سابقة مل توفق فيها الكويت، وهذا �سبب احباط 

عا�سمة  الكويت  م�رشوع  يف  فكرتنا  ولكن  كبري، 

الب��داع  م��ن  وفيها  احليوية  م��ن  فيها  النفط، 

لن  الحباط،  هذا  يواجه  اأن  ميكن  ما  واجلاذبية 

اأمل  بريق  اأي  اأمامه  راأى  اذا  الكويتي  املواطن 

الأمر،  نراهن على هذا  ونحن  به،  يتم�سك  �سوف 

اأي مبادرة فيها  فاملواطن الكويتي عندما يجد 

وجود  ذل��ك  على  ي��دل  وم��ا  فيها،  ينخرط  جدية 

اأكرث من 120 مبادرة تطوعية يف الكويت حاليا.  

نبحث  النفط  عا�سمة  الكويت  م�رشوع  يف  ونحن 

جيدا كيفية اإجناح هذا امل�رشوع، ومن اأهم العنا�رش 

املبادرة  ت�سويق  ذلك  على  ت�ساعد  �سوف  التي 

ب�سكل منظم ودقيق، والعمل على الو�سول اىل 

م�ساريع  بناء  ن�ستهدف  اأننا  كما  ال�رشائح،  كافة 

اخلطة  م�سداقية  على  للنا�س  تربهن  �رشيعة 

ب�سيط.  زمني  ظرف  يف  التغيري   على  وقدرتها 

اأن نرى تغري كبريا يف نف�سيات  ومن هنا ميكن 

جاذبيتهم  يف  تغريا  اأي�سا  ون��رى  امل��واط��ن��ني، 

للم�رشوع، فالكثري من ال�سعوب مرت باحباطات، 

ولكن مع ظهور اأول اإجناز  الكل تخلى عن الإحباط 

وبداأ العمل بجد واجتهاد. 

• كم عدد املتطوعني يف امل�رشوع، وهل جميعهم 
من ال�سباب اأم هناك قيادات نفطية �سابقة؟

هم مزيج من ال�سباب، والقيادات النفطية 

ال�سابقة، ووزراء �سابقني، وطلبة يف اجلامعات، 

 %21 عن  يقل  ل  وعندنا  كبري  عندنا  والتنوع 

من املتطوعني من الن�ساء، والبقية من الرجال، 

وم�ساركة املراأة يف امل�رشوع عالية،  وقد و�سل 

عدد املتطوعني اىل 240 متطوعا، بال�سافة 

اىل نحو 140 خبريا يف ال�سوؤون النفطية، وهذا 

التنوع جاء ح�سب تكوين املجتمع الكويتي، فكل 

جميعا  ونعمل  معنا،  ت�سارك  املجتمع  اأطياف 

للم�ساركة  التطوع  وباب  جدا،  متناغم  ب�سكل 

لقــاء العــدد
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يف امل�رشوع مفتوح اىل ما ل نهاية، ونهاية هذا 

من  امل�����رشوع  يتحول  عندما  �ستكون  التطوع 

العمل التطوعي اىل العمل الر�سمي.

• هل تتوقعون دعما من احلكومة ؟
وموؤ�س�سة  النفط،  وزارة  احلكومة ممثلة يف 

البرتول الكويتية و�رشكاتها التابعة، يدعموننا، 

م��ن ع��دة ج��وان��ب، منها اجل��ان��ب امل���ادي لن 

املال،  بع�س  حتتاج  بها  نقوم  التي  الأن�سطة 

خالل  من  املعنوي  اجلانب  ناحية  من  واأي�سا 

الت�سجيع امل�ستمر، ي�ساف اىل ذلك دعم الوزير 

عن  منا�سبة  من  اأك��رث  يف  �رشح  حيث  �سخ�سيا، 

دعمه لفكرة امل�رشوع، ونحن على ثقة كبرية اأن 

هذا الدعم �سوف ي�ستمر  و�سيكون له دور يف 

هذا امل�رشوع .

اللقاء  العربيد  واختتم 

بكلمة اأخرية قال فيها: »ال�سعب 

الكويتية،  والدميقراطية  الكويتي، 

عنا�رش  ث��الث��ة،  الكويتية  النفطية  وال���رثوة 

جدا،  كبري  وب�سكل  البع�س،  لبع�سها  منا�سبة 

كبري  اأم��ل  فيها  جديدة  كويت  خلق  وبامكانهم 

وعري�س يفيد اجلميع.

الكويت  م�رشوع  فكرة  ب��داأت  العربيد:  اأحمد  املهند�س  يقول 

موؤمتر  اإىل  2000، عندما دعيت  العام  منذ  النفط عندي  عا�سمة 

للحديث عن »ماذا بعد النفط«؟، فاألقيت حينها حما�رشة بعنوان 

»النفط بعد النفط«، اأكدت خاللها اأن النفط �سيظل لعقود طويلة 

امل�سدر الأول للطاقة، وحينها اأدركت اأن الكويت يجب اأن تكون 

عا�سمة لهذه ال�سناعة املهمة، واأ�ستمرت هذه الفكرة تتبلور عاما 

على  كتبت  العام حتديدا  هذا  ويف   ،2012 العام  حتى  الآخر  بعد 

للكويت  القت�سادية  روؤيتي  عن  الجتماعي  التوا�سل  مواقع  اأحد 

م�ستقبال، ولقد جذب ما كتبته عددا كبريا من املواطنني، وخ�سو�سا 

فئة ال�سباب، بالإ�سافة اإىل عدد من املخت�سني واخلرباء، وتلقيت 

الروؤية  وبلورة  الطرح،  بال�ستمرار يف هذا  حينها مطالبات عديدة 

القت�سادية للكويت التي طرحتها يف �سكل مكتوب .

ومن هنا بداأنا العمل، وترجم هذا العمل باإ�سدار كتاب يحوي 

هذه الروؤية، وبالإ�سافة اإىل ذلك اأقمنا اأكرث من ن�ساط دعما لهذه 

املتطوعني  بني  م�ستمرة  لقاءات  الأن�سطة  هذه  ومن  الروؤية، 

النفط لدرا�سة وثيقة  يف امل�رشوع وعدد من اخلرباء يف جمالت 

اأفكار هوؤلء اخلرباء حول امل�رشوع، وكل ذلك  امل�رشوع، ومعرفة 

خالل  اأقمنا  كما  النهائي،  �سكلها  يف  الوثيقة  �سياغة  اأجل  من 

العام احلايل 2013، اأول ندوة بعنوان »النفط واأمن الكويت«،  

وهذه الندوة ناق�ست مو�سوع مهم جدا وهو، »هل النفط خدم 

اأمن الكويت اأم ل؟،فاذا كان النفط خدم اأمن الكويت، فيجب اأن 

يتم تعزيز ذلك، واإذا كانت هذه الرثوة مل تخدم اأمن الكويت كما 

ينبغي، فعلينا اأن نفكر كيف ميكن اأن ي�ستخدم النفط لتعزيز 

بالغة  اأهمية  ذات  الطبيعية  ال��رثوات  اإن  حيث  الكويت،  اأم��ن 

املتاحة  الب�رشية  ال��رثوات  ت�ستغل  الدول  من  والكثري  للب�رشية، 

لها يف حتقيق اأهدافها، �سواء كانت هذه الأهداف اقت�سادية، اأو 

اجتماعية، اأو �سيا�سية واأمنية. ونحن يف الكويت منلك ثروة ذات 

اأهمية للعامل اأجمع، لذا لبد اأن ن�ستفيد منها على الوجه الأمثل، 

اأهداف الدولة واأمنها، ول نتعامل  ونطوع هذه الرثوة يف خدمة 

مع هذه الرثوة كمادة للطاقة فقط، واإمنا نتعامل معها كمادة 

للطاقة، ومادة للحياة الب�رشية عموما.

كما اإن م�رشوع الكويت عا�سمة النفط يهدف اىل جعل الكويت 

قبلة للباحثني يف كل الأمور املتعلقة بالنفط، حتى ولو كان الأمر 

ل  فامل�رشوع  النفطية،  بال�سناعات  مرتبطة  اأمرا�س  بعالج  متعلق 

وان�ساء  والكادميي،  العلمي  البحث  ي�سمل  بل  بال�سناعة،  يكتفي 

م�ست�سفيات عاملية متخ�س�سة يف عالج الأمرا�س املتعلقة بالنفط، 

وكذلك التدريب من خالل ان�ساء اأف�سل معاهد التدريب، واأف�سل 

املتاحف التي تروي تاريخ النفط واملكتبات الوثائقية، واخلال�سة 

الكويت،  بالنفط يف  اأي �سيء يفكر فيه متعلق  ال�سخ�س  اأن يجد 

وحلدوث ذلك لبد اأن يكون اإعالمنا قويا، ويجب اأن تكون ثقافتنا 

البرتولية قوية واأبناء ال�سعب الكويتي والوافدين يجب اأن يثقفوا 

من  يتجزء  ل  جزءا  النفطية  الثقافة  تكون  اأن  لبد  لذلك  نفطيا، 

مبادرة  يف  بها  نطالب  التي  املطالب  �سمن  من  وه��ذه  التعليم، 

الكويت عا�سمة ال�سناعة النفطية، حيث نطالب ان يكون تثقيف 

الطفل وتعليمه وغر�س الثقافة النفطية فيه منذ ال�سغر . 

العربيد  اأو�سح  امل�رشوع،  ال�سيا�سية من  القيادة  وحول موقف 

من  ال�سيا�سية  القيادة  موقف  على  التعرف  يتم  مل  الآن  حتى  انه 

امل�رشوع، لفتا اىل انه من غري املعقول اأو احلكمة اأن نقدم للقيادة 

ال�سيا�سية عمل غري مكتمل، اإذ لبد اأن نذهب اىل القيادة ال�سيا�سية 

بعمل مكتمل الركان، ومعد ب�سكل جيد، وعندما ن�سل اىل القناعة 

التامة اأن العمل مت اعداده ب�سكل جيد، ويف هذه احلالة �سوف نقدم 

هذا العمل للقيادة ال�سيا�سية .

فالوثيقة  الوثيقة،  �سدور  يف  فقط  يتمثل  ل  اجليد  والع��داد 

الإعداد اجليد يت�سمن تهيئة  واحلمد هلل معدة ب�سكل جيد، ولكن 

مباركة  اىل  بالإ�سافة  امل�رشوع،  فكرة  وتقبل  الأمر   لهذا  املجتمع 

 400 نحو  ر�سدنا  ونحن  له،  واملتخ�س�سة  الهامة  ال�سخ�سيات 

�سخ�سية �سوف نطلب منها وجها لوجه مباركة هذه املبادرة بعد 

الطالع على الوثيقة واعطائهم الوقت الكايف للحوار معنا، وهذه 

ال�سخ�سيات اذا ح�سلنا على مباركتها �ستكون فعال انطالقة قوية 

للم�رشوع.

فكرة م�رشوع الكويت عا�سمة النفط
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 The Big 5 Show لل�سناعة يف معر�س  العامة  الهيئة  �ساركت 

2013 والذي اأقيم يف مركز جدة للمنتديات والفعاليات يف مدينة جدة 

- اململكة العربية ال�سعودية، خالل الفرتة من 9-13 مار�س 2013.

وقد مت افتتاح هذه التظاهرة املنظمة حتت رعاية وح�سور رئي�س 

اأمانة حمافظة جدة الدكتور/ هاين حممد اأبو را�س، وعدد من امل�سوؤولني 

لل�سناعة  العامة  الهيئة  مثل  حيث  الخت�سا�س  واأهل  الأعمال  ورجال 

اإدارة الرتويج والفر�س الت�سديرية، حيث يعترب املعر�س متخ�س�سا 

 The Big 5  ملواد ومعدات وتقنيات البناء يف جدة والذي تنظمه �رشكة

.International Building & Construction Show
واأكد الدكتور / هاين اأبو را�س - يف كلمة األقاها مبنا�سبة الفتتاح 

هذا  يف  املتخ�س�سني  جلميع  مهماً  موعدا  اأ�سحت  التظاهرة  هذه  )اأن 

العلمية  للخربات  ال��دويل  التبادل  قاعدة  لتو�سيع  ومنا�سبة   ، املجال 

الإ�سكان  الكربى يف جمال  الأعمال  تعزيز وم�ساحبة  اأجل  والتقنية من 

الذي يندرج يف مقدمة الأولويات الأ�سا�سية لهذه الدورة، و�سكر بدورها 

املنظمني وامل�ساركني يف هذه الدورة(.

مب�ساحة  املعر�س،  هذا  يف  الأوىل  الهيئة  م�ساركة  ج��اءت  وقد 

388 مرتا مربعا حيث بلغ عدد ال�رشكات امل�ساركة 14 �رشكة، لكونه 

اإحدى  الدول ذات املوقع ال�سرتاتيجي املميز وهي جدة،  يقام يف 

العربية  والدول  اآ�سيا  لأ�سواق  انطالق  نقطة  اعتبارها  ميكن  والتي 

العربية  وال��دول  واملانيا  واإيطاليا  كفرن�سا  الأوروب��ي��ة  الأ�سواق  و 

املجاورة، حيث تت�سف مدينة جدة باأ�سواقها املفتوحة على الدول 

العربية ذات النه�سة املت�سارعة واملتطورة النمو مما اأف�سح املجال 

امل�ساركني  باملناف�سني  بالحتكاك  الكويتية  ال�سناعية  للمن�ساآت 

التفاقات واحل�سول على �سفقات ووكالء  من دول خمتلفة وعقد 

يف مدينة جدة.

وقد �سارك يف املعر�س عدد من ال�رشكات املتخ�س�سة وهي:

لتوسيع قاعدة تبادل الخبرات العلمية والتقنية في مجال اإلسكان

THE BIG 5 SHOW 2013 الهيئة« شاركت بنجاح في معرض«THE BIG 5 SHOW 2013 الهيئة« شاركت بنجاح في معرض«



41العدد الثمانون - مايو 2013

>  �رشكة �سناعات البحر
>  ال�رشكة الكويتية العاملية لل�سناعات املتطورة

>  الو�سول لنتاج �رشائح ال�سرت
>  �رشكة اآلء اجلزيرة للتجارة العامة واملقاولت

>  �رشكة �سواطئ اخلليج )اكوا�سان(
>  �رشكة �سناعات التربيد والتخزين - كولك�س
>  �رشكة علي الغامن واأولده لل�سناعة والنتاج

>  �رشكة النابيب البال�ستيكية ولوازمها )العد�ساين(
>  جمموعة احل�ساوي ال�سناعية

>  �رشكة منتجات املعادن
>  �رشكة جمموعة نعمة املتحدة 

>  �سوبر �ستريز لنتاج الأملنيوم
>  �رشكة توب روك لالأبواب وال�سبابيك اجلاهزة

>  �رشكة الغامن للمواد اخل�سو�سية )ا�سبك(
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صنع يف الكويت

»المنسوجات الوطنية«
مصن��ع وطن�ي ينت�ج 100 صنف من
المناشف والشراشف واأللحفه والوسائد

العدد الثمانون - مايو 2013 42

خا�س-“ال�سناعة والتنمية”:

�رشكة املن�سوجات الوطنية هي اإحدى ال�رشكات ال�سناعية 

ن�سيج  كم�سنع   1978 العام  يف  تاأ�س�ست  والتي  العتيدة، 

متميز يف الكويت بفكرة من وزير التجارة وال�سناعة الأ�سبق 

عبدالوهاب الوزان، حيث بداأت تعمل بفاعلية ت�سغيلية عام 

واأ�سبحت  اإنتاجها ب�سكل ثابت وتدريجي،  1982، وتطور 

الكويت لت�سنيع  الرائدة يف  ال�رشكات  اإحدى 

وت�����س��دي��ر امل��ن�����س��وج��ات م��ع حتقيق 

1.6 مليون  عائد �سنوي يقارب 

دينار.

وت���ق���وم ال�������رشك���ة ال��ي��وم 

منتج   100 من  اأك��رث  بت�سنيع 

حتت  والت�سطيب  اجلودة  عايل 

عالمتها وماركاتها التجارية املعروفة واملوثوق بها )الربيع، 

هومتك�س، فيتانوفا، دوت�س اند لينز، فور �سيزونز وكيدز، 

ال�رشا�سف   - )املنا�سف  على  املنتجات  هذه  ت�ستمل  حيث 

اليونيفورم   - الغرت   - وال�ستوية  ال�سيفية  الأحل��ف��ة   -

الرئي�سيتني  الإنتاج  وحدتي  خالل  من  وذلك  والو�سائد(، 

اأوروبا  ال�سناعية من  الآلت واملعدات  باأحدث  املجهزتني 

واليابان وايطاليا والوليات املتحدة وتايوان.

ويوؤكد مدير عام ال�رشكة حممد �سكري الوزان على اأن �رشكة 

ح�سة  على  اليوم  ت�سيطر  باتت  الوطنية  املن�سوجات 

�سوقية و�سلت اإىل نحو 20% من اإجمايل ال�سوق 

املحلي، علماً باأنها قادرة على ال�سيطرة على 

ح�سة اكرب من ذلك لول مناف�سة املنتجات 

اإىل  ترد  والتي  اخل��ارج،  من  امل�ستوردة 

من  و�سوب  ح��دب  كل  من  الكويت 

دون رقيب اأو ح�سيب.
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وي�سيف اأن حجم الإنتاج ال�سنوي لل�رشكة 

من جميع املنتجات �سالفة الذكر ي�سل اإىل 

امل�سنع  ب��اأن  علماً  �سنوياً،  طن   500 نحو 

ولي�س  فقط  واح��دة  ب��وردي��ة  اليوم  يعمل 

بطاقته الكاملة اأو بالعمل املتوا�سل لثالث 

بينها  من  عديدة  لأ�سباب  وذلك  وردي��ات، 

يف  الهند  من  الالزمة  العمالة  جلب  �سعوبة 

الهندي، وكذلك  القت�ساد  الطفرة يف  ظل 

طبقتها  التي  اجل��دي��دة  القوانني  ظ��ل  يف 

الهند حلماية العمالة من البطالة، الأمر الذي 

بالعمالة  الكويت  تزويد  يف  �سح  اإىل  اأدى 

من  اأم��ا  جهة،  من  هذا  بالن�سيج  املخت�سة 

من  تعاين  باتت  ال�رشكة  فاإن  الخرى  اجلهة 

�سيق حجم ال�سوق املحلي وانخفا�س ن�سبة 

الأو�ساع  اإىل  بالإ�سافة  للخارج،  الت�سدير 

جاءت  وال��ت��ي  ع���ام،  ب�سكل  الق��ت�����س��ادي��ة 

كنتيجة لالأزمة املالية العاملية التي بداأت 

بنهاية العام 2008؛ والتي ما زالت اآثارها 

وا�سحة حتى يومنا هذا.

وجهة ال�سادرات

الوطنية  املن�سوجات  ���رشك��ة  وت�سعر 

بالفخر اأنها ا�ستطاعت الو�سول مبنتجاتها 

العربية  ال�سواق  من  العديد  اإىل  املحلية 

والجنبية، حيث اإنها و�سلت اإىل )ال�سعودية 

- الإمارات - قطر - البحرين - العراق - 

ت�سدر  كانت  اأنها  كما  اإي���ران(،   - �سوريا 

وملدة و�سلت اإىل 20 �سنة اإىل اجنلرتا لكن 

ب�سبب  م��وؤخ��راً  توقف  هناك  اإىل  الت�سدير 

عدم وجود وكيل لها يف اجنلرتا.

معاناة ال�سناعة

اأن  ال���وزان  ي��وؤك��د  كله  ذل��ك  مقابل  ويف 

عديدة  اأم��ور  من  تعاين  الكويت  يف  ال�سناعة 

ذلك  الالزم،  احلكومي  الت�سجيع  غياب  اأهمها 

اأن الدعم الذي تقدمه الهيئة العامة لل�سناعة 

يف  يتمثل  خ��ج��ول  دع��م  جم��رد  لل�سناعيني 

املحلية يف  امل�سانع  م�ساركات  تكاليف  دفع 

املعار�س الداخلية واخلارجية، علماً باأن الدعم 

املتوقع من الهيئة العامة لل�سناعة يجب اأن 

يتنا�سب مع حجم واأعداد امل�سانع الكويتية، 

لكن واقع احلال ي�سري اإىل اأن الدعم املتوا�سع 
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للهيئة ل يتنا�سب مع احلجم الفعلي للم�سانع 

املوجودة يف البالد.

ال�سناعة كذلك  على اجلهة املقابلة تعاين 

املعوقات  وه��ذه  الت�سدير،  يف  معوقات  من 

خمتلفة ومتجددة، ناهيك عن الر�سوم اجلديدة 

و�رشائب املبيعات التي تفر�سها بع�س الدول 

ب�سكل ع�سوائي على املنتجات امل�ستوردة من 

اخلارج.

ك��ذل��ك ف���اإن ه��ن��اك م��و���س��وع الأرا���س��ي 

ال�سناعية، ذلك اأن هناك م�سانع حتتاج فعلياً 

اإىل اأرا�س ول حت�سل عليها، يف حني اأن هناك 

اآخرين ل يحتاجون هذه الأرا�سي، ويح�سلون 

عليها دون اأن ت�ستغل، بدليل اأن وزير التجارة 

الق�سائم  من  ع��دداً  موؤخراً  �سحب  وال�سناعة 

ال�سناعية من غري م�ستحقيها.

الآمال والطموحات

الوطنية  املن�سوجات  �رشكة  ع��ام  مدير 

ممثلة  للدولة  يكون  اأن  يف  اأمله  عن  اأع��رب 

وال�سناعة  التجارة  ووزي��ر  ال�سناعة  بهيئة 

الذي يراأ�س جمل�س اإدارة الهيئة نظرة بعيدة 

ال�سناعي  القطاع  بواقع  يتعلق  فيما  املدى 

من  الكويت  تتمكن  حتى  وذلك  الكويت،  يف 

حتقيق طموح �سمو اأمري البالد ال�سيخ �سباح 

اإىل  الكويت  بتحويل  ال�سباح  اجلابر  الأحمد 

وترجمة  املنطقة  يف  وجت����اري  م���ايل  م��رك��ز 

اأر�س  وقرارات على  اأفعال  اإىل  الأقوال  هذه 

الواقع.

جلانب  تفتقر  ال��ك��وي��ت  اأن  على  واأك���د 

ال�سناعة  اأن  اإىل  م�سرياً  بال�سناعة،  الهتمام 

لدولة  بالن�سبة  ا�سرتاتيجيا  خيارا  تعترب  ل 

صنع يف الكويت
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ال��ك��وي��ت ح��ت��ى ي��وم��ن��ا ه����ذا، م�����س��ي��ف��اً اأن 

ال�سناعيني يجتهدون ويعملون دون مردود 

للقطاع  احل��ك��وم��ة  جت��اه��ل  ب�سبب  حقيقي 

ال�سناعي.

امل�سانع  اإن  ب��ق��ول��ه:  ال����وزان  واخ��ت��ت��م 

اأمنها  للكويت  اأم��ن��ت  م��ن  ه��ي  الكويتية 

اأثناء الغزو العراقي الغا�سم، وذلك  الغذائي 

دوراً  الكويتية  الأغذية  م�سانع  لعبت  عندما 

تامة  م���واد  اإىل  الأول��ي��ة  امل���واد  يف حت��وي��ل 

من  غذاءهم  للمواطنني  توفر  حتى  ال�سنع 

و�رشكات  املعلبات  و���رشك��ات  املخابز  خ��الل 

ال�رشكات وامل�سانع  الب�سكويت.. وغريها من 

لذا  املجال،  هذا  يف  كبرياً  دوراً  لعبت  التي 

بالدور  تعرتف  اأن  الدولة  على  الواجب  فمن 

اأو  املا�سي  يف  �سواء  ال�سناعة  لهذه  الكبري 

املتقدمة  ال��دول  لأن  امل�ستقبل،  اأو  احلا�رش 

التي  اإل من خالل �سناعاتها  مل حتقق جناحاً 

عملت وجنحت وتطورت.
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برأسمال قدره مليارا دينار 

ملف العدد
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»ال�سناعة والتنمية«: خا�س – 

واملتو�سطة  ال�سغرية  امل�رشوعات  اأن  فيه  �سك  ل  مما 

احلجم تقوم بدور مهم يف تطوير القت�ساد، كما اأنها تعمل 

تت�سف  حيث  املهارات؛  وتنمية  احلر  العمل  حتفيز  على 

باملرونة والتكيف ال�رشيع لعوامل العر�س والطلب املتغرية 

لل�سوق. 

كما تقوم امل�رشوعات ال�سغرية واملتو�سطة بدور مهم يف 

اإيجاد فر�س عمل جديدة، واجتذاب العمالة من خلل فرتات 

الطلب  لتلبي  تنمو  اأنها  على  علوة  القت�ساد،  هيكلة  اإعادة 

املتزايد خلل فرتات الزدهار القت�سادي. 

انفتاحا  اأكرث  واملتو�سطة  ال�سغرية  امل�رشوعات  اأن  ومبا 

واأ�رشع ا�ستجابة للفر�س التجارية وبهذا الدور فاإنها ميكن اأن 

حتقق اإ�سهامات مهمة لن�ساطات قطاعات الأعمال املختلفة. 

ومن منطلق هذه الأهمية واإميانا من دولة الكويت بدعم 

املبادرين من ال�سباب فقد وافق جمل�س الأمة الكويتي على 

وتنمية  لرعاية  الوطني  )ال�سندوق  باإن�ساء  احلكومة  مقرتح 

ي  مليار  يبلغ  مال  براأ�س  واملتو�سطة(  ال�سغرية  امل�ساريع 

دينارا والذي يهدف اإىل ت�سجيع الطاقات الوطنية ال�سبابية 

للنخراط يف جمال الأعمال احلرة يف القطاع اخلا�س. 

ال�سناعة والتنمية » .. حاولت ا�ستقراء الدور الذي تلعبه 

احلكومة يف تذليل العقبات التي تعرت�س م�سار املبادرين 

للنخراط يف امل�رشوعات ال�سغرية واملتو�سطة، علوة على 

معرفة دور جمل�س الأمة يف هذه امل�ساألة ومعرفة املعنيني 

بالدور الذي �سي�سنع ال�سندوق يف بناء م�ستقبل ال�سباب.. 

فكانت هذه هي املح�سلة:

صندوق المشروعات 

يشجع الطاقات الصغيرة 
الكويتية 
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وال�سناعة  التجارة  وزي��ر  ق��ال  البداية  يف 

هو  ال�سندوق  م��ن  ال��ه��دف  اإن  ال�سالح  ان�س 

بقوة  ال�سندوق  اأن  اإىل  الربح، م�سريا  ل  الدعم 

الإجراءات  اجناز  اجلهات  على  يفر�س  القانون 

ب�ساأن  كافة  الدولة  جهات  ويلزم  عاجل  ب�سكل 

م�ستلزماتها من امل�ساريع امل�سنفة بامل�ساريع 

اقل  امل�سرتيات  قيمة  كانت  اإذا  ال�سغرية 

ديوان  موافقة  عن  معلنا  دينار  األ��ف  م��ن50 

اخلدمة املدنية اأخريا على اإن�ساء اإدارة امل�ساريع 

ال�سغرية يف قطاع ال�رشكات بالوزارة.

لل�سناعة  العامة  الهيئة  اأن  ال�سالح  وبني 

�ستعمل على دعم امل�ساريع ال�سغرية، لفتا اإىل 

انه على القائمني على �سندوق دعم امل�ساريع 

ال�سغرية اأن يفكروا جيدا يف امل�ساريع املطلوب 

دعمها.

ان احل���اج���ة اىل  ع��ل��ى  ال�����س��ال��ح  و����س���دد 

ا�سبحت  ال��ك��وي��ت  يف  ال�سغرية  امل�����رشوع��ات 

الوزارة  ب��داأت  فقد  لذلك  امل�سلمات  حكم  يف 

وت�سجيع  ب��دع��م  متزايد  ب�سكل  اله��ت��م��ام  يف 

يف  لأهميتها  ا�ست�سعارا  ال�سغرية  امل�رشوعات 

العمل  فر�س  وتوفري  الوطني  القت�ساد  دعم 

للمواطنني وبث روح املبادرة والبداع بني جيل 

ال�سباب، وذلك من خالل توفري م�سادر التمويل 

الالزمة والذي يعترب العائق الأ�سا�سي لبدئها، 

عن  التمويل  وموؤ�س�سات  البنوك  حتجم  حيث 

نظرا  الئتمانية  والت�سهيالت  القرو�س  تقدمي 

ارتفاع  اأو  كافية  �سمانات  وج��ود  لعدم 

تواجه  م�سكلة  وه��ي  ف�سلها  خماطر 

امل�ساريع ال�سغرية عامليا.

م�سادر الدخل

اأما وزيرة الدولة ل�سوؤون التخطيط والتنمية 

الدكتورة  الأمة  جمل�س  ل�سوؤون  الدولة  ووزيرة 

ال�سندوق  ق��ان��ون  اأن  ف��اأك��دت  د�ستي  رول 

ال�سغرية  امل�رشوعات  وتنمية  لرعاية  الوطني 

يهدف  الأم��ة  جمل�س  اق��ره  ال��ذي  واملتو�سطة 

اإىل رعاية وتنمية هذه امل�ساريع، واأي�سا تنمية 

يف  الدخل  م�سادر  وتنويع  الوطني  القت�ساد 

ترمي  �سيا�سات  اتباع  خ��الل  من  البالد 

للمواطنني  عمل  فر�س  اإيجاد  اإىل 

احلر  ال��ع��م��ل  قيمة  وتنمية 

تخفيف  بغية  لديهم 

املالية  الأع��ب��اء 

التي  العامة للدولة  على املوازنة 

تقوم بتوظيف اأكرث من80 يف املئة 

من العمالة الوطنية يف خمتلف املوؤ�س�سات. 

ال�سغرية  امل�رشوعات  اأن  د�ستي  واأ�سافت 

الإ�سالح  اآل��ي��ات  اأه��م  من  تعترب  واملتو�سطة 

القت�سادي التي تهدف اإىل تعزيز دخل الأ�رشة 

يف  الأم���ل  وتبث  الو�سطى،  الطبقة  وتعميق 

م�رشوعا  بابا  وتفتح  الكويتي  ال�سباب  نفو�س 

ونافعا اأمام طموحاتهم وقدراتهم اخلالقة بعيدا 

عن الوظائف احلكومية، ومتثل وعاء اقت�ساديا 

ال��ع��م��ل ودع���م املنتجات  ه��ام��ا خل��ل��ق ف��ر���س 

املحلية وت�سجيع ابتكار حقوق امللكية الفردية 

الكويتية والإبداع التكنولوجي. 

الوعي مبزايا  انه �سيتم ن�رش  واأكدت د�ستي 
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ال�سالح :

هــــــــــدف الـــــ�ـــــســـــنـــــدوق 

للم�سروعات  الوطني 

ال�سغرة الدعم ال الربح

ف العدد
مل
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د�ستي :

تنمية  اإىل  يهدف  ال�سندوق 

ورعاية امل�سروعات ال�سغرة 

وتنويع م�سادر الدخل
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ملف العدد

القطاع اخلا�س والتن�سيق والرتويج للم�رشوعات 

ال�سغرية واملتو�سطة، ا�سافة اإىل تقدمي برامج 

امل�رشوعات  لأ�سحاب  منا�سبة  وتنموية  تدريبية 

اإىل  م�سرية  وقدراتهم،  اإمكانياتهم  من  تعزز 

اإعداد  نية احلكومة تقدمي دعم بحثي من خالل 

اأ�سحاب  ت�ساعد  ال��ت��ي  وال��درا���س��ات  البحوث 

مل�رشوعات  اأفكارهم  حتويل  على  امل�رشوعات 

قابلة للتطبيق العملي. 

من  واعتبارا  ال��دول��ة  اع��ت��زام  اإىل  واأ���س��ارت 

لرعاية  الوطني  ال�سندوق  اإ�سدار قانون  تاريخ 

واملتو�سطة  ال�����س��غ��رية  امل�����رشوع��ات  وتنمية 

تقل  ل  ال�سندوق  ل�سالح  اأرا����س  تخ�سي�س 

خلدمة  مربع  مرت  ماليني  خم�سة  عن  م�ساحتها 

على  بناء  للزيادة  قابلة  ال�سندوق  هذا  ن�ساط 

طلبه وموزعة جغرافيا وفق خططه، كما �ستتوىل 

التحتية  والبنى  باملرافق  الأرا�سي  جتهيز هذه 

لالنتفاع  وتخ�سي�سها  وتخطيطها  وتق�سيمها 

بها واإقامة امل�رشوعات عليها. 

مرور الوقت

البو�س  �سعد  الأم��ة  جمل�س  يف  النائب  اأم��ا 

فقد بني اأن الكويت بحاجة ملحة لتنويع م�سادر 

اأ�سا�سي ووحيد  الدخل بدلً من العتماد ب�سكل 

ال�سباب  ط��اق��ات  ا�ستغالل  واأن  النفط  على 

الكويتي هو بوابة ذهبية لتنويع م�سدر الدخل 

من خالل امل�رشوعات ال�سغرية التي �ستتحول مع 

وموؤ�س�سات  وم�سانع  �رشكات  اإىل  الوقت  مرور 

دينار  م��ل��ي��اري  اإق����رار  واإن  عمالقة  �سناعية 

ال�سباب  مل�رشوعات 

الفكرة،  بنجاح  كفيال  وح��ده  لي�س  ال�سغرية 

التجارة  ولكن يجب ت�سكيل هيئة تابعة لوزارة 

درا�سات  تقدمي  عن  م�سوؤولة  تكون  وال�سناعة 

اجلدوى لع�رشات امل�ساريع ال�سغرية التي ميكن 

اأن حتقق جناحاً وتنا�سب طبيعة الكويت. 

و�سدد البو�س على اأن عدم ا�ستثمار طاقات 

طويلة  طوابري  يف  بو�سعهم  والكتفاء  ال�سباب 

بطالة  يعد  منها  جزء  حكومية  وظائف  عن  بحثاً 

مقنعة �سوف يقتل طموح ال�سباب ومن ثم حا�رش 

وم�ستقبل الكويت فهم ميثلون ال�رشيحة الكربى 

ا�ستثمارهم  نح�سن  اأن  وعلينا  املواطنني  بني 

احلقيقية،  ال��ك��وي��ت  ث����روة  ف��ه��م 

حمذرا من اأن يوؤدي الروتني احلكومي اإىل قتل 

هذه الفكرة اأو ت�سويهها، اأو اأن توؤدي املجامالت 

اإىل  اإىل تدمري امل�رشوعات وحتويلها  والوا�سطة 

اإقامة  دون  القرو�س من  للح�سول على  فر�سة 

تقدمي  �رشورة  على  م�سددا  حقيقية،  م�رشوعات 

ومتابعتهم  ال�سباب  لهوؤلء  الفني  العون  كل 

والدفع بهم ومب�رشوعاتهم اإىل بر الأمان.

وح����ذر ال��ب��و���س م��ن ت��ع��رث م�����رشوع قانون 

امل�رشوعات ال�سغرية، مت�سائالً عن الأرا�سي التي 

ميكن اإقامة هذه امل�رشوعات عليها ل �سيما انها 

ت�سطدم بحائط �سح الرا�سي املتاحة، وكل ما 

�سيحدث هو ايداع ملياري دينار يف البنوك واأن 

جداً  وفرح  امل�رشوعات  لهذه  متعط�س  ال�سباب 

وينتظر تنفيذها.

وال�سناعة  التجارة  وزي��ر  اأن  البو�س  واأك��د 

اأن�س ال�سالح �ساب خمل�س لديه طموح، وهو جاء 

من القطاع اخلا�س ويعرف اأهمية وجدية اأعمال 

من  الفر�سة  مينح  اأن  واأمتنى  اخلا�س  القطاع 

احلكومة ب�سكل عام وتقوم احلكومة بدعمه ومن 

جانبنا يف جمل�س الأمة قدمنا له كل الدعم. 

اأ�سحاب املبادرات

رئي�س  ون��ائ��ب  التنفيذي  الرئي�س  وق��ال 

جمل�س الإدارة يف �رشكة )�رشاع(لتطوير امل�ساريع 

ال�سغرية داود معريف اإن ال�سندوق يف حد ذاته 

يعك�س الهتمام بدعم ال�سباب وم�ساريعهم. 

يريدون  ل  املبادرات  اأ�سحاب  ان  واأو�سح 

احليثيات  يريدون  ولكن  امل��ايل،  الدعم  فقط 

الأخرى مثل الدعم الإداري واحل�سابات ودرا�سات 

اجلدوى، بالإ�سافة اإىل احلا�سنات وهناك اأفكار 

جيدة خا�سة من الطاقات ال�سابة يف الكويت لذا 

توجد طاقات مهولة. 

ان�س  وال�سناعة  التجارة  وزي��ر  ب��اأن  واأف���اد 

ال�سالح من اأول املبادرين يف تطوير هذا القطاع، 

ويعرف متاما اأهميته وهو له الف�سل الكبري 

للم�ساريع  الكويتية  اجلمعية  اإ�سهار  على 

ال�سغرية وله ال�سكر يف دعم هذا القطاع.
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ال�سندوق  تاأ�سي�س  اأن  اإىل  معريف  وا���س��ار 

التي �سيتم فيها �ستكون بطيئة جدا،  وال�رشعة 

التي  ال�سناديق  باقي  مثل  مثله  �سيكون  وانه 

لال�ستثمار  العامة  الهيئة  قبل  م��ن  اأن�ساأتها 

ال�سغرية،  امل�ساريع  تدعم  التي  وال�����رشك��ات 

م�سيفا اأن امل�سكلة يف الكويت لي�ست التمويل 

وعامليا  خليجيا  الأف�����س��ل  ه��ي  ال��ك��وي��ت  لن 

التي  واخل��دم��ات  ال�سغرية  امل�ساريع  بتمويل 

تقدمها ممتازة لكن امل�سكلة يف طريقة املعرفة 

امل�ساريع  تدعم  التي  ال�رشكات  هذه  اإدارة  عند 

ال�سغرية. 

ولفت معريف اإىل اأن الهيئة العامة لل�سناعة 

توفر الأرا�سي ولكن اأ�سحاب الأرا�سي ي�ستغلون 

التي  الرخ�سة  وي�ستغلون  اآخ��ر  ب�سكل  الو�سع 

الأر�س،  تاأجري  طريق  عن  الدولة  لهم  منحتها 

منها،  الأ�سا�سي  للهدف  ا�ستخدامها  ولي�س 

اأن تكون هناك رقابة ودعم لقطاع  لذلك يجب 

ال�سناعة.

العمل احلر 

وقال املدير العام لل�رشكة الكويتية لتطوير 

امل�رشوعات ال�سغرية ح�سان القناعي اإن ال�سندوق 

الوطني للم�رشوعات ال�سغرية �سيوؤدي دورا مهما 

يف اإيجاد فر�س تدعم مبادرات ال�سباب الكويتي 

يف  ي�سهم  مما  �سغرية  م�رشوعات  تاأ�سي�س  على 

تعزيز مفاهيم العمل احلر واإيجاد �سباب كويتي 

البو�ض:

�سرورة اأ�ستثمار طاقات 

ثروة  فهم  ال�سباب 

احلقيقية الــكــويــت 

معريف :

امل�سكلة يف الكويت 

لي�ست يف التمويل 

االإدارة  يف  واإمنـــــا 
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قادر على النهو�س باقت�ساد بالده.  

يف  ت�سهم  ال�سغرية  امل�رشوعات  اأن  وذك��ر 

تو�سيع القاعدة الإنتاجية وت�ستوعب ن�سبة عالية 

الدخ��ار  م�ستوى  وترفع  الوطنية  العمالة  من 

الدولة  جلهود  ا�ستمرارا  وت��اأت��ي  وال�ستثمار 

لإن�ساء  واملواطنني  ال�سباب  ودع��م  ت�سجيع  يف 

م�رشوعاتهم اخلا�سة وتقدم الكثري من املميزات 

ل�سالح بيئة الأعمال. 

لتطوير  الكويتية  ال�����رشك��ة  اأن  واأ����س���اف 

لدعم  جهودها  توا�سل  ال�سغرية  امل�رشوعات 

لتاأ�سي�س  الكويتيني  من  امل��ب��ادرات  اأ�سحاب 

م�رشوعاتهم اخلا�سة وفق روؤية وا�سحة واأهداف 

ات��ب��ع��ت خطة  ال�����رشك��ة  اأن  اإىل  لف��ت��ا  حم����ددة،  

اإ�سرتاتيجية وا�سحة املعامل كان اأهم اأولوياتها 

ا�ستقطاب العمالة الوطنية وتدريبهم وتاأهيلهم 

من  لتمكينهم  للعمل  ال�ساحلة  البيئة  وتوفري 

اأداء اأعمالهم بكفاءة عالية واإتقان. 

امل�����رشوع��ات  اإن  ال��ق��ن��اع��ي  وق����ال 

العمل  اإىل تطوير بيئة  ال�سغرية توؤدي 

القت�سادية يف الكويت وتعطي الفر�سة ل�سغار 

امل�ستثمرين للدخول يف املناف�سة ال�ستثمارية 

املواطنني  م��ن  ع��ري�����س��ة  ل��ق��اع��دة  وت��وؤ���س�����س 

والبعيد،  القريب  امل�ستويني  على  العاملني 

والذين �سي�سكلون خمزونا ا�سرتاتيجيا للتو�سع 

ال�سناعي والتقدم التقني. 

واأ�سار اإىل الدعم الذي تقدمه الهيئة العامة 

ممار�سة  يف  ال��راغ��ب��ني  للمبادرين  لال�ستثمار 

تدير  التي  ال�رشكات  خ��الل  من  احل��رة  الأع��م��ال 

حمفظة �سندوق ال�ستثمار الوطني. 

 400 ال�رشكة تقدم دعما قد يبلغ  اأن  وذكر 

فوائد  اأي  تتقا�سى  ول  للم�رشوع،  دينار  األ��ف 

م�سيفا  فيه،  م�ساركتها  نظري  ر�سوم  اأو  ثابتة 

اأ�سلوب  الأخ��رية  ال�سنوات  يف  اتبعت  ال�رشكة  اأن 

امل�رشوعات،  لتمويل  املتناق�سة  امل�ساركة 

وهو اأ�سلوب يعد يف م�سلحة املواطن وغري 

م�سبوق يف جميع دول العامل بحيث يتملك 

الأرب��اح  خ��الل  من  امل�رشوع  ح�س�س  املبادر 

واحلوافز التي تخرج منه.

القناعي:

امل�سروعات ال�سغرة ت�ساعد 

يف تو�سيع القاعدة االإنتاجية 

واإ�ستيعاب العمالة الوطنية
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باتت امل�رشوعات 

ال�سغرية واملتو�سطة بوابة 

الأمل احلقيقية للخريجني 

من ال�سباب  الذين يتجاوز 

عددهم الآلف �سنوياً، 

من دون وظائف حقيقية 

�سوى الوظائف احلكومية 

العقيمة، والتي باتت ل 

تتنا�سب مع امكانيات 

خريجي اأعرق اجلامعات 

الأمريكية والأوروبية. 

  ومع طرح احلكومة 

�سندوق امل�رشوع الوطني 

للم�رشوعات ال�سغرية 

واملتو�سطة، بات الأمل 

معقودًا على دفع تلك 

النوعية من امل�ساريع 

لزيادة قدرة ال�سباب على 

العمل والجناز ورفع ح�سة 

تلك امل�ساريع يف الناجت 

املحلي لأكرث من 7 يف 

املئة �سنوياً. 

خبراء .. المشروعات الصغيرة .. 
ضرورة »ملحة« بحاجة لمنظومة متكاملة 

ملف العدد
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اإدارة  جمل�س  رئي�س  حتدث   ، البداية  يف 

بنك الكويت ال�سناعي عبد املح�سن احلنيف 

العمل  بيئة  حت�سني  على  العمل  ب�����رشورة 

قواعد  وك�رش  العمل  يف  الراغب  ال�سباب  اأمام 

البريوقراطية ، موؤكداً اأن امل�ساريع ال�سغرية 

للعمل على  نافذة حقيقية  واملتو�سطة تعد 

من  املجتمع  وحتويل  ال�سباب  اأداء  تطوير 

التكالية اإىل النتاجية ، م�سرياً اإىل اأن �سندوق 

من  واملتو�سطة  ال�سغرية  امل�ساريع  دع��م 

م�ساريع القوانني الواجب الإ�رشاع يف تنفيذها 

باعتبارها داعما قويا لفل�سفة التغيري وتنويع 

م�سادر الدخل. 

وعما اإذا كان هناك تداخل بني عمل البنك 

واملتو�سطة  ال�سغرية  امل�ساريع  دع��م  يف 

هناك  احلنيف  قال   ، ال�سندوق  عمل  وفكرة 

وممثلي  التجارة  ب��ني  م�سرتكة  اجتماعات 

البنك ال�سناعي للتن�سيق بهذا اخل�سو�س. 

دعم  ���س��ن��دوق  اأن  احلنيف  وا���س��ت��درك 

امل�ساريع ال�سغرية ل ميكن و�سفه باأنه طوق 

خطوة  اعتباره  ميكن  واإمن��ا  الوحيد،  النجاة 

على الطريق ال�سحيح ، فكثري من امل�ساريع 

يتوافر لها راأ�س املال، لفتا اىل ان الهدف 

من ال�سندوق هو الدعم ل الربح، م�سريا اىل 

على  يفر�س  القانون  بقوة  ال�سندوق  ان 

مبينا  عاجل،  ب�سكل  الجراءات  اجناز  اجلهات 

ال��دول��ة كافة  ي��ل��زم ج��ه��ات  ال�����س��ن��دوق  ان 

امل�سنفة  امل�ساريع  من  م�ستلزماتها  ب�ساأن 

كانت  اذا  ال�����س��غ��رية  ب��امل�����س��اري��ع 

قيمة امل�سرتيات اقل من 50 األف 

دينار. 

م�ساحات للعر�س

وبدوره ، اأو�سح رئي�س اجلمعية 

الكويتية للم�رشوعات ال�سغرية واملتو�سطة 

�سلمان خريبط اأن هناك �رشورة لو�سع خطة 

ال�سغرية  امل�ساريع  قطاع  لتطوير  كبرية 

اأهدافها  ب��ني  م��ن  وال��ت��ي   ، وامل��ت��و���س��ط��ة 

الرئي�سة العمل على دعم تلك امل�ساريع من 

مثل  لها  اخلا�س  القطاع  دعم  توفري  خالل 

انها  ن��رى  ل  املجمعات  وه��ذه  املجمعات، 

تقدم اي دعم لعطاء الفر�سة لل�سباب ودعم 

م�ساحات  اعطائه  خالل  من  الكويتي  املنتج 

تقل  ل  زمنية  لفرتة  ال�سباب  اأعمال  لعر�س 

عن 6 اأ�سهر. وقال اإن جميع ماطرح من قبل 

لدى  موجودة  وتو�سيات  حلول  من  ال�سباب 

جل�سة  يف  وعر�س  تفا�سيله،  بكل  اجلمعية 

جمل�س الأمة يف جل�سة خا�سة. 

احلنيف:

بني  ــار�ــض  ـــ ـــ ـــ ـــ تــعـــ ال 

»ال�سناعي« و»التجارة« 

يف متويل امل�ساريع

ف العدد
مل
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منظومة متكاملة

ال�سغرية  امل�ساريع  وحدة  م�رشف  وتطرق   

تركي  د.  ال��ك��وي��ت  ج��ام��ع��ة  يف  وامل��ت��و���س��ط��ة 

ال�سغرية  امل�����س��اري��ع  اأه��م��ي��ة  اإىل  ال�����س��م��ري 

امل�ساريع  ق��ط��اع  اإن  ب��ال��ق��ول  وامل��ت��و���س��ط��ة 

تتعدى  بن�سب  ي�سهم  واملتو�سطة  ال�سغرية 

بريطانيا  يف  املحلي  الناجت  من  املئة  يف   80

ودفعت املنظومة القت�سادية يف ال�سني اإىل 

تبني اقت�ساديات ال�سوق يف العمل القت�سادي 

الدافع  هي  وحدها  الإبداعية  الأفكار  وباتت 

احلقيقي لنمو الناجت املحلي مل�ستويات تعدت 

ن�سبتها 8 يف املئة ل�سنوات طويلة وا�ستمرت 

ملا بعد الأزمة املالية.

النظر  الواجب  التحديات  من  اأن  واأو�سح 

بع�س  يف  ياأتي  الذي  للقانون  التطبيق  اإليها 

امل�ساريع  قانون  ولي�س  »م�سوهاً«  الأح��ي��ان 

ال�سغرية الذي و�سفه ال�سمري باأنه »ممتاز« ، 

وبني اأن امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة  تعترب 

الراأ�سمايل،  لالقت�ساد  الرئي�سة  الأعمدة  اأحد 

الأداء  زيادة  يف  بارزا  دورا  تلعب  اأنها  باعتبار 

القت�سادي للدول الراأ�سمالية، من حيث خلق 

الوظائف، والتقليل من ن�سبة البطالة، وتفجري 

وا�ستمرار  الرثوة،  وتوزيع  ال�سبابية،  الطاقات 

البداع يف الخرتاعات التجارية، وغري ذلك من 

القطاع  ه��ذا  بها  يحظى  التي  اجلمة  الفوائد 

القت�سادي املهم. 

وقال اإن الكويت اهتمت بقطاع امل�ساريع 

وقد  واملوؤ�س�سي،  ال�سيا�سي  امل�ستويني  على 

نتج عن ذلك ان�ساء موؤ�س�س�سات حكومية داعمة 

على  للق�ساء  كو�سيلة  ال�سغرية،  للم�ساريع 

التحديات وال�سعوبات التي تواجه الكثري من 

اأفراد املجتمع، وخا�سة ال�سباب، ال ان اجلهود 

يف هذا ال�ساأن مازالت غري كاملة، وحتتاج بع�س 

القرارات املهمة لدفع هذا القطاع اىل الأمام.

امل�ساريع  ع��ن  احل��دي��ث  اأن  وا���س��ت��درك 

ال�سغرية بداأ مبكراً يف 1982، اإل اأن امل�ساكل 

ذلك،  بعد  اأتت  التي  وال�سيا�سية  القت�سادية 

البدء  اأجلت  اأزمة املناخ والغزو الغا�سم  ومنها 

بهذا  لالهتمام  الأ�سا�سية  اللبنة  تكوين  يف 

التحرير  بعد  فانه  احليوي.وبالتايل  القطاع 

جمل�س  من  قانون  ا�سدار  مت  �سنوات،  بعدة 

املايل  للدعم  مالية  حمفظة  بان�ساء  الأم���ة، 

بهذا  الهتمام  من  كنوع  ال�سغرية،  للم�ساريع 

املحور القت�سادي.

التاأهيل اأولً

وحول التحديات التي تواجه جناح امل�ساريع 

جمل�س  رئي�س  اأ�سار   ، واملتو�سطة  ال�سغرية 

الهنيدي  اأنور  ال�ستثمارية  �رشوح  �رشكة  اإدارة 

اأن التاأهيل واإعداد ال�سباب للعمل من بني اأهم 

تلك التحديات والتي حتتاج اإىل اإدخال مقدمي 

ت�سمل  مكثفة  تاأهيلية  برامج  يف  امل��ب��ادرات 

والتخطيط  واملحا�سبة  والت�سويق  الإدارة 

 ، ن�سبياً  طويلة  زمنية  ولفرتات  والتكنولوجيا 

مو�سحاً اأن ال�سبب يف تلك الربامج يرجع اإىل اأن 

ن�سبة ف�سل امل�ساريع ال�سغرية يف العامل عالية 

80 يف  اىل  الأح��ي��ان  بع�س  ج��دا، قد ت�سل يف 

املئة  ولكن ب�سبب التدريب املهني واملنهجي 

الف�سل  ن�سبة  فان  ال�سغري،  امل�رشوع  ل�ساحب 

قد تنخف�س اإىل 40 املئة. 

مطالبة  احل��ك��وم��ي��ة  اجل���ه���ات  اإن  وق����ال 

مب��وا���س��ل��ة الت�����س��ال م��ع ���س��اح��ب امل�����رشوع 

وم�����س��اع��دت��ه ل��ل��ت��اأق��ل��م م��ع ح��ي��ات��ه اجل��دي��دة، 

عادة  وامل�����س��ورة،  الن�سح  تقدمي  وا�ستمرار 

امل�رشع  اهتمام  ب��اأن  وا�ستطرد  معينة.  لفرتة 

واملتو�سطة  ال�سغرية  امل�����رشوع��ات  بقانون 

دليل كبري لأهمية هذا القطاع ، بني الهنيدي 

اللجنة  خالل  ومن   2009 يف  الأم��ة  جمل�س  اأن 

وقتها  للمجل�س  التابعة  والقت�سادية  املالية 

كان قد اأ�سدر تو�سية باإ�سدار قانون متكامل 

النور  ير  اأنه مل  اإل   ، ال�سغرية  امل�ساريع  لدعم 

ال�سيناريو  اأن  م�ستدركاً   ، املجل�س  حل  ب�سبب 

نف�سه تكرر مع جمل�س 2011، حيث مت النظر 

يف القانون، ومت اأي�سا الت�سويت عليه من قبل 

املجل�س، ولكن ال�سيناريو اأعاد وقال اإن اإعادة 

النظر يف القانون مرة اأخرى يف املجل�س احلايل 

دليل اهتمام كبري من قبل امل�رشع لإعطاء �سفة 

تنفيذية وت�رشيعية للقانون لتبداأ مرحلة مهمة 

من تطبيق القانون، تبداأ يف اقرار هيئة جديدة 

خريبط : 

خطة كبرة ومتكاملة 

لـــــدعـــــم املــــ�ــــســــاريــــع 

واملتو�سطة ال�سغرة 

ال�سمري:

ال�سغرة  املــ�ــســروعــات 

لي�ست متويًا فقط ولكنها 

مـــنـــظـــومـــة »مــتــكــامــلــة«  
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للم�ساريع ال�سغرية، ومن ثم  مت البدء يف و�سع 

تطوير  يف  الهيئة  وب��دء  التنفيذية،  الالئحة 

واملالية،  والفنية  الدارية  وكوادرها  هياكلها 

لبدء ن�ساطها ب�سكل كفء.

قوانني »�سعبوية«

اإدارة �رشكة  من جهته انتقد رئي�س جمل�س 

ال�ستثمار العقاري عبد الرحمن احلمود �سيطرة 

القت�سادية،  احلياة  يف  �سىء  كل  على  الدولة 

ال�سغرية  امل�����رشوع��ات  ق��ان��ون  اأن  م��ع��ت��رباً 

ال�سحيح وتفجر  واملتو�سطة خطوة يف الجتاه 

النهو�س  من  التي متكنت  ال�سبابية  الطاقات 

بالكويت وقت اأن كانت بال نفط اأو موارد جمرد 

�سيد اللوؤلوؤ ومراكب ال�سيد التي ناهزت 800 

مركب جابت العامل كله بالتجارة، وكانت خري 

�سفري لتلك الدول. 

وبينت اأن النظرة الجتماعية ال�سلبية لرواد 

الأعمال واعتبار رجال الأعمال واملبادرين جمرد 

الأمة  جمل�س  نواب  من  البع�س  جعل  ل�سو�س 

»�رشاق  باعتبارهم  الأعمال  رجال  اإىل  ينظرون 

املال العام« . 

ال�سعبوية  القوانني  ظل  يف  اأنه  اإىل  ولفت 

التي تدفع اإىل تراجع وترية التنمية يف الدولة 

م�ساريع  عن  الجتاه  وتراجع  طويلة  ول�سنوات 

ال�سباب  من  الكثري  جعلت   ، تنموية  قوانني 

القطاع  ل��ه��ذا  الجت���اه  ع��ن  يعر�س  الكويتي 

احليوي. وقال ما زالت الدولة لالأ�سف تت�رشف 

كراع جلميع الأن�سطة القت�سادية ، ال ان النظرة 

باعتبار  متفائلة،  تكون  ان  يجب  امل�ستقبلية، 

الهنيدي:

تاأهيل املبادرين �سرورة 

ملحة للتقليل من ف�سل 

ال�سغرة املــ�ــســروعــات 

احلمود:

ال�سغرة  ــروعــات  املــ�ــس

ـــــبـــــاب يف  ـــــ�ـــــس اأمــــــــــــل ال

وظيفة عــلــى  احلـــ�ـــســـول 
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جدا  القريب  الأج��ل  يف  يجد  ل  قد  ال�سباب  ان 

للم�ساريع  الجتاه  �سوى  العي�س  للقمة  منفذا 

البديل  الآم��ن  امل��الذ  اأنها  باعتبار  ال�سغرية، 

ق��درة يف  لن جتد  وال��ذي  احلكومية،  للوظيفة 

الزدياد،  يف  والآخذ  الطويل،  الطابور  توظيف 

اأمام ديوان اخلدمة املدنية . 

احلكومي  ال���دع���م  ه���ذا  اأن  وا����س���ت���درك 

الالحمدود لكل ما هو ن�ساط جتاري واجتماعي 

مهم  مورد  ل��زوال  اأدى  قد  وعلمي   و�سيا�سي 

من م�سادر التمويل للم�ساريع ال�سغرية، وهو 

الأعمال  مبمويل  الغربية  ب��ال��دول  ي�سمى  م��ا 

ال�سغرية قد يكون هذا عيبا يف القيم الثقافية 

الأم���وال  روؤو����س  اأ�سحاب  ان  باعتبار  لدينا، 

فرتة   خ��الل  الدولة  من  الكثري  ا�ستفادوا  قد 

ال�سبعينيات والثمانينيات. 

وق����ال احل��م��ود اإن����ه ي��ج��ب اإ������رشاك رج��ال 

ال�سغرية  امل�ساريع  ودعم   متويل  يف  الأعمال 

واملتو�سطة الواعدة، ومبا يعود عليهم اأ�سا�سا 

بالنفع عند التخارج من هذه امل�ساريع بعد ان 

تكرب يف حجمها، متاما كما هو موجود يف الدول 

من  ه��م  الأم����وال  روؤو����س  الغربية.فاأ�سحاب 

ي�ستطيعون توجيه الن�سح والر�ساد، الأخذ بيد 

م�رشوعه،  يكرب  حتى  ال�سغري  امل�رشوع  �ساحب 

ملا ميتلكونه من خربات جمة وعالقات خارجية، 

وموارد متويلية كبرية. 

اإعادة الهيكلة

حجاج  القت�سادي  اخلبري  تطرق  جانبه  من 

ال�سغرية  اأهمية قطاع امل�ساريع  اإىل  بوخ�سور 

امل�رشوعات  تلك  جناح  اإن  بالقول  واملتو�سطة 

اإىل  بحاجة  القت�سادي  الأداء  على  وتاأثريها 

واعتمادها  جديد  من  اقت�سادها  هيكلة  اإعادة 

لتحفيز  واملتو�سطة  ال�سغرية  امل�ساريع  على 

العمل  �سوق  واقتحام  املبادرة  على  ال�سباب 

التواكل.   ثقافة  والغاء  الذات  على  بالتعويل 

واملتو�سطة  ال�سغرية  امل�ساريع  اأن  واعترب 

الكويتي،  لالقت�ساد  ال�سحرية  الو�سفة  متثل 

م�ستدركا باأن التجربة الكويتية يف هذا املجال 

منها  ل�سيما  مف�سلية،  بتحديات  �ست�سدم 

اىل  حتتاج  التي  امل�ساريع  هذه  اإدارة  كيفية 

حا�سنات تقدم الدعم الفني واملايل. وراأى  اأن 

امل�ساريع  قطاع  يف  جتربتها  يف  الكويت  جناح 

بيئة  باإ�سالح  منوط  واملتو�سطة  ال�سغرية 

عنا�رش جناح  اأهم  تعترب  التي  والإدارة  الأعمال 

هذه التجربة.

ودعا  جمل�س الأمة اىل اأن يعمل على اإعادة 

هيكلة الكثري من القوانني لتهيئة بيئة اأعمال 

�سحية اإ�سافة اىل موافقته على م�رشوع القانون 

 ، واملتو�سطة  ال�سغرية  بامل�رشوعات  اخلا�س 

واملتو�سطة  ال�سغرية  امل�ساريع  اأن  مو�سحاً  

متثل اإحدى الو�سائل التي جلاأت اإليها العديد 

من الدول �سواء املتقدمة اأو النا�سئة اأو النامية 

لرفع معدلت النمو القت�سادي فيها، وتهدف 

يف   70 على  قائمة  اقت�ساداتها  يكون  اأن  اىل 

املئة من هذه امل�ساريع.  

حتديات �سيا�سية

ليدرز  �رشكة  رئي�سة  قالت  وب��دوره��ا 

نبيلة  وال��ت��دري��ب  لال�ست�سارات  غ���روب 

الق�سية  لي�س  ال��ت��م��وي��ل  اإن  ال��ع��ن��ج��ري 

امل�ساريع  قطاع  تعوق  التي  الأ�سا�سية 

يف  الإ�سهام  على  واملتو�سطة  ال�سغرية 

الكويت  اأن  باعتبار  الدخل  م�سادر  تنويع 

بلد غني وله فوائ�س مالية كافية لتفعيل 

الآلف من امل�ساريع، ولكن التحديات التي 

تعانيها هذه امل�ساريع تتمثل يف حتديات 

اجتماعية و�سيا�سية، وكذلك ي�سكو القطاع 

غياب ثقافة العمل احلقيقي لفئة ال�سباب 

اأ�سحاب املبادرات.

الأم���وال  م��ن  ج��زء  توجيه  اإىل  ودع���ت  

امل�ساريع  متويل  �سندوق  اىل  املر�سودة 

ملياري  تبلغ  التي  واملتو�سطة  ال�سغرية 

دينار للتدريب والتثقيف، معتربة اأن هذه 

متثل مرحلة اأ�سا�سية و�رشورية.

ولفتت اىل ان من معوقات جناح قطاع 

امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة التداعيات 

ال�سيا�سية التي اأدت اىل تهمي�س مكونات 

غري  بيئة  وخلقت  ال�����رشوري��ة،  القت�ساد 

�ساحلة لتطوير الأعمال.

ملف العدد

بوخ�سور:

اإعـــــــــــــــــــادة الــــهــــيــــكــــلــــة 

االقت�سادية �سرورة لنجاح 

املـــ�ـــســـاريـــع الــ�ــســغــرة

العنجري:

ال�سيا�سية  الــتــحــديــات 

اأبــــــــــرز مــــعــــوقــــات جنــــاح 

ــــــع  ــــــاري تـــــــلـــــــك املــــــ�ــــــس
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المناطق الصناعية ..
اقتصاديون أكدوا على أهميتها في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة 
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طموحات في 
انتظار التنفيذ 

»ال�سناعة والتنمية«:  خا�س – 

لل�سناعة  العامة  والهيئة  وال�سناعة  التجارة  وزارة   حتاول احلكومة ممثلة يف 

قدر امل�ستطاع ال�سعي، لأن ياأتي ال�سناعي اإىل الهيئة، ويقدم له خدمة ذات وترية 

ا�رشع، ويحتاج تفعيل ذلك الجتاه اإىل ت�رشيعات وتغيري يف املنهجية لبع�س الإدارات 

احلكومية، خا�سة فيما يتعلق مبو�سوع ال�سباك الواحد والأ�رشع يف تنفيذ املتطلبات 

ال�سخمة  للم�ساريع  اأرا�س  اإىل تخ�سي�س  بالإ�سافة   ، ال�سناعيني  اإجراءات  لت�سهيل 

التي تتجاوز 10 ماليني دينار، بالإ�سافة اإىل ال�سعي لرت�سية منطقة ال�سدادية والتي 

�ستعزز من و�سع الأداء ال�سناعي. 

ال�سناعية  اأجرته  »ال�سناعة والتنمية« حول املناطق  الذي  التايل  التحقيق  ويف 

يف الكويت والإجراءات املطلوبة لتطويرها، ركز عدد من امل�سوؤولني وال�سناعيني 

وانهاء  اجلادين  ال�سناعيني  اأمام  الإج��راءات  وت�سهيل  البريوقراطية  األغاز  على فك 

مبا  املناطق  تلك  تاأهيل  �رشعة  على  والعمل  ال�سناعية  بالرا�سي  الجت��ار  ظاهرة 

يواكب التطورات العاملية والإقليمية التي جتذب امل�ستثمرين الكويتيني من خالل 

التن�سيق بني اجلهات احلكومية املختلفة. 

من  وتعزز  القانون  عليها يف  من�سو�س  حوافز كبرية  الكويت متتلك  اأن  وبينوا 

اآن الأوان لتحقيق مزيد  اأنه قد  قدرات ال�سناعيني على املدى الطويل، مو�سحني 

من التطور على هذا اجلانب. 

واأ�ساد امل�ساركون ب�سعى الهيئة العامة لل�سناعة بتخ�سي�س الرا�سي ال�سناعية، 

مبينا انها ت�ستعد حاليا لتخ�سي�س 170 ق�سيمة �سناعية على ان يتم النتهاء منها 

خالل الفرتة بني منت�سف ونهاية عام 2015.

ال�سغرية  امل�ساريع  وتعزيز  تاأهيل  يف  ال�سناعية  املناطق  دور  على  واأك���دوا 

واملتو�سطة على املدى البعيد وفيما يلي ح�سيلة لقاءاتنا : 

جمموعة  رئي�س  نائب  اأك��د   ، البداية  يف 

عربي القاب�سة حامد الب�سام على اأن ال�سناعة 

لها دور وا�سع يف التنمية القت�سادية بالعديد 

امل�ستوى  ت��زال دون  ل  اأنها  اإل   ، ال��دول  من 

املاأمول يف الكويت. 

واأو�سح اأن هناك جتارب اقليمية لنماذج 

ال�ستفادة  للكويت  ميكن  ال�سناعية  املدن 

منها بان�ساء املدن ال�سناعية كنموذج واقعي 

قريب يعك�س الفائدة الكبرية التي حتققها 

الذي  الكبري  وال��دور  ال�سناعية  امل��دن  هذه 

تعك�سه على القت�ساد الوطني. 

لتطوير  ت�سعى  احل��ك��وم��ة  اأن  واأ���س��اف 

املناطق ال�سناعية من خالل تعزيز الهتمام 

رغبة  اىل  ا�سافة  ال�سدادية،  منطقة  بان�ساء 

موؤ�س�سة البرتول اإن�ساء مدينة �سناعية نفطية 

ال�سناعي  القطاع  ان  على  موؤكدا  متخ�س�سة 

املناطق  جتربة  من  ال�ستفادة  عليه  يجب 

ال�سناعية يف ال�سعودية. 

اأن املناطق ال�سناعية  الب�سام  وا�ستدرك 

�رشورة لتنويع م�سادر الدخل يف الكويت من 

خالل بناء قاعدة �سناعية وا�سعة، م�سرياً اإىل اأن 

ال�ستثمارات يف املدن ال�سناعية بال�سعودية 

اإىل  املتاحة  الح�سائيات  اآخر  ح�سب  و�سلت 

776مليار ريال وميثل ال�ستثمار ال�سناعي 

منها 84 يف املئة. 

التي  املقومات  بني  من  اأن  اىل  ولفت 
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ال�سناعية  املدن  جتربة  جناح  على  �ساعدت 

يف النجاح يف دول جماورة تتلخ�س بالتخطيط 

ال�سامل لهذه املدن من خالل اختيار املوقع 

عن  وف�سلها  التو�سع  وقابلية  املنا�سب 

النظمة  �سن  اىل  ا�سافة  ال�سكنية،  امل��دن 

املدن  ه��ذه  عمل  تدعم  التي  والت�رشيعات 

ومنحها ا�ستقاللية �ساملة لت�سبح هيئة ذات 

كيان م�ستقل. 

30 األف �سناعة 

ال�سناعية  املناطق  تطوير  اأهمية  وحول 

اأ�سار   ، الإج��م��ايل  املحلي  الناجت  يف  ودوره��ا 

لال�ست�سارات  اجلودة  ملوؤ�س�سة  العام  املدير 

الدارية د.وليد احلداد  اإىل اأن الكويت لديها 

عدة مقومات ذهبية وتاريخية لقامة قاعدة 

�سناعية وهي متتعها مبوقع جغرايف يتو�سط 

اآ�سيا والعامل العربي، ا�سافة اىل توافر املواد 

والتي  وال��غ��از  النفط  وه��ي  املهمة  الول��ي��ة 

تدخل ب�سناعة اكرث من 30 األف منتج. 

وبني اأنه اإذا مت العمل على تطوير القطاع 

 30 من  يوفر  ان  بامكانه  ودعمه  ال�سناعي 

هذا  املحلي  الناجت  حجم  من  باملئة   40 اىل 

بال�سافة اىل انه اذا مت بيع البرتول م�سنعاً 

الدخل  اأ�سعاف   4 على  احل�سول  ن�ستطيع 

احلايل من النفط لذلك يجب علينا الهتمام 

بان�ساء امل�سانع البرتوكيماوية. 

اأن ا�سرتاتيجية تنويع م�سادر  وا�ستدرك 

ال�ساغل  ال�سغل  ت���زال  ول  ك��ان��ت  ال��دخ��ل 

للحكومات احلالية وال�سابقة ، اإل اأن الو�سول 

العتماد  ب�سبب  يتحقق  مل  ال��ه��دف  ل��ه��ذا 

القطاعات  ح�ساب  على  للنفط  امل��ت��زاي��د 

القت�سادية الأخرى. 

املناطق  مب�����س��ت��ق��ب��ل  ي��ت��ع��ل��ق  وف��ي��م��ا 

ال�سناعية بالكويت ، بني الب�سام اأن حتقيق 

اإيجاد وتطوير  التنمية ال�سناعية �سيعزز من 

اإيجاد فر�س  م�سادر جديدة للدخل القومي، 

القادمة  ل��الأج��ي��ال  وم��ت��زاي��دة  منتجة  ع��م��ل 

والهتمام بال�سناعات الت�سديرية. 

و تفعيل دور القطاع اخلا�س يف التنمية 

الطاقات  من  النتفاع  ن�سبة  ورفع  ال�سناعية 

القائمة. وتطوير جمالت  الإنتاجية للم�سانع 

التعاون والتن�سيق ال�سناعي مع دول جمل�س 

التعاون وغريها. 

�سيق ال�سوق 

التنمية  حتديات  لأب��رز  ا�ستعرا�س  ويف 

العام  املدير  اأ�سار   ، الكويت  يف  ال�سناعية 

اأحمد  البناء  م��واد  �سناعات  احت��اد  �رشكة  يف 

باعتبارها  املحلية  ال�سوق  �سيق  اإىل  النوري 

قلة  ب�سبب  الإنتاج  يف  املوؤثرة  العوامل  اأبرز 

اأن ندرة املواد اخلام  عدد ال�سكان ، مو�سحاً 

ل  التي  التحديات  اأب��رز  من  والبريوقراطية 

يزال ال�سناعني يعانون غيابها مقارنة بدول 

مقارنة  كبري  ب�سكل  تتطور  جم���اورة  اأخ���رى 

بالكويت. 

النفط  اكت�ساف  قبل  ال�سناعة  اأن  وبني 

القت�ساد  م��ن  ك��ب��رياً  ن�سيباً  متثل  ك��ان��ت 

اأه��م��ي��ة بالغة  ال��وط��ن��ي، وذل���ك مل��ا لها م��ن 

الأثر. وكان اأرباب ال�سناعة اأو احلرفيون من 

الكويتيني اأو من غريهم، ومل تكن ال�سناعة 

معاهد  اأو  درا���س��ي��ة  ���س��ه��ادات  على  تعتمد 

اأباً  يتوارثونها  باخلربة  كانت  بل  �سناعية، 

بها  الكويتيني  اهتمام  ك��ان  ولقد  ج��د.  عن 

بالغاً مع اأنها كانت ب�سيطة جداً باملقارنة بها 

متطلباته  ع�رش  لكل  ولكن  احلا�رش  الوقت  يف 

وم�ستلزماته. 

احلكومة  اجت���اه  اأن  ال��ن��وري  وا���س��ت��درك 

يعد  ج��دي��دة  �سناعية  مناطق  ل�ست�سالح 

م�ستدلً   ، والهامة  اجل��ي��دة  الأم���ور  ب��ني  م��ن 

بت�رشيحات مدير عام الهيئة العامة لل�سناعة 

براك ال�سبيح فرباير املا�سي ب�ساأن التفاق 

يف   11 منطقة  لتهيئة  ال�رشكات  اح��دى  م��ع 

جلنة  اإىل  ك��ت��اب  رف��ع  مت  واأي�����س��ا  �سبحان، 

منطقة  لتجهيز  �رشكة  باختيار  املناق�سات 

اخلا�سة  امل�ساريع  اأه���م  وه��ي  ال�����س��دادي��ة، 

ال�ساحة  اإىل  ظهورها  ننتظر  والتي  بالهيئة 

وتوزيع حجم كبري من الطلبات املوجودة. 

دعم  اإىل  ما�سة  ح��اج��ة  ه��ن��اك  اأن  وب��ني 

وموؤازة القطاع ال�سناعي ، بعد اأن هبت الأزمة 

الأداء  �سظاياها  واأ�سابت  العاملية  املالية 

القت�سادي ، مبا يف ذلك القطاعات الإنتاجية 

التوجه نحو  اأن  ، معترباً   ال�سناعي  كالقطاع 

تعزيز القطاع ال�سناعي ميثل اأمانا من خالل 

الب�سام :

االقت�ساد  يف  دورهــــا 

دون امل�ستوى املاأمول 

احلداد:

دورهــــا »مــتــزايــد« يف 

الدخل  مــ�ــســادر  تنويع 

ملف العدد
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وا�ستيعاب  الإن��ت��اج،  عن�رش  على  الع��ت��م��اد 

قيمة  ذات  حقيقية  فر�س  واإيجاد  العمالة، 

م�سافة. 

بيئة الأعمال 

ادارة  جمل�س  رئي�س  اأو�سح   ، جانبه  ومن 

واخلبري  القاب�سة  الكويتية  ال�سناعات  �رشكة 

ال�سناعي  القطاع  ن  النقي  حممد  ال�سناعي 

الإ�سالحات  من  الكثري  اإىل  يحتاج  الكويت  يف 

اإىل  املقدمة  اخلدمات  نوعية  بتح�سني  تتعلق 

والق�ساء  الأعمال  بيئة  وت�سهيل  ال�سناعيني 

ال�سناعية  الأرا����س���ي  حت���ول  ظ��اه��رة  ع��ل��ى 

ال�سناعيني  دع��م  على  والعمل  التجارة  اإىل 

اجلادين. 

تعاين  ال�����س��ن��اع��ة  اأن  ال��ن��ق��ي  واأ����س���اف 

تقف  التي  واملعوقات  امل�ساكل  من  العديد 

اهمها  من  والتي  وتطورها  يف طريق منوها، 

غياب وجود املناطق ال�سناعية املتخ�س�سة 

واملجهزة وعدم توافر �سكن للعمالة، اإ�سافة 

اىل �رشورة تعديل قوانني ال�ستثمار اجلاذبة 

اىل  تفتقر  وال��ت��ي  الج��ان��ب  للم�ستثمرين 

التكنولوجيا وال�سلوب الت�سويقي للمنتجات 

ال�سناعية. 

وبني اأن تاأهيل املناطق ال�سناعية  �رشورة 

لتنمية وتطوير القطاع ال�سناعي الذي يحتاج 

اإىل مزيد من الأرا�سي التي تعد 

التي  الرئي�سية  العوامل  اأه��م  من 

يف  للقطاع  امل�سافة  القيمة  م��ن  تعزز 

الناجت املحلي الإجمايل. 

واأ�سار اإىل اأن من بني املعوقات الأخرى ما 

يتعلق بافتقار  خطط تنموية تعنى بدرا�سة 

انه  حيث  له  والتنموية  امل�سقتبلية  النظرة 

مل�سريته  الوا�سحة  الروؤية  انعدام  من  يعاين 

امل�ساكل  اهم  من  انه  اىل  م�سريا  وتطويره، 

التي تقف عائقا يف تنمية القطاع ال�سناعي 

�سح الرا�سي ال�سناعية. 

ال�سناعة  هيئة  با�ستعداد  النقي  واأ�ساد 

ان  على  �سناعية  ق�سيمة   170 لتخ�سي�س 

يتم النتهاء منها خالل الفرتة بني منت�سف 

ونهاية عام 2015.

حوافز �سناعية

اإدارة  الطار ذاته قال رئي�س جمل�س  ويف 

واخلبري  ال�سابق  القاب�سة  ال�سبكة  ���رشك��ة 

ال�سناعي نايف العنزي اإن احلوافز ال�سناعية 

يف الكويت متنوعة وكبرية اإذا ما قورنت بدول 

النوري:

�ــــــســــــيــــــق الــــــ�ــــــســــــوق 

ـــــــــــــــــــــرز حتـــــــديـــــــات  اأب

ال�سناعية الــتــنــمــيــة 

ف العدد
مل



العدد الثمانون - مايو 2013 62

اأخرى جماورة ، مو�سحاً اأن اأزمة ال�سناعيني ل 

تكمن يف القوانني بقدر ما تكمن يف التطبيق، 

احلوافز  تلك  وفرته  مبا  ذل��ك  على  م�ستدلً 

التي ن�ست عليها القوانني امل�سجعة للقطاع 

ال�سناعية  املناطق  اإع��داد  ومنها  ال�سناعي 

لها  الأ�سا�سية  البنية  وت��وف��ري  وتق�سيمها 

كالطاقة واملاء والطرق، لفتاً اإىل اأن من بني 

تلك املناطق  ال�سعيبة، ميناء عبداهلل، ال�سويخ، 

�سبحان، ال�سليبية، الري، اأمغرة وغريها. 

   وبني اأنه مت الن�س على توفري الق�سائم 

 )15( امل��ادة  من   )1( الفقرة  يف  ال�سناعية 

1965، كما جاء يف  6 لعام  من القانون رقم 

الن�سو�س املتعلقة بالهيئة العامة لل�سناعة 

فقرة   )29( امل��ادة  يف  واأن�سطتها  واأهدافها 

)6(، واملادة )33( فقرة )4(، وتقوم الدولة 

بتوفري هذه الق�سائم باإيجار زهيد. 

ت�سعى  احلكومة  اأن  العنزي  وا���س��ت��درك 

ج���اه���دة ل��ت��وف��ري الأرا�����س����ي ل��ل��ج��ادي��ن من 

ال�سناعيني وب�سكل يعزز من القيمة امل�سافة 

على املدى الطويل. 

ودعا العنزي اإىل العمل على اإ�سدار مزيداً 

يف  ال�ستثمار  على  امل�سجعة  القوانني  م��ن 

الكويت اىل جانب حترير الرا�سي وتخ�سي�س 

عليها  امل�سانع  لق��ام��ة  ال��الزم��ة  امل�ساحات 

لت�ساهم يف توظيف ال�سباب الكويتي وتخلق 

دائرة اقت�سادية تعود بالنفع على القت�ساد 

املحلي.

للهيئة  متزايداً  اأن هناك دوراً  وا�سار اىل 

الرا�سي  تخ�سي�س  يف  لل�سناعة  ال��ع��ام��ة 

ال�سناعية، مبينا انها ت�ستعد حاليا لتخ�سي�س 

النتهاء  يتم  ان  على  �سناعية  ق�سيمة   170

عام  ونهاية  منت�سف  بني  الفرتة  خالل  منها 

.2015

من  ال�سناعيني  ه��ج��رة  يخ�س  وف��ي��م��ا 

الكويت نظرا لتاأخر الدولة يف منحهم الق�سائم 

ال�سناعية تطرق االعنزي اىل متيز الكويت عن 

كثري من الدول الخرى يف املنطقة وتقدميها 

ت�سهيالت داعمة لل�سناعة ومنها على �سبيل 

املثال الجور املنخف�سة لالأرا�سي.

 

النقـــي:

�سفافية بيئة االأعمال 

اجلادين  وم�ساعدة 

ـــــــــــــرز املــــطــــالــــب اأب

العنزي:

ال�سناعـــــية  احلوافز 

»كثرة«  و»متميزة« 

اجلوار بــدول  مقارنة 

ملف العدد
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ت�سكل  احل��ج��م  ك��ب��رية  امل�����رشوع��ات  ك��ان��ت  اإذا 

من  القت�سادية  م�سرية  يف  الأ�سا�سية  الركيزة 

خالل اإ�سهامها يف حتقيق معدلت منو �رشيعة، اإل 

اأن الكثري من �سانعي ال�سيا�سات القت�سادية 

واملهتمة  املعنية  ال��دول��ي��ة  وامل��وؤ���س�����س��ات 

بالتنمية القت�سادية يعرتف باأهمية الدور الذي 

تلعبه، وميكن اأن تلعبه امل�رشوعات ال�سغرية يف 

اأن تبينت حمدودية  التنمية، وذلك بعد  عملية 

احلجم  كبرية  لل�سناعات  الإيجابية  التاأثريات 

كثيفة راأ�س املال يف رفع الطاقة ال�ستيعابية 

الفقر  حدة  وتخفيف  مطردة  ب�سورة  للعمالة 

وحتقيق الدفع الذاتي لعملية النمو القت�سادي، 

ال�سغرية  املن�ساآت  تطوير  اأن  على  يوؤكد  مما 

اأهم  من  يعد  اإقامتها  وت�سجيع  واملتو�سطة 

والقت�سادية  الجتماعية  التنمية  عملية  روافد 

يف الدول خا�سة النامية منها باعتبارها منطلقا 

اأ�سا�سيا لزيادة الطاقة النتاجية وامل�ساهمة يف 

عالج م�سكلتي البطالة والفقر من ناحية اأخرى.

تعريف امل�رشوعات ال�سغرية

ال�سغرية  رغ��م ك��رثة احل��دي��ث ع��ن امل�����رشوع��ات 

الدولية  امل�����س��ت��وي��ات  مب��خ��ت��ل��ف  وامل��ت��و���س��ط��ة 

يف  وا�سعا  ا�ستخداما  امل�سطلح  ه��ذا  وا�ستخدام 

واملنظمات  الدول  يف  �سواء  القانونية  التعريفات 

عليه  متفق  دقيق  تعريف  هناك  فلي�س  العاملية، 

يو�سح ماهية امل�رشوعات ال�سغرية، فكلمة �سغرية 

ومتو�سطة هي كلمات لها مفاهيم ن�سبية تختلف 

داخل  لآخ��ر حتى  اأخ��رى، ومن قطاع  اإىل  دول��ة  من 

الدولة الواحدة، ويعزى ذلك اإىل اأن اعتماد معيار 

معني للتعريف �سواء من حيث عدد العمال اأو راأ�س 

اأو امل�ستوى التقني، �سينجم عنه  املال امل�ستثمر 

نتائج متباينة تبعا لتباين الدول وطبيعة هياكلها 

من  عدد  هناك  ولكن  والجتماعية،  القت�سادية 

رغبة  م��ن  ع��ام  ب�سكل  تنطلق  التي  التعريفات 

متخذ القرار التي غالبا ما تتاأثر ببيئة ال�سيا�سات 

القت�سادية وال�سيا�سات الرامية اإىل حتقيق هدف 

تنموي اأو اجتماعي ما، فنجد على �سبيل املثال:

الوليات املتحدة الأمريكية

حجم  حتدد  ال�سغرية  املوؤ�س�سات  اإدارة  اأن  جند 

ل  مبا  املوؤ�س�سات  من  وح��دة  لكل  امل��ال  راأ���س 

بتجاوز 9 ماليني دولر وعدد العمالة مبا ل يزيد 

عن 350 عامال.

اململكة املتحدة

يزيد حجم  األ  ي�سرتط  ال�سغري  للم�رشوع  بالن�سبة 

مال املوؤ�س�سة عن 2.2 مليون جنيه ا�سرتليني، 

واأل يزيد عدد العمال فيها عن 50 عامال.

اما بالن�سبة للم�رشوع املتو�سط فهو ذلك امل�رشوع 

الذي يفي ب�رشطني اأو اأكرث من ال�رشوط التالية:

ماليني   8 عن  يزيد  ل  �سنوي  ت��داول  حجم   -  1

جنيه ا�سرتليني.

 3.8 يزيد عن  ل  م�ستثمر  مال  راأ���س  2 - حجم 

ماليني جنيه ا�سرتليني.

 250 العمال واملوظفني ل يزيد عن  3 - عدد 

موظفا.

البنك الدويل

واملتو�سطة  ال�����س��غ��رية  امل�������رشوع���ات  ي��ع��رف 

املن�ساآة  وتعترب  العمال  عدد  معيار  با�ستخدام 

�سغرية اإذا كانت توظف اأقل من 50 عامالً.

الحتاد الأوروبي

بناء  واملتو�سطة  ال�سغرية  امل�ساريع  ي��ع��رف 

حيث  العاملني  ع��دد  وت�سمل  ع��دة  معايري  على 

ال�سغرية  امل�����س��اري��ع  م��ن  ال�����رشك��ة  اع��ت��ب��ار  يتم 

واملتو�سطة عندما يكون عدد العاملني فيها اأقل 

من 250، واأن يقل اإجمايل املبيعات ال�سنوية عن 

امليزانية  اإجمايل  يتجاوز  ول  ي��ورو،  مليون   40

العمومية 27 مليون يورو، بالإ�سافة اإىل حتقيق 

مبداأ ال�ستقاللية، فال�رشكات ميكن اعتبارها من 

اإذا كانت 25%  ال�سغرية واملتو�سطة  امل�ساريع 

من الأ�سهم على الأقل غري مملوكة ل�رشكة من غري 

�رشكات امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة.

منظمة الأمم املتحدة

للتنمية ال�سناعية »يونيدو«

يعرف امل�رشوعات ال�سغرية باأنها تلك التي يديرها 

مالك واحد يتكفل بكامل امل�سوؤولية ويرتاوح عدد 

تنافسية المشروعات
الصغيرة والمتوسطة

ملف العددتقاريــــر

اإعداد/ ر�سوان ربيع العناين

خبري اقت�سادي وجتاري دويل مب�رشوع

الربنامج الإمنائي لالأمم املتحدة
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العاملني فيها ما بني 10 50 عامال.

ال�سغرية  املن�ساآت  دور  م�ساهمة  مدى  ويت�سح 

واملتو�سطة يف القت�ساديات املتقدمة من خالل 

والتي  املرفق  باجلدول  اإليها  امل�سار  الن�سب 

تبني اأهمية الدور الذي تلعبه هذه املن�ساآت:

اإذن كيف ميكن تعريف

امل�ساريع ال�سغرية

ذكرنا  كما   - ال�سغرية  امل�ساريع  تعريف  ميكن 

العاملني  ع��دد  اأو  الثابتة  امل��وج��ودات  بحجم   -

اإىل  بلد  م��ن  املعايري  ه��ذه  وتختلف  بامل�رشوع 

اآخر، ول يوجد معيار عاملي مقبول ومتفق عليه، 

ال�سغرية  الأع��م��ال  لتعريف  الأخ���رى  والطريقة 

واخل�سائ�س  ال�سمات  حتديد  طريق  ع��ن  تتم 

الثابتة  املوجودات  حجم  من  اأكرث  الأعمال  لهذه 

اأو حجم املبيعات اأو عدد العاملني، لذلك �سوف 

نقوم بتعريف قطاع امل�ساريع ال�سغرية من خالل 

ال�ستناد اإىل املعايري الكمية والنوعية.

اأولً: التعريف بال�ستناد اإىل معايري كمية:

خالل  م��ن  ال�سغري  امل�����رشوع  متييز  ميكن   -  1

قيمة املوجودات الثابتة وعدد العاملني: يتبنى 

معايري  املختلفة  العامل  دول  يف  القت�ساديون 

ال�سغرية  امل�رشوع  لتعريف  قيا�سها  كمية ميكن 

حجم  ال��ع��ام��ل��ني،  ع���دد  امل���ث���ال:  �سبيل  وع��ل��ى 

الدول  ويف  امل�ستثمر،  امل��ال  وراأ���س  املبيعات، 

النامية فاإن املعيار الأ�سا�سي هو: عدد العاملني 

الثابتة  امل��وج��ودات  حجم  اأخ��ذن��ا  اإذا  بامل�رشوع 

دولر   500.000  -  50.000 ف��اإن  كمعيار 

ميكن اعتبارها معيارا لتعريف امل�رشوع ال�سغري، 

كذلك  للعمل  املكثفة  املن�ساآت  يف  فقط  ولكن 

دولر،  مليون   2.5  -  10.000 حتديد  ميكن 

يف بع�س القطاعات التي توظف تكنولوجيا اأكرث 

تقدما »مثل املطابع«.

فاإن  العاملني،  عدد  معيار  ا�ستخدام  اأردن��ا  اإذا 

امل�رشوع ال�سغري يف الدول ال�سناعية، هو ما ي�سم 

500 عامل اأو اأقل، بينما يف بع�س الدول النامية 

 100  -  20 ي�سم  ما  هو  ال�سغري  امل�رشوع  فاإن 

الدول  يف  الكبرية  امل�ساريع  اأم��ا  اأق��ل،  اأو  عامل 

100 عامل فاأكرث  النامية فهي تلك التي ت�سم 

يف اليابان مثالً فاإن ذلك يعني 200 عامل، ويف 

اأوروبا اأكرث من 500 عامل، ويف الوليات املتحدة 

اأكرث من 10.000 عامل.

مزايا قطاع  من  تعقيداً:  اأكرث  معايري كمية   -  2

الأعمال ال�سغرية بعالقتها بالتنمية 

بال�ستخدام  يتعلق  الق��ت�����س��ادي��ة، 

اأ�سال  النادر  اأو  القليل  امل��ال  لراأ�س  الأمثل 

فامل�ساريع ال�سغرية متتلك عادة راأ�س مال قليل 

مع مدخالت ب�رشية اأكرب من امل�ساريع الكبرية لذا 

زيادة  على  القدرة  متتلك  امل�ساريع  ه��ذه  ف��اإن 

النتاج وزيادة ن�سب ال�ستخدام يف نف�س الوقت، 

ويوجد دليل اآخر على الفوائد التي قد جتنى من 

خالل تبني ا�سرتاتيجية امل�ساريع ال�سغرية تتعلق 

 ،apprentices جدد  وعاملني  مهنيني  بتدريب 

ب�سهولة  تتعلق  بالتعريف  عالقة  لها  اأخرى  ميزة 

هذا  اإىل  ب�رشعة  والخ��رتاع��ات  الب��ت��ك��ارات  نقل 

ال�سوق،  اإىل  الوقت  نف�س  يف  والو�سول  القطاع 

تطوير  ب��ني  ال��وق��ت  ف��اإن  امل��ث��ال  �سبيل  فعلى 

اأقل  اإىل  يحتاج  بال�سوق  وبيعه  وانتاجه  ما،  منتج 

من �سنتني يف %83 من احلالت يف قطاع الأعمال 

ال�سغرية بينما كانت الن�سبة %74 فقط يف حالة 

امل�ساريع الكبرية.

اختالف  اإىل  الإ�سارة  جتدر  فاإنه  الفائدة  ولتعزيز 

مفهومي الأعمال ال�سغرية Small Business عن 

املنظم،  غري  اأو  الر�سمي  غري  القت�سادي  القطاع 

القطاع  ح��ول  اح�سائيات  ع���ادة  ت��وج��د  ل  حيث 

�سعيد  على  وخا�سة  الر�سمي،  غري  القت�سادي 

النتاج اأو اخلدمات اأو التجارة، ميكن اعتبار القطاع 

الظل  كاقت�ساد  النامية  ال��دول  يف  الر�سمي  غري 

ال�سناعية  ال��دول  يف   »Shadow Economy«

من   60% حوايل  فاإن  الح�سائيات،  بع�س  ح�سب 

على  يعتمد  البريو  لدولة  املحلي  القومي  الناجت 

يف  الظل«  »اقت�ساد  اأم��ا  الر�سمي،  غري  القطاع 

اإيطاليا في�ساهم باأكرث من %25 من الناجت الإجمايل 

املحلي، ويجب الأخذ بعني العتبار ان هناك الكثري 

اإح�ساءاتها القومية،  من الدول التي ل ت�سمن يف 

امل�ساريع التي يقل عدد العاملني فيها عن 10 اأو 

20 والتي تعرف عادة مب�ساريع القت�ساد املنزيل 

اأنها  م��ن  ال��رغ��م  على   »Cuttage Industry«

قانوين  ب�سكل  ن�ساطاتها  ر�سميا ومتار�س  م�سجلة 

ولكنها غري منظمة.

بناء على ما �سبق ميكن تعريف امل�رشوع ال�سغري 

باملعايري التالية:
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الدولة

الن�سبة من 

اإجمايل 

املن�ساآت ٪

ن�سبة العمالة 

املوظفة ٪

امل�ساهمة يف 

القيمة امل�سافة 

الجمالية ٪

875739الوليات املتحدة الأمريكية

987052اليابان

996254اأملانيا

995452اململكة املتحدة

996255فرن�سا

997263ال�سني

967984الهند

964329ماليزيا

Eurostal - OECD Manual on Business Demography Statistics 2011، UNIDO :امل�سدر

ف العدد
مل
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1 - املبادر التجاري اأو عائلته اأو �رشكاته يلعبون 

التجارية  العمليات  جميع  يف  مركزيا  دورا 

والإنتاجية.

ب�سكل  املحلية  ل��الأ���س��واق  ي��ك��ون  الإن��ت��اج   -  2

رئي�سي، وي�ستجيب ويلبي متطلبات خمتلفة 

لالأفراد والزبائن.

املال  راأ���س  اأو  الثابتة،  امل��وج��ودات  حجم   -  3

جديد،  م�رشوع  تاأ�سي�س  حالة  يف  امل�ستثمر 

يجب األ يقل عن 50.000 دولر ول يزيد 

عن 2 مليون دولر.

4 - عدد العاملني اإل اإذا مل يتم تعريفه ب�سكل 

خمتلف يف كل بلد على حدة، يرتاوح ما بني 

20 و100 عامل.

يت�سح من هذا التعريف، انه ي�ستثني امل�ساريع 

فاأقل،  عمال   10 توظف  والتي  ج��دا  ال�سغرية 

»Micro-Businesses« اأو م�ساريع القت�ساد 

املنزيل اأو غري الر�سمي.

ثانياً: ا�ستخدام معايري نوعية يف 

تعريف قطاع الأعمال ال�سغرية:

اإىل  وال�ستناد  املمركز  غري  الإنتاج   -  1

الأ�سواق املحلية:

من  قريبة  ال�سغرية  امل�ساريع  تكون  ما  ع��ادة 

الأ�سواق  م��ن  وك��ذل��ك  اخل���ام،  امل���واد  م�سادر 

اأقل  تكون  املوا�سالت  تكلفة  ف��اإن  وبالتايل 

بكثري من مناف�سيهم الآخرين اأ�سحاب امل�ساريع 

امل�ساريع  يعطي  ال��و���س��ع  ه��ذا  اإن  ال��ك��ب��رية، 

امل�ساريع  اأ�سحاب  م��ن  اأك��رب  ميزة  ال�سغرية 

الكبرية على الرغم من عدم متتع هذه امل�ساريع 

 ،Economy of Scale الكبري  النتاج  مبزايا 

اإ�سافة اإىل ذلك فاإن امل�ساريع الكبرية تتحمل 

الت�سويق  اأبحاث  �سعيد  على  كبرية  تكاليف 

عك�س  على  الت�سويقية  والعمليات  والن��ت��اج 

ان  اأي�سا  الوا�سح  م��ن  ال�سغرية،  امل�ساريع 

قطاع الأعمال ال�سغرية عادة ما ينتج لالأ�سواق 

املحلية م�ستخدما امل�سادر واملهارات املحلية 

ال�سغرية  الأعمال  قطاع  مركزية  عدم  فاإن  لذا 

يف  وخا�سة  ال�ستخدام  ن�سب  تعزيز  �ساأنه  من 

املناطق الريفية.

احتياجات  تلبي  ال�سغرية  امل�ساريع   -  2

�سواء  للم�ستهلكني  متباينة  خمتلفة 

على �سعيد املنتجات اأو اخلدمات:

تتجلى  ال�سغرية  للم�ساريع  هامة  اأخرى  ميزة  اإن 

املختلفة  الحتياجات  تلبية  على  قدرتها  يف 

خدمات  اأو  منتجات  تقدمي  خ��الل  م��ن  ل��الأف��راد 

املختلفة  الأف��راد  لحتياجات  خ�سو�ساً  م�سممة 

ان  اأي   ،Customer-made-prodects
على  كبرية  مبرونة  تتميز  ال�سغرية  امل�ساريع 

�سعيد النتاج، وميكن ان تلبي احتياجات متباينة 

ل  املرونة  هذه  اإن  اإذ  خمتلفة  جمتمعية  ل�رشائح 

النتاج  ان  حيث  الكبرية  امل�ساريع  لدى  تتوافر 

 Standard الثابت  النتاج  مفهوم  اإىل  ي�ستند 

اأثاث منزيل  والكبري، على �سبيل املثال، جتهيز 

م�سنوع بطريقة يدوية اأو اأحذية م�سنوعة بنف�س 

تخدم  امل��ي��زة  ه��ذه  وج��ود  ان  وه��ك��ذا،  الطريقة 

كبرية  اأ�سواق  لديها  يوجد  ل  التي  املجتمعات 

حيث ان النتاج الكبري فيها توا�سع.

3 - الدور املركزي للمبادر التجاري:

م��ي��زة يف  اأه���م  ق��د يعترب  ال��ب�����رشي  ال��ع��ن�����رش  ان 

عن  ناجمة  الأهمية  هذه  اإن  ال�سغرية  امل�ساريع 

التجاري  امل��ب��ادر  يلعبه  ال��ذي  امل��رك��زي  ال���دور 

التعليم  م�ستوى  اأو  ال�سخ�سية  من خالل �سفاته 

الو�سائل  اأو  املهارات  اأو  قوته  نقاط  اأو  املهني 

اإن  الإدارة،  اأو  بالنتاج  �سواء  ي�ستخدمها  التي 

هذه ال�سفة هي عك�س ما هو موجود بامل�ساريع 

التكنولوجيا  على  اأك��رث  العتماد  حيث  الكبرية 

ال��ت��ج��اري يف ه��ذه احلالة  ان امل��ب��ادر  احل��دي��ث��ة، 

منخرط ب�سكل كامل يف العملية النتاجية، اإ�سافة 

يتم  قد  والتي  والتجارية،  الإداري���ة  مهامه  اإىل 

اجنازها اأي�ساً من خالل اأفراد العائلة.

ومدير  مالك  هو  التجاري  املبادر  اإن   -  4

امل�رشوع ال�سغري:

راأ�سماله  الذي ورث  التقليدي  التجاري  ان املبادر 

قطاع  يف  امل��ه��ي��م��ن  ال��ع��ن�����رش  ي���زال  ل  وف����ره،  اأو 

الإدارة  فاإن  احلالة،  هذه  ويف  ال�سغرية،  امل�ساريع 

يد  يف  متمركزة  تزال  ل  التجارية  املخاطر  وحتمل 

الن�ساطات  كل  مركز  ي�سبح  والذي  واحد،  �سخ�س 

اأو اخلدماتية. هذا يختلف بطبيعة احلال  النتاجية 

عن ال�رشكات امل�ساهمة اأو امل�ساريع اجلماعية، حيث 

الأ�سهم  حاملي  اأم��ام  م�سوؤولني  املوظفون  يكون 

ولي�س لهم نف�س القدر من حرية اتخاذ القرار.

5 - الأ�سا�س العائلي للإنتاج:

ملماً  يكون  اأن  التجاري«  »املبادر  من  يتوقع  ل 

بكل عنا�رش العملية التجارية، بحيث يكون املدير 

واملحا�سب  الأف��راد  ومدير  النتاج  ومدير  العام 

هذه  �ست�سعف  حيث  ال��خ،  املبيعات…  ورج��ل 

اإن  املختلفة،  الن�ساطات  فعالية  من  ال�سمولية 

التجارية  الن�ساطات  يف  الأ����رشة  اأف���راد  م�ساركة 

ال�سغرية،  امل�ساريع  يف  معتاد  اأمر  هو  املختلفة 

ك��ون��ه��ا ت��ق��دم م��زاي��ا ع��دي��دة اأك����رث، ل��ق��د دلت 

التجارية  امل�ساريع  م��ن   %90 اأن  الح�����س��اءات 

هذه  م��ن   %80 وح���وايل  ه��ي �سغرية  ال��ع��امل  يف 

امل�ساريع هي عائلية بالأ�سا�س.

6 - ا�سرتاتيجيات التعاون:

يقدم  اأخ��رى،  انتاجية  موؤ�س�سات  مع  التعاون  اإن 

منت  التي  ال�سغرية،  للم�ساريع  جديدة  فر�سا 

على  املتعذر  من  اأ�سبح  بحيث  ب�رشعة،  وك��ربت 

املهنية  الن�ساطات  بكل  القيام  الفردي  املبادر 

التقليدية على مناذج  الأمثلة  املتعلقة بها. من 

التعاون، تعاونيات �رشاء املواد اخلام، تعاونيات 

اإن  ال���خ،  الت�سدير…  ت��ع��اون��ي��ات  ال��ت��خ��زي��ن، 

هي   Joint-ventures امل�سرتكة  امل�ساريع 

منوذج اآخر على التعاون خا�سة ما بني املبادرين 

التجاريني، وقد ي�ساهم يف �سهولة الو�سول اإىل 

اأ�سواق جديدة وتكنولوجيا حديثة.

:Sub-contracting 7 - التعاقد من الباطن

اإن التعاقد من الباطن قد يكون خيارا ا�سرتاتيجيا 

ال�سغرية  املن�ساأة  عمل  وا�ستمرار  بقاء  ل�سمان 

زبون  اأو  اآخ��ر  تنتج  ق��د  واخل��دم��ات  فالب�سائع 

اآخر، يقوم ببيع هذا النتاج ل�ساحله، لقد ن�رشت 

من  التعاقد  �سعيد  على  اخل���ربات  م��ن  الكثري 

اليابان  يف  ال�سغرية  الأعمال  يف  وخا�سة  الباطن 

ب�سكل  التقارير  ه��ذه  واأ���س��ارت  تعميمها،  ومت 

خا�س اإىل اأهمية قيام بع�س امل�ساريع ال�سغرية 

للمن�ساآت  النتاجية  اخلطوات  بع�س  وبتح�سري 

الكبرية التي من �ساأنها تعزيز الروابط القوية مع 

هذه املن�ساآت.

ملف العدد
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اأن هذا  يت�سح من خالل ما ورد من تعريفات 

امل�سطلح، )امل�ساريع ال�سغرية(، يف تعريفات 

واحد،  اآن  يف  ونوعية  كمية  دللت  ذات  لها 

وتكوين  ا�ستقاق  ن�ستطيع  خاللها  من  والتي 

ت�سور حمدد عن املق�سود بهذا القطاع، ومع 

ذلك ميكن القول ان لهذا القطاع دللت اأو�سع 

دللت  حت��دده��ا،  ان  للتعريفات  ميكن  مم��ا 

التي  والوظيفة  ال���دور  م�ستوى  اإىل  ترتقي 

ويف  املجتمع  يف  يلعبه  ان  القطاع  لهذا  ميكن 

التي  الأدوار  اأبرز  التنموية، ومن بني  العملية 

املجتمع،  داخل  القطاع  هذا  يلعبها  اأن  ميكن 

ذلك الذي اأكد عليه التقرير ال�ساد�س ال�سادر 

يف  جنيف  يف  ال��دول��ي��ة«  العمل  «منظمة  ع��ن 

دورته رقم 72 لعام 1886، حيث جاء فيه ان 

امل�ساريع ال�سغرية )تعترب اأول حلقة يف �سل�سلة 

التقدم الجتماعي والقت�سادي الطويلة، وانها 

التدريجي  الجتماعي  التغيري  على حفز  تعمل 

وال�سلمي…(.

املعوقات وامل�ساكل التي تواجه 

امل�رشوعات ال�سغرية واملتو�سطة:

امل�ساكل التي تعترب م�ساكل موحدة اأو متعارف 

ال�سغرية واملتو�سطة  عليها تواجه امل�رشوعات 

يف كل اأنحاء العامل. وتعترب طبيعة امل�ساكل التي 

تتعر�س لها امل�رشوعات ال�سغرية واملتو�سطة 

متداخلة مع بع�سها البع�س وب�سكل عام يعترب 

امل�ساكل  وهي  داخليا  امل�ساكل  هذه  من  جزءا 

التي حتدث داخل املوؤ�س�سة اأو ب�سبب �ساحبها، 

اإذا حدثت  خارجية  م�ساكل  تعترب  اأنها  يف حني 

بفعل وتاأثري عوامل خارجية اأو البيئة املحيطة 

الأدبيات  مراجعة  خ��الل  وم��ن  املن�ساآت  بهذه 

كان  اخل�سو�س،  بهذا  ال�سابقة  وال��درا���س��ات 

تواجه  التي  امل�ساكل  اأه��م  تلخي�س  بالإمكان 

عام  وب�سكل  واملتو�سطة  ال�سغرية  امل�رشوعات 

يف كل اأنحاء العامل:

امل�سكلة  ه��ذه  اإن  امل��ال:  راأ���س  تكلفة   -  1

من  امل�رشوعات  هذه  ربحية  على  مبا�رشة  تنعك�س 

خالل الطلب من امل�رشوعات ال�سغرية واملتو�سطة 

الذي  بال�سعر  مقارنة  مرتفع  فائدة  �سعر  بدفع 

تدفعه املن�ساآت الكبرية. اإ�سافة اإىل ذلك تعتمد 

القرتا�س  على  واملتو�سطة  ال�سغرية  املن�ساآت 

التي  الكلفة  زي��ادة  اإىل  ي��وؤدي  مما  البنوك  من 

تتحملها.

2 - الت�سخم: من حيث تاأثريه يف ارتفاع اأ�سعار 

حتماً  �سيوؤدي  مما  العمل  وكلفة  الأولية  امل��واد 

تعرت�س  وهنا  الت�سغيل،  تكاليف  ارت��ف��اع  اإىل 

مواجهتها  وهي  رئي�سية  م�سكلة  املن�ساآت  هذه 

مينعها،  مما  الكبرية  امل�رشوعات  من  للمناف�سة 

اأثر  لتجنب  الأ�سعار  رفع  على  قدرتها  من  ويحد 

ارتفاع اأجور العمال واأ�سعار املواد الأولية.

ال�سغرية  امل�رشوعات  تواجه  التمويل:   -  3

حجمها  ب�سبب  متويلية  �سعوبات  واملتو�سطة 

)نق�س  حداثتها  وب�سبب  ال�سمانات(  )نق�س 

ال�سجل الئتماين( وعليه تتعر�س املوؤ�س�سات 

متويل  عند  املخاطر  من  جملة  اإىل  التمويلية 

خمتلف  يف  واملتو�سطة  ال�سغرية  امل�رشوعات 

النمو   - الأول��ي��ة   - )التاأ�سي�س  منوها  م��راح��ل 

الأويل - النمو الفعلي - الندماج(. ونظراً لهذه 

املخاطر تتجنب البنوك التجارية توفري التمويل 

على  حلر�سهم  نظراً  امل�رشوعات  لهذه  ال��الزم 

نقود املودعني.

4 - الإجراءات احلكومية: وهذه م�سكلة متعاظمة 

الأنظمة  جانب  يف  خ�سو�ساً  النامية  ال��دول  يف 

تهتم  ال��ت��ي  وال��ت��ع��ل��ي��م��ات 

املوؤ�س�سات  عمل  بتنظيم 

ال�سغرية واملتو�سطة.

نظام  يعترب  ال�����رشائ��ب:   -  5

التي  امل�ساكل  اأهم  اإح��دى  ال�رشائب 

ال�سغرية  امل�����رشوع��ات  ت��واج��ه 

اأنحاء  جميع  يف  واملتو�سطة 

العامل. وتظهر هذه امل�سكلة من 

جانبني �سواء لأ�سحاب امل�رشوعات 

حيث  م��ن  املتو�سطة  اأو  ال�سغرية 

م�سكلة  كذلك  وه��ي  ال�رشائب،  ارتفاع 

لل�رشائب، نظرا لعدم توافر البيانات الكافية 

عن هذه املن�ساآت 

عمل  ي�سيق  مم��ا 

جهاز ال�رشائب.

املناف�سة  امل��ن��اف�����س��ة:   -  6

والت�سوق من امل�ساكل اجلوهرية التي 

تتعر�س لها امل�رشوعات 

واملتو�سطة،  ال�سغرية 

املناف�سة  م�سادر  واأه���م 

وامل�رشوعات  ال��واردات  هي 

الكبرية.

الأولية:  امل��واد  ن��درة   -  7

وعدم  الطبيعية  الندرة  حيث  من 

القدرة على التخزين و�رشورة اللجوء 

ال�سترياد  اإىل 

اأ�سعار  وتغريات 

ال�رشف.

ف العدد
مل
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»ال�سناعة والتنمية«: خا�س – 

 يف وقت ترتفع فيه اجلهود نحو ا�ستيعاب طاقات ال�سباب 

وتوجيهها ب�سكل مفيد لرفع روح النتاج والعمل، وخلق معنى 

قوي ملفهوم املواطنة املبني على العمل واجلهد، يبدو ان 

افكارا اكرث طموحا بداأت تطفو على املجال ال�سناعي الذي 

بات يجتذب ال�سباب الن�سط والراغب يف التفوق.

�سغار  اف��ك��ار  ت��داع��ب  باتت  كلمه  الكويت”  يف  “�سنع 
ال�سناعيني من مديري ال�رشكات ال�سناعية وامل�سانع املبتدئة 

تواجه  التي  واملعوقات  القيود  كل  على  عربها  يتمردون 

ال�سناعيني الكبار والقدامى يف الديرة منذ زمن طويل، حيث 

يبحث ال�سباب عن خمارج وبدائل ت�ساعدهم يف التفوق على 

المر  الكويتية،  ال�سناعة  رواد  من  ا�سلفهم  وعلى  انف�سهم 

لقاطرة  موؤخرا  ان�سموا  الذين  ال�سباب  من  عدد  اكده  الذي 

ال�سناعة يف البلد باأفكار جديدة ل تعرف احلواجز والقيود 

تخطي  من  متكنهم  حلول  عن  التكنولوجيا  عرب  باحثني 

ال�سناعات املحلية والبحث عن تفوق عاملي يجعل من ا�سم 

معتمدة وموثوقا فيها ي�سعى اجلميع  الكويت “تريد مارك” 

�رشاء منتجاتها على خلفية ال�سناعات اليابانية يف ال�سيارات 

واللكرتونيات وال�سناعة الملانية يف املاكينات وال�سناعات 

اليطالية والرتكية يف امللب�س وغريها من ال�سناعات التي 

باتت تن�سب لدول.

من  تواجه  الكويت  ال�سناعة يف  ان  احد  على  يخفى  ول 

ال�سعوبات واملعوقات ما يجعلها ب�سكل م�ستمر دون امل�ستوى 

باجلهد  ان  يرو  ال�سناعيني  من  الغد  �سباب  اأن  اإل  املحلي، 

واجللد قد يغريون و�سع ال�سناعة اإىل م�ستويات خمتلفة عن 

او�ساع الواقع لتفخر بهم الكويت ويفخرون ب�سناعاتها.

ال�سباب  باأفكار  ال�سناعيني  كبار  رحب  املتوقع  وبعك�س 

مظهرين فخرهم ب�سباب الكويت الذي يفكر يف ك�رش القيود، 

الكايف  احلكومي  الدعم  ال�سباب  ه��ذا  يلقى  ان  متمنني 

راجني  ال�سناعة  او�ساع  لل�ستفادة من طموحهم يف تعديل 

ان تتل�سى معوقات ال�سناعة يف الديرة، وان يكون هناك 

»صنع في الكويت« هدف شبابي لجيل 

الكويتيةقليل من الدعم يجعل من الصناعة 
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و�سع  يعدل  مما  البلد  يف  النتاجية  بالعجلة  اكرب  اهتمام 

حقيقي  عمل  ويفتح جمالت  وال��واردات،  ال�سادرات  ميزان 

احلكومي  الداري  اجلهاز  حتميل  من  بدل  لل�سباب  ومنتج 

بالوزارات  لها  حاجة  ل  التي  ال�سافية  الوظائف  من  مبزيد 

لت�ساف على حجم البطالة املقنعة العملة يف احلكومة.

ورغم كل التفاوؤل واحلما�س يف ال�سوات ال�سبابية وبع�س 

الآراء  بع�س  هناك  كانت  القدمي  اجليل  من  ال�سناعة  رواد 

ا  التي راأت  اأن الكويت لي�ست من البلدان التي متتلك فر�سً

كبرية لإقامة امل�ساريع ال�سناعية وجعلها اأحد ركائز القت�ساد 

ة واأن  الوطني، اإىل جانب النفط و ال�ستثمارات الأخرى، خا�سّ

القت�ساد الكويتي يعتمد بن�سبة 95 يف املئة على املدخلت 

النفطية دون اي معطيات اقت�سادية الأخرى.

ومل ينكر ا�سحاب هذا الراي الواقعي ن�سبيا اأن الكويت 

اللزمة  القت�سادية  واملقّومات  الب�رشي  العن�رش  متتلك 

الأمر  اأن  على  اأكدوا  انهم  اإل  ال�سناعية،  امل�رشوعات  لقيام 

يحتاج اإىل املزيد من الدعم لل�سباب والق�ساء على الروتني، 

الطموحة،  الأفكار  هذه  لتقّبل  منا�سبة  اجتماعية  بيئة  وخلق 

علوة على اإقرار قوانني ت�سّهل على ال�سباب اإقامة امل�ساريع، 

وم�ساندتهم بداية من اإن�ساء امل�رشوع وحتى ت�سويق املنتجات 

وال�سناعات.

عدد  اراء  والتنمية  ال�سناعة  جملة  ا�ستطلعت  جانبها  من 

وا�سحاب  ال�سناعية  ال�رشكات  بع�س  ال�سباب يف  املدراء  من 

امل�سانع اجلديدة وعدد من روؤ�ساء جمال�س الدارات لل�رشكات 

يف  ال�سناعة  معوقات  واجهوا  الذين  واملخت�سني  الكربى 

الكويت لأعوام فكان التعليق الكرث �سيوعا يف اجوبة كل 

من حتدث ان فكرة دعم ال�سناعة املحلية وتر�سيخ ورفع �ساأن 

املنتجات الكويتية لت�سبح مطلوبة جلودتها، لأنها �سنعت يف 

والدعم  اجلهد  ببع�س  التحقيق  �سهل  �سبابيا  هدفا  الكويت 

ال�سناعية  الظروف  اي�سا هدف �سعب املنال يف ظل  انه  اإل 

اليجابي  الطموح  على  �سلبا  يوؤثر  قد  مما  للبلد،  احلالية 

لل�سباب، وبطرح الفر�سة للم�ساركني للتعبري عن ارائهم كانت 

اآراوؤهم على النحو التايل :

جديد من الصناعيين  يتقن الطموح

“تريد مارك”الكويتية



العدد الثمانون - مايو 2013 70

�رشكة  ادارة  جمل�س  رئي�س  قال  البداية  يف 

فواز  والفيرب  البال�ستيك  ل�سناعة  »الرمي�س« 

الرمي�س وهو احد ال�سباب حديثي العهد باملجال 

ال�سناعي يف الكويت ان ال�سناعة الكويتية لن 

ت�ستمر على حالها خالل اليام املقبلة م�ستب�رشا 

بارتفاع معدل الهتمام احلكومي والدعم املادي 

واملعنوي املقدم لل�سناعات ال�سغرية ول�سباب 

�ساحب  ح�رشة  توجيهات  على  بناء  ال�سناعيني 

ان  موؤكدا  ورع��اه،  اهلل  حفظه  البالد  امري  ال�سمو 

ال�سناعة الكويتية على موعد مع العاملية خالل 

�سنوات قليلة، مو�سحا ان الهدف املن�سود قريب 

الدوؤوب  والعمل  ال���رشار  من  قليال  عرب  املنال 

والرغبة الفاعلة من قبل ال�سباب الذين يتلقون 

يف  ال�سناعيني  بعك�س  كبري  ب�سكل  دعما  الآن 

من  ميكنهم  ق��د  ال��ذي  الم��ر  املا�سي،  الع�رش 

خو�س مرحلة جديدة لقت�ساد البالد.

اىل  بال�سكر  الرمي�س  تقدم  �سبابية  وبروح 

اجليل القدمي ورواد ال�سناعة الكويتية على ما 

لكل  وحماربتهم  القطاع  كيان  لت�سكيل  بذلوه 

اخلربات  ان  موؤكدا  للقطاع،  ال�سعبة  الظروف 

ال�سابقة �ستكون الركيزة ال�سا�سية التي يعتمد 

عليها ال�سباب يف تطوير حال ال�سناعة الكويتية 

ال�سواق  اىل  و���س��ول  املحلية  مرحلة  لتخطي 

يراه  ال���ذي  الم���ر  وه��و  وال��ع��امل��ي��ة،  اخلليجية 

تخطت  ان  بعد  خا�سة  املنال  قريب  الرمي�س 

الدول  نحو  احلدود  الكويت  �سناعات  من  عدد 

جعلها  مع  ال�ستح�سان  من  ولق��ت  اخلليجية، 

ال�سواق  يف  املنتجات  اف�سل  �سمن  ت�سنف 

اخلليجية.

وعن مميزات املرحلة اجلديدة قال الرمي�س 

الكويت  يف  ال�سناعيني  من  اجلديد  اجليل  ان 

تكنولوجيا  من  لديه  يتوافر  ملا  حمظوظا  يعد 

بالإ�سافة  جمتهدة،  وعقول  تعليم  وم�ستويات 

الآب��اء والج��داد من  اىل مراجع قوية من خربات 

فر�س  م��ن  ترفع  مم��ي��زات  وه��ي  ال�سناعيني، 

وحتقيق  ال�سناعية  التجربة  خو�س  يف  جناحه 

فخرا  الكويتية  ال�سناعة  بجعل  من�سود  ه��دف 

لكل كويتي.

ال�سناعيني  من  جيله  ان  الرمي�س  وا�ساف 

ال�سواق  فيه  �ست�سهد  ال���ذي  ال��ي��وم  ينتظر 

العاملية طلبا على املنتجات الكويتية جلودتها 

الفائقة وا�سعارها املعقولة، موؤكدا ان »�سنع يف 

الكويت« �ستكون قريبا »تريد مارك« تعرب عن 

جودة املنتج وترفع من القبال على املنتجات 

يف  �سناعيا  نه�ست  دول  على  امثلة  معطيا   ،

الرمي�ض:

ــل واالإ�ــــســــرار  بــالــعــمـــ

املناف�سة ن�ستطيع 

يف االأ�سـواق العاملية 
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ا�ستهرت  ال��ت��ي  كاأملانيا  املا�سية  الع�سور 

ا�ستهرت  التي  واليابان  املاكينات  ب�سناعة 

من  وغريها  وال�سيارات  اللكرتونيات  ب�سناعة 

الدول التي ا�سبحت رائدة يف بع�س ال�سناعات، 

ومن ثم تو�سعت يف قاعدة �سادراتها ، مو�سحا 

م��واد  جم���ال  يف  للتفوق  م��رج��ح��ة  ال��ك��وي��ت  ان 

وغريها  والفيرب  والبال�ستيك  البرتوكيماويات 

من ال�سناعات التي تدخل بها م�ستقات النفط 

تلك املادة اخلام املتوافرة بقوة يف البالد.

طموح من�سود

من جانبه قال رئي�س جمل�س الإدارة واملدير 

ان  ال��ب��در  ر�سيد  ع��ادل  ال�سكب  ل�رشكة  ال��ع��ام 

كل  اجله  من  يبذل  ان  ي�ستحق  الكويت  ا�سم 

ال�سباب  بطموحات  اعجابه  م�سجال  وثمني،  غال 

يوفقهم،  ان  اهلل  من  ومتمنيا  اجلديد  ال�سناعي 

وان ت�ساعدهم الظروف على حتقيق امالهم.

البيئة  يف  العاملني  ال�سناعيني  وك��اأح��د 

ال�سناعية الكويتية منذ زمن وجه البدر ن�سيحة 

خربات  اىل  وال�ستناد  الندفاع  بعدم  لل�سباب 

املعوقات  بع�س  لتفادي  ال�سابقني  وجت��ارب 

يكون  ان  متمنيا  با�ستمرار،  تواجههم  قد  التي 

ح��ظ اجل��ي��ل اجل��دي��د اك��رث م��ن ح��ظ جيله الذي 

ان  كادت  �سعوبات  مواجهة  يف  ال�سفر  من  بداأ 

الع�رش  يف  الكويتية  ال�سناعات  على  تق�سي 

العهد  يف  اآ�سيا  مفخرة  كانت  ان  بعد  احلديث 

املا�سي.

اجلد  بعني  النظر  اهمية  ال��ب��در  واو���س��ح 

دعم  من  قليال  ان  موؤكدا  ال�سباب،  طموح  اىل 

احللم  يحقق  ق��د  ال�����س��ب��اب  ل��ه��وؤلء  احل��ك��وم��ة 

مفخرة  الكويتية  ال�سناعة  من  ويجعل  الواعد، 

للعامل كله يف بع�س املجالت، مرجحا ان تكون 

ال�����س��ن��اع��ات ال��ن��ف��ط��ي��ة يف م��ق��دم��ة امل��ج��الت 

املر�سحة للنمو ملا تتمتع به الكويت من توافر 

املواد اخلام النفطية، قائال :»ان الكويت قادرة 

على قيادة هذه ال�سناعة عامليا يف حال اطالق 

العنان لل�سناعيني عرب توفري الرا�سي الالزمة 

ال��دع��م امل���ادي وامل��ع��ن��وي واخلدمي  وت��ق��دمي 

اتفق  ال��ذي  الم��ر  وه��و  للم�سانع«.  املطلوب 

عليه معظم ال�سناعيني حيث يرون يف معوقات 

من  مينعهم  منيعا  ���س��دا  بالكويت  ال�سناعة 

او  التفوق  الطبيعي ف�سال على  النتاج والعمل 

التمييز يف اي �سناعة.

من  الكويتية  ال�سناعة  تعانيه  ما  ورغم كل 

�سعف الهتمام احلكومي و�سخامة البريوقراطية 

امل�ستندية وقلة الرا�سي وغريها من املعوقات 

بعدم  ال�سناعيني  ل�سباب  كلمة  البدر  وج��ه   ،

بات  التي  طموحاتهم  يف  وال�ستمرار  الياأ�س 

حتقيقها �سهال يف اليام احلالية بعد توجيهات 

اىل  بالإ�سغاء  البالد  امري  ال�سمو  �ساحب  ح�رشة 

افكار ال�سباب، وهو المر الذي ترجم يف عدد من 

احلركات واملوؤمترات واللجان ال�سبابية كم�رشوع 

وافتخر«  »كويتي  وم�رشوع  الوطني«  »ال�سباب 

واملواهب  امل��ه��ارات  لرعاية  الدائمة  واللجنة 

ال�سبابية وغريها من التحركات احلكومية لدعم 

افكار ال�سباب عرب موؤ�س�سات الدولة، المر الذي 

بالكثري من اخلري يف املرحلة املقبلة على  ينباأ 

ايدي �سباب الكويت الواعد والطامح.

وتوقع البدر ان ال�سناعة الكويتية �ست�سهد 

املقبلة على  ال�سنوات  التطور خالل  الكثري من 

ايدي ال�سباب الكويتي الذي بات يتفوق عامليا 

بالفعل يف عدد من املجالت العلمية والثقافية 

ومهارات  ق���درات  واظ��ه��ر 

البدر  : 

قليل من الدعم احلكومي 

يحقق  ال�سباب  لطموح 

احللم ال�سناعي الواعد
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يجعله  الذي  المر  الخرتاعات  جمال  يف  �سخمة 

حتمل  متطورة  ب�سناعات  العامل  لغزو  موؤهال 

�سعار »�سنع يف الكويت« 

       

تفوق واقعي

وم��ن جانبه اأك���د م��دي��ر ع��ام ���رشك��ة الحت��اد 

“ال�سناعة  ل�  النوري  احمد  البناء  مواد  ل�سناعة 

البناء  مواد  من  الكويت  منتجات  ان  والتنمية” 

اثبتت �سالبتها  مطلوبة خليجيا وعربيا بعد ان 

مما  املا�سية،  ال�سنوات  م��دار  وجودتها على 

اإ�سافة  “�سنع يف الكويت” مبنزلة  يجعل عالمة 

لأي منتج من منتجات �رشكات مواد البناء ي�سهم 

يف رفع مبيعاته وي�سجع العميل على �رشائه وهي 

البناء  ملواد  بالن�سبة  الواقع  ار�س  على  حقيقة 

ومنتجات البرتوكيماويات الكويتية.

ال��ن��وري اىل مم��ي��زات ع��دة وفرتها  واأ���س��ار 

املنتجات  ت�سويق  تفوق  ل�سمان  حمليا  الدولة 

اعطاء  مثل  الكويت  داخ��ل  املحلية  ال�سناعية 

احلكومية،  العقود  يف  الولوية  املحلي  املنتج 

وذلك يف حدود 15 % زيادة عن �سعر املنتجات 

ال�سناعية  الفر�سة لل�رشكات  الجنبية مما يتيح 

مناف�سة  يف  والدخول  حمليا  الت�سويق  الكويتية 

وا�سعار  عالية  ج��ودة  ذات  عاملية  منتجات  مع 

منخف�سة.

ال�رشكات  ت�ساعد  الدولة  ان  واأكمل 

خمتلفة  باأ�سكال  اي�سا  ال�سناعية 

على  اجلمركية  ك��الإع��ف��اءات 

امل�ستوردة  امل��اك��ي��ن��ات 

وعلى املنتجات امل�سوقة 

وهو  وع��رب��ي��ا،  خليجيا 

جعل  ال�������ذي  الم�������ر 

الكويتي  امل��ن��ت��ج 

 60 تفوق  عالية  بن�سب  وعربيا  خليجيا  مطلوباً 

و70 يف املئة من حجم بع�س ال�سواق اخلليجية 

والتي  املثال،  �سبيل  على  ال�سعودية  كال�سوق 

ت�ستحوذ فيها منتجات الكويت للبرتوكيماويات 

ومواد البناء على ن�سبة عالية جدا من احتياجات 

بني  الجتماعات  جت��ارب  اىل  م�سريا  ال�سوق، 

وبرت�سيح  الكويت  يف  ال�سناعيني  من  جمموعة 

التجارية  والغرفة  لل�سناعة  العامة  الهيئة  من 

�سارك  والتي  ال�سعودية،  يف  ال�رشقية  للمنطقة 

الوفد  اع�����س��اء  ك���اأح���د  ف��ي��ه��ا 

حيث  الكويتي 

�سهدت الجتماعات ا�سادة كبرية بجودة املنتج 

من  وال�ستفادة  بالتعاون  ورغ��ب��ات  الكويتي 

الفكر النتاجي الكويتي.

الدولة  م��ن  امل�ستمر  ال��دع��م  ان   واأو���س��ح 

لل�رشكات ال�سناعية ي�سري �سمن منظمة ايجابية 

ال�سمو  �ساحب  حل�رشة  ال�سامية  الرغبة  �سكلتها 

مايل  مركز  اىل  الكويت  بتحويل  ال��ب��الد  ام��ري 

وجتاري، عالوة على ت�سدر الكويت يف مبادرات 

املوؤمترات القت�سادية للعامل العربي مما يخلق 

جو عمل ن�سط ب�سكل م�ستمر يف البالد وي�ساعد يف 

العربي  امل�ستوى  على  الوطني  املنتج  ت�سويق 

واخلليجي.

والن�سائح  اجل��دي��د  اجل��ي��ل  ط��م��وح  وع���ن 

قال   ، ال��ق��دمي  اجل��ي��ل  م��ن  للطموح  ال�سادمة 

ال�سناعيني  م��ن  ال��ق��دمي  اجل��ي��ل  ان  ال��ن��وري 

يف  كمغامرين  ال�سناعة  يف  العملية  حياته  ب��داأ 

املميكن  ب�سكله  ظهوره  ي�سبق  مل  جديد  جمال 

الكويت مما جعلهم  ار�س  احلايل من قبل على 

التاجر  يعتد  مل  ومعوقات  �سعابا  يواجهون 

املغامرة  حتولت  وقد  خو�سها،  على  الكويتي 

ما  وه��و  بال�سبعينيات،  �سناعية  ط��ف��رة  اىل 

يف  �سناعة  خلق  ال��ذي  القدمي  للجيل  يح�سب 

تكنولوجية  وامكانيات  قا�سية  ظروف  مواجهة 

يقب�س  بداأ  وال��ذي  اجلديد  اجليل  اما  حم��دودة، 

على زمام المور خلفا لآبائهم ال�سناعيني فقد 

�سلبة  ار���س  على  ال�سناعية  املنظومة  دخلوا 

مما  ح��دود  بال  متطورة  الكرتونية  وباإمكانيات 

الذي  املعتاد  ال�سقف  يتخطى  طموحهم  جعل 

المر  وهو  املا�سي،  الع�رش  اليه يف  الآب��اء  �سعى 

الذي يجب ان يلقى اهتمام ودعم الدولة ملزيد 

من ازدهار ال�سناعة الكويتية وت�سويقها حمليا 

وخليجيا وعامليا.  

ويف نهاية حديثه اأكد 

النوري ان على اجليل 

ال�ستفادة  اجل��دي��د 

م���ن خ�����ربات الآب�����اء 

ال�سناعيني  وك���ب���ار 

لتفهم  الكبار  دعا  فيما 

الطاقات ال�سبابية والطموح 

النوري :

 تفوق الكويت يف بع�ض 

ال�سناعات خليجيًا حقيقة 

عــلــى اأر�ـــــض الــواقــع

تحقيق صناعي
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اليجابي جليل جديد ي�سعى للو�سول بال�سناعة 

الكويتية اىل العاملية.

املعوقات قائمة

مدير  الهاملي  حممد  ق��ال  خمتلفة  وب��روؤي��ة 

عام �رشكة الرباق لل�سناعات املعدنية اإن الو�سع 

ال�سناعة  من��و  على  ي�سجع  ل  ال��ب��الد  يف  احل���ايل 

التي  املعوقات  من  جمموعة  مو�سحا  وتطورها، 

عملها  ب��داي��ة  يف  ال�سناعية  امل�ساريع  ت��واج��ه 

بانتظار  املعاناة  تبداأ  حيث  احجامها،  باختالف 

ومرافقها  خدماتها  وتوفري  الر���س  تخ�سي�س 

اجلهات  من  العديد  من  الروتينية  واملوافقات 

وامل�سالح احلكومية، وهي جميعا معوقات تكلف 

ال�رشكة اجلزء الكرب من راأ�س مال التاأ�سي�س قبل 

او  الدخول يف متعلقات ا�سا�سية مببنى امل�سنع 

ماكيناته.

الج����راءات  ت�سهيل  على  بالعمل  وط��ال��ب 

وتوحيد جهات  ال�سناعية  للم�ساريع  التاأ�سي�سية 

ال�سباب معنويا عرب م�ساندات  الرتاخي�س ودعم 

يتيح  الج����راءات مم��ا  ���رشع��ة  م��ن  ت��زي��د  حكومية 

الفر�سة امام امل�ساريع ال�سناعية ال�سغرية للعمل 

باأ�رشع وقت والبدء يف تغطية تكاليف التاأ�سي�س، 

وهو المر الذي يجعل ال�سناعة الكويتية ت�ستفيد 

الو�سع  بعك�س  ال�سباب  وحما�س  جهد  كامل  من 

باإجراءات  ال�سباب  حما�س  يطفئ  ال��ذي  احل��ايل 

روتينية تطول ل�سنوات وت�ساعف من التكاليف 

التاأ�سي�س للم�ساريع ال�سناعية اجلديدة.

قادر  الكويتي  ال�سباب  ان  الهاملي  واأك��د 

ال�سناعي  الداء  فارق كبري يف جمرى  خلق  على 

للبالد، متوقعا ان ي�سهد املنتج الكويتي طفرة 

زي��ادة  ح��ال  يف  املقبلة  املرحلة  يف  ت�سويقية 

الدعم للقطاع خا�سة عرب ت�سجيع ال�سباب ب�سكل 

ملمو�س و�رشيع يزيد من حما�سهم، ويجعل القطاع 

البداعية بدل  ي�ستفيد من طاقاتهم وافكارهم 

تنفرهم  روتينية  باإجراءات  ايديهم  تكتيف  من 

للت�سنيع  وتدفعهم  ال�سناعي  ال�ستثمار  من 

القطاع ايل قطاعات  او اخلروج من  البالد  خارج 

من  وغريها  والعقار،  التمويل  اخرى  ا�ستثمارية 

القطاعات القت�سادية الكرث مرونة.

ومناف�سة  املحلية  من  اخل��روج  فكرة  وع��ن 

لي�ست  انها  الهاملي  راأى  العاملية  املنتجات 

املنتجات  ان  خ��ا���س��ة  امل�ستحيلة،  ب��ال��ف��ك��رة 

من  ع��دد  يف  ومطلوبة  معروفة  باتت  الكويتية 

امل�ستوى  يرتفع  ان  متوقعا  العربية،  ال�سواق 

املقبلة،  املرحلة  خ��الل  عامليا  ثم  وم��ن  عربيا، 

كانت  الدولية  ال���س��واق  من  ع��ددا  وان  خا�سة 

تعتمد على منتجات عربية توقفت ب�سبب اأحداث 

الثورات العربية.

الهاملي :

املعوقات التزال قائمة 

الي�سجع  احلايل  والو�سع 

ال�سناعة  منو  على 

ا�ستطاع  خاللها  من  كثرية  واإب��داع��ات  اأفكار  لديه  الكويتي  ال�سباب 

اأن يبتكر الكثري من ال�سناعات، ويطور الكثري من اخلدمات وال�سناعات 

املوجودة، فداخل حا�سنة ال�سويخ ال�سناعية هناك الكثري من هذا ال�سباب 

امل�رشوعات  م�ستوى  اإىل  ترقى  التي  والإبداعات  الأفكار  هذه  لديه  الذي 

اأهم  اإحدى  هي  ال�سغرية  فامل�رشوعات  ال�سغرية،  وامل�رشوعات  املتو�سطة 

القطاعات التي ت�ستطيع اأن تنه�س بالتنمية داخل اأي بلد يف العامل.

ح�سني ال�ساملني �ساب حا�سل على بكالوريو�س هند�سة من الوليات 

املوتو�سيكالت  ل�سناعة  م�سنع  م�رشوع  و�ساحب  الأمريكية  املتحدة 

داخل حا�سنة ال�سويخ ال�سناعية. 

     يروي ح�سني ان فكرة امل�رشوع عبارة عن �سناعة املوتو�سيكل 

كامل الأجزاء �سناعة كويتية، ل يدخل فيه اأي مكونات اأو اأجزاء اأخرى، 

غري اأنه بالكامل �سنع يف الكويت، والفكرة لديه منذ عودته من درا�سته 

يف الوليات املتحدة الأمريكية، حيث بداأ الهتمام باملوتو�سيكل، وفكر 

كيف ميكن ال�ستفادة من حبه وع�سقه للموتو�سيكل عرب ت�سنيع واحد 

قراءة  على  فعكف  يريده،  الذي  بال�سكل  م�سنوعاً  ويكون  به،  خا�س 

بخطوة  وخطوة  املوتو�سيكالت،  ب�سناعة  اخلا�سة  الكتب  من  العديد 

والرتكيب،  الفك  وكيفية  مبكوناته،  الكافية  املعرفة  لديه  تكونت 

وكيف يتم ت�سنيعه من الجزاء امليكانيكية والكهربائية، وبداأ بالفعل 

يف عمل بع�س الت�ساميم وال�سكال اخلا�سة باملوتو�سيكل.

�سعبة  كفكرة  كويتي  موتو�سيكل  �سناعة  فكرة  ال�ساملني  ير  مل 

من  متكن  وق��د  الكويت،  داخ��ل  امل�رشوع  متطلبات  كل  تتوافر  حيث 

الكثري  لديها  الكويت  اأن  بتجربته  موؤكدا  اأي�ساً،  وتركيبه  ت�سنيعه 

ولكن  والخرتاعات،  البتكارات  من  الكثري  لديهم  الذين  ابنائها  من 

عليهم،  العالمي  ال�سوء  اإلقاء  عدم  ب�سبب  �سيئاً  عنهم  احد  يعرف  ل 

مو�سحا كيف حتولت ور�سته اىل مكان لالإبداع والبتكار ومركز لتعليم 

ال�سباب الكويتي فك وتركيب مكونات املوتو�سيكل.    

اأفكار �سبابية قد ت�سع ال�سناعة الكويتية على اخلارطة الدولية
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المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين 

تقاريــــر

ال�سناعية  للتنمية  العربية  املنظمة  حتتفل 

التقيي�س  واأج��ه��زة   )AIDMO( والتعدين 

باليوم  ع��ام  كل  من  مار�س   25 ي��وم  العربية 

جهود  يف  منها  م�ساهمة  للتقيي�س  ال��ع��رب��ي 

التوعية والتعريف باأهمية اأن�سطة التقيي�س يف 

خمتلف مناحي احلياة.

اإطار  يف  العربية  التقيي�س  اأجهزة  اختارت  وقد 

التابعة  للتقيي�س  العليا  ال�ست�سارية  اللجنة 

للمنظمة، الحتفال بهذه املنا�سبة يف هذا العام 

العربية  القيا�سية  »املوا�سفات  �سعار  حتت 

البينية«  العربية  التجارة  لتعزيز  امل��وح��دة.. 

واأن�سطة  املوا�سفات  اأهمية  على  وللتاأكيد 

واإزال��ة  التجارة  ت�سهيل  يف  الأخ��رى  التقيي�س 

العوائق الفنية اأمامها خا�سة اأن الدول العربية 

هذا  �سيتم  اأن��ه  القمة  م�ستوى  على  ق��ررت  قد 

منطقة  ل�ستكمال  املعوقات  جميع  اإزالة  العام 

نحو  والنطالق  الكربى  العربية  احلرة  التجارة 

الحتاد اجلمركي عام 2015.

العرتاف  هو  البينية  التجارة  ركائز  اإح��دى  اإن 

العربية،  القيا�سية  باملوا�سفات  املتبادل 

الغذاء  ب�سالمة  بدءاً  اأهمية ق�سوى،  لها من  ملا 

الكهربائية  الأج��ه��زة  يف  ال�سالمة  وم�ستويات 

الت�سميم  اأعمال  مبوا�سفات  مروراً  واملنزلية، 

والتجارة  واجل��ودة  البيئية  والإدارة  وال�سيانة 

امل�رشفية  واملعامالت  والنرتنت  اللكرتونية 

والنقل، وانتهاًء باملبادلت التجارية وال�سناعية 

التي تتم جميعها وفق اأدلة وتوجيهات واأنظمة 

ن�ساط  اأن  كما  ب��دق��ة،  امل��وا���س��ف��ات   حت��دده��ا 

الدولية،  املوا�سفات  وفق  واملعايرة  القيا�س 

املوا�سفات  هذه  اإع��داد  جودة  حقيقة  ي�سمن 

والتحقق من مطابقتها، حيث ت�سكل موا�سفات 

من  التحقق  واإج�����راءات  وامل��ع��اي��رة   الفح�س 

املطابقة اأ�سا�ساً لتفاقيات العرتاف املتبادل 

يي�رش  مبا  اجلودة  وعالمات  املطابقة  ب�سهادات 

تبادل ال�سلع واخلدمات.

ال��ت��ج��ارب التي  اأه���م م��ق��وم��ات جن��اح  اإن م��ن 

والتجمعات  التكتالت  من  العديد  بها  م��رت 

يف  اجل��ه��ود  وت��وح��ي��د  تن�سيق  ه��و  الإقليمية 

اجلودة،   ونظم  واملقايي�س  املوا�سفات  جمال 

وال�سعوبات  امل�ساكل  على  للتغلب  وذل��ك 

التي تعوق التجارة البينية فيما بينها، وهو ما 

�سيخلق فر�ساً ا�ستثمارية وظيفية يف املنطقة 

البطالة  م��ع��دلت  واأن  خ�سو�سا  ال��ع��رب��ي��ة، 

�سيا�سيا  حتديا  تعترب  العربية  املنطقة  يف 

يف  الو�سع  حت�سني  يتطلب  وه��ذا  واجتماعيا، 

جديدة  وظائف  خلق  خالل  من  املنطقة،  هذه 

التجارة،  الأعمال وامل�ساريع ودعم  عرب ترويج 

ومن هنا كانت ال�رشورة ملحة لإعداد موا�سفات 

قيا�سية عربية موحدة من �ساأنها اأن ت�ساهم يف 

منطقة  ودعم  البينية،  العربية  التجارة  حترير 

دعا  ما  وه��و  الكربى،  العربية  احل��رة  التجارة 

املنظمة العربية للتنمية ال�سناعية والتعدين 

اعتماد عدد كبري من  على  موؤخراً  الرتكيز  اإىل 

عدد  وتبني  العربية،  القيا�سية  املوا�سفات 

ال�سلع  ملختلف  الدولية  املوا�سفات  من  اآخر 

واخلدمات. وبهذه املنا�سبة ي�سعدين اأن اأ�سيد 

مع  وتعاونها  العربية  التقيي�س  اأجهزة  بجهود 

املنظمة يف خمتلف جمالت التقيي�س واجلودة، 

واأن اأ�سري اإىل اأهم ما حققناه يف �سبيل  تطوير 

البنية التحتية للجودة يف الدول العربية:

عربية  قيا�سية  موا�سفة   9196 اعتماد   <
قيا�سية  موا�سفة   2491 منها  م��وح��دة 

بلغتها  متبناة  موا�سفات  و6705  عربية 

الأ�سلية متوافقة مع املوا�سفات الدولية، 

وت��ط��وي��ر اأ���س��ل��وب اإع����داد واع��ت��م��اد هذه 

املوا�سفات عرب القاعدة التفاعلية واإعداد 

قواعد بيانات املوا�سفات املعتمدة.

> اإن�ساء اجلائزة العربية للجودة، التي تهدف 
اإىل ت�سجيع املن�ساآت يف خمتلف القطاعات 

على رفع م�ستوى اأدائها وتر�سيد تكاليفها 

على  باعتمادها  منتجاتها،   جودة  وزي��ادة 

على  ق���ادرة  جتعلها  مالئمة  موا�سفات 

والإقليمية  املحلية  الأ�سواق  يف  املناف�سة 

والدولية.

> اإن�ساء ودعم اجلهاز العربي لالعتماد، الذي 
حقق اجنازات هامة خالل الفرتة الق�سرية 

الثاين  الجتماع  ي�سادف  والذي  املا�سية 

جلمعيته العمومية اليوم العربي للتقيي�س 

هذا العام.

ملف التقييس
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»المواص��فات القياس�ية العربي���ة 
الموحدة.. تعزيز للتجارة العربية البينية«

حممد بن يو�سف

املدير العام للمنظمة العربية للتنمية ال�سناعية والتعدين



تحتفل باليوم العربي للتقييس تحت شعار :
العمومية  للجمعية  الأول  الجتماع  عقد   <
القانونية  للمرتولوجيا  العربي  للربنامج 

للجمعية  الأول  والجتماع   ARAMEL
للمرتولوجيا  العربي  للربنامج  العمومية 

اأع�ساء  وت�سكيل  وال�سناعية   العلمية 

التي  العمل  وجمموعات  التنفيذية  اللجنة 

الربناجمني  عمل  خطط  و�سع  يف  �رشعت 

اللجنة  اأع�ساء  وت�سكيل   ،ARAMET
�رشعت  التي  العمل  وجمموعات  التنفيذية 

يف و�سع خطط عمل الربناجمني.

املطابقة  لتقييم  عربية  منظومة  و�سع   <
�سي�رشع  للتنفيذ  قابلة  عمل  خطة  تت�سمن 

يف تنفيذها خالل ال�سهور القليلة القادمة.

> اإع����داد ب��رن��ام��ج ���س��الم��ة ال��غ��ذاء واإع����داد 
لل�سلع  موحدة  عربية  قيا�سية  موا�سفات 

خالل  تنفيذه  يف  �سي�رشع  ال��ذي  الغذائية 

العام احلايل.

العربية  ال�سرتاتيجية  حتديث  يف  ال�رشوع   <
-2014( ال��زم��ن��ي��ة  ل��ل��ف��رتة  للتقيي�س 

احلثيث  ال��ت��ق��دم  م��ن  ان��ط��الق��ا   )2018

والتي  احلالية،  ال�سرتاتيجية  تنفيذ  يف 

يف  املن�سودة  الأه��داف  اجنازاتها  جتاوزت 

بع�س املجالت.

منطقتنا  تعي�سها  التي  اجلديدة  الأو�ساع  اإن 

الآن، والتطورات القت�سادية العاملية، وانت�سار 

التجارية، والت�سارع يف  ال�سوق  العوملة وات�ساع 

ال�سخمة والتكتالت  ال�سناعية  بناء املجتمعات 

وتطبيق  العلمية  البحوث  واإج��راء  القت�سادية، 

درا�سة  اإعادة  منا جميعا،  يتطلب  اجلودة،  نظم 

الربامج  وو���س��ع  والقومية  الوطنية  خططنا 

القيا�سية  املوا�سفات  لتكون  الآليات  واإيجاد 

اأكرث الت�ساقا مبتطلبات هذه املرحلة. 

على �سعيد اآخٍر هام، فاإن تكثيف امل�ساركة يف 

املوحدة  العربية  القيا�سية  املوا�سفات  اإعداد 

خمتلف  يف  وطنية  كموا�سفات  واع��ت��م��اده��ا 

تقلي�س  يف  �سك،  بال  �سي�سهم  العربية،  الدول 

الوطنية  املوا�سفات  ع��دد  بني  الفجوة  حجم 

واملوا�سفات التي تلبي احتياجات 

ال�سادرات  وتنمية  البينية  العربية  التجارة 

العربية لل�سوق الدولية.

ال�سكر  بوافر  اأت��وج��ه  اإن  اإل  ي�سعني  ل  ختاماً، 

جميع  اإىل  والتربيك،  التهاين  واأطيب  والتقدير 

الذين  العربية  التقيي�س  اأجهزة  يف  العاملني 

العربي  اليوم  �سعار  لتج�سيد   جهداً  ياألون  ل 

الو�سول  لأج��ل  ال��ع��ام،  لهذا  للتقيي�س 

حقيقية  م�سافة  قيمة  ذات  عربية  منتجات  اإىل 

املحلية  الأ���س��واق  يف  تناف�س  راق��ي��ة   وج���ودة 

امل�ستوى  عالية  متميزة  وخ��دم��ات  وال��دول��ي��ة، 

ت�سهم حقيقة يف دعم اقت�سادات الدول العربية 

وحتقق التكامل فيما بينها يف خمتلف املجالت 

القت�سادية والجتماعية واملعرفية.

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
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تقاريــــر

لقط��اع  اخلليجي�ة  الفنية  اللجنة  رئي�سة  رحبت 

امل���وا�سفات امليكانيكي��ة واملعدنية، ال�سيدة/ 

�سلوانة عبداملح�سن بال�سادة احل�سور حيث انعقد 

اخلليجية  الفنية  للجنة  ع�رش  اخلام�س  الجتم�اع 

واملعدنية،  امليكانيكية  املوا�سفات  لق�طاع 

الفرعية  الفنية  للجنة  ع�رش  احل��ادي  والجتماع 

اخلليجية ملوا�سفات املركبات والطارات مبدينة 

الفني�ة  اللجن��ة  اأمان��ة  اأ�س����رفت  وقد  املنامة، 

التي تتولها مملكة البحرين/اإدارة املوا�سفات 

على  وال��ت��ج��ارة  ال�سناعة  وامل��ق��اي��ي�����س/وزارة 

تنظيم الجتماع. حيث يعقد اجتماع اللجنة الفنية 

اخلليجية لقطاع املوا�سفات امليكانيكية ب�سكل 

لعقده،  احلاجة  اأو ح�سب  ال�سنة  دوري مرتني يف 

ويكون م�ستوى احل�سور من م�سوؤولني خمت�سني 

هيئة  يف  الوطنية  التقيي�س  اأجهزة  ومهند�سي 

اخلليج  ل��دول  التعاون  جمل�س  ل��دول  التقيي�س 

العربية.

مت  التي  التو�سيات  اأه��م  اللجنة  اخرجت  وق��د 

التفاق عليها، وهي املوافقة على رفع مو�سوع 

املتبناة  الدولية  املوا�سفات  ا�سدار  �سنة  ذكر 

اخلليجية  للم�ساريع  التكميلية  املراجع  بند  يف 

ملا  بالتوجيه  للموا�سفات  العامة  اللجنة  اىل 

تراه منا�سباً، حيث ان هناك بع�س املوا�سفات 

على  التكميلية  املراجع  بند  يف  تن�س  الدولية 

على  واملوافقة  الإ���س��دار.  �سنة  اإب��ق��اء  ���رشورة 

م��ق��رتح مم��ث��ل دول���ة الم�����ارات ب�����س��اأن تقدمي 

الفرعية  للجنة  لالأع�ساء  تقديرية  �سهادات 

للمركبات والطارات.

 يقوم الأع�ساء مبراجعة امل�ساريع املرحلة خالل 

واملدرجة  2011م  عام  اإىل   2007 لعام  فرتة 

لتحديد  �سهرين  فرتة  خالل  امل�ساريع  رابط  يف 

موقفهم من تلك امل�ساريع والإفادة عرب املنتدى 

بالنتائج ملناق�ستها يف الجتماع القادم.

ملف التقييس
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البحرين تستضيف االجتم�اع الخامس عشر للجنة 
واالجتماع الحادي عشر للجنة الفنية الفرعية 
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الفنية الخليجية لق�طاع المواصفات الميكانيكية 
الخليجية لمواصفات المركبات واإلطارات

لتحديث  مقرتح  بتقدمي  العامة  المانة  تقوم 

عر�سه  و�سيتم   ،  42 اخلليجية  الفنية  الالئحة 

الالزم  وات��خ��اذ  لدرا�سته  العمل  جمموعة  على 

ب�ساأنه ، مع الأخذ يف العتبار:

 UN/ECEموا�سفات م��ن  ال�ستفادة   -  1

لأنها متثل متطلبات مت اعتمادها من قبل 

جتمع اقت�سادي دويل له وزنه يلزم الأخذ 

بالعتبار له.

اخلليجية  الفنية  ال��ل��وائ��ح  اإع����داد  ع��ن��د   -  2

بال�سرت�ساد مبتطلبات UN/ECE يلزم 

ومتطلبات  موا�سفات  مع  تعار�سها  عدم 

الدول والتجمعات القت�سادية خا�سة تلك 

التي لديها عالقة بال�سوق اخلليجي.

3 - اأن اأ�سلوب التطبيق الوارد بها ل يتنا�سب 

مع العديد من الدول امل�سنعة ولذلك يتم 

تبني النظام املعمول به حاليا.

مت اأخذ العلم والحاطة من قبل الدول الأع�ساء، 

علماً باأن ممثل المارات اأفاد باأنه قد مت حتديث 

 ،EUR5 متطلبات  لتطابق  الديزل  موا�سفات 

البنزين  موا�سفات  حتديث  حاليا  ج��ار  وب��اأن��ه 

2013م.  منت�سف   EUR5 متطلبات  لتطابق 

للجنة  املو�سوع  برفع  الهيئة  ممثل  وتكليف 

جمل�س  ل��دول  العامة  والم��ان��ة  وال��غ��از  النفط 

لتحديد  تاريخه،  من  ا�سبوعني  خ��الل  التعاون 

بالن�سبة جلودة  الع�ساء  للدول  احلايل  املوقف 

الوقود واخلطط امل�ستقبلية.

تقوم اأمانة اللجنة مبناق�سة مقرتح دولة الكويت 

للحفاظ  امل��دى  طويل  ل��رادار  م�ست�سعر  اإل��زام 

الأمامية )ACC( يف  ال�سيارة  على امل�سافة مع 

موافاة  يتم  اأن  على  جاما  مع  القادم  الجتماع 

الع�ساء باملخرجات من خالل املنتدى، كما حتث 

اأمانة اللجنة الدول الأع�ساء بتزويدها باإح�سائية 

حوادث الطرق وم�سبباتها لعام 2012م.
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تقاريــــر

اإنتاج  موا�سفات  لقطاع  اخلليجية  الفنية  للجنة  الرابع  الجتماع  انعقد 

ونقل وتوزيع املياه TC10 يف اململكة العربية ال�سعودية ملتابعة اأن�سطة 

اللجنة الفنية اخلليجية خالل الفرتة 13-2013/1/14م.

ال�سعودية  العربية  الهيئة  ورعايته:  الجتماع  تنظيم  على  ا�رشفت  وقد 

للموا�سفات واملقايي�س )اأمانة اللجنة(

> وقد �سم وفد دولة الكويت كل من: 

م. اأمين الزيد   ع�سو اللجنة من الهيئة العامة لل�سناعة

م. منري رم�سان   ع�سو اللجنة من وزارة الكهرباء

م. طالل امل�سلم    ع�سو اللجنة من وزارة الكهرباء    

م. را�سد الدقبا�سي   ع�سو اللجنة من وزارة الكهرباء

لهيئة  العامة  الأمانة  من  ممثل  وح�رش  الأع�ساء  الدول  كل  �ساركت  وقد 

التقيي�س اخلليجية ما عدا مملكة البحرين واجلمهورية اليمنية .

> هدف الجتماع:
انتاج  املوا�سفات  لقطاع  اخلليجية  الفنية  اللجنة  اأن�سطة  متابعة 

ونقل وتوزيع املياه.

> وقائع الجتماع وما مت فيه:
- متت متابعة تو�سيات حم�رش الجتماع الثالث ال�سابق.

حم�رشي  يف  باللجنة  اخلا�سة  والقرارات  التو�سيات  ا�ستعرا�س  مت   -

املجل�س  واجتماع  للموا�سفات  العامة  للجنة  ع�رش  الثامن  الجتماع 

الفني الثامن والع�رشين.

- متت مناق�سة وا�ستعرا�س جميع امل�ساريع املرحلة من خطة 2011م 

وم�ساريع خطة 2012م وعليه مت التفاق على:

- حذف عدد 4 م�ساريع �سبق  اعتمادها كموا�سفات قيا�سية خليجية.

-  رفع عدد 19 م�رشوع  تبني من خطة 2012م لالعتماد.

املياه  حتلية  بوحدات  اخلا�سة  الفنية  املوا�سفات  مناق�سة  متت    -

التاأثري  متعددة  التحلية  ووح���دات   MSF الومي�سي  بالتبخري 

.MED
 42 عدد  من  املكونة   2013 لعام  اللجنة  خطة  على  التفاق  مت    -

م�رشوعا كما هي مذكورة يف حم�رش الجتماع.

اىل  بالإ�سافة  بلغتها  تبني  م�ساريع   9 من  الكويت  خطة  تتكون    -

م�رشوعني اعداد مرحلني من اخلطة ال�سابقة للجنة. 

بتاريخ  للجنة  اخل��ام�����س  ال���ق���ادم  الج��ت��م��اع  م��وع��د  حت��دي��د  مت    -

9-2013/9/10م.

ملف التقييس
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الرياض استضافت االجتماع الرابع للجنة الفنية الخليجية  
TC10 لقطاع مواصفات إنتاج ونقل وتوزيع المياه
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فريق الهيئة العامة للصناعة لكرة 
القدم يحرز المركز الثاني لدوري الوزارات

النشاط الرياضي

لكرة  لل�سناعة  العامة  الهيئة  فريق  اأح��رز 

ب��ط��ول��ة دوري  ال���ث���اين يف  امل���رك���ز  ال���ق���دم 

العامة  الهيئة  نظمتها  وال��ت��ي  ال�����وزارات 

م�سبوق  غري  حدث  ويف  والريا�سة،  لل�سباب 

النهائي  للدور  ال�سناعة  هيئة  فريق  تاأهل 

خ�سائر  اأي  ب���دون  م��ب��اري��ات   8 خ��و���س  بعد 

النهائية  املباراة  يف  الأوق��اف  وزارة  وقابل 

والتي نقلت عرب و�سائل الإعالم على الهواء 

مبا�رشة.

الهيئة  عام  مدير  نائب  رعاية  حتت  وذلك   

ال�سيد/حمود  والريا�سة  لل�سباب  العامة 

الهيئة  عام  مدير  وح�سور  ال�سمري  فليطح 

العامة لل�سناعة ال�سيد/ م. براك عبداملح�سن 

ال�سبيح.
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ال�سداقة  ا�ستاد  مالعب  على  اأقيمت  والتي 

وال�سالم بنادي كاظمة الريا�سي وتوج فريق 

على  حل�سوله  البطولة  كاأ�س  الأوق��اف  وزارة 

ال�سناعة  هيئة  على  تغلبه  اإثر  الأول  املركز 

)1 -0( بعد احت�ساب ركلة جزاء يف الدقيقة 

الأوىل من عمر املباراة، كما توج فريق الهيئة 

العامة لل�سناعة حل�سوله على املركز الثاين.

ح�رش اللقاء مدير عام الهيئة العامة لل�سناعة 

امل�ساعد  والوكيل  ال�سبيح  ب��راك  ال�سيد/ 

ال�سيد/ حممد فهاد العجمي وال�سادة / البنك 

الريا�سية  لالأن�سطة  الر�سمي  الراعي  التجاري 

بالهيئة العامة لل�سناعة.

بالهيئة  الريا�سية  اللجنة  رئي�س  اأعرب  وقد 

ال�سيد/ �سامل املهنا عن �سعادته لالإجناز الذي 

وبالأخ�س  لل�سناعة،  العامة  الهيئة  حققته 

النهائي  الدور  اإىل  و�سولهم  على  الريا�سية 

لقب  على  وح�سولهم  الثاين  املركز  واإح��راز 

اأف�سل حار�س مرمى، واأكد املهنا على اأن هذا 

الإجناز مل ياأت من فراغ ولكن بتخطيط ودرا�سة 

ومتابعة اأعدت من قبل اللجنة الريا�سية.

و�سكر رئي�س اللجنة مدير عام الهيئة العامة 

لل�سناعة ال�سيد/ براك ال�سبيح على ح�سوره 

كما  النهائية،  املباراة  يف  الفريق  ومتابعة 

الهيئة  فريق  �ساند  من  لكل  ال�سكر  وج��ه 

الذين  الريا�سية  اللجنة  اأع�ساء  وبالأخ�س 

وكلت  مهام  من  مطلوب  هو  ما  كل  قدموا 

لهم بكل اخال�س.

81العدد التا�سع وال�سبعون - مار�س 2013


