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الهيئة العامة للصناعة  تكرم 
موظفيها المتميزين والقدامى
"الهيئة" تتسلم 4.8 ماليين متر مربع
بمنطقة الشدادية من البلدية رسميًا

الجمعة لـ                                          :
القطاع الصناعي ال يغرد بمفرده
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قرارات وتعاميم

قرارات وزارية

قرار وزاري رقم )2014/16(

ب�ساأن اعتماد اللوائح الفنية واملوا�سفات القيا�سية اخلليجية كلوائح فنية وموا�سفات قيا�سية كويتية

وزير التجارة وال�سناعة

بعد االطالع،،،

- على املر�سوم بالقانون رقم 128 ل�سنة 1977 يف �ساأن التوحيد القيا�سي.

- وعلى القانون رقم 56 ل�سنة 1996 يف �ساأن اإ�سدار قانون ال�سناعة والئحته التنفيذية املعدل بنظام التنظيم ال�سناعي املوحد 

لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية والئحته التنفيذية.

اخلليج  لدول  التعاون  لدول جمل�س  التقيي�س  لهيئة  االأ�سا�سي  النظام  املوافقة على  ب�ساأن   2006 ل�سنة   13 رقم  القانون  - وعلى 

العربية.

بتاريخ  املنعقد  ع�رش  الثامن  اجتماعها  يف  العربية  اخلليج  لدول  التعاون  لدول جمل�س  التقيي�س  هيئة  اإدارة  قرارات جمل�س  وعلى   -

2013/10/2م.

بتاريخ  املنعقد  الثالثني  اجتماعه  يف  العربية  اخلليج  لدول  التعاون  جمل�س  لدول  التقيي�س  لهيئة  الفني  املجل�س  قرارات  وعلى   -

2013/9/8م والواحد والثالثني املنعقد بتاريخ 2013/12/29م.

قرار

مادة اأوىل

تعترب لوائح فنية كويتية، اللوائح الفنية اخلليجية )املوا�سفات االلزامية( وعددها 34 والواردة باجلدول املرفق بالقرار، كما تعترب 

املرفق  باجلدول  وال��واردة   )314 وعددها  االختيارية(  )املوا�سفات  اخلليجية  القيا�سية  املوا�سفات  كويتية،  قيا�سية  موا�سفات 

بالقرار.

مادة ثانية

تلغى جميع القرارات ال�سابقة ب�ساأن اعتماد اللوائح الفنية واملوا�سفات القيا�سية الكويتية تتعار�س مع هذا القرار.

مادة ثالثة

ين�رش هذا القرار يف اجلريدة الر�سمية ويعمل به من تاريخ ن�رشه بالن�سبة للموا�سفات القيا�سية، وبعد �ستة �سهور من تاريخ ن�رشه بالن�سبة 

للوائح الفنية وعلى اجلهات املخت�سة تنفيذ ما جاء به من اأحكام.

نائب رئي�س جمل�س الوزراء

وزير التجارة وال�سناعة

رئي�س جمل�س اإدارة الهيئة العامة وال�سناعة

د. عبداحل�سن مدعج املدعج
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اآلراء واملعلومات الواردة في املقاالت والبحوث والدراسات املختلفة في هذه املجلة 
تعبر عن رأي كاتبها  وليس بالضرورة عن رأي الهيئة وال يسمح باالقتباس منها 

وإعادة نشرها كليًا أو جزئيًا إال بعد احلصول على موافقة رئيس التحرير

تصدر عن
الهيئة العامة للصناعة

وتوزع مجانًا

املحتــويـــــات

> ح�شاد الهيئة
- الهيئة العامة للصناعة تتسلم أراضي الشدادية 6

- الهيئة تكرم موظفيها القدامى واملتميزين 8
- الهيئة تستقبل أعضاء منظمة اخلليج لالستشارات الصناعية 14

- "منا وفينا" كرمت الفائزين في املسابقة البيئية
- 157 متدربًا احلصاد التدريبي لشهري فبراير ومارس18

>  معار�ض �شناعية
- الهيئة تشارك في معرض بروجكت قطر 2014

> لقاء العدد
- اجلمعة لـ »الصناعة والتنمية«: القطاع الصناعي ال يغرد بفرده.

>  مو�شوع العدد
- املشروعات الصغيرة واملتوسطة إحدى ركائز خطة التنمية في الكويت

>  �شنع يف الكويت 
- يوركان للســـجاد أول مصنع في الشـــرق األوســـط لصناعة الســـجاد وفقًا 

لرغبة العميل
>  جتربة �شاحب م�شروع حريف

- ورود العثمان: املرأة الكويتية طموحاتها بال حدود واإلرادة وراء أي مشروع 
مثمر وناجح.

>  اإ�شتطالع �شناعي 
- صناعيون: الصناعة أهم ركائز االقتصاديات الصلبة

>  حتقيق �شناعي
- القطاع الصناعي األكثر قدرة على استيعاب الكفاءات واخلبرات الوطنية

- صناعيــــون: تنفيــــذ املشــــاريع العمالقــــة في خطــــة التنمية اجلديــــدة نقلة 
نوعية في األداء االقتصادي

>  ملف التقيي�ض
- املنظمة العربية للتنمية الصناعية حتتفل باليوم العربي للتقييس

- الكويــــت اســــتضافت االجتمــــاع الـــــ 19 للجنــــة الدائمة ملكافحة املماراســــات 
الضارة في التجارة الدولية.

- عمان استضافت الندوة اخلليجية اخلامسة عشرة حول التبغ والتجارة.
- مقالة.. 9 يونيو االحتفال بيوم االعتماد العاملي

> حتقيق �شناعي
- تدوير النفايات.. صناعة واعدة حتقق الربح وحتمي البيئة

>  ق�شة اآلة عرب الزمن.. 
- احلديد من أقدم املعادن املكتشفة وعصب احلياة على مر العصور.
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مجلة شهرية تهتم بقضايا
الصناعة والتنمية

تصدرها الهيئة العامة للصناعة
دولة الكويت

رئيس التحرير
محــــــمد فــهــــــــاد العجــــــــــمي

مدير التحرير
اجلحيدلي حمــــــــــود  شمالن 

سكرتير التحرير
عــــلــــي عــــبــــد الـــــلـــــه جـــاســـم

هيئة التحرير
م. زينـــــب عبـــدالله حســــــــــــني
م. مـــريـــــــم عباس الفـــــــــــــــرس
املـــذگـــور أحـــمـــد  فــــايــــزة  م. 
دالل الـــــــــرفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي
بـــــــــــــــــــــــــــــــــدور املـــــــــــــطـــــــــــــوع

دولة الكويت، ص.ب: 4690
 الصفاة - الرمز البريدي: 13047

تلفون البدالــــــــــــة: 25302222
فاكـــــــــــــــــــــــــــــــــــس: 25302777
العالقات العامـــة: 25302030
قســــــم اإلعــــــالم: 25302280

www.pai.gov.kw
e-mail: industry@pai.gov.kw

املراسالت توجه باسم السيد
رئيس حترير مجلة الصناعة والتنمية

ص.ب: 4690 - الصفاة
الرمز البريدي: 13047 الكويت

تلفــون:  25302888
 فاكس: 25302289

طبعت في مطابع
                  التجارية



بني يديك عزيــــــزي القارئ عدد جديد من مجلــــــة كل الصناعيني 
»الصناعة والتنمية« نوثق عبره تكرمي الهيئة العامة للصناعة ملوظفيها 
املتميزين والقدامى كتقليد ســــــنوي يعكس حرص الهيئة على التقدير 
املعنوي الالزم للمجتهدين واملخلصني من أســــــرة العاملني فيها حتت 
رعايــــــة وحضور معالــــــي نائب رئيس مجلــــــس الوزراء وزيــــــر التجارة 
والصناعــــــة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامــــــة للصناعة الدكتور عبد 
احملســــــن املدعج وحضــــــور املدير العام للهيئــــــة بالتكليف محمد فهاد 

العجمي، فهنيئا للمكرمني واملكرمات.
وكما عودناكــــــم فإننا ومن خالل مجموعة كبيــــــرة من التحقيقات 
واالستطالعات واللقاءات نقدم لكم نبض القطاع الصناعي والعاملني 
فيه ورؤيتهم ملشاكل القطاع وحلولها، حيث نستهل العدد مبوضوع حول 
أهميــــــة الصناعة باعتبارها إحدى أهم الركائز لالقتصاديات الصلبة 
فــــــي العالم، فيمــــــا أفردنا صفحات جديدة للحديث عن املشــــــروعات 

الصغيرة باعتبارها حجر الزاوية ألي نهضة صناعية مستهدفة.
وفــــــي حتقيق صناعي مطــــــول أكد عدد من اخلبراء واملســــــؤولني 
علــــــى أن القطاع الصناعي هو األكثر قدرة على اســــــتيعاب الكفاءات 

واخلبرات الوطنية الباحثة عن فرص العمل املناسبة.
ومتتد قائمة التحقيقات واالســــــتطالعات لتشــــــمل موضوعا حول 
أهميــــــة تنفيذ املشــــــروعات الصناعيــــــة العمالقة في خطــــــة التنمية 

اجلديدة وانعكاس ذلك على املناخ الصناعي العام في البالد.
أمــــــا لقاء العدد فقد حدثنا فيه بشــــــكل شــــــامل وجــــــريء الرئيس 
التنفيذي لشــــــركة أمالك كابيتــــــال القابضة د. محمود اجلمعه مؤكدا 
على أن القطاع الصناعي قادر على إحداث نقلة نوعية لو مت التوصل 
إلى حلــــــول موضوعية وســــــريعة ملشــــــاكله، ومؤكدا علــــــى أن القطاع 

الصناعي ال يغرد مبفرده، وإمنا عبر منظومة متكاملة األبعاد.
هذا ويضم العدد العديد من االبواب الثابته مثل صنع في الكويت، 
وجتربة صاحب مشروع حرفي، وحصاد الهيئة وملف التقييس وغيره 

من األبواب األخرى..
فأهال بكم ومبقترحاتكم،،،،،،،،

أسرة التحرير

إليكم 6

8

20

38
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عبد  د.  وال�سناعة  ال��ت��ج��ارة  وزي���ر  ك�سف 

العامة  الهيئة  ا�ستالم  املح�سن املدعج عن 

من  ال�سدادية  منطقة  الأرا���س��ي  لل�سناعة 

ت�سليم  تاأخر  اإىل  م�سرًيا  ر�سمًيا،  البلدية 

هذه املنطقة الأكرث من عام كان نتيجة اأمور  

فنية. 

واأ�ساف الوزير خالل موؤمتر �سحايف عقد 

منذ  اأنه  لل�سناعة  العامة  الهيئة  يف 

من  الهيئة  متكنت  قليلة  اأي���ام 

حل امل�سكلة مع بلدية الكويت، 

املنطقة  ه��ذه  اأن  اإىل  الف��ت��اً 

ال�سناعيني  م�سكلة  �ستحل 

كونها حتوي ق�سائم متنوعة. 

�سوف  الهيئة  اأن  اإىل  واأ�سار 

تدفع عجلة التنمية اإىل االأمام 

من  العديد  تطوير  خ��الل  من 

النعامي،  اأر�س  منها  االأرا�سي 

قدًما  امل�����س��ي  ع��ل��ى  م���وؤك���داً 

املو�سوعة  اخل��ط��ط  ب��ت��ط��ب��ي��ق 

اخلا�س  احل��ك��وم��ي  ال��ربن��ام��ج  يف 

بال�سناعة ودعم خطط التنمية يف الكويت. 

من  ال�سناعية  االأرا���س��ي  ن��درة  اأن  واأ�ساف 

اأهم العقبات التي واجهت ال�سناعيني مما 

امل�ساريع،  م��ن  العديد  خ�سارة  يف  ت�سبب 

وعلى الرغم من ذلك من ال�رشوري اأال نلتفت 

اإىل الوراء واأن ننظر اإىل االأمام، واأن ن�سابق 

اإن  الوزير  الزمن، لتعوي�س ما فاتنا، وقال 

الورق  على  خمططات  له  ال�سناعي  القطاع 

تنفيذي  برنامج  خالل  من  تفعيلها  و�سيتم 

ل�سناعات متعددة ومنفردة، كما هو خمطط 

�سناعات  تكون  اأن  ال���زور  منطقة  يف  لها 

لقربها  نظراً  النفطية  لل�سناعات  مرادفة 

حصاد الهيئة

الهيئة العامة للصناعة تتسلم أراضي 
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�ساركت الهيئة العامة لل�سناعة يف معر�س 

وزير  رعاية  حتت  الثالث  والبناء  ال�سناعات 

الدولة ل�سوؤون االإ�سكان �سامل االأذينة وبح�سور 

ال�سكنية  للرعاية  العامة  املوؤ�س�سة  عام  مدير 

املعر�س  وه��ذا  النوم�س،  عبداهلل  بالتكليف/ 

للمعار�س  ت���اج   - اك�����س��ب��و  ���رشك��ة  ون��ظ��م��ت��ه 

امل�سيلة  �ساطئ  اجلمرية  بفندق  واملوؤمترات 

5 دي�سمرب  2 حتى  بالكويت، خالل الفرتة من 

منطقة الشدادية من البلدية رسميًا

االإم���داد،  وخ��ط��وط  النفطية  املن�ساآت  م��ن 

املناطق احلرفية  التو�سع يف  اإىل  باالإ�سافة 

هو  كما  وال�سغرية  املتدرجة  وال�سناعات 

خمطط. 

ومن جانبه قال املدير العام للهيئة العامة 

العجمي  فهاد  حممد  بالوكالة  لل�سناعة 

يف  ال�سناعية  الق�سائم  م�ساحة  اإجمايل  اإن 

ال�سدادية يبلغ 4 ماليني مرت مربع، و�سوف 

ثم  ع��ام،  خالل  التحتية  البنية  معامل  تظهر 

ومن  الت�سليم  اأول��وي��ات  حتديد  ذلك  يتبع 

يقع عليه االختيار خالل ال� 3 �سنوات املقبلة 

�رشيطة االلتزام باآليات الت�سليم. 

اإن املقاول يعمل حالياً يف قطعة  واأ�ساف: 

�سيتم  منها  االنتهاء  وفور  �سبحان  يف   11

يف  هو  مبا  الق�سائم  توزيع  كيفية  درا�سة 

�سالح ال�سناعيني من خالل ت�سليم مناطق 

م�سانع  اإن�ساء  اأو  احلالية،  للمناطق  جماورة 

جديدة. 

ومن جهتها قالت غدير العنزي ع�سو يف 

امل�رشوع  اإن  ال�سناعي  ال�سدادية  م�رشوع 

غرب  مرتاً  كيلو   13.40 بعد  على  يقع 

مطار الكويت الدويل وجنوب غرب طريق 

 4.8 م�ساحته  وتبلغ  ال�سابع  ال��دائ��ري 

 500 ي��ق��ارب  م��ا  اأي  م��رب��ع،  م��رت  ماليني 

منحرف  �سبه  عن  عبارة  واملوقع  هكتار، 

ومتو�سط  ك��م   2.5 ط��ول  متو�سط  ذي 

2 كيلو مرت مربع ويحيط بامل�رشوع حزام 

اأخ�رش بعر�س 100 مرت.

 واأفادت باأن املقاول الرئي�سي �رشكة م�رشف 

اأت�س  اأ���س  اأ���س  دار  الت�سميم  وا�ست�ساري 

الهند�سية،  لال�ست�سارات  اإنرتنا�سيونال 

مليون   84.8 العقد  قيمة  بلغت  فيما 

اأما  يوماً،   1095 العقد  مدة  وتبلغ  دينار 

مدة ال�سيانة 730 يوماً.

تفعيل 15 اإجراء الكرتونيا 

قال مدير اإدارة مركز املعلومات ودعم القرار ال�سيد/ عبد الكرمي تقي اإنه مت تفعيل 

دفع  اإمكانية  ومنها  ال�سناعي  للم�ستثمر  االإج��راءات  ت�سهيل  بهدف  اإلكرتونًيا  اإجراء   15

اأمام امل�ستثمر  الر�سوم دون الرجوع للهيئة، الفًتا اإىل اأن تلك االإجراءات �ستكون متاحة 

من دون مراجعة الهيئة اأون الين. 

وبني اأن تلك االإجراءات اخلم�سة ع�رش هي جزء من 150 اإجراء يتم طلبها من امل�ستثمر، 

ويف حال جناح جتربة تلك االإجراءات �سيتم تعميم بقية االإجراءات االأخرى. 

اأن هيئة  اإىل  القادمة لفت تقي  االإج��راءات املتوقع تد�سينها يف املرحلة  وعن بقية 

ال�سناعة ب�سدد ا�ستكمال باقي االإجراءات اإلكرتونيا وتفعيل امل�سح ال�سناعي االإلكرتوين 

اآلياً كل �ستة اأ�سهر بعد ما كانت يف ال�سابق ت�ستغرق عامني، وقال اإن الهيئة ب�سدد الربط 

مع اجلهات املعنية يف املعاملة ال�سناعية. 
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حصاد الهيئة

»الهيئة« تقيم حفلها السنوي لتكريم موظفيها 
رئي�س  نائب  معايل  وح�سور  رع��اي��ة  حت��ت 

وال�سناعة  ال��ت��ج��ارة  وزي��ر  ال����وزراء  جمل�س 

رئي�س جمل�س اإدارة الهيئة العامة لل�سناعة 

ال�سيد  وبح�سور  املدعج  املح�سن  عبد  د. 

حممد فهاد العجمي املدير العام بالتكليف 

احلفل  لل�سناعة  ال��ع��ام��ة  الهيئة  اأق��ام��ت 

ال�سنوي الثامن لتكرمي موظفيها املتميزين 

 25 اأم�سوا  الذين  املتقاعدين  والعاملني 

�سنة يف اخلدمة، وذلك يوم االأربعاء املوافق 

الوزير  م��ع��ايل  األ��ق��ى  وق��د   2014/4/9

اإن القطاع  كلمة بهذه املنا�سبة قال  فيها 

على  ك��ث��رياً  ي��ع��ول  الكويت  يف  ال�سناعي 

الهيئة العامة لل�سناعة لدفع عجلة التنمية 

اأن  منا  كل  على  يجب  اأنه  موؤكداً  البالد،  يف 
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المتميزين والقدامى تحت رعاية وحضور وزير التجارة والصناعة
يف  كٌل  ليعمل  البلد  هذا  يف  �رشيك  اأنه  يعي 

موقعه �سمن جمموعة واحدة تلتئم من اأجل 

امل�ساهمة يف بناء هذا البلد. 

واأكد املدعج على اأن اأبوابه مفتوحة اأمام اأي 

موظف �سواء كان يعمل يف االإدارة العليا اأو 

�سبيل  يف  العجلة  ندفع  واأن  التجارة،  وزارة 

الهيئة  ال�سناعة، طالًبا من موظفي  تطوير 

اأن ي�سهلوا وال يع�رشوا، ومن له حق ف�سوف 

ياأخذه بالقانون. 

بالوكالة  الهيئة  عام  مدير  اأكد  جهته  ومن 

اهتمام  اإط���ار  يف  اأن��ه  العجمي  فهاد  حممد 

يف  لديها  العاملة  الوطنية  بالكوادر  الهيئة 

اأ�سا�سياً  راف��داً  باعتبارها  مواقعها  اختالف 

والتطوير  اال���س��رتات��ي��ج��ي  العمل  خطة  يف 
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حصاد الهيئة

راأ�س  مبفهوم  واالرتقاء  للهيئة  املوؤ�س�سي 

وال��ذي  وامل��ع��ريف  وال��ف��ك��ري  الب�رشي  امل��ال 

الهيئة  اأه��داف  وحتقيق  تطوير  اإىل  ي��وؤدي 

القطاع  وت��ط��وي��ر  تنمية  يف  وت��ط��ل��ع��ات��ه��ا 

تنويع  يف  وامل�ساهمة  البالد  يف  ال�سناعي 

م�سادر الدخل القومي. 

لتاأخذ  تكن  مل  الهيئة  اأن  العجمي  واأك���د 

فيها  العاملني  جهود  لوال  احلالية  مكانتها 

واإخال�سهم يف اأعمالهم، لذا كان لزاماً علينا 

اأن نتقدم اإليهم بال�سكر والتقدير، ونخ�س 
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 25 اأم�سى  ومن  منهم  املتيمزين  بالذكر 

عاماً على انت�سابهم لهذه املوؤ�س�سة العريقة. 

علماً باأن الهيئة دائًما تنظر لالأف�سل طاحمة 

اأن ت�سل للقمة بف�سل موظفيها.

ويف اخلتام بداأت فعاليات تكرمي املوظفني 

اأج��واء  و�سط  موظف   100 ع��دده��م  البالغ 

اإ�ستح�سان  ن��ال  والبهجة  بالفرح  مم��ل��وءة  

�سحب  فعاليات  ب��داأت  ثم  احل�سور،  جميع 

اجلوائز على احل�سور التي بلغت 90 جائزة 

نالها اأ�سحاب احلظ ال�سعيد.

11العدد ال�ساد�س والثمانون - مايو 2014
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حصاد الهيئة

"الهيئة" تزور المصانع بصفة دورية

م�ساكل  حل���ل  للهيئة  ج���دي���دة  خ��ط��وة  يف 

اأجل  م���ن   معهم  وال��ت��وا���س��ل  ال�سناعيني 

مع  اأ�سا�سياً  راف��داً  وجعلها  ال�سناعة  تنمية 

عام  مدير  قام  القومي  الدخل  لزيادة  النفط 

ال�سيد/  بالتكليف  لل�سناعة  العامة  الهيئة 

االأنابيب  العجمي بزيارة مل�سنع  حممد فهاد 

يو�سف  )موؤ�س�سة  ول��وازم��ه��ا  البال�ستيكية 

ا�ستقباله  يف  كان  وقد  العد�ساين(  �سليمان 

العد�ساين،  �سليمان  للم�سنع/  العام  املدير 

التي  امل�ساكل  اإىل  اال�ستماع  بهدف  وذل��ك 

عدد  بح�سور  وذل��ك  حلها،  و�سبل  تواجههم 

من  واأع�����س��اء  ال�سناعة  هيئة  قياديي  م��ن 

احتادال�سناعة الكويتية. 

واأكد العجمي خالل  زيارته مل�سنع العد�ساين 

ع��ل��ى امل��ت��اب��ع��ة اجل�����ادة ل��ل��ع��م��ل ع��ل��ى حل 

امل�سكالت التي تواجه ال�سناعيني، م�سرًيا اإىل 

اأهمية ت�سافر اجلهود والتن�سيق مع اجلهات 

ذات ال�سلة والعالقة بال�ساأن ال�سناعي. 

كما ت�سمنت الزيارة متابعة امل�سنع وخطوط 

منتجات  بجودة  العجمي  اأ�ساد  حيث  االإنتاج، 

امل�سنع ومتنى لهم املزيد من النجاح.

تتخذه  �سوف  اجلديد  النهج  ه��ذا  اأن  يذكر   

في نهج جديد تتخذه هيئة الصناعة لالستماع إلى مشاكلهم وسبل حلها
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هيئة ال�سناعة حيث �سيتم عمل زيارة دورية 

وذلك  للم�سانع  الهيئة  قياديي  قبل  م��ن 

بهدف اال�ستماع اإىل م�ساكلهم و�سبل حلها. 

نبذة عن امل�سنع: 

اأن�سئ م�سنع االأنابيب البال�ستيكية ولوازمها/ 

كم�سنع  العد�ساين  خالد  يو�سف  موؤ�س�سة 

البال�ستيكية  االأنابيب  �سناعة  يف  متخ�س�س 

وتكنولوجيا  عاملية  ومبوا�سفات  وو�سالتها 

اأنابيب وو�سالت البي يف  متطورة يف ت�سنيع 

�سي PVC وال�سي بي يف �سي CPVC البويل 

بروبالني PP-R والبويل اإثيلني PE والبويل 

مياه  �سبكات  يف  لال�ستخدام   PB بيوتلني 

ال�رشب والري واملجاري ال�سحية والتمديدات 

الكهربائية والهاتفية لي�سبح امل�سنع الرائد 

لتوريد االأنابيب وو�سالتها يف املنطقة. 

مت تطوير خطوط االإنتاج يف م�سنع العد�ساين 

ومتطورة  ذكية  حلول  اإىل  الو�سول  بهدف 

لتلبية املتطلبات اجلديدة للم�ساريع واملباين 

والفنية  الت�سغيلية  اخلربة  وتعترب  احلديثة، 

العد�ساين  م�سنع  لتو�سع  االأ���س��ا���س  احلجر 

دولياً وبالتحديد دول ال�رشق االأو�سط.
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حصاد الهيئة

»الهيئة« تستقبل أعضاء منظمة 
الخليج لالستشارات الصناعية

لتنمية الصادرات غير النفطية لدول المجلس وإمكانية االستفادة من أنشطة ودعم المنظمة

لل�سناعة  العامة  الهيئة  حر�س  اإط��ار  يف 

لدول  النفطية  غري  ال�سادرات  تنمية  على 

عام  مدير  ا�ستقبل  اخلليجي  التعاون  جمل�س 

ال�سيد/  بالتكليف  لل�سناعة  العامة  الهيئة 

امل�ساعد  العام  االأم��ني  العجمي  فهاد  حممد 

ال�سناعية  لال�ستثمارات  اخلليج  ملنظمة 

ال�سيد/ حممد املخيني ومدير اإدارة الدرا�سات 

وتنمية ال�سادرات غري النفطية لدول املجل�س  

ال�سيد/ د. اأنور القرعان وبحث مدى اإمكانية 

اال���س��ت��ف��ادة م��ن اخل��دم��ات واالأن�����س��ط��ة التي 

ال�سادرات  وتنمية  لدعم  املنظمة  تقدمها 

رجال  وفود  تنظيم  مثل  الوطنية  ال�سناعية 

واحل�سول  التجارية  وامللتقيات  االأع��م��ال 

على البيانات واالإح�ساءات املعلوماتية التي 

تقدمها املنظمة على �سبكة االإنرتنت. 

بني  االأول  االجتماع  عقد  اآخر  جانب  ومن 

الهيئة العامة لل�سناعة وفريق العمل املكلف 

غري  ال�سادرات  تنمية  ا�سرتاتيجية  ب��اإع��داد 

واملكون  ال��ت��ع��اون  جمل�س  ل���دول  النفطية 

ال�سناعية  لال�ست�سارات  اخلليج  منظمة  من 

يوم  وذلك  التعاون  ملجل�س  العامة  واالأمانة 

دول��ة  يف   2014/4/20 امل��واف��ق  االأح����د 

الكويت. 

وقد ح�رش االجتماع اأع�ساء فريق الدرا�سة 

 - القرعان  اأن���ور  د.  ال�سيد/  وه��م  املكلف 

مدير اإدارة الدرا�سات وال�سيا�سات ال�سناعية 

مبنظمة اخلليج لال�ست�سارات ال�سناعية اجلهة 

ملجل�س  العامة  االأمانة  ومن  للدرا�سة  املعدة 

التعاون  ال�سيد/ �سليمان ال�سليمان، وكذلك 

ممثلو غرفة جتارة و�سناعة الكويت واإدارات 

واالأق�سام  ال�سناعية  ال�سادرات  تنمية  مركز 

التخطيط  اإدارة  اإىل  اإ���س��اف��ة  ل��ه��ا،  التابعة 

ال�سناعي. 

تنمية  اإدارة   االجتماع مدير   تراأ�س  وقد 

ال�سادرات واالإر�ساد الت�سديري ال�سيدة/ م. 

عالية حممد الرخيمي- ، حيث افتتحت االجتماع 

مثل  اإع��داد  اأهمية  وموؤكدة  باحل�سور،  مرحبة 

وتنمية  لدعم  الت�سديرية  اال�سرتاتيجية  هذه 

حالة  واخلليجية، وخلق  ال�سناعية  ال�سادرات 

ا�ستعر�ست  كما  بينها،  فيما  التكامل  من 

اال�سرتاتيجية الت�سديرية لدولة الكويت وما 

للتنمية  املتحدة  االأمم  منظمة  مع  اإجن��ازه  مت 

وتطوير  تقييم  ب�ساأن  )اليونيدو(  ال�سناعية 

هذه اال�سرتاتيجية. 

اأن  القرعان  اأنور  د.  ال�سيد/  اأو�سح  كما 

ذلك االجتماع ياأتي وفقاً ملا مت االتفاق عليه 

ميدانية  بزيارات  الدرا�سة  عمل  فريق  بقيام 

لدول االأع�ساء وعقد لقاءات عمل يف كل دولة 

واملنقحة  املعدلة  التقارير  مناق�سة  بهدف 

ونتائج املرحلة االأوىل للدرا�سة. 

حيث قدم عر�ساً مرئًيا حول نتائج هذه املرحلة 

والذي ا�ستمل على املحاور التالية: 

اأوالً: اأهداف الدرا�سة. 

ثانياً: املراحل الرئي�سية الإعداد الدرا�سة. 

ثالثاً: املرحلة االأوىل لتح�سري امل�رشوع وتقييم 

الو�سع الراهن. 

الراهن  ال��و���س��ع  وتقييم  تو�سيف  راب���ع���اً: 

لل�سادرات غري النفطية. 

العاملية  التجارب  بع�س  ا�ستعرا�س  خام�ساً: 

ال�سادرات  تنمية  جم��ال  يف  الناجحة 

ال�سناعية  وال���������س����ادرات  ع���م���وم���اً 

خ�سو�ساً. 

الرئي�سي حول تقييم واقع  التقرير   �ساد�ساً: 

تنمية ال�سادرات غري النفطية مت�سمنا 

النتائج العامة وجمموعة من ال�سيا�سات 

املقدمة يف هذااملجال. 

ال�سيدة/  توجهت  االجتماع  نهاية  ويف   

لكل  اجلزيل  بال�سكر  الرخيمي  عالية حممد  م. 

تنمية  ا�سرتاتيجية  ترى  اأن  متمنية  احل�سور، 

ال�سادرات غري النفطية لدول جمل�س التعاون 

بالغة  اأهمية  من  متثله  ملا  نظراً  قريباً  النور 

لدعم وتنمية �سادراتنا اخلليجية، واأن الهيئة 

�سوف تعمل على حتقيق وتنفيذ اال�سرتاتيجية 

برامج  خ��الل  من  اعتمادها  ف��ور  الت�سديرية 

تنفيذية فعالة. 
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العجمي: إزالة سكراب أمغرة بالتعاون 
مع لجنة إزالة التعديات خطوة ضرورية

قامت الهيئة العامة لل�سناعة وبالتن�سيق مع جلنة اإزالة التعديات واملظاهر 

غري املرخ�سة باإزالة كل ق�سائم �سكراب اأمغرة )االأهايل( غري امللتزمني بقرار 

جمل�س الوزراء اخلا�س بنقل موقع �سكراب اأمغرة اإىل منطقة النعامي. 

وقد �رشح مدير عام الهيئة العامة لل�سناعة بالتكليف ال�سيد/ حممد فهاد 

العجمي عن اأهمية هذه اخلطوة و�رشورة تطبيق القانون وقرار جمل�س الوزراء 

اإزالة التعديات  بهذا ال�ساأن، ومن جانب اآخر اأعرب العجمي عن �سكره للجنة 

اإىل  النقل  يف  تعاونهم  اأبدوا  الذين  وامل�ستثمرين  املرخ�سة  غري  واملظاهر 

املوقع اجلديد، واأكد اأن الهيئة �ستوفر جميع اخلدمات التي يحتاجها موقع 

ال�سكراب اجلديد. 

حصاد الهيئة
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كرمت الهيئة العامة لل�سناعة يوم الثالثاء املوافق: 2014/4/22م 

الفائزين يف امل�سابقة البيئية التي نظمتها الهيئة ال�سهر املا�سي وكانت 

بعنوان »جمع املنتجات البال�ستيكية الإعادة تدويرها » حتت �سعار »جنمع 

وترويج  لدعم  احلملة  االإعالمية  فعاليات  »�سمن  بيئتنا  ندعم  منتجنا 

املنتج  الوطني »منا وفينا« بح�سور املدير العام  للهيئة العامة لل�سناعة 

بالوكالة  ومدير احلملة حممد فهاد العجمي  وح�سور مدير اإدارة الرتويج 

هام�س  ،وعلى  ح�سني  زينب  احلملة  مدير  ونائب  الت�سديرية  والفر�س 

الفاعلية اأكد  مدير احلملة حممد فهاد  العجمي على اأن الفعاليات البيئية 

نظمت  املنطلق  هذا  ومن  وفينا  منا  حملة  يف  االأول��وي��ات  �سمن  و�سعت 

امل�سابقة البيئة »جمع املنتجات البال�ستيكية الإعادة تدويرها  » وذلك ملا 

للبيئة من اأهمية كبرية لدى الهيئة العامة لل�سناعة واحلر�س على تنظيم 

الفعاليات التي من �ساأنها غر�س مفاهيم االإهتمام بالبيئة لدى الن�سء لذا 

تاأثري  ال�رشيحة من  لتلك  ا�ستهدفت احلملة طالب وطالبات املدار�س ملا 

كبري يف امل�ستقبل .

واأ�سار فهاد   اإىل اأن حملة من وفينا م�ستمرة بفعاليات هادفة طوال 

مدة احلملة مبينا اأن الهدف الرئي�سي للحملة هو الرتويج والدعم للمنتج 

الوطني وذلك من خالل ن�رش الوعي الثقايف باأهمية �رشاء ودعم املنتج الوطني 

من خالل تبنيها خلطة اإعالمية �ساملة ت�سمل كافة �رشائح املجتمع .

ووجه  فهاد ال�سكر لوزارة الرتبية ومدار�سها التي تعاونت مع الهيئة 

مت  التي  البال�ستيكية  العبوات  جمع  عن  عبارة  كانت  التي  امل�سابقة  يف 

ا�ستخدامها الإعادة ت�سنيعها مرة اأخرى وفاز فيها من جمعوا اأكرب كم من 

العبوات وهناأ الفائزين والفائزات على اهتمامهم بالبيئة وم�ساركتهم يف 

امل�سابقة .

ال�سدمي  مدر�سة  وهي  مدار�س  اأربع  فيها  �سارك  امل�سابقة  اأن  يذكر 

بنات  متو�سطة  املوؤمنني  اأم  رملة  ومدر�سة  بنني  ابتدائي  النموذجية 

اأبي بكر  ومدر�سة خديجة بنت خويلد ابتدائية بنات ومدر�سة اأ�سماء بنت 

متو�سطة بنات 

حصاد الهيئة

منا وفينا كرمت الفائزين في المسابقة البيئية

 العجمي : التوعية البيئية من أولويات "الهيئة" 
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اختتمت يوم االأربعاء املوافق : 2014/4/30م 

الهيئة  رعاية  حتت  للبنات  الطائرة  الكرة  دورة 

والتي  الرتبية،  وزارة  واإ���رشاف  لل�سناعة  العامة 

اأقيمت يف ثانوية الرو�سة بنات �سمن فعاليات 

حملة دعم وترويج املنتج الوطني »منا وفينا«، 

وكانت الدورة حتمل �سعار »ندعم منتجنا.. ندعم 

مديرة  بينت  الفعالية  هام�س  وعلى  �سبابنا«، 

اإدارة الرتويج والفر�س الت�سديرية ونائبة مدير 

الكرة  دورة  اأن  ح�سني  زينب  املهند�سة  احلملة 

م�ستوى  على  نظمت  وال��ت��ي  للبنات،  الطائرة 

�سمن  التعليمية.  العا�سمة  حمافظة  م��دار���س 

فعاليات حملة »منا وفينا«، ا�ستهدفت من خالل 

تلميذات  وهن  جدا،  مهمة  �رشيحة  الفعالية  تلك 

املدار�س الثانوية، وذلك بهدف توعية هذه الفئة 

باأهمية �رشاء املنتج الوطنية وتنمية تلك االأهمية 

يف نفو�سهن والتاأكيد لهن من خالل تقدمي �رشح 

اأن  وتو�سيح  الوطني،  املنتج  ميزات  عن  واف 

فر�س  وتوفري  الوطني  لالقت�ساد  دعم  �رشاءهن 

عمل لل�سباب احلايل، ولهن يف امل�ستقبل.

الفريق  ق��ام  الفعالية  تلك  خ��الل  ان��ه  وق��ال��ت 

امل�رشف على حملة »منا وفينا« بزيارة املدار�س 

طابور  خ��الل  بالتلميذات  وال��ل��ق��اء  امل�����س��ارك��ة 

وتقدمي  الوطني  باملنتج  وتعريفهن  ال�سباح 

الكويت، وقد  بع�س املنتجات لهن من ت�سنيع 

من  و�سغفا  كبريا  اإق��ب��اال  الفعالية  تلك  الق��ت 

منها.  الهدف  وعلى  عليها  للتعرف  التلميذات 

وتعاونها  الرتبية  لوزارة  ال�سكر  ح�سني  ووجهت 

»منا  حملة  الإجن��اح  لل�سناعة  العامة  الهيئة  مع 

وفينا«.

بدورها، اأ�سادت املوجهة االوىل للرتبية البدنية 

تهاين  التعليمية  العا�سمة  منطقة  يف  ب��ن��ات 

الهويل مب�ستوى الفتيات امل�ساركات يف بطولة 

الكرة الطائرة، والالتي �سكلن �ستة فرق من �ست 

مدار�س ثانوية، الفتة اىل ان الفرق كانت متميزة 

ومتقاربة يف االأداء من حيث امل�ستويات.

عرب  ي�ستطعن  امل�ساركات  ان  الهويل  واعتربت 

ان  الفني  التوجيه  ومتابعة  التدريب  من  املزيد 

يتميزن ويبدعن وي�ساركن يف البطوالت اخلارجية 

ومت��ث��ي��ل ال��ك��وي��ت ع��ل��ى اف�����س��ل وج����ه، مبدية 

التوجيه  خطوات  امل��دار���س  لتطبيق  ارتياحها 

الفني والتدريب.

هذا وفازت يف امل�سابقة ثانوية الرو�سة للبنات، 

والتي حازت املركز االول، يف حني حلت ثانوية 

وثانوية  الثاين،  باملركز  احلارث  بنت  الع�سماء 

احتل  بينما  الثالث،  املركز  يف  ال�سباح  منرية 

املراكز الرابع واخلام�س وال�ساد�س بالتتايل كل 

من ثانوية اجلزائر وثانوية جمانة بنت ابي طالب 

وثانوية بيبي ال�سامل

هيئة الصناعة تختتم دورة في الكرة الطائرة للبنات

استهدفت توعية طالبات الثانوية بأهمية شراء المنتجات الوطنية

�سمن فعاليات احلملة االإعالمية للرتويج عن املنتج 

الوطني »منا وفينا« التي تنظمها الهيئة العامة 

جمموعة  احلملة  على  القائمني  نظم   ، لل�سناعة 

وبع�س  الرتبية  وزارة  مل��دار���س  ال��زي��ارات  م��ن 

مدار�س ذوي االإحتياجات اخلا�سة وذلك لتعريف 

الطالب والطالبات باملنتج الوطني واأهمية �رشائه 

الوطنية  املنتجات  على  االإعتماد  ثقافة  وزرع 

داخل نفو�سهم وذلك من خالل املحا�رشات التي 

مدر�سة والقت  احلملة يف كل  فريق عمل  نظمها 

الطلبة  قبل  من  كبريا  تفاعال  املحا�رشات  تلك 

والطالبات وحتى الهيئة التدري�سية وكان هناك 

جتاوبا بدا وا�سحا من خالل االأ�سئلة العديدة التي 

وجهها الطالب والطالبات لفريق حملة منا وفينا 

كما بدت هناك رغبة من كل املدار�س لتكرار تلك 

الحظوه  ملا  وذل��ك  الدرا�سي  العام  يف  ال��زي��ارات 

للتعرف  والطالبات  الطالب  قبل  من  اهتمام  من 

،�سملت  �رشائها  واأهمية  الوطنية  املنتجات  على 

مدر�سة  ع�رشة  ثالثة  واملحا�رشات  الزيارات  تلك 

مق�سمة بني مدار�س البنني ومدار�س البنات  يف 

مدار�س  واإحدى  واالإبتدائية  املتو�سة  املرحلتني 

الرتبية اخلا�سة.

“ منا وفينا “ نظمت عددا من الزيارات والمحاضرات في المدارس
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اإعداد : بدور املطوع

ا من الهيئة العامة لل�سناعة على تقدمي  حر�سً

اجلديد واملتطور من الربامج التدريبية، والتي 

يف  العاملة  الكوادر  وتنمية  تطوير  اإىل  تهدف 

الهيئة وحتقيق االأداء املتميز للموظف واأعلى 

هذا  من  وانطالقاً  العمل،  يف  اجل��ودة  درج��ات 

املبداأ ا�ستكملت الهيئة تنفيذ اخلطة التدريبية 

ال�سنوية 2014/2013، والتي تعتمد اأ�سا�ساً 

الهيئة  الإدارات  التدريبية  االحتياجات  على 

خالل  متدرباً   )157( ع��دد  ت��دري��ب  مت  حيث 

الدورات  ومار�س موزعني على  �سهري فرباير 

التالية: 

الدورات املحلية: 

الدعم   - )الوقاية  االإغ��راق  اتفاقية   -1

- االإغراق(: 

امل�ساركني  تعريف  اإىل  ال��ربن��ام��ج  ي��ه��دف 

التجارة  منظمة  يف  ال��ت��ج��اري��ة  ب��امل��ع��اجل��ات 

هام�س  احت�ساب  كيفية  واإك�سابهم  العاملية 

االإغراق. 

2- ال�سالم يف م�ساريع البنية التحية: 

بو�سائل  امل�ساركني  تعريف  اإىل  الربنامج  يهدف 

ال�سالمة يف م�ساريع البنية التحتية وكيفية تطبيق 

دور  وكذلك  الطارئة،  احل��االت  يف  ال�سالمة  مبداأ 

حدوث  من  احل��د  يف  وال�سالمة  االأم��ن  مبداأ  تطبيق 

املعوقات لتطبيق امل�ساريع اخلا�سة. 

العمل  بيئات  مع  الوظيفي  التوافق   -3

املختلفة: 

يهدف الربنامج اإىل تنمية مهارات امل�ساركني 

الفردية  امل��ه��ارات  اأب��ع��اد  على  ال��ت��ع��رف  يف 

واجلماعية وتوظيفها يف البعد االإداري. 

تاأهيل  يف  احل��دي��ث��ة  االأ���س��ال��ي��ب   -4

املوظفني: 

امل�ساركني  ت��ع��ري��ف  اإىل  ال��ربن��ام��ج  ي��ه��دف 

حصاد الهيئة

157 متدربًا الحصاد التدريبي لشهري فبراير ومارس
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واتخاذ  الفعال  والتوا�سل  االت�سال  مبهارات 

االإبداعي  والتفكري  امل�سكالت  وحل  القرارات 

وكيفية التعامل مع اجلمهور والروؤ�ساء والزمالء 

يف العمل. 

واإدارة  الوظيفي  االرتقاء  مهارات   -5

�سغوط العمل: 

يهدف الربنامج اإىل خلق الوعي والدافعية لدى 

املوظفني وتعريف امل�ساركني باأهمية القدرة 

على  للح�سول  التغيري  واأح��داث  املبادرة  على 

م�ستويات جيدة يف االرتقاء الوظيفي. 

ال�سباب نحو  6- موؤمتر »اآمال وتطلعات 

م�سرية التنمية طاقات وحتديات«: 

قيادات  وتاأهيل  اإع��داد  اإىل  الربنامج  يهدف 

اخلطط  يف  ل��ل��م�����س��ارك��ة  واع������دة  ���س��ب��اب��ي��ة 

ال�سغري  امل�رشوعات  وت�سجيع  ودعم  التنموية 

واملتو�سطة. 

»كيف  القيادة  يف  نقا�سية  حلقة   -7

حتقق اأهدافاً عظيمة«: 

يف  امل�ساركني  تعريف  اإىل  الربنامج  يهدف 

جمال القيادة لتقدمي خرباتهم يف هذا املجال 

مما يحقق اال�ستفادة للموؤ�س�سات وقياداتها يف 

دولة الكويت. 

8- مولدات و�سبكات كهربائية: 

امل�ساركني  ت��ع��ري��ف  اإىل  ال��ربن��ام��ج  ي��ه��دف 

الكهربائية  ال��ط��اق��ة  ت��ول��ي��د  ب��اأ���س��ا���س��ي��ات 

اتباع  وكيفية  للمولدات  وال�سيانة  والت�سغيل 

قواعد ال�سالمة لل�سبكات الكهربائية. 

9- مهارات االت�سال وتطوير الذات: 

على  امل�ساركني  متكني  اإىل  الربنامج  يهدف 

اإىل  و�سوالً  االجتماعي  االت�سال  اآليات  فهم 

الكيفية التي من خاللها ي�ستطيعون اأن يطوروا 

اأداءهم يف عملية االت�سال. 

الدورات التعاقدية: 

املناطق  ومراقبة  امل�سانع  على  التفتي�س   -1

واحلد من انت�سار امللوثات: 

يهدف الربنامج اإىل تنمية مهارات املتدربني يف 

جمال التفتي�س والرقابة ال�سناعية واالأ�ساليب 

ال�سناعية  املن�ساآت  يف  للتفتي�س  املختلفة 

واملنظمات املختلفة. 

2- تقييم وفح�س حديد الت�سليح: 

امل�ساركني  ت��ع��ري��ف  اإىل  ال��ربن��ام��ج  ي��ه��دف 

الت�سليح  حل��دي��د  امليكانيكية  ب��اخل��وا���س 

والنتائج املرتتبة على عيوب حديد الت�سليح. 

م���ج��ال  ف����ي  االرت��ي��اب  ح�س�اب   -3

القيا�س واملعاي��رة وفق��اً ملتطلب���ات 

 :ISO 17025

يهدف الربنامج اإىل تاأهيل امل�ساركني لتطبيق 

املختربات  ل��ت��اأه��ي��ل  ال��دول��ي��ة  امل��وا���س��ف��ات 

وحت�سني اأداء املختربات. 

4- نظم االأمن الغذائي: 

�سالمة  بنظام  التوعية  اإىل  الربنامج  يهدف 

احلرجة  املراقبة  لنقاط  اأ�سا�سي  وفهم  الغذاء 

واملبادئ العامة لل�سحة الغذائية. 

5- االأ�سباغ وطرق فح�سها واختبارها: 

يهدف الربنامج اإىل تزويد امل�ساركني باأ�س�س 

من  واختبارها  فح�سها  وطرق  االأ�سباغ  معرفة 

حيث املرونة والرطوبة. 

يف  التنظيمية  ال��وح��دات  تقييم   -6

الهيئات احلكومية: 

االإداري���ة  العملية  فهم  اإىل  الربنامج  يهدف 

و�سياغة  بينها  وال��رب��ط  الرئي�سة  ووظائفها 

وتطبيق  ال��ي��وم��ي��ة  ل��الأع��م��ال  التنفيذ  خ��ط��ط 

اأ�ساليب التخطيط الفعال يف الواقع العملي. 
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THE 11TH INTERNATIONAL TRADE EXHIBITION FOR CONSTRUCTION TECHNOLOGY,
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28 April - 1 May, Doha Exhibition Center
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Capture World 
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Opportunities

The 11th International Construction Technology 
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معارض صناعية

»الهيئة« تشارك في معرض
بروجكت قطر  2014

الكويت  دولة  جناح  لتنظيم  لل�سناعة  العامة  الهيئة  ت�ستعد 

مايو   15  -  12 من  الفرتة  2014 خالل  بروجكت قطر  يف معر�س 

2014، والذي �سيقام يف الدوحة - دولة قطر.
ويقام هذا املعر�س لل�سنة احلادية ع�رشة على التوايل، وتعترب 

هذه امل�ساركة هي ال�ساد�سة لدولة الكويت، وقد جاء قرار امل�ساركة 

يف هذا املعر�س لي�ساهم يف زيادة فر�سة دخول ال�سناعة الكويتية 

اإىل ال�سوق القطري، وكذلك االأ�سواق املجاورة كدول اخلليج العربي 

وفل�سطني والعراق وم�رش.. الخ.

وتهدف هذه امل�ساركة بجناح لل�سناعات الكويتية يف املعر�س 

اإىل ا�ستكمال االأن�سطة التي بداأها مركز تنمية ال�سادرات ال�سناعية 

يف الهيئة من خالل دعم وت�سجيع ال�سناعات الوطنية لزيادة حجم 

باملنتج  التعريف  على  والعمل  اخلارجية،  االأ�سواق  يف  �سادراتها 

تعد  والتي  اخلليج  دول  يف  وخا�سة  العاملية،  ال�سوق  يف  الوطني 

فر�سة جيدة لت�سويق املنتجات الوطنية فيها.

وتبلغ م�ساحة اجلناح الكويتي 300 مرت مربع، وتقوم الهيئة  حالياً 

ا�سم جناح دولة  اأعاله وحتت  الأجنحة املعر�س املذكور  بالت�سويق 

الكويت، وهي حالياً تقوم با�ستالم طلبات اال�سرتاك من امل�سانع 

وال�رشكات ال�سناعية الكويتية الراغبة بامل�ساركة يف هذا املعر�س 

لتمثل دولة الكويت، وتربز ما و�سلت اإليه ال�سناعة الكويتية من 

تطور وجودة لتناف�س بها املنتجات من الدول االأخرى.
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أكد قدرته على تحقيق نقلة نوعية لو تم التوصل 

لقــاء العــدد

الجمعة : القطاع الصناعي 
خا�س - ال�سناعة والتنمية :

القاب�سة  كابيتال«  »اأمالك  �رشكة  يف  التنفيذي  الرئي�س  حذر 

وع�سو جمل�س ادارة �رشكة منا القاب�سة  د.حممود اجلمعة من خطورة 

هجرة امل�سانع الكويتية، ودعا اإىل و�سع درا�سة فنية متخ�س�سة 

عن هذه الظاهرة، وتبيان مدى انعكا�سها على القطاع ال�سناعي، 

واخلربات التي تكّونت لدى الكويتيني يف هذا املجال.

ال�سناعي  الو�سع  اإن  »ال�سناعة«،  جملة  مع  لقاء  يف  وقال 

واأهل  ال�ساأن  اأ�سحاب  الراهن يقت�سي عقد لقاءات دورية مع 

وا�ستعرا�س  االأفكار  لطرح  نواة  لتكون  واالخت�سا�س،  اخلربة 

حلل  منها  واال�ستفادة  املنطقة  ب��دول  ال�سناعية  التجارب 

م�ساكل القطاع ال�سناعي يف البالد.

ايل  يحتاج  الكويت  يف  ال�سناعي  الو�سع  ان  على  واأك��د 

ت�سافر جميع اجلهود، فلي�ست التحديات مق�سورة فقط على 

�سح الق�سائم ال�سناعية او عقبات التمويل، وامنا على طريقة 

توزيعها ور�سم خريطة متكاملة عن ال�سناعة ب�سكل عام.

ولفت اىل �رشورة وجود قوانني مرنة و�سهلة التطبيق، ت�ساعد على 

منو وانت�سار ال�سناعة املحلية، خ�سو�سا اأن دول اجلوار تعّدت الكويت 

يف �َسن القوانني، وبناء املدن ال�سناعية، والبنى التحتية، من مرافق 

وخدمات، علما اأن الكويت كانت �سباقة يف بناء قاعدة �سناعية.

وا�سار اىل ان القطاع ال�سناعي قادر على حتقيق نقلة نوعية لو 

مت التو�سل اإىل حلول مو�سوعية و�رشيعة مل�ساكله، وذلك على �سوء 

توافر اخلربات املرتاكمة، وروؤو�س االأموال، والعديد من التجارب 

به من  باأ�س  ال  ا�ستيعاب عدد  ت�ساهم يف  اأن  التي ميكن  الناجحة. 

خمرجات التعليم، وت�سجيع ال�سباب على االنخراط يف العمل احلر.

وقال ان  املنتجات ال�سناعية يف الكويت قوية ومناف�سة لغريها 

انها جتد �سدى  العاملية، كما  وقريبة من  اخلليجية  املنتجات  من 

لدى امل�ستهلك الكويتي والوافد وهذا خري دليل على قوته .

الكويت  ان  قال  جديدة،  ل�سناعات  الكويت  حاجة  وح��ول 

اىل  وحتتاج  النفط  على  القائمة  ال�سناعات  من  العديد  فيها 

ال  التدوير  اع��ادة  جمال  يف  تعمل  جديدة  �سناعات  ا�ستحداث 

�سيما تدوير ال�سناعات البال�ستيكية واحلديد واالأوراق، حيث 

تقدر عوائدها باملاليني .

وفيمايلي التفا�سيل ... 

الرئي�سة  الر�سالة  ما  نظركم،  وجهة  من   <
التجارة  وزي��ر  ايل  بها  تتوجهون  التي 

وال�سناعة فيما يخ�س الو�سع ال�سناعي يف 

الكويت ؟

الو�سع  ان  وال�سناعة  التجارة  لوزير  اأقول 

جميع  ت�سافر  اىل  يحتاج  الكويت  يف  ال�سناعي 

اأكرب  خطر  يف  اأ�سبح  ال�سناعة  فو�سع  اجلهود، 

مما نتخيل.

فاإذا كانت امل�سكلة الرئي�سة تكمن يف نق�س 

م�سكلة  هناك  فان  ال�سناعية،  الق�سائم  توزيع 

اأخرى نتجت عن توزيع ق�سائم بطريقة ع�سوائية 

وغري منظمة، فمثال اذا نظرنا اىل توزيع ق�سائم 

توزع  ان  يعقل  ال�سناعية، هل  منطقة �سبحان 

ق�سائم ل�سناعة الزيوت بجوار ق�سائم ل�سناعة 

االأوراق !

على  خرائط  توجد  املتقدمة  ال��دول  ففي 

يف  يراعى  والتي  ال�سناعية  املناطق  مداخل 

وهو  تكاملية،  �سناعاتها  تكون  ان  تق�سيمها 

عك�س ما يحدث يف الكويت جملة وتف�سيال.

فال ي�سح ان تتقارب ال�سناعات التي يحدث 

عنها حتديات كبرية جوار بع�سها البع�س، مثل 

م�سانع االأخ�ساب وم�سانع احلديد وال�سلب على 

�سبيل املثال.

م�ساريع  ان�ساء  تعتزم  الدولة  كانت  واذا 

وغريها،  واجل�سور  واجلامعات  للمدن  �سخمة 

وال�رشكات  امل�سانع  يف  ال��دول��ة  ن��ظ��رت  فهل 

املوجودة وحجم التحديات التي قد توؤثر �سلبا 

علي هذه امل�ساريع العمالقة.

هذه  اىل  ال���دول���ة  ن��ظ��رة  ان  يعني  وه���ذا 

م�ساكلها  حل  على  والعمل  وال�رشكات  امل�سانع 

يطور ويح�سن من بنية امل�ساريع العمالقة.

> تعمل الهيئة العامة لل�سناعة حاليا على 
من  كثري  يف  ال�سناعية  الق�سائم  تهيئة 

تعتقد  هل  عنها،  اأعلنت  التي  املناطق 

ال�سناعة  م�ساكل  حلل  كافية  �ستكون  انها 

وال�سناعيني يف الكويت؟

فلي�س  ج��وه��ري��ة،  نقطة  اىل  للنظر  الب��د 

املو�سوع توزيع ق�سائم �سناعية، ولكن الفكرة 

املحدد  وفق  الق�سائم  هذه  وت�سغيل  عمل  يف 

واملر�سوم لها، فالكثري نتيجة لتاأخري ا�ستالم 

�سناعات  اىل  حت��ول��وا  ال�سناعية  الق�سائم 

وم�ساريع اأخرى، او خرجوا ب�سناعاتهم اىل دول 

اأخرى ال �سيما دول اجلوار.

وه��ن��اك ال��ك��ث��ري م��ن ال��ق�����س��ائ��م ال��ت��ي مت 

والبع�س  ا�ستغاللها،  يتم  مل  موؤخرا،  توزيعها 

هذا  فهل  الباطن،  م��ن  بتاأجريها  ق��ام  االآخ���ر 

الق�سائم  ا�ستالم  تاأخري  من  املق�سود  ك��ان 

ال�سناعية.

>  �سحبت هيئة ال�سناعة موؤخرا عددا كبريا 
من الق�سائم ال�سناعية غري امل�ستغلة، فهل 

�سديدة  حتذيرية  ر�سالة  ه��ذه  ان  تعقد 
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غري  الق�سائم  اأ�سحاب  جت��اه  الهيئة  من 

امل�ستغلة ؟

هيئة  �ستفعل  م��اذا  ولكن  ذل��ك،  اعتقد 

ال�سناعة مع هذه الق�سائم، فهل �ستعيد الكرة 

من  اىل  اما  الق�سائم  توزيع  فتعيد  اأخرى،  مرة 

يهملها او من يقوم بتاأجريها!

هناك العديد من ال�سناعات القائمة بالفعل 

للتو�سيع، فماذا  احتياجات  ولها  حاليا  وتعمل 

الق�سائم  هذه  بتوزيع  ال�سناعة  هيئة  تقوم  ال 

عليها، وهناك �سمان فعلي من الت�سغيل؟!

ال�سناعي  القطاع  لتن�سيط  املطلوب  ما   <
يف الوقت الراهن؟

القطاع ال�سناعي يعد احد اهم القطاعات 

االقت�سادية الفاعلة يف الكويت، وانطالقا من 

ح�سا�سية هذا القطاع، ال بد من وجود قوانني 

منو  على  ت�ساعد  التطبيق،  و�سهلة  م��رن��ة 

وانت�سار ال�سناعة املحلية، خ�سو�سا اأن دول 

اجلوار تعّدت الكويت يف �َسن القوانني، وبناء 

املدن ال�سناعية، والبنى التحتية، من مرافق 

يف  �سباقة  كانت  الكويت  اأن  علما  وخدمات، 

كثريا  تاأخرت  اأنها  اإال  �سناعية،  قاعدة  بناء 

لدرجة  وامل�ستجدات،  التطورات  جماراة  عن 

اأن امل�سنع الكويتي بات يعاين من �سعوبة 

مما  امل��ج��اورة،  ال��دول  �سناعات  مناف�سة  يف 

ال�سناعي  القطاع  احتياجات  تفهم  ي�ستلزم 

وتبني نظرة جادة من قبل اجلهات الر�سمية.

القطاع  اأن  واأع��ت��ق��د 

على  ق���ادر  ال�سناعي 

نوعية  نقلة  حتقيق 

التو�سل  مت  ل��و 

ح���ل���ول  اإىل 

م��و���س��وع��ي��ة 

و��������رشي�������ع�������ة 

مل�����س��اك��ل��ه، وذل���ك 

على �سوء توافر اخلربات 

االأم��وال،  وروؤو����س  املرتاكمة، 

الناجحة.  ال��ت��ج��ارب  م��ن  وال��ع��دي��د 

التي ميكن اأن ت�ساهم يف ا�ستيعاب عدد 

وت�سجيع  التعليم،  خمرجات  من  به  باأ�س  ال 

إلى حلول موضوعية وسريعة لمشاكله  

ال يغـــرد بمفــــرده
قوانين 

المستثمر 
األجنبي 

والشركات 
التجارية 

يعزز بيئة 
األعمال
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لقــاء العــدد

تف�سل  ال  اأ�سبحت  حيث  والهند،  الفلبني  من 

العمل يف الكويت وتف�سل الذهاب اىل ماليزيا 

واالمارات، وذلك الن البيئة لدينا طاردة عك�س 

يف  �سهولة  فيها  توجد  التي  االأخ��رى  االأ���س��واق 

االأ�سياء  وهذه  الفنية  العمالة  جلب  االج��راءات 

ت�سعى  امل�سانع  واأ�سبحت  الكويت  يف  منعدمة 

جلذب العمالة من امل�سانع االأخرى يف الكويت.

األف   100 برتحيل  ال�سوؤون  قرار  وهل   <
عامل �سنوياً �سيكون له تاأثري على القطاع 

ال�سناعي؟

- بالطبع، فالعامل الذي كان اأجره اليومي 

ب�16 ديناراً،  اليوم  اأ�سبح  ال�سوق  8 دنانري يف 

وذلك ب�سبب هذه االجراءات غري املدرو�سة يف 

الوقت الذي يئن فيه ال�سوق من نق�س العمالة، 

للقطاع  ك��ب��رية  اأزم����ة  يف  ت�سبب  ال���ذي  االأم����ر 

اخلا�س.

موؤخرًا  �سدرت  التي  القوانني  منظومة   <
جلذب  حا�سنة  بيئة  تخلق  ان  ميكن  هل 

اال�ستثمارات والنهو�س بالقطاع ال�سناعي؟

الكويت  يف  ال��ق��وان��ني  بح�رش  قمنا  ل��و   -

ف�سنجدها كثرية، ولكنها غري متناغمة بع�سها 

مع البع�س، بل اأحياناً جند قانوناً يخالف قانوناً 

اآخر فمثالً قانون التجارة االأخري ن�س على عدم 

ع�سوا  االدارة  جمل�س  رئي�س  يكون  ان  ج��واز 

منتدبا يف ذات الوقت �سمح بذلك لنائب رئي�س 

وذلك  ف��رق،  وج��ود  ع��دم  رغ��م  االدارة،  جمل�س 

حتت م�سمى »احلوكمة« وهذه امل�سكلة ك�سفت 

عن غياب التناغم اأو التنا�سق يف منطقة اال�سياء 

وال متطلبات ال�سوق، فانا كما لك لل�رشكة اأملك 

اأكرث من 50 %  من راأ�سمال ال�رشكة لي�س لدي 

ا�ستعداد العطاء ع�سويات من اخلارج وا�سلمها 

منطقي  غري  فهذا  ال�رشكة،  ي��دي��رون  من  لكل 

الطعن  يجوز  ال  ت�سدر   التي  القوانني  واأحياناً 

فيها كما حدث مع قانون التجارة �سدر مبر�سوم 

�رشورة وال ميكن الطعن فيه، فالبد من تعديل 

الطعن  حالة  يف  وبالتايل  لل�رشكات،  االأو���س��اع 

اأو�ساعها من تكلفة املزيد من  �ستعيد هيكلة 

االأعباء املالية واهداراً للوقت. 

> احتاد ال�سناعات اأ�سدر منذ فرتة اإح�سائية 
مبليارات  كويتية  ا�ستثمارات  هروب  عن 

الدنانري خارج البالد فما ال�سبب من وجهة 

نظركم؟

اأ�سا�سيني  �سقني  يف  تكمن  امل�سكلة  هذه 

االأول غياب الدعم لل�سادرات وحاليا ال�سناعيون 

> من وجهة نظركم، ما هو الفرق يف بيئة 
العمل يف الكويت ودول اجلوار؟

الفجوة  فحجم  ج��دا،  ووا���س��ع  كبري  ال��ف��رق 

من  وغريها  الكويت  يف  ال�سناعات  بني  كبرية 

دول اجلوار، ولي�س اأدل على ذلك من اجناز بناء 

احل�سول  عن  ف�سال  فيها،  امل�سانع  وت�سغيل 

وفوائد  ب�����رشوط  وم�����رشيف  بنكي   ائتمان  على 

مي�رشة .

يف  امل��وج��ودة  الت�سهيالت  اىل  ن��ظ��را  فلو 

البحرين او ال�سعودية او قطر واالنفتاح الكبري 

تراخي�س  على  احل�سول  من  هناك،  امل��وج��ود 

ارا�س، متويل، و�سرنى ان الكويت تعترب خارج 

هذه املناف�سة.

> ماذا عن املنتج ال�سناعي يف الكويت؟
ال�سوق  ومناف�س جدا يف  انه قوي  اعتقد   -

املحلي، وقريب من املنتج العاملي، وله �سدى 

كبري لدى امل�ستهلك الكويتي او الوافد.

> ماذا حتتاج الكويت من �سناعات اأخرى؟
هناك  اىل  حت��ت��اج  ال��ك��وي��ت  ان  اع��ت��ق��د 

اإع�������ادة ال���ت���دوي���ر، ل�����س��ن��اع��ات مثل  م��ث��ل 
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الخ.

وهذه حتتاج اىل ا�ستثمارات كبرية .

> يوجد بالدول املتقدمة موؤ�رشات تقي�س 
بالكويت  ي��وج��د  ه��ل  ال�سناعي،  االأداء 

موؤ�رشات �سناعية؟

حقيقة ال اعلم، لكن ارى ان هنا عمال بدون 

رقابة وال تقنني ، دون منظمة �ساملة حتت�سن 

ال�سناعة وتقوم على تطويرها.

اإغراق �سلعي ما  > هناك �سكوى من وجود 
يوؤثر على ال�سناعة الوطنية فما راأيك يف 

ذلك؟

الدولة لديها حزمة من القوانني واالإجراءات 

لوجود  وذل��ك  فعلي،  ب�سكل  تطبق  ال  ولكنها 

ال��دع��م فيكفي ان  خم���ارج ل��ل��ه��روب م��ن ه��ذا 

املدار�س التي تن�سئها وزارة الرتبية �سنوياً لو 

مت االلتزام فيها بن�سبة املنتج الوطني البالغة 

ولكن  باأكمله،  ال�سوق  على  لي�سطرنا   %  20

غياب الرقابة التامة يف التطبيق اأدى اىل تالعب 

البع�س من ال�رشكات املنفذة لهذه املدار�س.

> نق�س العمالة املتخ�س�سة متثل ا�سكالية 
للم�سانع الكويتية فما ال�سبب يف ذلك؟

ب�سبب بيئة العمل غري املنا�سبة اأ�سبح من 

ال�سعب على امل�سانع اح�سار عمالة متخ�س�سة 

ال�سباب على االنخراط يف العمل احلر.

وهنا، يجب االإ�سارة اإىل �سعوبة احل�سول 

امل�سنع  دفع  مما  ال�سناعية،  الق�سائم  على 

لن�ساطه،  ال��الزم��ة  االأرا���س��ي  ���رشاء  اإىل  اجل��اد 

للح�سول  الطويل  االنتظار  وقت  واخت�سار 

وت��رت��ب على ذلك  ال��دول��ة،  م��ن  ار����س  على 

اأعباء وتكاليف مالية، خ�سو�سا يف بداية بناء 

امل�رشوع ال�سناعي، التي من �ساأنها اأن تنعك�س 

النهائي،  �سعره  وارتفاع  املنتج،  كلفة  على 

ف�سال عن �سعوبة الت�سدير.

م�سكلة  ا�ستعرا�س  من  بد  ال  ذل��ك،  اإىل 

تتمثل  ال�سناعيني،  ت��واج��ه  ب��ات��ت  ج��دي��دة 

التي  والعالية،  امل�سبوقة  غري  الر�سوم  يف 

تفتي�س  على  للبيئة  العامة  الهيئة  تفر�سها 

والتي  الكيماوية،  باملواد  املحملة  احلاويات 

امل��واد  على  امل�ساريف  زي���ادة  يف  ت�سببت 

التي  االنتظار  فرتة  عن  ف�سال  امل�ستوردة، 

له  ب��دوره  وه��ذا  الفح�س،  عملية  ت�ستغرقها 

تكاليف كما هو معروف.

�سبق، فالبد من فتح  ما  اىل كل  باالإ�سافة 

ت�سهيالت ائتمانية لل�سناعيني، والبد ان ينظر 

احل�سا�س،  املو�سوع  ه��ذا  يف  امل��رك��زي  البنك 

اي  يتقدم  فحينما  الو�سع،  حل�سا�سية  نظرا 

ائتمانية، البد  ت�سهيالت  للح�سول علي  م�سنع 

ان  ال�سناعي، وهذا يعني  البنك  اىل  ان يذهب 

البنك  بقرارات  مربوطة  الكويت  م�سانع  جميع 

يف  للم�سانع  الكبري  احلجم  ظل  يف  ال�سناعي، 

الكويت، االمر الذي يزيد من التعقيدات، ف�سال 

عن عدم املناف�سة.

> لكن ح�رش التمويل ال�سناعي يف البنك 
توافقي  اأال  اخت�سا�سه،  من  اأمر  ال�سناعي 

الراأي؟

- لدي جتربة مع البنك ال�سناعي يف طلبي 

الوقت  من  الكثري  ا�ستغرق  االأم��ر  منه،  قر�سا 

الكثرية  والطلبات  التعقيدات  ب�سبب  وتوقف 

التي يفر�سها البنك على املن�ساآت ال�سناعية.

فمن �سمن الطلبات ان يكون للمن�ساأة ار�س 

�سناعي،  قر�س  عليها  يعطى  حتى  �سناعية 

�سناعية،  ق�سائم  توجد  ال  الوقت  نف�س  ويف 

فكيف اح�سل على التمويل يف ظل هذا ال�رشط 

التعجيزي، وهذا يطرين اىل �رشاء ار�س �سناعية 

من احد االأطراف غري امل�ستغل لها حتى اح�سل 

التجارة  الوقت  القر�س، وي�سجع يف نف�س  على 

بالق�سائم ال�سناعية.
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• رسم خريطة 
متكاملة للصناعات 

الكويتية.. أهم 
التحديات 

• التدوير 
صناعة 
جديدة 

تحتاجها الكويت 
.. عوائدها بالماليين 

• القوانين المرنة 
وسهلة التطبيق 

تساعد على 
نمو وانتشار 

الصناعة 
المحلية 

 

يحاربون لوحدهم للدخول اإىل اأ�سواق جديدة يف 

ظل مناف�سة �رش�سة من �رشكات عاملية متواجدة 

يف هذه االأ�سواق من زمان، فمثال عندما �سعينا 

منتج  لطرح  اأفريقيا  �سمال  ا���س��واق  ل��دخ��ول 

كويتي وجدنا �رشكات عاملية فرن�سية واأمريكية 

واأملانية ويابانية وغريها، وهذه ال�رشكات لديها 

ميزانية  تفوق  ب�سائعها  لت�سويق  ميزانيات 

الدعم  وعملية  الكويتية  ال�رشكات  من  العديد 

لي�ست بدعة، فرتكيا تقوم بذلك حتى �سورية 

كانت تدعم �سادرات الفاكهة واخل�رشاوات وقد 

طلبنا اأكرث من مرة اأن يتم ذلك خا�سة اننا دولة 

غنية ولديها �سيولة كبرية البد من توجيه جزء 

منها اىل دعم ال�سادرات ما ي�ساهم يف تن�سيط 

ال�سادرات الكويتية لكل املنتجات وي�ساهم يف 

ت�سغيل االيدي العاملة الوطنية.

اأما ال�سق الثاين فيكمن يف اأن بيئة العمل يف 

الكويت طاردة من خالل فر�س اإجراءات روتينية 

اجلمعة،  عدا  االأ�سبوع  اأي��ام،  جميع  نعمل  فنحن 

الوطنية،  للعمالة  جاذبة  غري  فالبيئة  وبالتايل 

امل�سانع  بالزام  قوانني  هناك  جند  ذلك  ورغم 

يف  ي�ساهم  االأم��ر  وهذا  حم��ددة،  ن�سبة  بت�سغيل 

زيادة التكلفة ما يوؤدي اىل �سعوبة املناف�سة.

اإ�سكالية هروب العمالة  > كيف ميكن حل 
من العمل يف القطاع اخلا�س؟

الن  وذل��ك  بالكامل،  دول��ة  اإ�سكالية  ه��ذه 

يف  اخلا�س  القطاع  يف  العمل  تريد  ال  العمالة 

للعمالة  الطاردة  للدولة  احلالية  القوانني  ظل 

فالكل  ال�سناعي،  وخا�سة  اخلا�س  القطاع  من 

على  يجب  ولهذا  احلكومي،  العمل  اىل  ي�سعى 

الدولة تر�سيد العمالة حتى يكون هناك تناف�س 

على الوظيفة احلكومية ويكون العمل يف القطاع 

احلكومي موازياً للخا�س.

اأزمة  متثل  املع�رشين  قانون  اإ�سكالية   <
واإهدارا لرثوات البالد كيف ميكن حل هذه 

امل�سكلة؟

الرثوة  القانون يعد عبثاً يف  ان هذا  اعتقد 

على  ع��ام  ذن��ب  اأي  يوجد  ال  حيث  ع��ام،  ب�سكل 

املواطن الذي التزم ب�سداد الديون التي عليه 

فلالأ�سف ال�سخ�س املحرتم الذي يحرتم القانون 

يعاقب واملعاجلات التي  تتخذ توؤدي باالآخرين 

وهذا  االلتزام  وع��دم  املخالفة  اىل  امللتزمني 

االأمر خطري النه يوؤثر على الن�سء، النهم يرون 

�سلوكياتهم  على  يوؤثر  مما  عادلة  غري  اأم���وراً 

اال�ستهالكي  ال�سلوك  نحو  تفكريهم  وطريقة 

واالئتماين واعتماده على الدولة وبالتايل يكون 

االن�سان غري منتج.

> التاأزمي ال�سيا�سي الذي ن�سهده حالياً له 
فكيف ميكن  االقت�ساد  على  �سلبي  تاأثري 

مواجهته؟

خالل  النا�س  نف�سيات  اأن  الطبيعي  م��ن 

التاأزمي تكون يف اأ�سود حاالتها وبالتايل فاالمان 

وجتاريا  اقت�ساديا  تقدما  يخلفان  وال��ع��دل 

و�سناعيا.

مب�ستقبل  متفائل  اأن��ت  هل  راأي��ك  > يف 
القطاع ال�سناعي يف الكويت؟

ولكن  وجيد،  م�ستقر  الكويت  يف  الو�سع 

النه  وذلك  لوحده،  يغرد  ال  ال�سناعي  القطاع 

يف  ككل  املنظومة  تغيري  م��ن  ف��الب��د  ت��اب��ع، 

منتجة  بيئة  خلق  عرب  للدولة  العام  ال�سلوك 

ولي�س العك�س، فاذا مل ن�سل اىل ذلك ف�سنظل 

كما نحن رغم ان املنتجات ال�سناعية الكويتية 

فوق اجليدة مقارنة ببع�س املنتجات االأخرى، 

حتلق  ان  ميكن  وال  املنظومة  �سمن  فنحن 

لوحدك.
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المشروعات الصغيرة والمتوسطة إحدى 

موضوع العدد
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خا�س - »ال�سناعة والتنمية« :

 

ال�سغرية  امل�������رشوع���ات   « ت��ع��ت��رب 

واملتو�سطة« اإحدى اأهم الركائز واال�س�س 

دولة  يف  التنمية  خطط  لنجاح  ال��الزم��ة 

مهمة  مقومات  من  متتلكه  ملا  الكويت 

للموازنة  العام  امل��دخ��ول  يف  للم�ساهمة 

من  وامي��ان��ا  ال��وط��ن��ي،  االقت�ساد  ودع���م 

احلكومة بدعم املبادرين من ال�سباب وكان 

الهدف اال�سا�سي من تاأ�سي�س » ال�سندوق 

الوطني للم�رشوعات ال�سغرية واملتو�سطة 

»متكني ال�سباب من الدخول يف امل�رشوعات 

ال�سباب  يفتقر  حيث  ودعمهم،  اخلا�سة 

متنح  التي  واجلهة  املال  وراأ���س  لالأفكار 

الدرا�سات واال�ست�سارات.

الر�سمية  – غري  وت�سري بع�س االرقام 

- باأن نحو 51 يف املئة من ال�سكان متثل 

دون �سن العمل اأو دون �سن ال 21 �سنة، 

امل�رشوع  اأن  يبدو  املنظور  ه��ذا  من  وان��ه 

خطوة  لكنها  ال�سحيح  االجت��اه  يف  خطوة 

اأوىل فقط فنجاحه يقا�س بعدد ما يوفره 

من فر�س عمل مواطنة حقيقية.

امل�رشوعات   « ان  فيه  ال���س��ك  ومم��ا 

اأهم  تعترباأحد  واملتو�سطة«   ال�سغرية 

واالجتماعية  االقت�سادية  التنمية  روافد 

الطاقة  زيادة  يف  م�ساهمتها  من  انطالقا 

االإنتاجية ومعاجلة م�سكلة بطالة ال�سباب 

ورفع وترية الت�سغيل يف القطاع اخلا�س 

ودعم االأن�سطة االقت�سادية على امل�ستوى 

الكلي، كما متثل احدى الركائز االأ�سا�سية 

اخلا�س  القطاع  خاللها  من  يعمل  التي 

الصالح:  »الصندوق الوطني« يبدأ خالل 
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ركائز خطة التنمية في الكويت

ال�سالح   اأن�س  املالية  وزير  البداية قال  يف 

مهمة  واملتو�سطة  ال�سغرية  امل�رشوعات  ان 

خمرجات  ال�ستقطاب  ترعاها  واحلكومة  ج��دا 

التعليم من ال�سباب الكويتي وحتويل االفكار 

واملبادرات لديهم اىل افكار عملية، و ان هناك 

بع�س املعوقات يف ال�سوق الكويتي كاحل�سول 

ال�سغرية  امل�����س��اري��ع  الن�����س��اء  مت��وي��ل  ع��ل��ى 

واجلديدة وان ال�سندوق الوطني �سيعمل على 

حل هذه املعوقات.

 وتوقع ان يبداأ » ال�سندوق الوطني لرعاية 

واملتو�سطة«  ال�سغرية  امل�رشوعات  وتنمية 

2014 مو�سحا  من  الثاين  الن�سف  عمله خالل 

ان القانون اخلا�س بال�سندوق حدد راأ�س ماله 

لوائح  اع��داد  حاليا  يتم  وان��ه  دينار،  مبلياري 

ان  حيث  العمل  يبداأ  ثم  القانونية  ال�سندوق 

واخلربات  االعلى  اال�ست�ساري  املجل�س  اع�ساء 

التي ميتلكونها �ستحقق النجاح لل�سندوق .

اال�ست�ساري  املجل�س  ان  ال�سالح  واو�سح 

وتنمية  ل��رع��اي��ة  ال��وط��ن��ي  لل�سندوق  االع��ل��ى 

طبقا  و  واملتو�سطة  ال�سغرية  امل�����رشوع��ات 

للقانون يكون املجل�س برئا�سة الوزير املخت�س 

االجتماع   »وعقد  وال�سناعة  التجارة  وزير  وهو 

املجل�س  بني  االول  والتعريفي  التح�سريي 

اال�ست�ساري االعلى وجمل�س ال�سندوق« ومتت 

مناق�سة االطر القانونية يف تاأ�سي�س ال�سندوق 

واخلطوات التي متت حتى االآن كاال�سرتاتيجية 

ب���االآراء  اال�ستئنا�س  وك��ذل��ك  العمل،  وخطط 

جتارب  م��ن  لديهم  وم��ا  امل��وج��ودي��ن  للخرباء 

دولية �سابقة م�سابهة.

ال�سندوق  ايجابيات  من  ان  ال�سالح  واكد 

يف  بالعمل  العام  القطاع  يف  للعاملني  ال�سماح 

�سمح  بان  واملتو�سطة  ال�سغرية  امل�رشوعات 

حمددة  ل��ف��رتة  اج���ازات  على  باحل�سول  لهم 

لتجربتهم  بالن�سبة  الروؤية  لديهم  تت�سح  حتى 

فان جنحت تفرغوا متاما مل�رشوعاتهم، كما ان 

التي  اال�سا�سية  اخلطة  من  جزء  ال�سندوق  هذا 

االقت�ساد  قيادة  من  احلكومة  فيها  تن�سحب 

وترتك للقطاع اخلا�س النمو وم�ساعدة احلكومة 

ال�سنوات  يف  التعليم  خمرجات  ا�ستيعاب  يف 

املقبلة.

وا�ساف ان هناك اجتماعات مقبلة لتحديد 

وان  النهائية،  ال�سندوق  عمل  واآلية  ال�رشوط 
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االقت�سادية  ال��ق��ط��اع��ات  خمتلف  يف 

م�ساندة  وان  اخلدمات،  قطاع  وال�سيما 

هذه امل�رشوعات تعد دعما لدور القطاع 

اخلا�س يف الن�ساط االقت�سادي الوطني 

وم�ساهمة يف تو�سيع القاعدة ال�سناعية 

التقنيات احلديثة  واالإنتاجية وتوطني 

للوفاء  ال���ذات  على  االعتماد  وزي���ادة 

ال�سلع  من  املحلي  الطلب  باحتياجات 

الدخل  م�����س��ادر  وت��ن��وي��ع  واخل���دم���ات 

وتقليل االعتماد على النفط ودفع عجلة 

النمو االقت�سادي وتثبيت ا�ستدامته.

هذا  اع���دت  والتنمية«  »ال�سناعة 

اجلهود  خالله  م��ن  لت�ستطلع  التقرير 

احل��ك��وم��ي��ة ل��ت��ذل��ي��ل ال��ع��ق��ب��ات ام���ام 

امل���ب���ادري���ن وم��ع��رف��ة م����دى اجل��ه��ود 

جمال  يف  اخلا�س  القطاع  يبذلها  ال��ذي 

 .. واملتو�سطة  ال�سغرية  امل�����رشوع��ات 

فكانت هذه هي املح�سلة :

النصف الثاني من 2014
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خالل  من  امل�رشوعات  لتمويل  اال�سا�سي  ال�رشط 

ال�سندوق ان تكون الفكرة ناجحة وهناك مراحل 

�سيحظى امل�رشوع بالتمويل املنا�سب له.

و�سدد ال�سالح على اأهمية اطالق الطاقات 

على  ال�سباب  وت�سجيع  للمواطنني  املبدعة 

التوظيف الذاتي من خالل توفري البيئة ال�سليمة 

ال�سحاب امل�ساريع وان�ساء حا�سنات لالعمال يف 

تقدمي  جانب  اىل  احليوية  القطاعات  من  عدد 

التمويل املنا�سب للمبادرين لبدء م�رشوعاتهم.

تقدمي  على  ال���وزارة  حر�س  ال�سالح  واأك��د 

جميع �سبل الدعم لتطوير هذا القطاع احليوي يف 

البالد، م�سددا على �رشورة تعاون احلكومات على 

امل�ستوى الفني لدرا�سة التحديات التي تفر�سها 

بال�سيا�سات  املرتبطة  العاملية  امل��ت��غ��ريات 

م�ستدامة  تنمية  ل�سمان  واملالية  االقت�سادية 

قادرة على ال�سمود امام تلك املتغريات.

الطاقات ال�سبابية

ال��وزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  اك��د  جهته  من 

عبداملح�سن  الدكتور  وال�سناعة  التجارة  ووزير 

اهمية  ع��ل��ى  �سحافية  ت�����رشي��ح��ات  يف  امل��دع��ج 

�سورة  على  تت�سكل  التي  ال�سبابية  الطاقات 

م�ساريع �سغرية ومتو�سطة يف التنمية االقت�سادية 

الكويتية، مو�سحا ان الكويت تويل اهتماما كبريا 

الطاقات  البراز  الدولة  ورعاية  املبادر  لل�سباب 

االبداعية الكامنة يف ال�سباب الكويتي.

مراكز  هناك  تكون  ان  ���رشورة  على  و�سدد 

لرتويج امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة يف كل 

مناطق الكويت وتعميم هذه التجربة على كل 

املحافظات قريبا، م�سرياً اىل ان الوزارة ب�سدد 

لل�سندوق  التنفيذية  الالئحة  م��ن  االن��ت��ه��اء 

ال�سغرية  امل�ساريع  وتنمية  لرعاية  الوطني 

دعامة  امل�ساريع  تلك  ان  مبينا  واملتو�سطة 

موؤكدا  الوطني،   االقت�ساد  هيكل  يف  رئي�سة 

دعم وا�ستقطاب كل ادارات الوزارة للمبادرات 

ال�سبابية .

التفاعل واحلوار

الدولة  وزير  االإع��الم  وزير  قال  ناحيته  من 

ل�سوؤون ال�سباب ال�سيخ �سلمان احلمود ال�سباح 

واملتو�سطة  ال�سغرية  امل�ساريع  �سندوق  اإن 

لدعم  ال��ب��الد  اأم��ري  �سمو  باإن�سائه  وج��ه  ال��ذي 

الدولة  لدور  متوازنا  ياأتي  ال�سباب  م�رشوعات 

من  نوع  اإيجاد  خالل  من  واملحوري  الرئي�سي 

واأ�سحاب  امل��ب��ادري��ن  ب��ني  واحل���وار  التفاعل 

امل�رشوعات ال�سغرية واملتو�سطة  وخلق املزيد 

من فر�س العمل الأبناء وبنات الكويت.

موضوع العدداستطالع صناعي

املدعج :

يف  للرتويج  مراكــز 

الكويت مناطق  كل 
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املجاالت«  كل  يف  والتطوير  التنمية  لعمليات 

الرعاية  على  ترتكز  ال��وزارة  ا�سرتاتيجية  اأن  و 

ال�سبابية وتقدمي الدعم للم�رشوعات واملبادرات 

فتح  اأهمية  من  انطالقاً  الكويتية  ال�سبابية 

قنوات الإطالق مواهبهم واإبداعاتهم.

اإثبات ح�سور

اأما نائب رئي�س جمل�س اإدارة �رشكة » �رشاع 

قطاع  ان  فقال  معريف  داود  امل�ساريع«  الإدارة 

ا�ستطاع  واملتو�سطة  ال�سغرية  امل�����رشوع��ات 

على مدى ال�سنوات القليلة املا�سية اأن يثبت 

م�ستوى  على  اأو  الكويت  يف  ���س��واء  ح�سوره 

منطقة اخلليج، م�سرياً اإىل اأن امللتقى اخلليجي 

خالل  جنح  واملتو�سطة  ال�سغرية  للم�رشوعات 

التحوالت  مواكبة  يف  ال�سابقتني  ال��دورت��ني 

اإىل  باالإ�سافة  القطاع،  �سهدها  التي  املهمة 

هذا  اأهمية  على  ال�سوء  ت�سليط  يف  م�ساهمته 

القطاع. 

اأدركت  اخلليجية  احلكومات  اأن  واو�سح 

اأهمية دوره يف  القطاع �سواء جلهة  اأهمية هذا 

توفري فر�س عمل لل�سباب وبالتايل امل�ساهمة 

على  ي�ساهم  الدخل  من  جديد  م�سدر  خلق  يف 

واأنه  الدخل،  م�سادر  تنويع  يف  الطويل  املدى 

�سهدها  التي  املهمة  التطورات  من  بالرغم 

القطاع اإال اأن التحديات التي تواجه املبادرين 

التفاعل  من  مزيد  اإىل  داعيا  قائمة،   مازالت 

بني اجلهات احلكومية املتخ�س�سة واملبادرين 

بهدف البحث عن حلول لهذه التحديات. 

العالمة  اأن تكري�س مفهوم  واأو�سح معريف 

التجارية يعد اأحد املقومات االأ�سا�سية الكفيلة 

واملتطورة  ال�سغرية  امل�رشوعات  قطاع  بنقل 

انت�سارها  تكفل  النمو  من  جديدة  اآف��اق  اإىل 

ا�ستقطاب  يف  مهم  عامل  اأنها  كما  وتو�سعها، 

مزيد من اال�ستثمارات اإىل هذا القطاع، م�سريا 

املعايري  م��ع  يتنا�سب  ال��ت��وج��ه  ه��ذا  اأن  اإىل 

امل�ساريع  م�ستوى  على  املعتمدة  العاملية 

ال�سغرية واملتو�سطة حول العامل. 

واأع���رب م��ع��ريف ع��ن ام��ل��ه يف ح��ث اجلهات 

العام  ال��ن��ف��ع  جمعيات  وك��ذل��ك  احل��ك��وم��ي��ة، 

لت�سليط ال�سوء على اأهمية اإيجاد بيئة تنظيمية 

التجارية  العالمات  ملفهوم  وا�سحة  وت�رشيعية 

التجارية،  العالمة  مفهوم  تنظيم  اأن  خ�سو�ساً 

امل�رشوعات  قطاع  على  اإيجابياته  تقت�رش  لن 

ال�����س��غ��رية وامل��ت��و���س��ط��ة، ب��ل مت��ت��د ملختلف 

القطاع كا�سفاً اأن امللتقى �سي�سهد االإعالن عن 

اإطالق مبادرة اإقليمية بهذا اخل�سو�س

موحد و�سمويل

»املعهد  يف  املتخ�س�س  ال��ب��اح��ث  وق���ال 

مقابلة  ايهاب  »الدكتور  للتخطيط،  العربي 

يف  واملتو�سطة  ال�سغرية  املن�سات  قطاع  ان 

تو�سيفه  امكانية  ع��دم  م��ن  ي��ع��اين  الكويت 

ب�سكل دقيق لعدم وجود تعريف وا�سح ودقيق 

وموحد و�سمويل لهذه امل�رشوعات.

العنا�رش  م��ن  جم��م��وع��ة  ه��ن��اك  ان  وذك����ر 

للتخطيط  العربي  املعهد  لدى  والفر�سيات 

تعريف  ل��و���س��ع  م��ق��رتح��ات  ت��ق��دمي  ل��ه  تتيح 

اجلهات  على  وعر�سه  امل�رشوعات  لهذه  حمدد 

املخت�سة الختياره تعريفا ر�سمي.

التعريف املقرتح  ان من مميزات  وا�ساف 

الكويت  يف  واملتو�سطة  ال�سغرية  للم�رشوعات 

الباحثني  ق��ب��ل  م���ن  ا���س��ت��خ��دام��ه  مي��ك��ن  ان���ه 

معريف :

تنويع  يف  ت�ساهــــم 

م�سادر الدخل للدولة

احلمود :

تــفــاعــل وحـــــوار بني 

ال�سباب  املــبــادريــن 
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وبني احلمود اأن دول جمل�س التعاون تزخر 

يف  الناجحة  ال�سبابية  التجارب  م��ن  بالعديد 

التي  واملتو�سطة  ال�سغرية  امل�رشوعات  حقل 

باتت بع�س العالمات التجارية تطرق االأ�سواق 

العاملية  ما يحتم على امل�سوؤولني فيها دعم 

وتذليل  التجارية   وعالماتها  امل�رشوعات  هذه 

اإىل  وانطالقها  جناحها  طريق  يعرت�س  قد  ما 

الت�رشيعات  �سن  خالل  من  العاملية   االأ���س��واق 

القانونية التي ت�سب يف هذا االجتاه.

اأن مثل هذه امل�ساريع ت�ساهم يف  واأ�ساف 

وخلق  اخلليجية  للدولة  الدخل  م�سادر  تنويع 

دول  �سباب  اأم���ام  العمل  ف��ر���س  م��ن  امل��زي��د 

املجل�س من خالل اإيجاد اأطر التعاون والتكامل 

بني القطاعني العام واخلا�س.

ولفت اإىل اأن قطاع ال�سباب ومبا ميثله من 

الدعم  كل  يلقى  باملجتمع  وا�سعة  عمرية  فئة 

الدولة  قبل  م��ن  ومعنوياً  مالياً  وامل�ساندة 

والقيادة ال�سيا�سية العليا بالبالد.

وتابع »من هنا مت ا�ستحداث حقيبة وزارية 

ت�سكيل  تاريخ  يف  االأوىل  هي  بال�سباب  خا�سة 

القيادة  من  ا�ست�رشافا  الكويتية  احلكومات 

احلكيمة الأهمية دور ال�سباب يف املرحلة احلالية 

االأ�سا�سية  الركيزة  باعتباره  وامل�ستقبلية 
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اىل  ا�سافة  وغريها؛  احلكومية  واملوؤ�س�سات 

املتحدة  االمم  ب��رن��ام��ج  ت��ع��ري��ف  ب��ني  جمعه 

االمنائي ومنظمة التعاون االقت�سادي والتنمية 

واملفو�سية االروبية.

ال�سغرية  امل��ن�����س��اآت  م��ع��وق��ات من��و  وع��ن 

واملتو�سطة عدد الدكتور مقابلة جمموعة منها 

 63 تفتقر  حيث  التمويل،  ا�سكالية  مت�سمنة 

واملتو�سطة  ال�سغرية،  املن�ساآت  من  املئة  يف 

اىل  افريقيا  و�سمال  االو�سط  ال�رشق  منطقة  يف 

القدرة على التمويل اذ تقدر الفجوة التمويلية 

يف هذه املنطقة بني 210 و 240 مليار دوالر.

م�سادر  من  التمويلية  الفجوة  ان  وا�ساف 

التمويل الر�سمية يف هذه املنطقة تقدر ب�160 

البنك  ان تقديرات  180 مليار دوالر، مبينا  و 

الدويل ت�سري اىل ان ثمانية يف املئة فقط من 

الت�سهيالت املمنوحة يف منطقة ال�رشق االو�سط 

ال�سغرية  للمن�ساآت  تقدم  افريقيا  و�سمال 

اثنني  اىل  الن�سبة  هذه  وتنخف�س  واملتو�سطة 

يف املئة يف دول اخلليج العربية.

واو�سح ان من التحديات التي تواجه هذه 

اذ  العمل  ب�سوق  املتعلقة  تلك  امل�����رشوع��ات 

على  احلكومية  الوظائف  املواطنون  يف�سل 

يف  االج���ور  ت��دين  اىل  ا�سافة  اخل��ا���س،  العمل 

املن�ساآت ال�سغرية مقارنة باملن�ساآت الكربى، 

موضوع العدد
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املقابلة :

ال تعـــــريف �ســـــموليًا 

لهـــذه امل�سروعــــات

مبينا ان من املعوقات يف �سوق العمل م�ستوى 

االمان الوظيفي يف املن�ساآت ال�سغرية و الذي 

يعد اقل جاذبية للمواطنني.

اخرى  م��ع��وق��ات  مقابلة  ال��دك��ت��ور  وع���دد 

واملتو�سطة  ال�سغرية  امل�رشوعات  منو  تواجه 

يف الكويت تت�سمن �سغر حجم ال�سوق املحلي 

اخلارجية  اال���س��واق  اىل  ال��و���س��ول  و�سعوبة 

الالزمة  واملواقع  باالرا�سي  تتعلق  ومعوقات 

العمالة  على  احل�سول  و�سعوبات  لال�ستثمار 

املنتجات  ومناف�سة  والبريوقراطية  املاهرة 

االجنبية.

عدة  موؤ�س�سات  الكويت  لدى  ان  واو�سح 

ال�سغرية  للمن�سات  خدماتها  تقدم  وب��رام��ج 

لتطوير  الكويتية  ال�رشكة  منها  واملتو�سطة 

احلريف  التمويل  وحمفظة  ال�سغرية  املن�ساآت 

من  ع��دد  اىل  اإ���س��اف��ة  ال�سغرية،  واملن�ساآت 

هيكلة  اع���ادة  برنامج  يقيمها  التي  ال��ربام��ج 

للدولة  التنفيذي  واجل��ه��از  العاملة  ال��ق��وى 

وغريها من الربامج واملوؤ�س�سات.

ال�سندوق  اىل  مقابلة  ال��دك��ت��ور  وت��ط��رق 
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 1- خلق فر�س عمل : ت�سهم ريادة امل�ساريع ال�سغرية يف تنويع 

م�سادر الدخل من خالل ايجاد فر�س عمل للمواطنني ودح�س 

يوا�سل  اأن  ي�ستطيع  الكويتي  املواطن  اإن  حيث  البطالة، 

العمل واالنتاج ويحقق اجنازات عظيمة على كافة اال�سعدة، 

االمر الذي ينعك�س على منو اقت�ساد الدولة ب�سكل مرتفع. 

امل�ساريع  ري���ادة  ت�سهم   : ال�سخ�سية  ال��ع��الق��ات  تطوير   -2

لديك  االجتماعي  التوا�سل  مهارات  تعزيز  على  ال�سغرية 

ايجاد  خالل  من  معارفك  دائرة  ُتو�سع  اأن  ميكنك  اأنه  مبعنى 

عمالء جدد واملحافظة على تقوية ج�سور العالقة معهم، االمر 

ال�سوق  يف  جناحك  فر�سة  من  ويزيد  القوة  �سيعطيك  الذي 

التجاري. 

3- املرونة يف حل امل�ساكل ومواجهة التحديات: اذا اأردت اخلو�س 

�سمن جمال ادارة امل�ساريع ال�سغرية فاإنك �ستكت�سب املرونة 

والقدرة على حل امل�ساكل ومواجهة التحديات ال�سعبة �سمن 

اتخاذ  القدرة على  اإنك �ستكت�سب  ، بل  حقول ريادة االعمال 

القرارات التي تتطلب وقتا باأق�سى �رشعة ممكنة، وذلك نظرا 

لعدم توافر الهيكل التنظيمي والت�سل�سل االداري الذي يبطئ 

الكربى  التجارية  ال�رشكات  القرار بعك�س  اتخاذ  �سري عمليات 

يف  للبت  معقدة  وعمليات  طويلة  اج��راءات  اىل  حتتاج  التي 

االأمور املتعلقة بال�سفقات التجارية وعقود البيع.

مكاناً  ال�سغرية  امل�ساريع  بيئة  تعترب  واالبتكار:  االإب��داع    -4

رفع  ت�سهم من  وحلول جديدة  مبتكرة  باأفكار  لالإتيان  خ�سباً 

قيمة م�رشوعك اأمام امل�ستهلك، وذلك من خالل تقدمي خدمات 

وعرو�س مميزة منا�سبة لتطلعات الع�رش، والتي بدورها تعمل 

على ا�ستقطاب اكرب عدد ممكن من العمالء لعقد ال�سفقات 

النجاح  وبالتايل �ستزداد فر�ستك يف  التجارية،  البيع  وعقود 

واحل�سول على املزيد من االأرباح واالموال الطائلة. 

5 - تخفي�س النفقات العامة: نظرا ل�سغر حجم امل�رشوع الذي اأنت 

مقبل عليه فباإمكانك اأن ت�ستمتع بالبدء يف تاأ�سي�س م�رشوعك 

النفقات  ح�ساب  عناء  يف  الدخول  دون  من  وي�رش  مرونة  بكل 

والتكاليف املالية الباهظة، حيث ميكنك حتديد كلفة امل�رشوع 

وتخ�سي�س ميزانية ب�سيطة لتغطية  النفقات.

املباركي :

اإعـــالمية  خطة  ر�سم 

ــتــثــقــيــف الـــ�ـــســـوق  ل

ال�سغرية  امل�رشوعات  وتنمية  لرعاية  الوطني 

االخرية،  مراحله  يف  ا�سبح  ال��ذي  واملتو�سطة 

راأ�سماله يبلغ ملياري دينار، ويهدف  ان  مبينا 

اتباع  ع��رب  ال��وط��ن��ي  االق��ت�����س��اد  تنمية  اىل 

م�سادر  وتنويع  العمل  فر�س  خللق  �سيا�سات 

اىل توفري املعلومات وتقدمي  ا�سافة  الدخل، 

الدعم التقني وتنمية العن�رش الب�رشي.

وا�سار اىل ا�سباب تراجع الكويت يف الرتتيب 

 82 من  االعمال  ان�سطة  ممار�سة  ملوؤ�رش  العام 

104 يف تقرير عام  اىل   2013 يف تقرير عام 

ا�ستطاعت  عدة  دوال  هناك  ان  مبينا   ،2014

حتقيق قفزات يف حت�سني موؤ�رشاتها.

تعزيز التنمية

االقت�سادية  اخل��ب��رية  ودع��ت  جانبها  م��ن 

الدكتورة  الكويت  جامعة  امل�ساعد يف  اال�ستاذ 

واخلا�سة  احلكومية  اجلهات  املباركي  هنادي 

اىل اإن�ساء حا�سنات لالأعمال يف الكويت بهدف 

توفري  خ��الل  من  االقت�سادية  التنمية  تعزيز 

مناخ منا�سب خللق االأفكار االإبداعية واالبتكار 

لدى املبادرين من ال�سباب الذين يطمحون اىل 

ان�ساء اعمال جتارية و�سناعية تتميز باالبداع. 

االأعمال  حا�سنات  اأن  املباركي  واأ�سافت 

للتنمية  االأمد  طويلة  ا�سرتاتيجية  اأداة  تعترب 

االقت�ساد  تنويع  على  ت�ساعد  االقت�سادية 

على  تعتمد  وهي  اإي��رادات��ه،   وزي��ادة  الوطني 

حتفيز امل�ساريع اجلديدة وجذب اال�ستثمارات 

اأكرب قدر من فر�س العمل، و ان تلك  وتوليد 

قاعدة  على  رئي�سي  ب�سكل  تعتمد  احلا�سنات 

احلقائق  ع��ن  �سنويا  تقريرا  ت�سمل  بيانات 

الوطني  االق��ت�����س��اد  �سّجلها  ال��ت��ي  امل��ال��ي��ة 

اإبداعية  اأفكار  خلق  يف  ت�ساعد  لكي  والعاملي 

مرتكزة على الواقع االقت�سادي يف الكويت. 

ودعت اىل ر�سم خطة اإعالمية داخل الكويت 

لتثقيف ال�سوق حول فوائد امل�ساريع ال�سغرية 

املعتمدة على االبتكار والقيمة امل�سافة التي 

روح  وتعزيز  املحلي  االقت�ساد  يف  حتققها 

واأن  م�ستدامة  تنمية  لتحقيق  والنمو  املبادرة 

هناك اأهمية كبرية للربامج التدريبية امل�ستمرة 

لكيفية ادارة امل�ساريع وحتقيق االرباح وتثقيف 

ادارتها،  وكيفية  املخاطرة  حول  االعمال  رواد 

الكويت  به جامعة  تقوم  ما  ان هذا  اىل  م�سرية 

من خالل دعوة القطاعني اخلا�س والعام لطرح 

مثل هذه الدورات على املبادرين. 

اأهمية امل�رشوعات ال�سغرية
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صنع يف الكويت

»يوركان للسجاد« أول مصنع في الشرق 
األوسط لصناعة السجاد على ذوق العميل

يقام على مساحة 1000 متر مربع بطاقة إنتاجية 15000 متر مربع شهريًا

خا�س-“ال�سناعة والتنمية”:

 2008 العام  يف  ن�ساطه  لل�سجاد  يوركان  م�سنع  بداأ 

العامة  للتجارة  االهلية  اأرك��ان  �رشكة  م�ساريع  اأح��د  وهو 

واملقاوالت، حيث بداأت الفكرة بعد درا�سة مف�سلة عن 

اأحوال ومتطلبات ال�سوق املحلي للو�سول اإىل منتج جديد 

فكانت  واخلليجية،  الكويتية  اال���س��واق  يف  متوافر  غري 

وهي  لل�سجاد،  ي��ورك��ان  م�سنع  لن�ساط  االوىل  اخلطوة 

باختياره  العميل  ذوق  ح�سب  باأنواعه  ال�سجاد  ت�ساميم 

ال�سجاد  لقطع  واملقا�سات  واالأل��وان  والت�سميم  لل�سكل 

مبا يتنا�سب مع ذوق العميل والديكور الداخلي للمنازل 

اآفاق  واملكاتب وال�ساالت وال�رشكات وال�سيارات، وفتح 

بال حدود لالبداع يف عامل من ال�سجاد من خالل فريق عمل 

تقدمي  يف  العالية  الكفاءة  ذوي  امل�سممني  من  حمرتف 

كل ما هو مبتكر.

االول  لل�سجاد  ي��ورك��ان  م�سنع  يعترب 

ينفرد  ال��ذي  االو���س��ط  ال�رشق  يف  نوعه  من 

لل�سجاد  وع�رشية  فريدة  ت�ساميم  بتقدمي 

ت�ستخدم  الن��ت مل���واد مل  غ��ري��ب  ب��ت��داخ��ل 

ليتمتع  وذلك  ال�سجاد،  من قبل يف �سناعة 

من  ومم��ي��زة  ن���ادرة  قطع  باقتناء  العميل 

ال�سجاد وفريدة من نوعها ومبا يتنا�سب مع 

متطلباته.
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> أركان غازي العرادة
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العام  املدير  يقول  امل�سنع  هذا  وحول 

اأركان غازي العرادة اإنه يعترب احد امل�ساريع 

الكويت،  لدولة  بالن�سبة  املميزة  ال�سناعية 

هذا  يف  للدخول  اخ��ت��ي��اره  ان  على  م��وؤك��داً 

كم�سدر  ال�سناعة  اأهمية  ب�سبب  جاء  املجال 

عن  ف�سالً  القومي،  الدخل  م�سادر  اأهم  من 

يف  االق��ت�����س��اد  ع�سب  مبنزلة  تعترب  اأن��ه��ا 

وفعاالً  وثيقاً  ارتباطاً  ترتبط  الدولة، كونها 

باالن�سطة االقت�سادية املختلفة.

وم�سى يقول اإن ال�سناعة تعترب حا�سنة 

كما  اجلديدة،  واالبداعات  للمهارات  مهمة 

االجتماعي  لال�ستقرار  م�ساعد  عامل  اأنها 

وال�سيا�سي.

وقال ان ما مييز م�سنع يوركان لل�سجاد 

املبا�رش حتت عنوان »من امل�سنع  البيع  هو 

ا�ست�سارات  وت��ق��دمي  امل�����س��ت��ه��ل��ك«،  اإىل 

مع  يتما�سى  ال���ذي  ال��داخ��ل��ي  ال��دي��ك��ور  يف 

الت�ساميم اخلا�سة لل�سجاد والكفاءة العالية 

اأف�سل  على  للح�سول  والتنفيذ  االأداء  يف 

التطوير  م��ع  للعمالء  امل��ر���س��ي��ة  ال��ن��ت��ائ��ج 

امل�ستمر ومواكبة املو�سة العاملية باأف�سل 

واأحدث االفكار اخلا�سة بال�سجاد وال�سمانات 

البيع  بعد  م��ا  وخ��دم��ات  للعميل  االك��ي��دة 

ال�سجاد  يف  امل�ستخدمة  امل��واد  ج��ودة  مثل 

والتنظيف الدقيق لقطع ال�سجاد باأنواعها.

منتجات امل�سنع

يوركان  م�سنع  منتجات  اأه���م  وح���ول 

ينتج  امل�سنع  اإن  ال��ع��رادة  ق��ال  لل�سجاد 

العجمي  ال�����س��ج��اد  م��ن  خمتلفة  ت�ساميم 

وال�����س��وف واحل���ري���ر، ف��ه��ن��اك ���س��ج��اد من 

 16 اإىل   8 من  �سماكته  الطبيعي  ال�سوف 

احلرير  من  و�سجاد  عالية،  كثافة  ذي  ملم 

�سماكته 8 اإىل 14 ملم، و�سجاد من االكلينك 

من  االمريكي  وال�سجاد  ملم،   16 اإىل   8 من 

�سجاد  واأن��واع خمتلفة من  ملم   20 اإىل   10

اإىل  10 ملم، هذا كله  اإىل   6 الدوا�سات من 

مثل  ال�سجاد  على  اأخرى  مواد  اإ�سافة  جانب 

اخل�سب والكري�ستال وال�ستانل�س �ستيل مع 

متقنة  بطريقة  املمزوجة  الداخلية  اال�ساءة 

واي�سا  يراها  من  كل  انتباه  وتلفت  تبهر، 

ت�ساميم خا�سة ل�سجاد ال�سيارات.

خطوات االإنتاج

ال�سجاد يف م�سنع يوركان مير  ان  وقال 

والت�سميم  بالر�سم  تبداأ  بعدة خطوات عمل 

تقطيع  مبرحلة  ث��م  الكمبيوتر  طريق  ع��ن 

ال�سجاد عن طريق مكائن  وت�سكيل وحياكة 

النهائي  الت�سطيب  مرحلة  اإىل  ثم  خا�سة، 

خالية  مت�ساوية  ال�سجاد  طبقة  تكون  بحيث 

من ال�سوائب مع احلر�س على عن�رش الكفاءة 

الت�سليم  مرحلة  تاأتي  ثم  العمل،  يف  العالية 

يف املوعد املطلوب على ح�سب ما هو متفق 

عليه مع العميل.



العدد ال�ساد�س والثمانون - مايو 2014 36

420 لونا

اأن��ه م��ن خ��الل زي���ارة واحدة  واأك���د على 

معاينة  ميكن  لل�سجاد  ي��ورك��ان  ملعر�س 

مت  التي  واالعمال  واالأل��وان  ال�سجاد  نوعية 

الزيارات  مواعيد  وحتديد  م�سبقا،  تنفيذها 

الأخ���ذ امل��ق��ا���س��ات وت�����س��وي��ر امل��وق��ع ومن 

الت�ساميم  جمموعة  من  العميل  اختيار  ثم 

حرية  مع  واجل��اه��زة،  اخلا�سة 

 420 بني  من  واملقا�سات  االل��وان  اختيار 

لونا  وتقدمي العرو�س اخلا�سة له.

الت�ساميم  من  العديد  ي�سم  املعر�س 

العالية  اجل��ودة  ذي  ال�سجاد  من  املبتكرة 

ح�سب  على  واالل���وان  املقا�سات  مبختلف 

للباحثني عن  االذواق  تنا�سب جميع  العمالء 

التميز. 

م�ساحة امل�سنع

ال  احل��ال��ي��ة  امل�سنع  م�ساحة  ان  ورغ���م 

االعمال  اأن  اإال  مربع،  1000 مرت  ال�  تتجاوز 

والفريدة  الراقية  الت�ساميم  من  املبدعة 

امل�ساحة  تلك  تفوق  امل�سنع  يقدمها  التي 

بكثري، خا�سة اإذا ما عرفنا اأن امل�سنع قادر 

ال�سجاد  ونوعيات  مقا�سات  كل  اإنتاج  على 

وامل�ساجد  وال�ساالت  املنازل  تنا�سب  التي 

اإىل  ت�سل  اإن��ت��اج��ي��ة  ب��ط��اق��ة  وال�����س��ي��ارات، 

15000 مرت مربع �سهرياً، با�ستخدام مكائن 

اأملانية عالية اجلودة وبتقنية دقيقة جداً.

�سهادات اجلودة

اأنه على  واأختتم العراده حديثه موؤكداً 

الرغم اأن عمر ال�رشكة يعترب ق�سريا ن�سبياً 

اإال اأنها جنحت يف احل�سول على عدد من 

�سهادات اجلودة من قبل كربى ال�رشكات 

يف  جنحت  حيث  بريطانيا،  يف  العاملية 

يف  اجل���ودة  يف  �سهادة  على  احل�سول 

االدارة ويف جودة املنتج مما يعد فخرا 

لل�رشكة.

صنع يف الكويت
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ورود العثمان :
المرأه الكويتية طموحاتها بال حدود  
واإلرادة وراء أي مشروع ناجح ومثمر

تجربة صاحب مشروع حريف

كتب حممد دعا�س:

اأهم القطاعات  اأو احلرف املهنية اليدوية من  تعترب امل�رشوعات اخلا�سة 

بلد  اأي  يف  اأو  البالد  داخل  بالتنمية  النهو�س  يف  امل�ساهمة  ت�ستطيع  التي 

بهم يف جميع  الذين يفتخر  والفتيات  بال�سباب  مليئة  والكويت  العامل.  يف 

املحافل، ممن ابتعدوا عن الوظائف احلكومية والدوام الروتيني،  وجلاأوا اإىل 

التي  احلرفية،  وال�سناعات  ال�سغرية  اخلا�سة  وامل�رشوعات  واالخرتاع  االبتكار 

الدولة  الذي تقدمه  الدعم  القومي من خالل  الدخل  ت�سهم يف تنويع م�سادر 

عن طريق موؤ�س�ساتها، �سواء كانت حا�سنة ال�سويخ ال�سناعية اأو عن طريق بنك 

الكويت ال�سناعي اأو حتى القطاع اخلا�س، وم�ساعدتهم يف م�ساريعهم اخلا�سة.

وقد التقت جملة )ال�سناعة والتنمية( بع�س ال�سباب الطموح املبدع لتقف 

لنا  فكان  قرب،  عن  عليها  والتعرف  اخلا�سة  م�رشوعاتهم  جناح  ق�س�س  على 

ذلك اللقاء مع املواطنة الكويتية ورود العثمان هذا النموذج امل�رشف للمراأة 

ال�سلم  درجات  اق�سى  اىل  للو�سول  ت�سعى  والتي  الطموحة  املثقفة  الكويتيه 

الثقايف والتعليمي ويف الوقت ذاته مل تبتعد عن هوايتها وظلت تراودها 

فكرة م�رشوعها اخلا�س الذي جاء يف �سورة م�رشوع للت�سوير الفني املبدع بكل 

اأ�سكاله.. ولكن هل ياترى امل�رشوع اخلا�س جاء متواكبا مع الدرا�سة االكادميية 

والدرا�سات العليا التي ا�ستكملتها .. هذا هو ما �ستك�سف عنه ال�سطور التالية 

من حوارنا مع ورود العثمان احلا�سلة على بكالوريو�س الهند�سة يف امليكانيكا 

و�ساحبة م�رشوع فو تو جالريي .. فاإىل تفا�سيل احلوار:

> وردود عبدالله العثمان

ال�رشداب  العو�سي،  دار  جممع  ���رشق،  منطقة 

حمل رقم )101(، �رشكة خمت�سة يف الت�سوير 

واملنا�سبات  للحفالت  والفيديو  ال�سوئي 

والبورتريه،  ال�سخ�سية  وال�سور  واملوؤمترات 

كما اأنها االأوىل يف ال�رشق االأو�سط املخت�سة يف 

ت�سوير املواليد. �رشكة فوتوجالريي للت�سوير 

هي من ال�رشكات املخت�سة يف اأحدث الت�ساميم 

مبا يتنا�سب واأذواق الزبائن مبختلف االأعمار 

والفئات.

امل�رشوع؟  اإن�ساء  فكرة  ج��اءت  كيف   <
وكيف بداأت م�رشوعك؟

الكويتي  لل�سوق  دق��ي��ق��ة  متابعة  ب��ع��د   -

ات�سح  ع��ام  ب�سكل  واخلليجي  خا�س  ب�سكل 

ال�سوئي  الت�سوير  مل�رشوعات  نق�س  وج��ود 

والفيديو، وبناء على هذ التقييم مت تاأ�سي�س 

> بداية، عرفينا بنف�سك؟
-  ورود عبداهلل العثمان، �سيدة اأعمال كويتية، 

متزوجة ولدي خم�سة اأبناء، مهند�سة ميكانيكا، 

حا�سلة على املاج�ستري عام 2009م يف ادارة 

طالبة  وحاليا  هند�سة  تخ�س�س  التقنيات 

دكتوراه يف الهند�سة امليكانيكية، من ع�ساق 

ال�سفر، واأبحث عن كل ما هو جديد من ثقافات 

االأخ���رى،  املجتمعات  يف  وتقاليد  وع���ادات 

هوايتها التي اأمار�س من ال�سغر العزف على 

االآالت املو�سيقية باأنواعها، الريا�سة وخا�سة 

اليدوية  االأع���م���ال  اىل  ب��االإ���س��اف��ة  امل�����س��ي، 

كاخلياطة مثال، واالأهم من هذا كله االهتمام 

بالفنون الت�سكيلية واخلزف.

م�رشوعك  ن�ساط  طبيعة  عن  حدثينا   <
اخلا�س؟

يف  الواقعة  للت�سوير  فوتوجالريي  �رشكة    -
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عامل  لت�سمل  للت�سوير  فوتوجالريي  �رشكة 

احرتايف  �سقف  حت��ت  والت�سميم  الت�سوير 

واحد ومن هنا بداأت ال�رشكة.

> ماالهدف من اقامة هذا امل�رشوع؟
املجتمع  و�رشائح  احتياجات  جميع  لتغطية   -

لهذا  واملحرتفة  املنا�سبة  اخلدمات  وتقدمي 

االن�سان  بن�ساأة  االهتمام  مت  حيث  ال��ع��امل، 

احلياة  دورة  تكتمل  وحتى  الوالدة(  )حديثي 

بت�سوير االأعرا�س واملنا�سبات ال�سخ�سية.

موؤ�س�سة  اأي  يف  العمل  لك  �سبق  هل   <
حكومية اأو قطاع خا�س؟

نعم، يف وزارة االأ�سغال العامة.

باقي  ع��ن  �رشكتكم  ميّيز  ال��ذي  م��ا   <
ال�رشكات؟

طاقم  بوجود  فوتوجالريي  �رشكة  تتميز    -

الت�سوير  م��ن  اب��ت��داء  الن�ساء  م��ن  متكامل 

والت�سميم والطباعة، باال�سافة اىل ا�ستخدامها 

الأح���دث االأج��ه��زة وامل��ع��دات، وي��ق��وم اأف��راد 

مهاراتهم  تطوير  على  فوتوجالريي  عائلة 

ومتابعة كل ما هو جديد يف ال�سوقني املحلي 

والعاملي، باال�سافة اىل اخلدمة املميزة التي 

يتم التعامل بها مع الزبائن.

لت�سوير  خ��ا���س��ا  ق�سما  ه��ن��اك  اأن  ك��م��ا   -

متكامل  رج��ايل  بطاقم  الرجالية  املنا�سبات 

لهذا  خا�سة  مب��ع��دات  ال��ت��ج��اري  والت�سوير 

املجال.

> ما �سفات �ساحب امل�رشوع؟
- �ساحب فكرة امل�رشوع يجب اأن تكون لديه 

نظرة م�ستقبلية واأن يكون متابعا للمناف�سني 

املراد  ال�رشيحة  ودرا�سة  ال�سوق  واحتياجات 

جذبها والتعامل معها.

ويقبل  وع��زمي��ة  ارادة  �ساحب  يكون  اأن   -

�سعفه  نقاط  لتحديد  النجاح  قبل  باخل�سارة 

والنهو�س  ال���س��الح��ه��ا  ال��ف�����س��ل  واأم���اك���ن 

بامل�رشوع.

للمراأة  م��ن��ا���س��ب  احل���ر  ال��ع��م��ل  ه��ل   <
الكويتية؟

- العمل احلر منا�سب لكل �سخ�س، ذي فكر 

جدية  بكل  امل�����رشوع  اإدارة  ويح�سن  جت��اري 

واإخال�س وتفاين يف العمل، �سواء كان رجال اأو 

اإمراأة.

اأوخوف  تردد  دون  الفكرة  طبقت  هل   <
من عدم جناحها؟

ب�سكل  كانت  ولكن  الفكرة  طبقت  نعم   -

ت��دري��ج��ي وم���درو����س م��ع ال���ت���زام احل����ذر يف 

اأ�سباب جناح  اأحد  بع�س اخلدمات وذلك يعد 

فوتوجالريي.

> ما الذي جذبك يف العمل احلر؟
م�سوؤولية هذا  القرار وحتمل  اتخاذ  احلرية   -

القرار وامكانية تطوير االأفكار وكيفية ادارة 

والذي  الزبائن  مع  اجلميل  والتعامل  االأم��ور 

نتعلم منهم الكثري والكثري.

التي  وامل�����س��اك��ل  امل��ع��وق��ات  م���ا   <
واجهتك؟

املنظمة  االأم��ور غري  من  العديد  الواقع  - يف 

االأعمال  يعرقل  مما  احلكومية  اجلهات  بني 

وامل�ساريع والتعار�س بني القرارات الوزارية 

تنفيذ  واآلية  تتفاقم  امل�ساكل  جتعل   التي 

هذه القرارات.

امل�ستندية  وال����دورة  ال��دول��ة،  تراخي�س   -

الكويتي  ال�سوق  و�سح  الرخ�سة  ال�ستخراج 

باعطاء  اأجربنا  ما  املحرتفة  العاملة  لالأيدي 

دورات مكثفة حل�سول موظفي فوتوجالريي 

واملتطورة  والعالية  الكافية  اخل��ربة  على 

بالت�سوير الفوتوغرايف والت�سميم املحرتف.

اإدارة امل�رشوع يف هذا  > جتربتك يف 
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تقارير

العمر، ماذا اأ�سافت لك؟

باال�سافة  االرادة،  وق��وة  واحلكمة  ال�سرب   -

ومهارة  القرارات  التخاذ  ال�رشيع  التفكري  اىل 

باال�سافة  ان كانت خاطئة،  القرارات  ا�سالح 

اىل معرفة العديد من النا�س الذين ميكن لنا 

اأن نتعلم منهم الكثري من خربات احلياة.

وطموحاتك  ال��ب��ع��ي��دة  ن��ظ��رت��ك  م��ا   <
امل�ستقبلية؟ وهل من هدف معني تطمح 

لتحقيقه؟

باال�سافة  احلمد،  وهلل  تنتهي  ال  طموحاتي   -

اىل انهاء الدكتوراه اأطمح اىل ات�ساع ن�ساطي 

التجاري لنطاق بلدان جمل�س التعاون اخلليجي  

وقد يكون اأكرث ان �ساء اهلل.

> ممن مل�ست الت�سجيع؟ وماالدعم الذي 
ح�سلت عليه؟

- مل ي��ت��وان االأه���ل واالأ���س��ح��اب ع��ن تقدمي 

ليمدنا  له  نحتاج  وال��ذي  امل�ستمر  الت�سجيع 

الأفراد  اأن  كما  نحبط،  اأو  نخفق  حني  بالقوة 

اأ�رشة فوتوجالريي الف�سل الكبري على دعمهم 

بال�رشكة  النهو�س  على  وا���رشاره��م  امل�ستمر 

وافتخارهم بكونهم جزءا منها. 

قدمه  ملا  ال�سكر  ال�سناعي  للبنك  اأن  كما   -

من دعم مادي وتعامل راق ومنظم باحرتافية، 

فوتوجالريي  ���رشك��ة  ب��ن��اء  يف  �ساهم  وال���ذي 

للت�سوير.

ال�سناعي  القطاع  يحتاج  ماذا  براأيكم   <
ليكون جاذبا لال�ستثمارات؟

تجربة صاحب مشروع حريف

لل�سباب الطموح املقبل على العمل احلر.

بدخول  ال�سباب  تن�سحني  واأخريا، هل   <
جمال اإدارة امل�ساريع اخلا�سة؟

حمفظة  الكويتي  ال�سناعي  البنك  ق��دم   -

م�ساريع �سناعية لهذا ال�ساأن، وبع�س جهات 

الدولة االأخرى بع�س الت�سهيالت لدعم ال�سباب 

وامل�ساريع اخلا�سة اال اأنها غري كافية كدعم 

امل�ساريع  هذه  فتحتاج  ال�سبابية،  للم�ساريع 

اإىل الربط فيما بينها من قبل اجلهات الداعمة 

مادياً وتقوية امل�ساريع اخلا�سعة للدعم فيما 

بينها وبني بع�س من خالل ترابط اأن�سطتها.

> هل من كلمة اخرية؟
اود يف هذا املقام ان اتوجه بال�سكر والتقدير 

والتنمية  ال�سناعة  جملة  امر  على  للقائمني 

الهتمامهم باإلقاء ال�سوء على التجارب الناجحة 

ومب�ساكلهم  بهم  النا�س  وتعريف  لل�سباب 

وطموحاتهم.

من  ف���وت���وج���ال���ريي  ����رشك���ة   -

ال�����������رشك�����ات احل���رف���ي���ة 

عامة  خ��دم��ات  لتقدمي 

ب����ع����امل ال��ت�����س��وي��ر 

ال�����ف�����وت�����وغ�����رايف 

وال����ت���������س����م����ي����م 

وال  امل�������ح�������رتف 

ت��������دخ��������ل حت���ت 

ال�سناعات.  �سقف 

ب�سن  اأطالب  لذلك 

ق�����وان�����ني ج���دي���دة 

وتطويرها  وتفعيلها 

لت�سجيع ال�سباب الكويتي 

املهني  العمل  يف  باالنخراط 

احلر، والتنمية ال�سناعية، ومزيدا من 

حرية ال�سناعة وتكثيف احلملة الدعائية للمنتج 

الوطني وحمايته، ودعم الهيئة العامة لل�سناعة 
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إستطالع صناعي
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خا�س - »ال�سناعة والتنمية« :

 

تبني االقت�ساديات القوية ال�سلبة الأي دولة على ركائز 

تثبت اعمالها وتزيد الثقة يف عملتها، ومن ابرز هذه الركائز 

دوليا ال�سناعة التي تتبناها حكومات الدول وتعتمد عليها 

الت�سدير، ويف تاأمني الطلب امل�ستمر على عملة  يف تنمية 

البالد، االمر املالحظ وب�سدة يف دول النمور االآ�سيوية اليابان 

واأوروبا  يف  ال�سناعية  الدول  من  وغريها  وكوريا  وال�سني 

كاأملانيا، وكذلك يف الواليات املتحدة االمريكية.

اعتماد  يف  االقت�ساديني  اخل���رباء  م��ن  جمهور  وي���رى 

كارثة  امل�سنعة  النفطية غري  منتجاتهم  على  اخلليج  دول 

املنتجات  تطوير  يتم  مل  اإذا  مباأ�ساة  تنتهي  قد  تاريخية 

حمليا وت�سنيعها يف �سكل منتجات كاملة، االمر الذي يحقق 

وااللكرتونية  الفنية  امل�ستويات  على  �سناعية  مكا�سب 

ويرفع من م�ستويات اخلربة املحلية.

يحذر اخلرباء من عدم ا�ستقرار اأو تقدم االقت�ساد دون 

ت�سنيع احتياجات املجتمع االولية، والتي متثل يف املقام 

قراراتها  وحرية  هيبتها  للدولة  يحفظ  قومياً  اأمناً  االأول 

ح�سابات  اي  و�سع  دون  املنطقة  يف  ال�سيا�سية  ومواقفها 

الآراء الدول املوردة لها.

اتباعها،  يجب  مراحل  عدة  ال�سناعي  القطاع  ولتفعيل 

اإزالة املعوقات الروتينية التي فر�سها  تاأتي يف مقدمتها 

الزمن قبل �سنوات واأ�سبحت اأمراً واقعياً فلي�س من الطبيعي 

يعود  �سناعي  مبنظور   2014 ع��ام  الكويت  تخطو  ان 

التبني وهو  الثانية فهي مرحلة  اما املرحلة  للخم�سينيات، 

االمر املطلوب من القائمني على القطاع لتنمية م�رشوعات 

واالمي���ان  وامل��ب��دع��ة  اخل��الق��ة  عقولهم  وتبني  ال�����س��ب��اب، 

باأفكارهم اجلريئة واملنتجة فهي عقول غري مقيدة بهموم 

التفكري الروتيني املحبط، فهي تبحث عن العاملية والتميز 

حمطمة قيود ومفرت�سات الواقع التي فر�ستها االأيام و�سار 

تغيري  اأي  دون  اأباءنا(  عليه  وجدنا  ما  هذا   ( عليها  الركب 

يذكر على مر ال�سنني.

باإجراء  والتنمية”  “ال�سناعة  جملة  قامت  جانبها  من 

االقت�ساديني  واخل��رباء  ال�سناعيني  بع�س  الآراء  ا�ستطالع 

زوايا  عدة  من  املو�سوع  تتناول  متباينة،  اآرائهم  فكانت 

اقت�سادياً غري م�ستغل  راأى يف ال�سناعة عموداً  فمنهم من 

م�ستقبل  فيها  راأى  من  ومنهم  الكويتي،  االقت�ساد  لدعم 

االنتاجية،  هويته  عن  الباحث  ال��واع��د  الكويتي  ال�سباب 

اعتمدت  خليجية  لدولة  النجاة  طوق  فيها  راأى  من  ومنهم 

بن�سبة 99 % من اقت�سادها على بيع النفط ب�سكل خام، وال 

خطط لديها لع�رش ما بعد النفط ، وب�سكل مف�سل كانت اآراء 

اخلرباء كما يلي :

 الصناعة أهم ركائز االقتصاديات الصلبة 

أضرار عدم التصنيع وخيمة وتنذر بهشاشة االقتصاد
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من جانبه يرى مدير ادارة التداول يف �سوق 

وامل�ست�سار  �سابقا  املالية  ل��الأوراق  الكويت 

الثامر  االوراق حممد  ب�رشكة بيت  االقت�سادي 

ان ا�ستقرار االقت�ساد ي�ستمد من قوة العملة 

وقوة الطلب عليها، وهو االمر الذي ال يحدث 

اإال بوجود منتج مطلوب دوليا يجرب كل دول 

ال�سترياد  املحلية  العملة  طلب  على  العامل 

ذلك املنتج.

يف  الكويت  ان  او�سح  دقة  اكرث  وب�سكل 

ال�سيما  ال�سناعية  قطاعاتها  لتطوير  حاجة 

املنتج  لتحويل  وذلك  النفطية،  املجاالت  يف 

كمنتج  وبيعه  الكويت  لدى  املتوافر  اخل��ام 

نهائي جاهز لال�ستعمال، االمر الذي قد تكون 

له عوائد مالية �سخمة ال تقارن مبنافع وارباح 

بيع النفط كمنتج خام.

القطاع  دع��م  اهمية  على  ال��ث��ام��ر  واأك���د 

االقت�ساد  وعمود  اأ�سا�س  باعتباره  ال�سناعي 

االقوى الذي يجب االعتماد عليه ب�سكل اكرث 

للقطاع  اجليدة  املالية  الروافد  ظل  يف  حتى 

املرحلة  يف  ال�سناعة  دعم  معتربا   ، النفطي 

احلالية مبنزلة ا�ستثماراً مالياً اأكيداً للم�ستقبل 

يفوق يف قيمته احلقيقية على اال�ستثمار يف 

ال�سناعة  يوازي دعم  االأجيال، حيث  �سندوق 

االأيدي  وكفاءات  خ��ربات  يف  ملحوظاً  تطوراً 

الواعد  الكويتي  ال�سباب  ال�سيما  العاملة 

طاقاته  وتقدمي  ال��ذات  حتقيق  عن  الباحث 

لتقدم البالد.

اتخاذ  يف  ال�رشعة  اهمية  مو�سحاً  واكمل 

القطاع  يتمكن  حتى  ال�����س��اأن  ب��ه��ذا  ال��ق��رار 

ال�سناعي بالكويت من مالحقة التطور الهائل 

االمر  ال�سناعية،  العامل  دول  يف  يحدث  الذي 

الذي يحتاج لكل دقيقة من اجل مواكبة ع�رش 

مراحل  على  ول��و  احل��ايل  ال�سناعي  التقدم 

تكوين قطاع �سناعي  للبالد  ت�سمن  متتالية 

يعتمد عليه.

واأ�ساد بدور الهيئة العامة لل�سناعة وبنك 

الكويت ال�سناعي ومواقفهم الداعمة للقطاع 

اخلا�س، متمنيا ان يلقى ال�سناعيون يف البالد 

الدعم احلكومي خا�سة يف جماالت  مزيدا من 

من  وغريها  االرا�سي  وتخ�سي�س  الرتاخي�س 

االجراءات البريوقراطية الطويلة التي حتتاج 

 الثامر :

تقدم  وال  ا�ستقرار  ال 

اقت�ساديًا من دون ت�سنيع 
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اإىل  م�سريا  التعامل،  جهة  وتوحيد  الخت�سار 

طول ال�سنني التي ي�ستغرقها ال�سناعيون يف 

الرتاخي�س  وانهاء  �سناعية  ار�س  عن  البحث 

واملوافقات احلكومية. 

“ال�سناعة  ملجلة  ت�رشيحه  ن��ه��اي��ة  ويف 

الثامر على ان اقت�ساد البالد  والتنمية” اأكد 

واعد  �سناعي  قطاع  بتاأمني  اإال  ي�ستقر  لن 

توفري  عرب  االقت�ساد  دعم  على  قادر  ومنتج 

وانتاج  ال��ع��م��ل  وف��ر���س  ال�سعبة  ال��ع��م��الت 

اولويات املجتمع من ال�سلع اال�ستهالكية.

اأمن قومي

     وعن اهمية ت�سنيع ال�سلع اال�ستهالكية 

حمليا قال خبري ا�سرتاتيجيات النفط والطاقة 

القوية  الدول  ان  ال�سباح  الداود  ال�سيخ فهد 

�سيا�سيا هي من ت�سنع احتياجاتها حمليا، وال 

ال�رشورية،  ال�سلع  توريد  يف  دولة  على  تعتمد 

االدوية  �سناعات  بقطاع  االهتمام  اىل  داعيا 

قطاعات  من  وغريها  الغذائية  وال�سناعات 

ال�سناعة التي تنتج حمليا احتياجات املجتمع 

القومي  لالأمن  دعماً  ذلك  يف  معتربا  االولية، 

وحرية لل�سيا�سة الدولية يف اتخاذ القرار.

ال  دولة  الأي  القوي  االقت�ساد  ان  واأو�سح 

ومنتجة،  قوية  اعمدة  على  اال  ويرتكز  ي�ستقر 

الكويت  يف  ال�سناعي  القطاع  تبني  اإىل  داعيا 

واعتباره رافًدا اأ�سا�سياً للميزانية بجوار القطاع 

النفطي واعطائه الفر�سة حلمل جزء من اعباء 

ال�سناعة  ان  على  موؤكدا  االقت�سادية،  الوطن 

حتمل  على  وق��ادرة  بالثقة  جديرة  الكويتية 

امل�سوؤولية وحتقيق م�ستويات ايجابية عامليا. 

ودعا الداود لال�ستفادة من خربات الدول 

الت�سنيع �ساربا  املجاورة يف جمال  اخلليجية 

ال�سعودية  العربية  اململكة  بتقدم  م��ث��االً 

ال�سقيقة يف جمال �سناعات االغذية واالأدوية، 

امل�ساريع  عرب  منه  اال�ستفادة  ميكن  ما  وهو 

امل�سرتكة والندوات واملوؤمترات الثنائية على 

م�ستويات غرف ووزارات التجارة وال�سناعة.

واو�سح اهمية دعم فكر التكامل ال�سناعي 

االثر  ل��ه  يكون  ق��د  ال��ذي  اخلليج  دول  ب��ني 

االكرب حمليا وخليجيا على تطوير ال�سناعات 

املختلفة، وهو ما يعد خطوة فعلية اوىل على 

طريق ان�ساء ال�سوق اخلليجية امل�سرتكة التي 

قد يكون لها االثر االكرب على تن�سيط التجارة 

داعمة  مالية  روافد  وخلق  املحلية  وال�سناعة 

جمل�س  دول  ك��ل  يف  ال�سناعية  للقطاعات 

التعاون اخلليجي.

“ال�سناعة  ملجلة  ت�رشيحاته  يف  واأك���د 

تنتج  م�سانع  متلك  التي  االمة  اأن  والتنمية” 

ميكن  ال  والدواء  كالغذاء  االولية  احتياجاتها 

يف  �سيا�سيا  عليها  ال�سغط  عظمى  قوى  الأي 

الق�سايا الدولية، مما يجعل راأيها ال�سيا�سي 

اي  من  اقت�ساديا  ويحررها  ونزيها  قياديا 

ارتباطات دولية ويحفظ امنها القومي، االمر 

االقت�ساد  من  ا�سرتاتيجيا  دعما  ميثل  الذي 

ل�سيا�سة البالد.

دعم  ان  ال���داود  ق��ال  حديثه  نهاية  ويف 

ال�سناعة �سي�سمن م�ستقبل ال�سباب الكويتي 

حماوال  االنتاجية،  هويته  عن  الباحث  الواعد 

ان  اال  ال�سناعية  العامل  خريطة  على  التواجد 

إستطالع صناعياستطالع صناعي

الداود :

احتياجــــــات  ت�سنـــــيع 

قومي اأمــن  املجتمع 

- اأكيا�س البويل اإيثلني وروالت ال�رشنك الأغرا�س التغليف.

-  منتجات بال�ستيكية منزلية و اأكيا�س بال�ستيك.

- خزانات مياه من البويل ايثلني.

ال�سحية  لال�ستخدامات  بروبلني  والبويل  ايثلني  البويل  اأنابيب   -

و�سبكات املجاري.

- اأنابيب حماية الكيبالت الكهربائية ومناهل البويل ايثلني.

- و�سالت وحملقات البويل ايثلني.

واأنابيب  اخل��زان��ات  )�سناعة  امل�سبع  غري  البولي�سرت  راتنجات   -

الفيربجال�س(.

- كب�سوالت وقناين من مادة البي اإي تي 

- خزانات فيربجال�س وخزانات واأنابيب جي اآر بي.

- اأعمال الديكور من الفيربجال�س.

- اأ�سباغ الديكورات واأ�سباغ �سناعية.

-  العازل احلراري وال�سوتي من ال�سوف الزجاجي للمباين.

- علب واأطباق واأكواب من الفوم.

االأك�سجني،  االأ�سيتيلني،  )االأرج��ون،  وال�سناعية  الطبية  الغازات    -

النيرتوجني، الهيدروجني، ثاين اأك�سيد الكربون امل�سال(.

منتجات   – اإ�سفلتية  م�ستحلبات   – للخر�سانة  م�سافة  م��واد   -

اأ�سمنتية. 

- عازل املاء والرطوبة.

منتجات البرتوكيماويات املهمة التي ميكن تبنيها لتطوير القطاع ال�سناعي:
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املعوقات التي تواجه القطاع حتبط حما�سهم 

وحتجم طموحهم.

حمو املعوقات

االإدارة  جمل�س  رئي�س  راأى  عملي  وبفكر 

ر�سيد  ع��ادل  ال�سكب  ل�رشكة  العام  واملدير 

ال�سناعة عرب  تبداأ احلكومة يف دعم  ان  البدر 

حمو املعوقات البريوقراطية التي تقف دون 

دعمها  قبل  وذل��ك  املحلية،  ال�سناعة  تطور 

ماديا والبحث عن زيادة حجم القطاع وقدرته 

تواجه  ال��ت��ي  امل��ع��وق��ات  ملخ�سا  االنتاجية 

القطاع  يف 10 معوقات اأهمها وابرزها 

خلق  وت��اأخ��ر  ال�سناعية  االأرا���س��ي  ن��درة   -1

منظومة موحدة ت�سم ال�سناعات الكويتية 

مثل املدن ال�سناعية التي باتت من اأهم 

اإ�سافة  دولة �سناعية،  اأي  مقومات جناح 

اإىل االجراءات الروتينية املتبعة يف معظم 

بال�سناعة،  العالقة  ذات  الدولة  وزارات 

االدارات  بني  التن�سيق  �سعف  جانب  اىل 

امل�سوؤولة، االأمر الذي يعطل خطط التو�سع 

للم�سانع القائمة ويقف عائقا اأمام الرغبة 

باإن�ساء اأي �سناعة جديدة.

ال�سناعيني  ب���ني  ال��ت��وا���س��ل  ���س��ع��ف   -2

واجلهات احلكومية امل�سوؤولة عن القطاع 

املتعلقة  ال��ق��رارات  ان  حيث  ال�سناعي، 

بالقطاع ال�سناعي تتخذ من قبل اجلهات 

امل�سوؤولة دون الرجوع اىل اجلهة النقابية 

املعتمدة لل�سناعيني )احتاد ال�سناعة(.

3- �سعف م�ستوى الدعم اللوج�ستي واالداري 

املقدم من احلكومة اىل ال�رشكات 

�سعوبة  يف  متمثال  ال�سناعية، 

�سناعية  اأرا���س  على  احل�سول 

واالج��راءات  املعامالت  وعرقلة 

ال�سناعية.

تعنى  خمت�سة  �سناديق  ان�����س��اء  ع��دم   -4

بتمويل القطاع ال�سناعي ودعمه.

5- املناف�سة احلادة وال�رش�سة التي يواجهها 

ال�سوق  انفتاح  ظل  يف  الكويتي  املنتج 

كبرية،  بطريقة  اال�سترياد  على  الكويتي 

من دون االأخذ بعني االعتبار دعم املنتج 

ع���دم تفعيل  ب�����س��ب��ب  وذل����ك  امل��ح��ل��ي. 

القوانني الوزارية اخلا�سة بحماية املنتج 

الوطني.

ب�سبب  الكويتية  ال�سادرات  حجم  تراجع   -6

عدم تقدمي الدعم الكايف لل�سادرات. 

7- �سعف التخطيط من قبل اجلهات املعنية 

توزيع  فعند  ال�سناعي  القطاع  بتطوير 

امل�سانع  منح  يتم  ال�سناعية  االأرا���س��ي 

االأخ��ذ بعني  االأر���س من دون  م�ساحة من 

امل�ستقبلية  التو�سعية  اخلطط  االعتبار 

للم�سنع.

تواجهها  ال��ت��ي  امل�����س��ت��م��رة  ال��ع��ق��ب��ات   -8

اجلمعيات  م��ع  ال��غ��ذائ��ي��ة  ال�����س��ن��اع��ات 

التعاونية على الرغم من اأن هناك قرارات 

ال�سوؤون  وزارة  ع��ن  ����س���ادرة  وا���س��ح��ة 

اأولوية  بخ�سو�س  والعمل  االجتماعية 

الوطني وازالة املعوقات  ت�سويق املنتج 

يف اجلمعيات التعاونية.

اجلودة  ملختربات  الكويت  دولة  افتقار   -9

البدر :

يجب حمو معوقات ال�سناعة 

وتدعيم فكر الت�سنيع
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العالية اأو خمتربات فح�س النوعية، االأمر 

املنتجات  فح�س  ع��دم  اىل  ي���وؤدي  ال��ذي 

امل�����س��ت��وردة م���ن اخل�����ارج، وذل����ك على 

النقي�س مما يطبق على املنتجات املحلية، 

امل�ستخدمة  االولية  امل��واد  تخ�سع  حيث 

من  العديد  اىل  الكويتية  ال�سناعات  يف 

احل�سول  من  لتتمكن  ال�سالمة  اختبارات 

على املوافقات من الهيئة العامة للبيئة.

واحلل  املتعاقبة  ال�سيا�سية  امل�ساكل    -10

جمال�س  وت�سكيل  االأمة  ملجال�س  امل�ستمر 

اأخرى والذي يعترب و�سعاً مربكاً لالقت�ساد 

الكويتي ب�سكل عام.

احللول املقرتحة

نظر  وج��ه  من  املقرتحة  احللول  وتتمثل 

البدر فيما يلي:

امل�سوؤولني  ب��ني  امل��ب��ا���رشة  ال��ل��ق��اءات   -  1

الكويتية  امل�سانع  واأ�سحاب  احلكوميني 

ل���الت���ف���اق ع���ل���ى االأ����س�������س وامل����ب����ادئ 

القطاع  بتطلعات  املتعلقة  والتو�سيات 

اخلا�س واحتياجاته االأ�سا�سية.

القطاع  لتطوير  �سامل  ت�سور  اع���داد   -  2

ال�سناعي ليكون �سمن اأحد م�سادر الدخل 

الرئي�سة يف الكويت.

توفري  على  ت�ساعد  التي  االآليات  و�سع   -  3

االأرا�����س����ي ال�����س��ن��اع��ي��ة، وال��ع��م��ل على 

احلكومية  اجل��ه��ات  ب��ني  الت�سابك  ف��ك 

ال�سناعي  القطاع  وحماية  تطوير  بهدف 

الكويتي.

4 - بحث واقع املناف�سة اخلليجية وانعكا�ساتها 

على القطاع ال�سناعي الكويتي.

نافذة  م��ن  االق��ت�����س��اد  هيكلة  اع����ادة   -  5

التنموية  القطاعات  وت�سجيع  ال�سناعة 

املدرة للدخل.

لل�سباب  توعوية  جمانية  دورات  عمل   -  6

كيفية  عن  الكويتية  امل�سانع  واأ�سحاب 

تطوير اال�سرتاتيجيات الت�سنيعية املثمرة 

للتقدم التقني.

الأ�سحاب  الت�سجيعية  احل��واف��ز  تقدمي   -  7

الدعمني  ج��ان��ب  اإىل  الوطنية  امل�سانع 

املادي واملعنوي.

8 - ا�ستغالل العالقات التجارية واالقت�سادية 

العامل،  دول  م��ن  والعديد  الكويت  ب��ني 

التكنولوجية  نقل اخلربات،  للم�ساهمة يف 

الالزمة لتنمية القطاع ال�سناعي الوطني.

دعم امليزانية

      من جهته قال رئي�س جمل�س اإدارة دانة 

الكويت  م�سكالت  ان  الغربللي  للطاقة جمال 

قيادات  وج���ود  ع��دم  يف  ت��رتك��ز  ع��ام  ب�سكل 

ملف العدد

الغربللي :

ال�سناعة رافــــــد قـــــــوي 

للميزانية يفوق النفط
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اقت�سادية ت�سع �سيا�سة اقت�سادية وتنموية 

للكويت، وال توجد خطوط عري�سة بامليزانية 

�سناعي  ام  ا�ستثماري  بلد  هي  هل  تو�سح 

�سناعة  ه��ن��اك  فهل  �سناعية  ك��ان��ت  واإذا 

حمددة مثل اأملانيا التي تتخ�س�س يف �سناعة 

دول  مثل  اأو  وال�سيارات،  واالآالت  املكائن 

اأخرى تعمل يف ال�سناعات اال�ستهالكية، فنحن 

لالأ�سف ال نعرف هدفنا فهل �سنعمل يف جمال 

ركزت  التي  ال�سعودية  مثل  البرتوكيماويات 

واالغذية  البرتوكيماويات  على  �سناعتها  يف 

اال�ستهالكية  ال�سناعات  �سنعمل يف جمال  ام 

كدول عربية اأخرى؟

ويرى اأن الو�سع االقت�سادي االآن مري�س 

وتعي�س جداً، والبد اأن تتدخل الدولة يف طرح 

كعالج  الكربى  االنتاجية  التنموية  امل�ساريع 

يكفي  فال  ال��دول،  ككل  لالقت�ساد  حقيقي 

عالج �سوق املال فقط من دون تاأهيل القطاع 

ال�سناعي على االنتاج ودعم امليزانية العامة 

للدولة.

ال�سناعي  القطاع  اأن  الغربللي  وي��وؤك��د 

يواجه م�سكلة يف عدم وجود روؤية وا�سحة لدى 

معوقات  عدة  اإىل  اإ�سافة  عنه،  امل�سوؤولني 

اهمها نق�س الق�سائم ال�سناعية التي حتولت 

اإىل عملة نادرة، وت�ساعف اأ�سعارها اإىل اأرقام 

فلكية، موؤكداً اأن اأزمة القطاع �ستظل م�ستمرة 

واملعنوي  امل���ادي  الدعمني  غ��ي��اب  ظ��ل  يف 

وزيادة االجراءات البريوقراطية والروتني.

�سناعات  ق��ط��اع  يف  الغربللي  وي���رى 

لل�سناعة  اإيجابياً  م�ستقبالً  البرتوكيماويات 

من  الكويت  به  تتمتع  ملا  نظرا  الكويتية، 

ال�سناعة،  ه��ذه  لنجاح  طبيعية  مقومات 

باهتمام  ال�سناعة  ه��ذه  حتظى  ان  متمنيا 

القطاع  على  القائمني  وتبني  امل�سوؤولني 

ال�سناعي يف الكويت، االمر الذي �سيجعلها 

الكويتية وتتميز حمليا  ال�سناعات  تت�سدر 

قادرا  ال�سناعي  القطاع  ويجعل  ودول��ي��ا، 

حقا على دعم ميزانية الدولة ب�سكل ال يقل 

فعالية عن القطاع النفطي.

امليزانية  ان  اأك���د  ح��دي��ث��ة  ن��ه��اي��ة  ويف 

الكويتية حتتاج لدعم القطاع ال�سناعي خا�سة 

بالبالد  االقت�سادية  اال�سرتاتيجيات  كل  اأن  

تتحدث عن اهمية ايجاد روافد وم�سادر مالية 

لتجنب  وذلك  املقبلة  ال�سنوات  خالل  بديلة 

احلكومة  داعيا  النفط،  انتهاء  بعد  ما  مرحلة 

واجلهات امل�سوؤولة باالهتمام باالإنتاجية عرب 

دعم املجال ال�سناعي ال�سيما قطاع �سناعات 

البرتوكيماويات.

اكد رئي�س احتاد ال�سناعات الكويتية ح�سني اخلرايف 

على �رشورة االهتمام بالقطاع ال�سناعي لتمكنه من ان 

ي�سكل عامال قويا لدعم الكويت اقت�ساديا و�سيا�سيا، 

كما ميكن ان يتحول اىل رافد ثان لالقت�ساد الوطني 

التوجه  ه��ذا  يدعم  وق��رار  ارادة  وج��ود  يف  النفط  بعد 

وخطوات حثيثة ملتابعته.

     ودعا اخلرايف يف ت�رشيحاته ال�سحفية اىل �رشورة 

اال�ستفادة من اخلربات والتجارب التي مرت بها الدول 

كبلد  ال�سعودية  اإن  حيث  اخلليج،  يف  وخا�سة  االأخ��رى، 

�سناعي متطور قامت حكومتها باتخاذ خطوات دعمت 

بحيث  املناف�سة،  حلبة  واأدخلته  وطورته  القطاع  هذا 

ن�رشا  ما يعد  اخلارج، وهو  اىل  اإنتاجها  بت�سدير جزء كبري من  االآن  الكويتية  تقوم امل�سانع 

لهذه ال�سناعة.

واأ�ساف اأن الكويت لديها فر�سة كبرية لت�سبح بلدا عمالقا يف جمال ال�سناعة التحويلية 

اإقامة  على  املالية  القدرة  عامل  اإىل  اإ�سافة  متتلكها،  التي  النفطية  لالحتياطات  نظرا 

التحويلية  ال�سناعات  بها  التي تتطور  الكيفية  ان  اىل  الكربى. م�سريا  العاملية  امل�رشوعات 

بالكويت وخ�سائ�سها وتاأثرياتها تعترب ذات اأهمية بالغة يف امل�ستقبل، حيث اإن اقت�سادها 

يتوقف على الدخل الذي ياأتيها من اإنتاج النفط والغاز.

وا�سار اىل �رشورة توفري جمموعة من املتطلبات واالإجراءات التي يجب اتباعها لتن�سيط 

القطاع ال�سناعي والتاأكد من �سري اال�سرتاتيجية ال�سناعية على اأكمل وجه، منها التخطيط 

جيدا،  معدة  م�ساريع  وو�سع  ال�سناعية،  اال�سرتاتيجية  الدرا�سات  اع��داد  طريق  عن  اجليد 

التي  وال�سعوبات  االعتبارات  ودرا�سة  امل�ساريع،  هذه  وتقييم  لتنفيذ  اجليدة  واملتابعة 

تعرت�س تنفيذ اخلطط املوجودة للعمل على تذليلها، و توفري الت�سهيالت الالزمة من �سهولة 

االإجراءات واالأرا�سي وال�سيولة الالزمة للتمويل لتي�سري التو�سع يف االإنتاج والتعامل معه.

ولفت اخلرايف اىل ان الهيئة العامة لل�سناعة، لها دور مهم يف تن�سيط القطاع ال�سناعي، 

والذي يتمحور يف اإعادة هيكلة القطاع واإعادة تطوير نظام احلوافز ال�سناعية وتعزيز القدرة 

التو�سع  خالل  من  تاأتي  االأم��ور  هذه  اأن  موؤكدا  الفردية.  املبادرات  وحتفيز  املناف�سة  على 

ورفع  ال�سناعية  التنمية  عملية  يف  التكنولوجية  االأهمية  يليه  ال�سناعي،  للقطاع  ال�سامل 

القيمة  ذي  االإنتاج  وزيادة  ال�سناعية  املن�ساآت  يف  اأعدادها  وزيادة  الوطنية  العمالة  كفاءة 

امل�سافة العالية وتوفري املتطلبات الالزمة لتمويل امل�ساريع ال�سناعية وفتح املجال اأمام 

وت�سجيع  ودعم  الوطني  املنتج  دعم  اإىل  باالإ�سافة  اخلا�س  القطاع  وم�ساركة  اخل�سخ�سة، 

ال�سناعة الكويتية. 

اخلرايف: االهتمام بالقطاع ال�سناعي �رشورة لدعم اقت�ساد الكويت
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الشباب في الشركات الصناعية بالقطاع الخاصبعد انطالق مبادرة توظيف 

على استيعاب الكفاءات والخبرات الوطنية  خبراء ومسؤولون :  »القطاع الصناعي« األكثر قدرة 

تحقيق صناعي

»ال�سناعة والتنمية«: خا�س – 

ال�سناعي  القطاع  يف  امل�سوؤولني  من  عدد  اأو�سح 

لتكويت  ا�ستيعاباً  القطاعات  اأكرث  اأن  واقت�ساديون 

العاملني، يكون يف القطاع اخلا�س، م�سريين اإىل اأن 

جهود الدولة يف هذا االأمر بحاجة اإىل اإعادة نظر، 

ال�سباب  يوؤهل  عملي  ب�سكل  والتقييم 

والقيادية  الو�سطى  املنا�سب  لتويل 

يف القطاع اخلا�س بال�رشكات ال�سناعية. 

برنامج  بني  التعاون  اأن  اإىل  ولفتوا 

برعاية  ال�سناعات  واحتاد  الهيكلة  اإع��ادة 

وزارة ال�سوؤون االجتماعية يف تبني برامج 

يف  الوطنية  العمالة  لتكويت  حقيقية 

القطاع ال�سناعي اخلا�س الذي يعد قاطرة 

ت�ستطيع  وظائف  وخلق  للتنمية  حقيقية 

تخريجها  يتم  التي  العمالة  ا�ستيعاب 

�سنوياً من اجلامعات. 

 « ل���  متفرقة  اأح��ادي��ث  يف  وقالوا 

ال�سناعة والتنمية« اإن جذب ال�سباب اإىل القطاع اخلا�س 

بحاجة اإىل خلق مزايا مماثلة ملا هو موجود يف القطاع 

اخلا�س  القطاع  منهج  على  ال�سباب  تعويد  مع  العام 

القائم على الربحية واحل�سول على االأجر مقابل االإنتاجية 

ولي�س العك�س، خا�سة اأن هناك اأكرث من 20 األف خريج 

يف 2017 �سيكون على االقت�ساد ا�ستيعابهم خالل 

الفرتة املقبلة.
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الشباب في الشركات الصناعية بالقطاع الخاص

على استيعاب الكفاءات والخبرات الوطنية  

القطاع احلكومي

يواجهها  ال��ت��ي  االإ���س��ك��ال��ي��ة  اأن  وب��ني 

تكويت العمالة يف القطاع اخلا�س تتمثل يف 

اجتاه الكويتني للعمل يف القطاع احلكومي 

املزايا  ب�سبب  اخلا�س  القطاع  عن  بعيداً 

املوظف  ب��ه��ا  يتمتع  ال��ت��ي 

 93 يعمل  حيث  احلكومي 

القطاع  يف  منهم  املئة  يف 

يعمل  ب��ي��ن��م��ا  احل��ك��وم��ي 

نحو  اخلا�س  القطاع  فى 

اإجماىل  م��ن  امل��ئ��ة  يف   4

الكويتية،  العمل  ق��وة 

اإن هذا  اإىل  ويرجع ذلك 

من  اأم��ان��اً  اأك��رث  القطاع 

اإدارة  جمل�س  رئي�س  اأ�سار   ، البداية  يف 

�رشكة دانة للطاقة جمال الغربللي اإىل اأنه اآن 

جلذب  متكاملة  ا�سرتاتيجية  لو�سع  االأوان 

الفتاً  اخلا�س،  القطاع  يف  للعمل  ال�سباب 

اإىل اأن القطاع ال�سناعي هو اأكرث القطاعات 

قدرة على خلق وظائف جديدة قادرة على 

دائم  وب�سكل  اخلريجني  من  مزيد  توظيف 

وم�ستمر. 

والتدريب  التعليم  اأن  الغربللي  وبني 

يعتربان من اأهم ا�سكال اال�ستثمار فى حياة 

املعارف  جم��ال  فى  واال�ستثمار  االإن�سان، 

التكنولوجية واال�ستثمار املادى كلها اأمور 

تغفل  التى  وال��دول  جنب.  اإىل  جنباً  ت�سري 

التكون  قد  لال�ستثمار  ال�سيغ  هذه  من  اأيا 

ذات كفاءة فى عملية التنمية االقت�سادية 

ال  اأمران  والتدريب  التعليم  اأن  م�ستدركاً   ،

الق�سور  ملعاجلة  عنهما  اال�ستغناء  ميكن 

اأن تواجهه العمالة الوطنية يف  الذي ميكن 

القطاع اخلا�س. 

واليابان  وكوريا  �سنغافورة  اأن  وبني   

وهونغ كونغ حققت   منواً اقت�ساديا �رشيعاً  

ا�سرتاتيجية  جميعاً  تبنت  ال��دول  هذه  الأن 

واحد  اآن  يف  ا�ستملت  متوازنة،  ا�ستثمارية 

املال  راأ����س  زي���ادة  وع��ل��ى  التعليم  على 

املادي ونقل التكنولوجيا.

حتديات التكويت

وبدوره ، تطرق اخلبري ال�سناعي حممد 

النقي اإىل اأهمية العمل على تكويت العمالة 

الأهمية  ال�سناعي  ال��ق��ط��اع  يف  ال��وط��ن��ي��ة 

مثل  يف  القيادة  تويل  يف  ال�سباب  ت�سجيع 

اإىل  يحتاج  ال��ذي  ال�رشكات  من  النوع  ه��ذا 

االعتماد  اأزمة  من  للخروج  ال�سباب  قدرات 

امل�ستمر على العمالة الوافدة، والتي ت�سع 

االلتزام  يف  تتمثل  اإ�سكالية  يف  امل�ستثمر 

بن�سب التكويت يف وقت قد ال يحتاج اإليها 

امل�سنع اأو ال�رشكة وهو االأمر الذي قد يزيد 

من االأعباء املالية لدى تلك امل�سانع. 

الغربللي:

اجتاه ال�سباب للعمل 

بــالــ�ــســنــاعــة �ـــســـرورة 

للق�ساء على البطالة
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اإىل  اإ�سافة   ، الناحية الوظيفية للمواطنني 

موظف  بها  يتمتع  التى  واملزايا  املغريات 

القطاع احلكومى مثل ارتفاع معدل الراتب 

ت�سل  التى  االجتماعية  والعالوه  االأ�سا�سى 

الوظيفية،  للدرجة  طبقا  دينارا   448 اإىل 

 50 وم��ق��داره��ا  االأب��ن��اء  ع��الوة  اإىل  اإ�سافة 

اأق�سى  حد  دون  طفل  لكل  �سهرياً  ديناراً 

اأمة  مع كل جمل�س  تتزايد  والتي  لعددهم، 

، حيث يطالب النواب دائماً بزيادات مالية 

ملوظفي احلكومة باعتبارهم كتلة انتخابية 

بع�سوية  االحتفاظ  على  ت�ساعدهم  كبرية 

جمل�س االأمة حتى ولو كان ذلك على ح�ساب 

املال العام. 

ولفت النقي اإىل اإ�سكالية اأخرى تتمثل 

يف اأن نوعية الوظائف التي يتطلبها القطاع 

اخلا�س ال تنا�سب يف معظم االأحيان رغبات 

ال�سباب الكويتي الذي يف�سل عادة نوعية 

من العمل ذات جمهود اأقل ، يف الوقت الذي 

يجد امل�ستثمر ال�سناعي ما يريد من عمالة 

االنتاجية  ذات  الوافدة  العمالة  نوعية  يف 

االأعلى واالأجر الرخي�س. 

 متطلبات رقابية

ورئي�س  االقت�سادية  اخلبرية  وتطرقت 

ال�سويدي:

ـــــــــــــــط خمــــــــرجــــــــات  رب

ـــتـــعـــلـــيـــم بـــ�ـــســـوق  ال

العمل » �سرورة ملحة« 

النقي:

يجب توفري مزايا بالقطاع 

اخلـــــــا�ـــــــص لـــتـــ�ـــســـجـــيـــع 

لــلــعــمــل به الـــ�ـــســـبـــاب 

لال�ستثمار  العربية  ���رشك��ة  اإدارة  جمل�س 

االإ�سكاليات  اإىل  ال�سويدي  جناة  ال�سابقة 

االعتماد  يف  اخلا�س  القطاع  يواجهها  التي 

تحقيق
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اأن  اأهمها  العمل  يف  الوطنية  العمالة  على 

هناك خربات معينة تطلبها اجلهات الرقابية 

اهتمامات  �سمن  لي�ست  ال�����رشك��ات  م��ن 

خريجي اجلامعات مثل اال�سرتاطات اخلا�سة 

املعايري  وك��ذل��ك  احل�����س��اب��ات  مب��دق��ق��ي 

اإدارة  تفر�سها  والتي  باحلوكمة  اخلا�سة 

كل  على  امل��ال  اأ���س��واق  وهيئة  البور�سة 

ال�رشكات املدرجة يف البور�سة ومنها القطاع 

ال�سناعي الذي يحتاج اإىل مثل تلك العمالة 

اجلامعات  خريجي  ل��دى  تتوافر  ال  وال��ت��ي 

،مطالبة بالربط بني احتياجات �سوق العمل 

وخمرجات التعليم. 

اإن الفجوة بني احتياجات �سوق  وقالت 

اأب��رز  م��ن  تعد  التعليم  وخم��رج��ات  العمل 

يف  العمل  �سوق  يواجهها  التي  الفجوات 

يحتاج  ال��ذي  االأم���ر  وه��و  اخل��ا���س،  القطاع 

يف  املعنية  اجل��ه��ات  قبل  م��ن  مراجعة  اإىل 

احلكومة. 

يفر�س  اأن  املعقول  من  لي�س  وقالت 

برنامج اإعادة الهيكلة ن�سباً للتكويت تفوق 

يف  ال��ق��ط��اع��ات  بع�س  على  امل��ئ��ة  يف   30

الوقت الذي ال حتتاج فيه ال�رشكات العمالة 

املوجودة من تلك ال�رشكات. 

عمالة وافدة

عربي  جمموعة  رئي�س  نائب  واأو���س��ح 

العمالة  زي��ادة  اأن  الب�سام  حامد  القاب�سة 

اخلا�س  بالقطاع  العمل  �سوق  يف  الوافدة 

ناحية  من  االأج��ور  اأمر طبيعي يف ظل تدين 

مبيناً   ، ال�����رشك��ات  الحتياجات  وتلبيتهم 

عليها  االع��ت��م��اد  مت  ال��واف��دة  العمالة  اأن 

االإمن��ائ��ي��ة على  اجل��ه��ود  ب��داي��ة  منذ 

عربية  االأجنبية  العمالة  ا�ستقدام 

اجلن�سيات  ع�رشات  ومن  واأجنبية، 

على  املتزايد  الطلب  لتلبية 

لتنفيذ  الالزمة  العاملة  القوة 

االجتماعية  ال��ت��ن��م��ي��ة  ب���رام���ج 

اأنه  اإىل  واأ���س��ار   واالقت�سادية.  

التنمية  عملية  وت��و���س��ع  ت��ق��دم  م��ع 

الب�سام:

تــــــــــــــدين االأجـــــــــــــــــور 

ــلــعــمــالــة الــــوافــــدة  ل

عليها االعتماد  وراء 

االقت�سادى  بالنمو  اإيجابياً  ارتبط  الوافدة 

خ����الل م��رح��ل��ة ال������رواج واالن��ت��ع��ا���س فى 

ال�سبعينيات والن�سف االأول من الثمانينيت، 

القوة  بنف�س  يظهر  مل  االرتباط  هذا  اأن  اإال 

خالل فرتات الرتاجع االقت�سادى وانخفا�س 

مل  العمل  �سوق  اإن  وق��ال  النمو،  معدالت 

نطاق  على  العائدة  الهجرة  ظاهرة  ي�سهد 

وا�سع واكتفت معظم ال�رشكات وموؤ�س�سات 

ال��ق��ط��اع اخل���ا����س ب��ت��خ��ف��ي�����س ال���روات���ب 

واالمتيازات والبدالت التى كان يتمتع بها 

الذى  النق�س  ملواجهة  وذل��ك  ال��واف��دون، 

طراأ على اأرباحها.

العلوم  كلية  يف  االقت�ساد  اأ�ستاذ  وتناول 

الب�سام  د.�سادق  الكويت  جامعة  يف  االإداري��ة 

تكويت العمالة الوافدة بالقول اإن التحول اإىل 

تكويت العمالة بات »ملح« واإن جتربة تكويت 

العمالة يف القطاع اخلا�س �سهدت جناحات يف 

العديد من القطاعات، وهو االأمر الذي يحتاج 

اإىل تعميم التجربة يف قطاعات اأخرى.

معاجلة الق�سور 

العمالة  اأن  م��ن  ال��رغ��م  على  اأن���ه  وب��ني 

تو�سيع  فى  فعال  وب�سكل  �ساهمت  الوافدة 

ومعاجلة  تكاليفه  وتخفي�س  االإنتاج  قاعدة 

والتخفيف  املحلية  العمل  قوة  الق�سور فى 

ت�سارع  ب�سبب  االنكما�سية  االجت��اه��ات  من 

م��ع��دالت ال��ن��م��و ف��ى االإن���ف���اق ع��ل��ى االأج���ور 

الفعال من خالل  الطلب  واملرتبات وحتفيز 

زيادة االإنفاق اال�ستهالكى وخا�سة فى جمال 

اأن  جند  اأخ��رى  ناحية  من  اأن��ه  اإال    ، االإ�سكان 

الوافدة  للعمالة  املتزايدة  التحويالت 

اأثر هوؤالء  اإىل بلدانها االأ�سلية ، جتعل 

املحلى  ال�سوق  على  الوافدين 

يقل بدرجة ملحوظة عما ت�سري 

اإليه دخولهم املطلقة. 

�سعوبات عديدة

وا�ستدرك الب�سام  اأن ذلك 

على  ك��ذل��ك   �سلباً  ي��وؤث��ر  االأم���ر 

وم�رشوعاتها اأ�سبح ال�سكان الوافدون وقوة 

العمل الوافدة من اأبرز اخل�سائ�س املميزة 

للمجتمع ال�سكانى .

وبني الب�سام اأنه مع زيادة عدد اخلريجني 

برامج  باتت  اخلريجني  بني  بطالة  ووج��ود 

التكويت �رشورة عملية للخروج من البطالة 

التي يعانيها ال�سباب مع توقعات بو�سول 

ال�سنوات  خالل  املاليني  اإىل  االأع��داد  تلك 

خطط  ت�ستطع  مل  وال��ت��ي  املقبلة  اخلم�س 

التنمية ا�ستيعابها حتى االآن. 

العمالة  الطلب على  اإذا كان  اإنه   وقال 
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ميزان املدفوعات ، ويخلق يف الوقت نف�سه 

احل�سول  فى  املواطنني  تواجه  �سعوبات 

خلق  اإىل  باالإ�سافة  اخلدمات.  بع�س  على 

اخلليط  يف  تتمثل  اج��ت��م��اع��ي��ة  حت��دي��ات 

 ، والتقاليد  وال��ع��ادات  للقيم  ملت�سارب 

باالإ�سافة اإىل التاأثري على النواحى االأمنية.

وا�ستدرك  الب�سام اأنه ال ميكن االعتماد 

طول الوقت على العمالة الوافدة يف اإحداث 

مع  االقت�سادية  التنمية  يف  حقيقي  حتول 

اإعادة  برنامج  واأن  اخلريجني  اأع��داد  تزايد 

من  مزيد  اإىل  بحاجة  العاملة  القوى  هيكلة 

برامج التدريب القادرة على تاأهيل ال�سباب 

، م�سرياً  القطاع اخلا�س  للدخول وبقوة يف 

توفري  يف  احلكومة  على  االعتماد  اأن  اإىل 

اجلدوى،  عدمية  باتت  للكويتيني  وظائف 

واأن هناك �رشورة لربط �رشوط برنامج اإعادة 

الهيكلة بن�سب توظيف العمالة الوطنية يف 

القطاع اخلا�س. 

املبادرات  تلك  مثل  وجود  اأن  واأ�ساف 

العمالة  تكويت  للبدء يف  قوياً  اأ�سا�ساً  يعد 

االإمكانيات  م��ن  بالكثري  يتمتع  قطاع  يف 

على  ق��ادرة  عمالة  توظيف  على  ال��ق��ادرة 

القطاع  يف  العمل  �سوق  احتياجات  تلبية 

اخلا�س.

الب�سام:

ــــوافــــدة  الـــعـــمـــالـــة ال

على  �سلبًا  ت�سغط 

مـــيـــزان املــدفــوعــات  

العمالة  اإحالل  ل�سيا�سة  الب�سام  وتطرق 

والتي  ال���واف���دة،  العمالة  حم��ل  الوطنية 

حمل  الوطنية  العمالة  اإح���الل  يف  متثلت 

والتي  احلكومى  باجلهاز  الوافدة  العمالة 

العاملة،  القوى  تركيبة  اإع��ادة   اإىل  تهدف 

مبا يعزز اال�ستخدام االأمثل للموارد الب�رشية 

الوطنية مبا اليوؤثر على م�ستوى االأداء ومبا 

يتالءم مع خمرجات التعليم.

تهدف  ال�سيا�سة  تلك  اأن  اإىل  واأ���س��ار 

للعمالة  املتاحة  العمل  فر�س  زي��ادة  اإىل 

ظاهرة  معاجلة  يف  وامل�ساهمة  الوطنية 

على   الطلب  التوازن بني  البطالة وحتقيق 

الوظائف احلكومية من خمرجات املوؤ�س�سات 

التعليمية املختلفة وفر�س العمل املتاحة 

من قبل الدولة مع العمل على اإحالل العمالة 

حتقيقاً  ال��واف��دة  العمالة  حم��ل  الوطنية 

م�ساركة   ، التكويت  فى  ال��دول��ة  الأه���داف 

االقت�سادية  التنمية  فى  الوطنية  العمالة 

الوظائف  ببع�س  التعيني  ووقف  للدولة، 

وق�رش  الكويتيني  بغري  ت�سغل  كانت  التى 

�سغلها على  الكويتيني فقط .

تحقيق
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طالبوا بتوفير األراضي وتعديل التشريعات 

تحقيق صناعي

التنمية الجديدة  نقلة نوعية في األداء  االقتصادي صناعيون : تنفيذ المشاريع العمالقة في خطة 
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»ال�سناعة والتنمية«: خا�س – 

التنموية  اخلطة  اأن  ال�سناعيني  م��ن  ع��ددا  اأك��د 

اجلديدة التي تقوم الدولة باإعدادها بحاجة اإىل اإعادة 

نظر يف تركيبة امل�ساريع الراأ�سمالية ناحية القطاعات 

ذات االأداء الت�سغيلي القادر على خلق قيمة م�سافة يف 

االقت�ساد من زاوية توطني التكنولوجيا وفتح فر�س 

توظيف جديدة اأمام خريجي اجلامعات ، خا�سة اأن هناك 

حتديات عديدة ومتنوعة تواجه االقت�ساد اأهمها تزايد 

االعتماد على النفط يف الناجت املحلي التي جتاوزت 

حاجز 90 يف املئة ، مع ت�ساوؤل م�ساهمة القطاعات غري 

النفطية ومنها القطاع ال�سناعي يف الناجت املحلي رغم 

اأهميتها الق�سوى يف تعزيز تنويع م�سادر الدخل الذي 

املتعاقبة  التنموية  خططها  خالل  من  احلكومة  ت�سعى 

اإىل حتقيقها. 

ال�سابقة  الكويت  اأن جتارب  اإىل  ال�سناعيون  ولفت 

مع التنمية واخلطط املو�سوعة عك�ست وجود العديد من 

وابطاء  تعطيل  �ساهمت يف  التي  والعقبات  العراقيل 

عجلة التنمية ب�سبب االجراءات الروتينية واتباع �سيا�سة 

التعقيد والعرقلة، م�سريين اىل �رشورة تاأهيل البنية 

التحتية ال�ستيعاب طرح امل�ساريع التنموية اجلديدة. 

وقالوا اإن خطة التنمية يجب اأن مت�سي قدما خا�سة 

اأن االعتمادات املالية متوافرة، كما ان الوقت منا�سب 

النطالق قطار التنمية بعد اأن عانى االقت�ساد  من الركود 

يف اأعقاب االأزمة املالية، م�سيفني اأن اخلطة �ست�ساهم 

ا�ستثمارات  اأم��ام  ال�سناعي  القطاع  �سهية  فتح  يف 

جديدة هذا اىل جانب تطوير خطوط االنتاج احلالية 

مع امكانية التو�سع يف بع�س ال�سناعات التي تتطلبها 

اخلطة. 

اإ�رشاك  على  للعمل  �رشورة  هناك  اأن  اإىل  واأ�ساروا 

الت�رشيعات  عن  بعيدًا  فعال  ب�سكل  اخلا�س  القطاع 

والقوانني املقيدة للم�ستثمرين، وهو االأمر الذي يعزز 

خالل  االقت�سادي  االأداء  االأعمال يف  رجال  قدرات  من 

املرحلة املقبلة. 
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وتهيئة البنية التحتية للمشاريع العمالقة 

التنمية الجديدة  نقلة نوعية في األداء  االقتصادي 
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تناف�سية  ثم  وم��ن  االقت�سادي،  االأداء  على 

املنتجات  من  بغريه  مقارنة  املحلي،  املنتج 

املحلي  املنتج  منها  يعاين  والتي  املماثلة 

ب�سبب رخ�س االأ�سعار وجودة املنتجات. 

ولفت العنزي اإىل اأن تنفيذ خطة التنمية 

االقت�ساد  يف  نوعية  نقلة  مبنزلة  �سيكون 

جلميع  عامة  �ستكون  اال�ستفادة  ان  خا�سة 

الذي  ال�سناعي  القطاع  فيها  مبا  القطاعات 

يف  كبرية  م�ساهمات  على  للح�سول  يتطلع 

م�رشوعات اخلطة التنموية.

على  الطلب  يف  من��و  ي��ح��دث  اأن  وت��وق��ع 

مواد البناء بن�سب ترتاوح بني 10 اإىل 12 يف 

الفرتة  الفرتة املقبلة مقارنة مع  املئة خالل 

املا�سية يف حال قيام احلكومة بطرح  م�ساريع 

تنموية كبرية، وهو ما يعني انتعا�س �سناعة 

مواد البناء وخا�سة اال�سمنت واحلديد.

 وقال اإنه  من املوؤكد اأن ترجمة اخلطة اىل 

االنتاج  فائ�س  امت�سا�س  يف  �ست�ساهم  واقع 

وزارة  قرار  بعد  البناء  املحلي ملواد  بال�سوق 

مواد  بع�س  ت�سدير  منع  وال�سناعة  التجارة 

تقلي�س  اىل  ال�رشكات  بع�س  وجل��وء  البناء 

احل�س�س االنتاجية ب�سبب تراجع الطلب خالل 

الفرتة املا�سية. 

 يف البداية ، اأو�سح رئي�س جمل�س اإدارة 

ال�سناعي  واخلبري  ال�سابق  القاب�سة  ال�سبكة 

ال�سناعة  اإل��ي��ه  حتتاج  م��ا  اأن  العنزي  نايف 

 ، اجلادين  لل�سناعيني  االأرا���س��ي  توفري  هو 

بحاجة  امل�سانع  من  الكثري  هناك  اأن  خا�سة 

اإىل التو�سع الراأ�سي لزيادة االإنتاجية، واأخرى 

قدراتها  لزيادة  االأفقي  التو�سع  اإىل  بحاجة 

اإيجاباً  �سينعك�س  الذي  االأمر  وهو  التخزينية 
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ان  ميكن  ا�ستثمارية  فر�س  اأي  توفري  يتم 

يعمل عليها. 

واأ�سار اإىل اأن االأ�سواق اخلليجية املجاورة 

تلبية  يف  كبري  بن�سيب  ت�ساهم  ان  ميكن 

احتياجات الكويت من خطة التنمية، واأي�سا 

ت�ساهم يف احداث تكامل خليجي نن�سده.

التنمية  تنفيذ خطة  اال���رشاع يف  اأن  واأكد 

يف  �سك  ب��ال  �سي�ساهم  امل�����رشوع��ات  وط���رح 

ا�ستمرار الن�ساط لدى القطاع ال�سناعي، بل 

االقت�سادية  االأزم��ة  تداعيات  من  وتعافيه 

التي مازال يعاين من تداعياتها.

تعزيز ال�سيولة

واأو�سح اأن القطاع اخلا�س ال يحتاج اإىل 

م�ستدركاً   ، ال�سيولة  لتعزيز  وطنية  حمفظة 

كل  ف���اإن  ايجابياتها  م��ن  ال��رغ��م  على  اأن���ه 

ال�سيولة  الأن   ، بها  يطالبون  ال  ال�سناعيني 

لدى القطاع اخلا�س متوافرة و املطلوب هو 

االف�سل  القوانني  وتنفيذ  وتفعيل  تن�سيط 

على م�ستوى املنطقة والتي مت �سنها بهدف 

النهو�س باقت�ساد البلد وعدم االعتماد على 

النفط كمورد وحيد ورئي�سي للدخل. 

واأكد اأن القطاع ال�سناعي هو مورد بديل 

م�سافة  قيما  يقدم  النفطي  للقطاع  وقوي 

كثرية اىل االقت�ساد الوطني، وهو بحاجة اىل 

العلم  مع   ، �سيولة  �سخ  ال  القوانني  تنفيذ 

ان �سخ ال�سيولة يجعل ال�سوق اأن�سط واأكرث 

، مما يعود بالنفع على االقت�ساد. 

يهم�سه  الذي  اخلا�س  القطاع  اإن  وقال 

املجل�سان الوزراء واالأمة هو القطاع الذي ال 

الدخل  موارد  توفري  يف  احلكومة  اىل  يحتاج 

تعتمد  التي  احلكومة  يف  احل��ال  ه��و  كما   ،

بل  النفط،  م��ورد  على  م�ساريعها  جميع  يف 

ولي�س  ال�سوق،  يف  ال�سيولة  ي�سخ  الذي  هو 

ي�سهم  حتى  الت�سهيالت  تقدمي  اىل  بحاجة 

واحلفاظ  البالد  اقت�ساد  رعاية  يف  كالعادة 

على متانته وقوته. 

النامية  الدول  كل  اأن  الطبطبائي  وبني 

تحقيق صناعي

العنزي:

الراأ�سية  التو�سعات 

واالأفقية مطلب ملح 

امل�سانع  الأ�ـــســـحـــاب 

الطبطبائي:

تـــــعـــــزيـــــز املـــنـــتـــج 

ـــــــوطـــــــنـــــــي فـــــــي  ال

االأجنــبـــي  مواجــــهة 

اجلديدة  التنمية  خطة  اأن  اإىل  ول��ف��ت 

�ستوؤدي اإىل االقبال على املنتجات ال�سناعية 

عليها  الطلب  يتم  ال  قد  والتي  املختلفة، 

امل�سانع  هذه  اأ�سحاب  يجعل  مما   ، بكرثة 

يلبوا  حتى  الت�سغيل  زي���ادة  اىل  ي��ل��ج��اأون 

دعم  ان  على  موؤكداً  التنمية،  خطة  طلبات 

املنتجات ال�سناعية املحلية �رشورة ق�سوى 

االأزم���ة  ان  خ�سو�سا  اغفالها،  ع��دم  يجب 

والياب�س  االأخ�رش  على  اأتت  قد  االقت�سادية 

يف قطاع ال�سناعة. 

خطة تنموية

اجلديدة  التنمية  خطة  اأهمية  وح���ول   

للقطاع ال�سناعي خالل الفرتة املقبلة، اأ�سار 

الهالل  اأ�سمنت  �رشكة  يف  التنفيذي  الرئي�س 

�سالح الطبطبائي اأن هناك �رشورة للعمل على 

تنفيذ خطة تنموية متكاملة تلبي احتياجات 

اإن�ساء  الطلب للقطاعات املختلفة من خالل 

م�سانع جديدة تلبي احتياجات خطة التنمية 

عبئا  تكون  قد  التي  االأ�سا�سية  امل��واد  من 

مل  اذا  خ�سو�سا  امل�ستقبل،  يف  ال�سوق  على 

ال�سناعة  ت�سجيع  على  تعمل  واملتقدمة 

يف  ترغب  التي  القطاعات  بدعم  وت��ن��ادي 

كان،  نوع  اأي  من  نهو�ساً  لت�سهد  تقويتها، 

على  احلكومة  رك��زت  �سنغافورة  يف  فمثالً 

هذا  يف  م�رشوع  واأي  االأدوي���ة،  �سناعة  قطاع 

ت�سهيالت  فيه  امل�ستثمر  يعطى  النطاق 

كثرية والتي من بينها منحة االر�س واإعفاوؤه 

من ال�رشائب وغريهما من الت�سهيالت. 

وعلى  الكويت  اأن  الطبطبائي  واأ���س��ار 

الرغم من تاأكيد خطط التنمية املختلفة على 

ت�سجيع امل�ستثمرين من خالل توفري االأرا�سي 

اأن  اإال   ، وال��ق��وان��ني  الت�رشيعات  وت�سهيل 

االأرا�سي اإما اأن تعطى من قبل الهيئة العامة 

لل�سناعة، اأو ال ي�ستطيع امل�ستثمر احل�سول 

و�سخما  مهما  م�رشوعه  كان  مهما  اأر�س  على 

حتى لو اأراد اإن�ساء م�سنع �سخم مببالغ طائلة 

احلكومي  الدعم  توفري  اىل  احلاجة  دون  من 

التي  باملعوقات  فانه ي�سطدم  له  الكويتي 

ت�سادفه يف الهيئة العامة لل�سناعة.

وق���ال اإن���ه م��ن ال��واج��ب ال��رتح��ي��ب باأي 

با�ستثمار  يتقدم  كويتي  اأو  اأجنبي  م�ستثمر 
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لل�سناعيني يف خطة التنمية اجلديدة ال تزال 

االأرا�سي  توفري  اأبرزها  والتي  حالها  على 

ال�سناعة  تطوير  من  رئي�ساً  جزءاً  تعد  التي 

الكثري  هناك  اأن  اإىل   الف��ت��اً   ، الكويت  يف 

تو�سع  اإىل  بحاجة  ال�سناعية  امل�رشوعات  من 

تتطلبها  التي  التو�سعات  ظ��ل  يف  راأ���س��ي 

م�ساربني  هناك  اأن  حني  يف   ، ال�سناعات 

وبيعها  الدولة  اأرا�سي  با�ستغالل  يقومون 

الغر�س  عن  وبعيداً  ا�ستثماري  اأ�سا�س  على 

الوقت  ، يف  الدولة  قبل  من  لها  املخ�س�س 

الذي ينتظر الكثري من امل�ستثمرين اجلادين 

التو�سعات  بتنفيذ  للبدء  اأرا�س لهم  توفري 

املطلوبة يف م�سانعهم.

وقال اإن  قطاع ال�سناعة بحاجة اإىل تبني 

عمالقة  متكاملة  �سناعية  ا�سرتاتيجيات 

التي  العمالقة  النفطية  امل�رشوعات  ت��وازي 

تنفيذها  يف  والبدء  بتبنيها  الدولة  قامت 

بديلة  م�سادر  خللق  وذلك  متكامل،  ب�سكل 

الرغبة  تبني  على  العمل  اإط���ار  يف  للنفط 

املتعاقبة  احلكومات  تتبناها  التي  االأمريية 

لتحول الكويت اإىل مركز مايل وجتاري.   

اخلرايف:

تعديــــل الت�سريعات 

البنيـــــــة  وتاأهيـــــــل 

التحتية اأبرز املطالب 

الدو�سري:

تاأهيل الكوادر الب�سرية 

تطوير  عــلــى  الـــقـــادرة 

ال�سناعي  الــقــطــاع 

مهما  ال�رشكة  ادارة  جمل�س  رئي�س  من�سب 

كان حجم ا�ستثماره، م�سريين اىل ان الدالئل 

ال�سناعة  دعم  يف  جادة  غري  الدولة  ان  على 

الوطنية كثرية، ابرزها ان نحو 92 يف املئة  

م��ن ارا���س��ي ال��دول��ة غ��ري حم���ررة، وم��ع هذا 

كل  حلم  بل  مطلب  ال�سناعية  فالق�سائم 

م�ستثمر يف هذا القطاع.

م�ساريع عمالقة

وقال اإن دخول الدولة يف م�ساريع عمالقة 

التنفيذ  على  طريقها  تاأخذ  ب��داأت  والتي 

والتي  املحلية،  ال�سناعة  ت�سجيع  تتطلب 

املئة  يف   20 عن  تقل  ال  بن�سبة  �ست�ساهم 

املليارية  امل�ساريع  تلك  قيمة  اإجمايل  من 

والوقود  الرابعة  اأهمها امل�سفاة  والتي من 

البيئي. 

التي  العمالة  حجم  هناك  اأن  واأو���س��ح 

تتطلبها تلك امل�ساريع تزيد عن 100 األف 

التحتية  البنية  تهيئة  يعني  ما  وهو  عامل، 

القادرة على ا�ستيعاب تلك امل�رشوعات على 

املدى الطويل. وقال اإن هناك  �رشورة لوجود 

متثيل لل�سناعيني يف جلنة املناق�سات بحيث 

تكون م�ساهمة يف اتخاذ القرار واإبداء وجهة 

النظر اأمام جلنة املناق�سات ، باال�سافة اإىل 

اتخاذها بهدف توظيف  اأن هناك خطوة مت 

اتخاذ جميع  الوطنية، حيث مت  العاملة  اليد 

ون�سبة  االجتماعية  العالوات  حتى  االجراءات 

العمالة الوطنية، مو�سحاً اأن ت�سجيع العمالة 

اخلا�س  للقطاع  للعمل  وجذبها  الوطنية 

القطاع  يف  امل��وج��ودة  متاثل  مزايا  وتوفري 

العام، ف�سارت هجرة عك�سية من العمل لدى 

القطاع اخلا�س اىل العمل لدى القطاع العام 

والت�سبث به. 

تطوير ال�سناعة

اإدارة  جمل�س  رئي�س  ق��ال   ، جانبه  وم��ن 

فوزي  االأملنيوم  ل�سناعة  الدو�رشي  م�سانع 

املتطلبات  من  الكثري  هناك  اإن  ال��دو���رشي 

احلاجة  دون  املحلي  ال�سوق  داخل  �سناعي 

اىل دعم حكومي، فهو يجلب قيمة م�سافة 

ومع  ك��وي��ت��ي��ني،  وي��وظ��ف  االق��ت�����س��اد  اإىل 

بالكثري  ال�سناعي   القطاع  ي�سطدم  ه��ذا 

غري  ال�سناعية  االر���س  اولها  العراقيل  من 

ارا�س  املتوافرة م�سريين اىل �رشورة وجود 

ال  التي  املناطق  يف  وت�سرتى  تباع  �سناعية 

ولكن  لها،  الدعم  تقدمي  يف  الدولة  ترغب 

احلال يف الكويت هو االنتظار.

متطلبات ت�رشيعية

اإدارة  جمل�س  رئي�س  اأ�سار   ، جانبه  ومن 

هناك  اأن  اإىل  اخل��رايف  عدنان  ال�سكب  �رشكة 

ال�سناعيون  اإليها  متطلبات ت�رشيعية يحتاج 

لت�سجيعهم على الدخول اإىل �سوق االأعمال، 

مبيناً اأن القوانني احلالية ال ت�سلح لتحويل 

اأن  مبيناً  وجت��اري،  مايل  مركز  اىل  الكويت 

امل�ستثمر  يواجهها  كثرية  معوقات  هناك 

من  ا�ستثناء  على  احل�سول  منها  االأجنبي 

ال��دخ��ول  يف  ي��رغ��ب  مل���ن  ال��ت��ج��ارة  وزارة 

با�ستثماره عرب �رشيك حملي مع حظر تقلده 
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للتنمي���ة  العربي���ة  املنظم���ة  حتتف���ل 

ال�سناعي���ة والتعدي���ن )Aidmo( و اأجهزة 

التقيي�س العربية يوم 25 مار�س من كل عام 

بالي���وم العربي للتقيي����س،  وي�سدر املدير 

العام بهذه املنا�سبة بياناً ي�سلط فيه ال�سوء 

عل���ى اأهمي���ة املوا�سف���ات القيا�سي���ة ون�رش 

الوعي باأهمية ومنافع التقيي�س الذي مينح 

ثق���ة امل�ستهل���ك، ويوفر له ح���اًل اقت�سادياً 

للم�س���اكل الفنية، ويوؤمن ال�سالمة وال�سحة، 

ويحمي املمتلكات من االأخطار ويح�سن اأداء 

وجودة املنتجات وال�سلع واخلدمات.

وب���ني اأن املوا�سفات القيا�سية تعمل 

على ت�رشيع وترية طرح املنتجات واخلدمات 

اجلدي���دة وتع���زز التنمية االقت�سادية يف ال���دول النامية، اإ�سافة اإىل 

اأنها ت�ساه���م يف خلق الثقة لدى املنت���ج وامل�ستهلك، الأنها و�سعت 

يف بيئ���ة ي�سودها االنفتاح وال�سفافية، حي���ث ت�ساهم جميع االأطراف 

املعني���ة يف اإعدادها. فهي بذلك متن���ح الثقة لدى ال�سانع يف قدرته 

عل���ى الول���وج االآمن اإىل االأ�س���واق العاملية واثقاً من ج���ودة منتجاته 

على امل�ستوى العاملي. وتعطي الثق���ة لدى امل�ستهلك الإدراكه باأن 

ه���ذه املنتجات و�سعت على ا�س�س ومعايري تراعي ال�سحة وال�سالمة 

وحتافظ على البيئة وتلبي متطلباته اليومية.

وم���ن هذا املنطلق كان �سعار الي���وم العربي للتقيي�س للعام 

2014 ه���و »التقيي����س مين���ح الثق���ة ويح�س���ن جودة احلي���اة« اإذ 

اإن فاعلي���ة النظ���م واملنتج���ات واخلدم���ات املتوقعة ه���ي نتيجة 

اخل�سائ����س االأ�سا�سية املح���ددة يف املوا�سف���ات القيا�سية التي 

تاأخذ اجلودة وال�سالمة والكفاءة والفاعلية والتوافقية واملحافظة 

على البيئة بعني االعتبار عندما يتعلق االأمر باملنتجات واخلدمات؛ 

كما اأن ن�ساط القيا�س واملعايرة وفق املوا�سفات الدولية ي�سمن 

حقيق���ة اإتقان اإع���داد ه���ذه املوا�سفات 

والتحق���ق م���ن مطابقته���ا، حي���ث ت�سكل 

معايري/اأدوات ط���رق الفح�س واملعايرة 

واإج���راءات التحقق من املطابق���ة اأ�سا�س 

اتفاقي���ات االعرتاف املتب���ادل ب�سهادات 

املطابقة وعالمات اجلودة مبا يي�رش تبادل 

ال�سلع واخلدمات.

واأغتنم هذه املنا�سبة الأ�سيد باأجهزة 

االعتم���اد  واأجه���زة  ووح���دات  التقيي����س 

واملرتولوجي���ا يف ال���دول العربية ودورها 

يف اإط���ار اللجان اال�ست�ساري���ة يف املنظمة، 

والت���ي اأثم���رت جهوده���ا وتعاونه���ا م���ع 

املنظمة يف حتقيق عدد من االجنازات خالل 

الف���رتة املا�سية اأهمها اجلهاز العربي لالعتماد واتفاقية االعرتاف 

املتبادل ب�سه���ادات املطابقة وعالمات اجلودة، والتح�سري الإطالق 

الدورة االأوىل للجائزة العربية للجودة. اإ�سافة اىل الربنامج العربي 

للمرتولوجي���ا القانوني���ة والربنام���ج العربي للمرتولوجي���ا العلمية 

وال�سناعية.

ومن املوؤمل اأن ت�ساهم هذه االجنازات واجلهود اإىل جانب اإعداد 

املوا�سف���ات القيا�سية العربي���ة املوحدة التي بلغ���ت حتى تاريخه 

9306موا�سف���ة، يف توف���ري ال����رشوط الفنية واملو�سوعي���ة لتطوير 

العم���ل العربي امل�سرتك يف جم���االت التقيي�س واجلودة، وامل�ساهمة 

بالت���ايل يف حتقي���ق ج���ودة املنتج���ات العربية ورف���ع تناف�سيتها يف 

االأ�سواق العربية والعاملية، اىل جانب م�ساهمتها يف توفري متطلبات 

جناح منطقة التج���ارة احلرة العربية الكربى واإقامة االحتاد اجلمركي 

بني الدول العربية وفق قرارات القمة العربية.

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين تحتفل باليوم العربي 
للتقييس تحت شعار: »التقييس يمنح الثقة ويحسن جودة الحياة«

ملف التقييستقاريــــر

حممد بن يو�سف

املدير العام للمنظمة العربية

للتنمية ال�سناعية والتعدين
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عقدت اللجنةالدائمة ملكافحة املمار�سات 

ال�س���ارة يف التج���ارة الدولية لدول جمل�س 

التا�س���ع  اجتماعه���ا  اخلليج���ي  التع���اون 

ع����رش بتاري���خ 12-13 مار����س 2014 يف 

دول���ة الكوي���ت، وتراأ����س االجتم���اع الذي 

عق���د يف مبن���ى الهيئ���ة العام���ة لل�سناعة 

رئي�س ال���دورة احلالي���ة املهند�س/ خالد 

عب���د الرحم���ن الفه���د نائب املدي���ر العام 

للتنمي���ة والرتاخي����س ال�سناعي���ة، وق���د 

رح���ب يف بداية االجتم���اع باأع�س���اء اللجنة 

اأ�سحاب ال�سع���ادة وكالء ال�سناعة يف دول 

جمل����س التع���اون، واطلع���ت اللجن���ة على 

ج���دول االأعم���ال وا�ستمع���ت اللجنة كذلك 

لتقرير املدير العام ملكتب االأمانة الفنية 

ملكافح���ة املمار�سات ال�س���ارة يف التجارة 

الدولي���ة ال�سي���د/ ريح���ان مب���ارك فاي���ز، 

وناق�ست املو�سوع���ات املطروحة، والتي 

منه���ا م�ستج���دات ت�سدي���ق دول جمل����س 

الكويت استضافت االجتماع الـ 19 للجنة الدائمة لمكافحة 
ملف التقييستقاريــــر
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الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون 

التع���اون عل���ى القانون املوح���د ملكافحة 

االإغ���راق والتدابري التعوي�سية والوقائية، 

حي���ث اأف���اد رئي�س وفد دول���ة الكويت يف 

االجتماع الدكتور/ عبد اهلل �سعد الهاجري 

مدي���ر اإدارة التنمية والدعم ال�سناعي باأن 

القانون امل�سار اإليه ق���د اأحيل اإىل ملج�س 

االأم���ة بع���د م�سادقته من جمل����س الوزراء 

املوق���ر، كم���ا زود مكت���ب االأمان���ة الفنية 

الدول االأع�ساء بن�سخة مرتجمة من القانون 

املوحد ملكافح���ة االإغراق، وذلك الإبداء اأى 

مالحظات عل���ى الرتجمة، اأم���ا فيما يتعلق 

مبتابعة ق�سايا االإغراق والدعم واالإجراءات 

الوقائية مع دول املجل�س فقد مت التاأكيد 

على اأهمية تبادل املعلومات اخلا�سة بها 

بني مكتب االأمانة الفنية والدول االأع�ساء، 

وق���د مت اأي�ساً اعتماد اآلي���ة جمع البيانات 

املتعلق���ة بتحقيق���ات الق�سايا املذكورة 

من الدول االأع�ساء. 
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انعقدت فعالي���ات الندوة اخلليجي���ة اخلام�سة 

ع����رشة ح���ول التبغ والتج���ارة يف �سلطن���ة عمان، 

بتنظيم من وزارة ال�سحة بالتعاون مع املكتب 

التنفي���ذي ملجل����س وزراء ال�سحة بدول جمل�س 

التع���اون ومنظم���ة ال�سح���ة العاملي���ة، و�سمت 

الندوة عددا من اأوراق العمل منها تاأثري التجارة 

وحتريره���ا على جائحة التب���غ العاملية وتقدمي 

اأمثل���ة من بع�س الدول، ومت ا�ستعرا�س كيفية 

�سم���ان الت���اآزر بني اأه���داف ال�سح���ة والتجارة 

ومت تق�سي���م امل�ساركني عل���ى جمموعات عمل 

ملناق�س���ة اتفاقي���ات منظمة التج���ارة الدولية 

املتعلقة بالتبغ والتج���ارة وبروتوكول الق�ساء 

عل���ى االجت���ار غ���ري امل����رشوع مبنتج���ات التبغ ، 

والعنا����رش الفعال���ة وراء جناح برنام���ج مكافحة 

التبغ وامللكية الفكري���ة : احلقوق والتحديات 

التي تواج���ه التغليف الب�سي���ط ملنتجات التبغ 

ومكافح���ة التبغ وعالقته باال�ستثم���ار والتجارة 

والتقلي���ل م���ن خماط���ر املطالب���ات مبوج���ب 

اتفاقات اال�ستثم���ار الدولية، ونظرة عامة على 

بروتوك���ول الق�س���اء عل���ى اجتار غ���ري امل�رشوع 

مبنتجات التب���غ ودخوله حيز النف���اذ، والف�سح 

عمان استضافت الندوة الخليجية 
ملف التقييستقاريــــر
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الخامسة عشرة حول  )التبغ والتجارة(

اجلمركي للتبغ وتتبع االثر وعر�س جتارب بع�س 

ال���دول  يف مكافحة تهري���ب التبغ،  واتفاقيات 

التج���ارة احلرة ب���ني �سلطنة عم���ان والواليات 

املتحدة االمريكية وتاأثريها على جهود مكافحة 

التب���غ ، و�سم���ان االمتثال التفاقي���ات التجارة 

وتدخ���ل دوائر �سناعة التب���غ يف برامج مكافحة 

التب���غ يف اقليم ����رشق املتو�سط وعر�ست جميع 

التو�سيات التي �ستخرج بها الندوة .

 وتعترب هذه الندوة اإ�سافة ملزيد من اقرتاحات 

الط���رق ملكافح���ة التب���غ، حيث ميك���ن ابتكار 

اأ�ساليب جديدة وفعالة يف مكافحة انت�سار التبغ 

)ال�سجائ���ر – املع�سل – ال�سي�س���ة االلكرتونية 

– ال�سجائ���ر االلكرتونية .... ال���خ( يف املنطقة 
والأهمية هذا املو�سوع �سارك ممثلون من دول 

جمل�س التعاون، وق���د �سارك من دولة الكويت 

ممثل الهيئة العامة لل�سناعة املهند�س / فالح 

مبارك احلجرف.

علم���ا ب���ان الهيئة تق���وم بالرقاب���ة على دخول 

منتجات التبغ من حيث البيانات الظاهرية على 

املنتج، باالإ�سافة اىل وزارة ال�سحة التي تقوم 

بفح�س مكونات املنتج.
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Accreditation provides peace of mind and assurance to both business and 
consumers that the products and services they are using in daily life have been
verified by conformity assessment bodies against national and international
standards.  The on-going work of the IAF and ILAC as the appointed authorities
to which accreditation bodies comply, provides additional re-assurance and
confidence that transcends frontiers and the subsequent acceptance of 
accredited certification in multiple markets, based on one accreditation.

يحتف���ل الع���امل يف التا�سع م���ن �سهر يوني���و 2014م بي���وم االعتماد 

العاملي ال�سابع جتاوبا مع قرار املنظمتني الدوليتني لالعتماد:-

.)ILAC( املنظمة الدولية العتماد املختربات -

.)IAF( املنتدى الدويل لالعتماد -

اللت���ان اتفقتا على حتدي���د تاريخ 9 يونيو من كل ع���ام ليكون اليوم 

الذي يت���م فيه االحتفال عامليا باالعتماد كخدم���ة اأ�سا�سية يف �سل�سلة 

تقييم املطابقة للمنتجات واخلدمات.

وقد مت يف هذا العام اختيار �سعار يوم االعتماد ليكون مرتبطا بتوفري 

الطاقة وهو:- 

 DELEVERING« بالطاق���ة«  االإم���داد  عملي���ة  يف  الثق���ة  »ن����رش 

»CONFEDANCE IN THE PROVESION OF ENERY
واختيار ال�سعار لهذا العام يعك�س االأهمية الق�سوى للثقة التي تقدمها 

خدمات االعتماد لعمليات االإم���داد بالطاقة، ومن البديهي اأن عمليات 

االإم���داد بالطاقة ت�سم���ل املئات من اخلطوات التي ت���وؤدي يف النهاية 

اإىل اإم���داد امل�ستهلك بالطاقة، ويف ظل التناق�س املتنامي يف م�سادر 

الطاقة اأ�سبح من االأهمية باأن يتم ن�رش الثقة يف كل هذه اخلطوات.

وق���د مت اختيار هذه ال�سف���ة لهذا العام »الثقة« نظ���را الأن الثقة هي 

املبداأ االأ�سا�سي يف عملية االعتماد، فاإن املعنى احلقيقي العتماد جهة 

ما هو االعرتاف العاملي بالكفاءة الفنية واالإدارية وبقدرة جهة التحقق 

من املطابقة على القيام بتزويد ال�سوق مبنتجاتها وخدماتها بطريقة 

موثوقة وفقاً ملتطلبات املوا�سفات الدولية ذات ال�سلة ومنها توؤدي 

اإىل حتقيق الهدف االأ�سا�سي وهو ت�سهيل التباداللتجاري.

ه���ذه العالق���ة والتي تطب���ق على جميع اأجه���زة االعتم���اد واملختربات 

واجهزة التفتي����س واجهزة االإجازة مبختل���ف احجامها وخمتلف درجات 

ن�سوجها وجماالتها واقت�سادياتها.

وبهذه الطريقة يتم حتقيق اأهداف اتفاقيات التجارة الدولية )اتفاقية 

اإزال���ة العوائق الفني���ة TBT( بتحرير التجارة الدولي���ة والذي ينادي 

مببداأ: املنتج الذي مت اختباره يف مكان ما، يقبل يف اأي مكان يف العامل 

بدون احلاجة اإىل اإعادة االختبار.

وت�سارك دولة الكويت متمثلة بالهيئة العامة لل�سناعة اأجهزة االعتماد 

الوطنية واالإقليمية يف دول العامل يف االحتفال بهذا اليوم لرفع م�ستوى 

املعرفة والوع���ي باأهمية اأن�سطة االعتماد وعالقته���ا بت�سهيل التجارة 

الدولية وحماية للم�ستهلك من خ���الل احل�سول على منتجات وخدمات 

موثوق بها.

وعلى م�سارف احتفالية اليوم العاملي ال�سابع لالعتماد فقد مت االآتي:

<  يف �سهر مايو 2013، قرر جمل�س اإدارة هيئة التقيي�س لدول جمل�س 
التع���اون ل���دول اخللي���ج العربية يف اجتماع���ه ال�سابع ع����رش باعتماد 

اتفاقي���ة مرك���ز االعتماد اخلليجي وب���دء اأعماله ابتداء م���ن 1 يناير 

2014م.

<  يف �سه���ر �سبتم���رب 2013م، ح�سل���ت اإدارة خمت���ربات اجلودة على 
 ISO/IEC االعتماد ال���دويل وفقا ملتطلبات املوا�سف���ة الدولية

17025 واالع���رتاف العامل���ي بالنتائج ال���واردة يف تقارير االختبار 

ال�س���ادرة من خمت���رب الن�سيج وخمت���رب االأ�سباغ وخمت���رب الكيمياء 

وخمترب مواد البناء.

<  يف �سه���ر دي�سمرب 2013م، مت ا�سدار قرار اإداري با�ستحداث ق�سم 
�سوؤون االعتم���اد يف الهيئة العامة لل�سناع���ة لتمثيل دولة الكويت 

وطنيا يف كل ما يخت�س بن�ساط االعتماد.

مم���ا يدلل على اأن الهيئة العامة لل�سناعة تعزز من جهودها يف تطبيق 

اأن�سطة االعتماد واال�ستمرارية يف رفع م�ستوي املعرفة والتوعية باأهمية 

ن�س���اط االعتماد على امل�ستوى الوطن���ي واالإقليمي ملواكبة التطورات 

العاملية.

اإعداد: املهند�سة/ مع�سومة اأكرب

رئي�س فريق جودة املختربات

9 يونيو االحتفال بيوم االعتماد العالمي

ملف التقييستقاريــــر
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World 
Accreditation Day

9 June 2014

Accreditation: Delivering confidence in the provision of energy
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خا�س - »ال�سناعة والتنمية« :

 

بحكم  اأجمع،  العامل  حديث  اليوم  باتت  النفايات  تدوير  �سناعة 

دورها االقت�سادي الفعال يف كل دول العامل، وعلى الرغم من اأهمية 

هذه ال�سناعة عامليا، اإال اأن اجلهود للتقدم بهذه ال�سناعة يف البالد 

ما زالت حمدودة، فلم تفكر الكويت قط يف اإن�ساء مراكز لال�ستفادة 

وطنية  ث��روة  تعد  والتي  يوميا،  تهدر  التي  املخلفات  هذه  كل  من 

ت�سمل  التي  ال�سلبة  املخلفات  عن  ناهيك  هذا  مهملة،  جداً  �سخمة 

وخملفات  واالأوراق،  واالأخ�ساب،  والزجاج،  احلديد،  من  االأطنان  اآالف 

املباين من خر�سانات وطابوق وغريها، والتي يعترب اال�ستثمار فيها 

من اال�ستثمارات الناجحة، التي يغفل عنها الكثري، فلو مل تكن هناك 

توجه  ملا  املخلفات،  تدوير  �سناعة  من  كبرية  اقت�سادية  عائدات 

تعتمد  االأوروبية  ال��دول  فبع�س  بقوة،  فيها  اال�ستثمار  نحو  الغرب 

ب�سكل كامل على تدوير املخلفات، وتبني ا�سرتاتيجياتها االقت�سادية 

اأن هذه امل�ساريع باتت  انطالقاً من هذه ال�سناعة،  وهذا موؤ�رش على 

م�ساريع ناجحة، ولو اأن ان�ساء 

النفايات،  لتدوير  م�سنع 

اإال  فوائده  من  يكن  مل 

املحافظة على البيئة 

�سبباً  ه���ذا  ل��ك��ان 

كافياً الإن�ساء هذا 

ونحن  امل�����س��ن��ع، 

بكل تاأكيد نحتاج اإىل مثل هذه امل�ساريع التي تعترب رافداً مهماً من 

روافد االقت�ساد.

ومما ال�سك فيه اأن الكويت حتتاج اإىل طرح توجه قوي، يهدف اإىل 

تبني تقنيات من اأجل تدعيم �سبل الرثوة الوطنية يف تدوير النفايات، 

البحث  بد من  مالية كبرية، وال  النفايات ت�سكل ثروة  اأن تلك  بحكم 

ال�سناعية وغري  النفايات  بتدوير  التي تعنى  التقنيات احلديثة  عن 

ال�سناعية، واملوؤكد اأي�سا اأن تدوير كل النفايات �سيمكن الكويت من 

احل�سول على عائدات مادية كبرية ت�سب يف م�سلحة االقت�ساد، اإذ اإن 

اأغلبية الدول املتقدمة انتهجت منذ ع�رشات ال�سنني نهج اال�ستفادة 

من كل خملفاتها من اأجل اإ�سافة موارد دخل جديدة، ويف ذات الوقت 

التخل�س مما يطلق عليه »مرادم نفايات« اإذ تقوم هذه الدول ب�سكل 

متعددة،  �سناعات  اإىل  وحتويلها  التدوير،  خمرجات  مبعاجلة  مبا�رش 

ومواد اأخرى ميكن اال�ستفادة منها يف اأكرث من جمال اقت�سادي .

تقوم  التي  ال�سناعة  باأنها  النفايات،  تدوير  اإعادة  �سناعة  تعرف 

على  ت�ساعد  ومفيدة،  جديدة  �سلع  اإىل  الفائدة  عدمية  ال�سلع  بتحويل 

االإنتاج ال�سناعي الوطني، وتعزز قطاعات االقت�ساد الوطني،  ازدهار 

دخل  موارد  وت�سيف  القطاعات،  من  ذلك  وغري  وجت��ارة،  �سناعة،  من 

على  وحتافظ  امل��وارد،  من  العديد  وتوفر  الوطني،  لالقت�ساد  جديدة 

البيئة من التلوث، وحتد من اال�ستهالك غري امل�سوؤول للمنتجات وموارد 

الطبيعة . وت�سم �سناعة اعادة التدوير عدة جماالت،مثل تدوير الورق، 

تدوير املخلفات، البال�ستيك، احلديد، وغري ذلك من املواد التي ميكن 

حتويلها اإىل �سلع مفيدة، ميكن اال�ستفادة منها الأغرا�س متنوعة .

فر�سا  متثل  والنفايات  املخلفات  تدوير  م�سانع  اأ�سبحت  وقد 

ا�ستثمارية ممتازة للكثري من امل�ستثمرين الذين يبحثون عن جماالت 

العامل  دول  معظم  توجه  من  انطالقاً  وذل��ك  تقليدية،  غري  ا�ستثمار 

اإهدار  البيئة، وتقليل  �سنوات عدة يف �سلك طريق احلفاظ على  منذ 

املنتجات املختلفة واملخلفات، من خالل اال�ستفادة منها يف ت�سنيع 

منتجات جديدة. وتتميز م�سانع تدوير النفايات واملخلفات باأنها قليلة 

التكلفة، وال حتتاج اإىل روؤو�س اأموال كثرية، وتتميز اأي�سا باأنها عالية 

الربح، وم�سدر الإنتاج مواد ا�ستهالكية كثرية ومتنوعة، قد تكون اأحيانا 

رخي�سة الثمن، لذلك يقبل عليها الكثري من امل�ستثمرين الباحثني عن 

فر�س ا�ستثمارية، تتوافر فيها هذه املوا�سفات وال�رشوط.

لماذا هي مهملة في الكويت حتى اآلن ولم يستفد منها ؟!

تدوير النفايات .. صناعة واعدة
تحقق الربح وتحمي البيئة 

تحقيق صناعي
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نظراً الأن �سناعة تدوير النفايات يف الوقت 

الذي  الرابح،  ال�سباق  فر�س  اأ�سبحت  الراهن 

تراهن عليه  كثري من الدول يف دخول قطاعات 

ال�سلطة  ا�ستدركت  فقد  خمتلفة،  �سناعية 

وتبلور  املهملة،  الرثوة  هذه  اأهمية  الت�رشيعية 

الظفريي  من�سور  د.  النائب  تقدمي  يف  ذل��ك 

االإ�رشاع  ب�رشورة  االأم��ة،  جمل�س  يف  برغبة  اقرتاح 

يف �سناعة تدوير املخلفات، ومزيد من االهتمام 

ت�سكل  اأن  املمكن  من  التي  ال�سناعة،  بهذه 

وقت  يف  القومي،  للدخل  وه��ام��اً  كبريا  راف���داً 

م�سادر  لتنويع  احلاجة  اأم�س  يف  هي  الكويت 

التي  الدخل  اأحادية  الدخل، واخلروج من دائرة 

تدور فيها منذ عقود.

نتيجة  الظفريي:  النائب  اق��رتاح  يف  وج��اء 

باحلرق  �سواء  القمامة،  من  التخل�س  خلطورة 

على  كبرية  اأ����رشار  م��ن  ت�سببه  وم��ا  دفنها،  اأو 

مثل  �سامة،  غ��ازات  وانبعاث  االن�سان،  �سحة 

النباتي،  الغطاء  وقتل  الكربون،  اك�سيد  ثاين 

وانبعاث ملوثات  االأر����س،  ح��رارة  ورف��ع درج��ة 

غازية خطرية على ال�سحة العامة، اأقرتح اإعادة 

تدوير املخلفات التي توؤدي اإىل فوائد عديدة، 

يتبعه  وما  البيئي،  التلوث  تقلي�س  اأهمها  من 

االن�سان،  �سحة  وحت�سن  االأم��را���س،  تراجع  من 

باإبطاء  الطبيعية  املواد  على  ال�سغط  وخف�س 

يف  القمامة  ا�ستخدام  من  ا�ستنزافها،  معدالت 

ال��ورق، وتوفري فر�س عمل، حيث متر  �سناعة 

�سناعة تدوير املخلفات مبراحل عديدة . ويعد 

اهتمام ال�سلطة الت�رشيعية مبو�سوع اإعادة تدوير 

املخلفات نقطة حتول هامة يف اإعطاء املزيد من 

االهتمام بهذه ال�سناعة م�ستقبال .

ثالثة م�سانع جديدة

لالهتمام  ال��ك��وي��ت  حت��رك  ب��دء  اط���ار  ويف 

النفايات، زف مدير عام بلدية  ب�سناعة تدوير 

الأهل  ب�رشى  ال�سبيح،  اأحمد  املهند�س،  الكويت 

الكويت، بانفراجة قريبة حتل م�ساكل التخل�س 

اأن  موؤكدا  واالإن�سائية،  ال�سلبة  النفايات  من 

الإدارة  ج��دي��دة  م�سانع   3 الإن�ساء  خطة  هناك 

وتدوير النفايات يف الكويت .

وقال ال�سبيح يف ت�رشيحات نقلتها و�سائل 

طرحت  التي  امل�رشوعات  اإن  املحلية،  االإع��الم 

وجار تفعيلها تتناول، معاجلة النفايات البلدية 

اأهمية  مبينا  االن�سائية،  واملخلفات  ال�سلبة 

والذي  االن�سائية،  النفايات  معاجلة  م�����رشوع 

م�ستوى  على  ان�سائه  يف  �سباقة  الكويت  كانت 

املنطقة العربية، ومت افتتاحه وت�سغيله موؤخرا 

بنظام ال� ))B.O.T((، ويدار حتت ادارة ال�رشكة 

العربية  وال�رشكة  البيئة،  حلماية  ال�سناعية 

اأن  مو�سحا  ال�سناعية،  للم�رشوعات  الدولية 

الهدم  عمليات  عن  الناجتة  النفايات  متو�سط 

يقدر ما بني 18 و 20 الف طن يوميا، وم�رشوع 

اإىل  يهدف  ال�سلبة  البلدية  النفايات  معاجلة 

واال�ستفادة  النفايات،  تلك  وف��رز  ا�ستقبال 

ردم  موقع  وتنفيذ  ت�سميم  اإىل  اإ�سافة  منها، 

من  املتبقية  النفايات  من  للتخل�س  �سحي، 

النفايات  اأما  علمية.  باأ�سباب  املعاجلة  م�سانع 

6000 طن يوميا، واآخر  ب�  غري ال�سلبة فتقدر 

ينتج  الكويت  يف  الفرد  اأن  توؤكد  االح�ساءات 

من  يوميا  ج��رام  كيلو   2 اإىل   1.5 يقارب  ما 

املخلفات، وهذا من اأكرب املعدالت العاملية. 

غياب اال�سرتاتيجية

من  الكويت  متنع  التي  املعوقات  وع��ن 

حتقيق تطور يف �سناعة اعادة تدوير املخلفات 

ايكويت  ل�رشكة  التنفيذي  الرئي�س  يقول   ،

اأحمد  حممد  املهند�س   ، للبرتوكيماويات 

الإ�سرتاتيجية  الدولة  امتالك  عدم  اإن  ح�سني ، 

متكاملة ومنا�سبة للتعامل مع اإعادة اال�ستخدام 

والتدوير، يعد اأهم هذه املعوقات ، خ�سو�سا 

اجلهات  وتن�سيق  وت�سجيع  دع��م  قلة  ظل  يف 

نحو  ال�ساعية  واملبادرات  لل�رشكات  احلكومية 

تدوير املخلفات، ي�ساف اإىل ذلك، عدم وجود 
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ح�سني :

اال�سرتاتيجية  غياب 

املــــتــــكــــامــــلــــة اأهــــــم 

اإعادة  معوقات �سناعة 

والتدوير اال�ستخدام 
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بعمليات  للقيام  متكاملة  �سناعية  من�ساأة 

التدوير ب�سورة تامة من خالل ف�سل املخلفات 

وتنظيفها ومعاجلتها ومن ثم تدويرها، كذلك 

ال ميكن اإغفال �سعف الوعي املجتمعي باأهمية 

عامل  وهو  ككل،  اال�ستخدام  واإع��ادة  التدوير 

ثقايف واجتماعي يف غاية االأهمية ل�سمان �سحة 

التطبيق.

الفوائد  من  العديد  هناك  اأن  ح�سني  ويرى   

تدوير  اع��ادة  عملية  من  تتحقق  اأن  ميكن  التي 

واملحافظة  البيئة  حماية  اأهمها  من   ، النفايات 

م���رادم  م��ن  ال��ن��اجت��ة  االأ������رشار  وتقليل  عليها، 

ال�ساحلة  االأرا�سي  م�ساحات  وزي��ادة  النفايات، 

لل�سكن، وكذلك امل�ساهمة يف تنويع م�سادر الدخل 

م�سريا  جديدة.  و�سناعية  جتارية  فر�س  واإطالق 

العديد من  النفايات يف  ا�ستخدام  اأنه ميكن  اإىل 

ال�سناعات ذات االأهمية الوا�سحة لدولة الكويت، 

ا�ستهالك  معدالت  يف  الكبري  الت�ساعد  ظل  يف 

الطاقة، حيث ترتفع هذه املعدالت �سنويا بن�سبة 

8% ، لذلك ميكن تكري�س وتخ�سي�س اإعادة تدوير 

وا�ستخدام النفايات يف توليد الطاقة الكهربائية 

كما يتم يف بع�س الدول ، وهذا ي�ساهم يف اإيجاد 

م�سادر بديلة للطاقة مع املحافظة على امل�سادر 

ت�سكيل  واأي�سا  والغاز،  النفط  مثل  التقليدية 

قاعدة اإ�سافية لل�سناعات البال�ستيكية حيث اأن 

30 % من  البال�ستيكية ت�سكل ما يقارب  املواد 

ما  �سنويا  الكويت  وت�ستهلك  النفايات،  جمموع 

من  ت�سنيعها  يتم  كي�س  مليارات   6.5 يقارب 

وغريهما،  والبال�ستيكية  الورقية  املواد  خمتلف 

 6 الفرد  ا�ستهالك  ن�سيب  متو�سط  ي�سل  حيث 

ال�سناعات  من  العديد  وكذلك  يوميا،  اكيا�س 

ذات العالقة مبا يتم ا�ستخال�سه وف�سله من مواد 

واخل�سب  احلديد  مثل  كنفايات  رميها  يتم  خام 

والورق وغريهما.

اإع��ادة  عملية  يف  »اي��ك��وي��ت«  جتربة  وع��ن 

التدوير عرب اطالق م�رشوع اعادة ا�ستخدام مياه 

امل�سانع ، واعادة ا�ستخدام ثاين اك�سيد الكربون 

ح�سني  يوؤكد   ، والغذائية  ال�سناعية  لالأغرا�س 

ا�ستخدام مياه  واإعادة  اأهمية م�رشوع تر�سيد  اأن 

اأك�سيد  ثاين  ا�ستخدام  اإعادة  وم�رشوع  امل�سانع 

الكربون ال تنبع من كونهما االأوليني من نوعهما 

على م�ستوى ال�رشق االأو�سط ودولة الكويت، بل 

ي�ستمدان اأهميتهما امللمو�سة واأثرهما الوا�سح 

من كونهما من اأف�سل م�ساريع اإعادة ا�ستخدام 

نطاق  على  والغازية  ال�سائلة  امل��واد  وتدوير 

يف  تطبيقها  ميكن  ري���ادة  ي�سكل  مب��ا  وا���س��ع، 

اجلهات  خمتلف  قبل  من  املجاالت  من  العديد 

يف دولة الكويت. مبينا اأن »ايكويت » �ساركت 

ذات  والفعاليات  امل��وؤمت��رات  من  العديد  يف 

املخلفات  مع  والتعامل  البيئة  بحماية  العالقة 

العديد  ب��اإط��الق  ال�رشكة  قامت  حمليا،  حيث   ،

من املبادرات ذات العالقة، منها تاأ�سي�س اأول 

الكويت  دولة  يف  اخلا�س  للقطاع  بيئي  خمترب 

واأول اأبراج يف دولة الكويت لتربيد مياه البحر، 

اأول �رشكة عاملية تنال  اأن »ايكويت« تعد  كما 

للرعاية  العاملية  املنظمة  واعتماد  �سهادة 

امل�سوؤولة ذات العالقة بو�سع �سوابط املحافظة 

ال�سناعية،  لل�رشكات  وحمايتها  البيئة  على 

ذات  التوعوية  املبادرات  من  جمموعة  وهناك 

ال  كذلك  واأقاربهم.  ال�رشكة  مبوظفي  العالقة 

ميكن اإغفال اأهمية التوعوية املجتمعية ودورها 

يف تطبيق خمتلف املبادرات خ�سو�سا ما يتعلق 

مبو�سوع حيوي مثل التدوير واإعادة اال�ستخدام، 

من  للحد  اال�ستهالكي  ال�سلوك  تر�سيد  واأي�سا 

االإ�سارة  من  البد  وهنا  النفايات،  كمية  ت�سخم 

ال�رشكات  من  قامت جمموعة  هام حيث  اأمر  اإىل 

كع�سو  اي��ك��وي��ت  ���رشك��ة  فيها  مب��ا  اخلليجية، 

موؤ�س�س، قبل �سنوات باإطالق االحتاد اخلليجي 

للبرتوكيماويات والكيماويات )جيبكا( لغر�س 

دعم كل ما فيه دعم اقت�ساديات دول اخلليج 

وتطورها ال�سناعي، وهذه االأمور من دون �سك 

اجلوانب  كافة  م��راع��اة  دون  تتم  اأن  ميكن  ال 

وم�سلحة  منفعة  ل�سمان  العالقة،  ذات  البيئية 

جيبكا  قام  املنطلق،  هذا  ومن  االأف���راد.  كافة 

بتنظيم واإطالق العديد من الدورات التدريبية 

تحقيق صناعياستطالع صناعي

احلرمي:

الكويت  يف  الــنــفــايــات 

اإحدى الرثوات االقت�سادية 

ال�سخمة ويجب اال�ستفادة 

منها ب�سكل متطور 
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العملية  والفعاليات  االإر���س��ادي��ة  وال��ن��دوات 

مبادرة  مثل  البيئة،  على  املحافظة  �سبيل  يف 

تت�سمن  التي  النفايات«  من  خالية  بيئة  »نحو 

اخلليج  م�ستوى  على  الفعاليات  من  جمموعة 

وكيفية  الربية  واملناطق  ال�سواطئ  لتنظيف 

تدوير النفايات وغريها.

معوقات كثرية ل�سناعة واعدة

تدوير  اإع���ادة  �سناعة  اأن  ح�سني  واأك���د 

النفايات يف الكويت تب�رش بفر�س ا�ستثمارية 

مربحة، وبرغم اأنها �سناعة مربحة جدا، وتعود 

الوطني،  االق��ت�����س��اد  ع��ل��ى  ك��ب��رية  ب��ف��ائ��دة 

باالإ�سافة اإىل اأن هذه ال�سناعة ميكن اأن توفر 

مئات بل اآالف الفر�س الوظيفية، لكنها وبرغم 

كل ذلك مل جتد الت�سجيع املنا�سب واالهتمام 

ال�سناعة  هذه  يف  اال�ستثمار  ويعوق  الكايف، 

كثري من املعوقات على راأ�سها �سعف الوعي 

والقوانني،  االأنظمة  �سالحية  وعدم  البيئي، 

التي ميكن اأن ت�سجع هذه ال�سناعة، اأما املعوق 

ال�سناعة، فيتمثل يف نق�س  امام هذه  االأكرب 

الدقيقة  البيانات  اإذ ي�سكل نق�س  البيانات، 

عن مكونات وكميات النفايات ال�سلبة عائقاً  

اإذ  ال�سناعة،  هذه  يف  اال�ستثمار  اأم��ام  كبرياً 

واأي  تقريبية،  املوجودة  االأرق��ام  اأغلبية  اأن 

يحتاج  ال�سناعة  ه��ذه  دخ��ول  يفكر  م�ستثمر 

واملعلومات  البيانات  اإىل  اأ�سا�سي  ب�سكل 

الدقيقة والوا�سحة، حتى ي�ستطيع اأن يحدد، 

هل اال�ستثمار يف هذه ال�سناعة مربح اأم ال؟ فال 

ميكن اأن يقبل اأي م�ستثمر على ان�ساء م�سنع 

اعادة تدوير خملفات يتكلف ماليني الدنانري 

من دون اأن يكون على معرفة تامة من خالل 

النفايات يف هذه  الدقيقة، هل حجم  االرقام 

الدولة يكفي لت�سغيل هذا امل�سنع اأم ال؟ وما 

نوعية هذه النفايات؟ وكيف �سيح�سل عليها؟ 

وهذا كله عرقل كثريا انطالق هذه ال�سناعة، 

ومل حتقق حتى االآن االأهداف املرجوة منها. 

ثروة مهمة

تدوير  �سناعة  م��ن  اال�ستفادة  ���س��اأن  ويف 

املخلفات، يقول اخلبري النفطي، كامل احلرمي، 

ال��رثوات  اإح���دى  الكويت  يف  النفايات  تعترب 

هي  احلقيقية  وال��رثوة  ال�سخمة،  االقت�سادية 

متطور،  ب�سكل  النفايات  هذه  من  اال�ستفادة 

لذلك البد  البيئة ويحافظ عليها،  يخدم حماية 

متطورة  وتكنولوجيا  حديثة  تقنية  ايجاد  من 

لال�ستفادة من هذه املخلفات واملحافظة على 

لال�ستثمار  اخلا�س  القطاع  ت�سجيع  مع  البيئة، 

املواد  اأن  موؤكدا  املخلفات،  تدوير  �سناعة  يف 

االأولية املتوافرة بالنفايات تعترب ذات فائدة 

اقت�سادية يف املجال ال�سناعي كثرية.

تلقى  ال�سناعة  هذه  اأن  احلرمي،  واأ�ساف 

�سناعة  وه��ى  العامل،  يف  كبرياً  اهتماماً  حاليا 

تتطور ب�سكل متالحق، ورغم تطورها املتالحق 

مرحلة  االآن  حتى  تدخل  مل  الكويت  اأن  اإال  هذا 

اجلدية يف هذه ال�سناعة، وما نراه االآن هو جهود 

حتتاج  ال�سناعة  هذه  اأن  هو  وال�سبب  فردية، 

اأىل  وحتتاج  البداية،  يف  خا�سة  كبري،  دعم  اإىل 

اأهمية  على  حت�س  جديدة  واأنظمة  ت�رشيعات 

هذه ال�سناعة من اأجل حماية البيئة، ف�سال عن 

باالإ�سافة  ه��ذا  الوطني،  لالقت�ساد  فائدتها 

التلوث  من  البيئة  على  احلفاظ  ثقافة  ن�رش  اإىل 

بني افراد املجتمع بكل فئاته، واإن�ساء منظومة 

متكاملة لهذه ال�سناعة التي �ستعمل على اإدخال 

�سناعات جديدة اإىل الكويت توفر فر�س عمل 

للمواطنني، وهذا هو الهدف من اأي ا�ستثمار. 

تطور عاملي م�ستمر

من ناحيته يوؤكد رئي�س جمل�س ادارة �رشكة 

النقي،  حممد  القاب�سة  الكويتية  ال�سناعات 

الوقت  اأ�سبحت يف  النفايات  اأن �سناعة تدوير 

الراهن من ال�سناعات املهمة يف الكثري من دول 

ومن  كبري،  ب�سكل  فيها  العامل  وتقدم  العامل، 

من  اال�ستفادة  يف  الكويت  ت�سارع  اأن  االأج��دى 

هذه التجربة، وتوطني هذه ال�سناعة، الفتا اإىل 

االخرى  الدول  جتارب  من  اال�ستفادة  يجب  انه 

جتارب  وه��ي  امل��ج��ال،  ه��ذا  يف  �سبقتنا  ال��ت��ي 

الكويتي  لالقت�ساد  كبرية  فائدة  وذات  ثرية، 

االأف�سل  التجربة  اختيار  مع  الكويتية،  والبيئة 

من كل هذه التجارب، مبا يتنا�سب مع الكويت 

فيها،  املتواجدة  النفايات  ونوعية  وطبيعتها 

ومما ال�سك فيه اأن جناح هذه ال�سناعة �سيوفر 

مقاوالت  يف  تنفقها  كثرية،  اأمواال  الدولة  على 
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10 مليارات دوالر مهدرة يف ال�سعودية

10 مليارات دوالر، وال�سبب عدم  وفق االح�سائيات تهدر ال�سعودية �سنوياً ما يقارب 

اال�ستفادة من مئات االأطنان من النفايات، التي تهدر من دون تدويرها واال�ستفادة منها 

ب�سكل اأف�سل . ويف الوقت الذي تت�سابق ال�رشكات يف دول العامل على تدوير هذه النفايات 

ي�ستفاد  وال  مكانها،  تراوح  ال�سعودية  يف  النفايات  تزال  ال  منها،  عدة  مبكا�سب  واخل��روج 

منها، بل اأن اأ�رشار اهدارها ال تتوقف فقط عند اخل�سائر املادية، بل هناك اأي�سا اأ�رشار بيئية 

جمة تعاين منها مناطق كثرية يف اململكة،  ناهيك عن تاأثريها ال�سلبي على نق�س االأ�سمدة 

الداعمة للمجال الزراعي يف ال�سعودية. وقد دعت جهات بيئية متخ�س�سة يف ال�سعودية اإىل 

ال�رشوع يف اإن�ساء م�سانع كبرية لتدوير النفايات لال�ستفادة من هذه الرثوة املهملة.

النقي:

على الكويت اال�ستفادة 

من جتارب الدول االأخرى 

ــــتــــي �ــســبــقــتــنــا يف  ال

النفايات  تــدويــر  جمــال 
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النفايات  هذه  من  والتخل�س  النظافة،  عقود 

وحت�سني البيئة يف البالد.

النفايات ثروة �سائعة مل  اأن  النقي  واأو�سح 

بال�سكل املالئم،  االآن  اال�ستفادة منها حتى  يتم 

الكويت،  يف  املعي�سة  م�ستوى  ارتفاع  اأن  مبينا 

وامل�ستوى املايل اجليد لعدد كبري من ال�سكان، 

الدول  من  تعد  الكويت  جعل  الدخول  وارتفاع 

للنفايات، يف املقابل فاإنها  الكبري  االنتاج  ذات 

النفايات  ت��دوي��ر  م��ن  ا�ستفادة  ال��ب��ل��دان  اأق���ل 

اأو  جديدة،  منتجات  يف  �سواء  منها،  واال�ستفادة 

ت�سنيع مواد خام تقوم عليها �سناعات متعددة، 

عملية  يف  الناجحة  ال��ت��ج��ارب  م��ن  اأن  اإىل  الف��ت��ا 

من  وكثري  االأوروبية،  التجارب  النفايات  تدوير 

ال�سناعات يف اأوروبا اأ�سبحت تعتمد على املواد 

امل�سنعة من املخلفات، بل تطورت اأكرث من ذلك 

الطاقة  توليد  يف  املخلفات  ت�ستخدم  واأ�سبحت 

الطاقة  من   %  60 من  اأك��رث  اإن  حتى  النظيفة، 

توفريها  يتم  االأ�سمنت  م�سانع  لت�سغيل  الالزمة 

للحمالت  ونظرا  املخلفات،  ا�ستخدام  خالل  من 

االأوروبية، حول  الدول  بها  التي تقوم  التوعوية 

البيئي  ال��وع��ي  ثقافة  ون�رش  املخلفات،  اأهمية 

على  االأوروب��ي  املواطن  اأ�سبح  الدولة،  هذه  يف 

تدوير  �سناعة  الأهمية  الوعي  من  كبرية  درج��ة 

مهم  ب��دور  يقوم  امل��واط��ن  واأ�سبح  املخلفات، 

به، وت�سليمها يف  يف فرز كل املخلفات اخلا�سة 

تت�سلمها  التي  التدوير،  ل�رشكات  حاويات خا�سة 

عن طريق مقاولني حمليني، وهذا النمط الثقايف 

هذه  من  لال�ستفادة  بالدنا  يف  ي�سود  اأن  نتمنى 

الرثوة املهدرة.

ا�سرتاتيجية للتطوير

من جانبه يرى نائب رئي�س جمل�س االإدارة 

الب�سام،  حامد  القاب�سة،  عربي  جمموعة  يف 

�رشورة اعطاء مزيد من االهتمام ل�سناعة تدوير 

فوائد  من  الدولة  على  �سيعود  ملا  املخلفات 

الفتا  ال�سناعة،  ه��ذه  من  وبيئية  اقت�سادية 

لهذه  العون  يد  الدولة  تقدم  اأن  اأهمية  اإىل 

ال�سناعة، حيث �ستكون هي امل�ستفيد االأكرب 

من نظافة البيئة، ونظافة املدن، و�ستوفر ما 

ينفق �سنويا من ماليني الدنانري على مقاوالت 

اأن  موؤكدا  الكويت،  مناطق  جميع  يف  النظافة 

جدوى  وذات  ناجحة  �سناعة  �سيكون  التدوير 

اقت�سادية اإذا اتبع النظام التخ�س�سي، بحيث 

باإي�سال  وم��ق��اول��ون  و�سيطة  ���رشك��ات  تقوم 

النفايات  م�سادر  من  فرزها  يتم  التي  املواد 

فقط  مهمتها  ت��ك��ون  ال��ت��ي  امل�����س��ان��ع  اإىل 

اال�ستفادة من هذه املواد كمدخالت �سناعية 

نقل  من  اأخرى  �رشكات  ت�ستفيد  بينما  جديدة، 

من  الكثري  �سيوفر  �سك  بال  كله  وهذا  املواد، 

فر�س العمل للمواطنني داخل هذه ال�رشكات.

تكون  تكاد  الكويت  اأن  الب�سام،  واأو�سح 

تدوير  اال�ستفادة من  العامل يف  اأقل دول  من 

الدول  م��ن  اأن��ه��ا  م��ن  ال��رغ��م  على  املخلفات، 

ك��ث��رية االن��ت��اج ل��ل��ن��ف��اي��ات، ل��ذل��ك الب���د من 

واأخ��رى  االأج���ل،  ق�سرية  ا�سرتاتيجية  و�سع 

طويلة، لتحقيق اال�ستفادة الق�سوى من هذه 

ال�سناعة، واال�ستفادة من هذه الرثوة امللقاة 

اأن  اأح��د، وميكن  اليها  ينظر  وال  االر���س  على 

تقام على اأ�سا�سها م�سانع كاملة، تكون داعمة 

 اأكد نائب رئي�س جمل�س االدارة واملدير التنفيذي ل�رشكة املهلب 

للتجارة العامة واملقاوالت خالد العبد الغني، عن اإعادة تدوير النفايات، 

يف لقاء �سابق اأجرته معه »ال�سناعة والتنمية«، اأن �سناعة اعادة تدوير 

االآن، فجميع  االأف�سل حتى  الكويت بال�سكل  النفايات مل ت�ستفد منها 

خملفاتنا من احلديد والنحا�س والبال�ستيك وبع�س املخلفات االأخرى يتم 

ت�سديرها اإىل اخلارج وهذا خطاأ فادح، فهذه مواد ميكن اال�ستفادة منها 

يف قيام �سناعات متطورة، ولالأ�سف هناك من يحارب هذه ال�سناعات 

من اأجل ت�سدير »ال�سكراب« اإىل اخلارج، وهناك من ال�سيا�سيني لالأ�سف 

من يقف ويدافع عن هوؤالء .

واملخلفات �سواء كانت عبارة عن حديد، نحا�س، بال�ستيك، املنيوم، 

ورق، جلود اأو اأي خملفات اأخرى والتي ال عد وال ح�رش لها، هذه كلها مواد 

الدولة  اأولية ت�سلح الإقامة �سناعات عليها، والقيام بت�سديرها خارج 

»خيانة وطنية«، الن من يقوم بهذا االأمر حرم وطنه من مادة اأولية ميكن 

ت�سنيعها وتدر اأمواال للدولة، بعك�س لو قام �سخ�س واحد بت�سديرها، 

ت�سنيع  حال  يف  ولكن  �سخ�سية،  اال�ستفادة  �ستكون  احلالة  هذه  ففي 

بالفائدة  وتعود  عدة،  م�سانع  منها  ت�ستفيد  �سوف  فانها  املادة  هذه 

على االقت�ساد الوطني . كما اأن هذه املواد ميكن اال�ستفادة منها يف 

ت�سنيع منتجات باأ�سعار تناف�سية رخي�سة، اأف�سل من االأ�سعار يف البلدان 

التي ت�سدر اليها هذه املواد، الن هذه الدول تقوم بت�سنيع هذه املواد 

بعد اأن ي�ساف اليها تكلفة النقل وال�سحن والت�سدير، وهذه كلها تزيد 

التكلفة،  هذه  كل  �سيوفر  الكويت  يف  ت�سنيعها  اأم��ا  املنتج،  تكلفة 

وبالتايل تكلفة املنتج �ستكون اأقل من الدول االأخرى، والغريب يف االأمر 

اأرا�سيها  اأن هذه املواد ت�سدر اإىل دول متنع ت�سدير هذه املواد من 

الأنها تعرف قيمة هذه املواد.  

تحقيق صناعي
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الب�سام:

ــــر املــخــلــفــات  ــــدوي ت

الدولة  عــلــى  يــعــود 

اقت�ساديــــة  بفوائـــــــد 

وبــــيــــئــــيــــة كــــبــــرية 

 حماربة �سناعة تدوير النفايات 
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املمكن  من  بل  وكبرية،  متو�سطة  ل�سناعات 

اأن ندخل �سناعات جديدة مل تكن موجودة من 

قبل يف الكويت، باال�ستفادة من املواد التي 

يف  اأي�سا  منها  ي�ستفاد  وقد  تدويرها،  يعاد 

التي  الدنانري  ماليني  وتوفري  الطاقة،  توليد 

من  الطبيعي  الغاز  ال�سترياد  �سنويا  تنفق 

اخلارج من اأجل ت�سغيل حمطات الكهرباء.

املخلفات اليومية

والتي  متاحة،  اح�سائيات  الآخ��ر  ووف��ق��اً 

اإج��م��ايل  ي��ب��ل��غ   ،2012 ال���ع���ام  يف  اأج���ري���ت 

اأكرث  القمامة  التي تلقى يوميا يف  املخلفات 

مدير  ذكر  حني  يف  يوميا،  طن  اآالف   10 من 

النفايات  تلك  حجم  اأن  الكويت  بلدية  ع��ام 

6000 طن يوميا، ويبلغ متو�سط  ال�  يقارب 

النفايات الناجتة عن عمليات الهدم بني 18 

اإىل 20 الف طن يوميا.

وب���ن���اء ع��ل��ى درا�����س����ات ج���ه���ات جت��اري��ة 

وا�ستثمارية، فاإن عملية الفرز يف امل�سدر عملية 

يف  الفرز  ال��ت��دوي��ر،الأن  �سناعة  الإجن��اح  �رشورية 

يت�سبب  وق��د  اقت�ساديا،  مكلف  اأم��ر  امل�سنع 

وذلك  ككل،  اال�ستثماري  امل�����رشوع  اف�سال  يف 

بالطريقة  جتميعها  يتم  التي  النفايات  الأن 

احلالية تكون ملوثة، وهذا ما يوؤدي اإىل �سعوبة 

الكثري  ويرى  املختلفة.  املكونات  اإىل  ف�سلها 

النفايات  تدوير  �سناعة  اأن  االقت�ساديني  من 

ال�سحيح،  الطريق  اإىل  ت�سل  حتى  الكويت  يف 

وت�ستطيع اأن ت�سل اإىل نف�س امل�ستوى يف اأكرث 

اإىل دعم جيد من قبل  اقليمية حتتاج  من دولة 

جيد  مب��ردود  ال�سناعة  هذه  تعود  حتى  الدولة، 

على االقت�ساد الوطني، فالكويت مازالت متاأخرة 

مبراحل عن الدول االأخرى يف هذه ال�سناعة بالرغم 

من اأهميتها الكبرية لالقت�ساد الوطني.

العبد الغني:

اأولية  مـــواد  اأي  ت�سدير 

�سناعات  الإقــامــة  ت�سلح 

عليها يحـــرم الدولة 

طائلـــة  اأمـــــــــــوال  مــن 

تدوير املخلفات.. 

و�سناعات متعددة

اإن ما مييز �سناعة تدوير املخلفات عن 

نح�سل  اأن  ميكن  ال��ذي  التنوع  ه��و  غ��ريه��ا، 

عليه من املخلفات، فاملخلفات حتتوي على 

طبيعتها  يف  تختلف  التي  امل��واد  من  الكثري 

منها  كل  تعطي  اأن  ميكن  والتي  وتكوينها، 

اال�ستخدامات  يف  وكثرية  خمتلفة  منتجات 

والفائدة، وهناك مثال �سناعة تدوير املخلفات 

الورق،  �سناعة،  عنها  ينتج  التي  املنزلية 

بال�ستيكية،  عبوات  النايلون،  اأكيا�س  الغراء، 

وكذلك  االأح��ج��ام،  خمتلفة  زجاجية  ع��ب��وات 

الع�سوية،  املخلفات  تدوير  �سناعة  هناك 

االأ�سمدة،  ت�سنيع  يف  منها  ي�ستفاد  والتي 

الطاقة،  توليد  يف  امل�ستخدم  امليثان  وغ��از 

بتدوير  يعرف  جديد  ن��وع  م��وؤخ��را  ظهر  وق��د 

االأجهزة  فا�ستخدام  االلكرتونية،  املخلفات 

تهافت  وم��ع  م�ستمر،  تزايد  يف  االلكرتونية 

ورمي  احلديثة  االأج��ه��زة  اقتناء  على  النا�س 

�سناعة  ذل��ك  عن  نتج  امل�ستهلكة  القدمية 

االقرا�س  مثل  االلكرتونية  املخلفات  تدوير 

ولوحات  بعد  عن  التحكم  واأج��ه��زة  ال�سلبة 

املفاتيح والهواتف والبطاريات وغريها. 



اإعداد �� خالد م�سطفى:

قال تعال�ى { ڀ  ٺ  ٺ      ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  }، وق��ال �سبحان�ه  {ڌ  ڌ  

ڎ  ڎ  ڈڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑک  ک  ک    ک }      
وزالت  ح�سارات  قامت  به   .. لنا  ومنافعه  قوته  على  واأثنى  القراآن  بالذكر يف  تعاىل  الل�ه  خ�سه 

ح�سارات، احلديد ع�سب احلياة حالياً فت�سنع منه ومن �سبائكه حمركات ال�سيارات وال�ساحنات واآالت 

امل�سانع وهياكل واأ�سا�سات ناطحات ال�سحاب وال يوجد اآلة اأو ماكينة اإال ويدخل يف تركيبها احلديد 

م�سداقاً لقوله تعاىل { ٺ      ٺ  ٺ  ٿ ٿ } فال يق�ل دوره اأهمية عن املاء والهواء حالياً، 

 ،)ferrum: الالتينية( Fe احلديد عن�رش كيميائي وفلز، من اأقدم املعادن املكت�سفة، يرمز له بالرمز

للطرق  قابل  فلز  وهو  االأر�سية،  الق�رشة  العنا�رش يف  تواجد  حيث  من  الرابع  املركز  احلديد  يحتل 

وال�سحب، وغالباً ما يتواجد يف الطبيعة يف �سورة اأكا�سيد. . كما ُيعترب احلديد اأكرث العنا�رش الكيميائية 

الذرة،  نواة  داخل  القوية  النووية  والقوة  الكهرومغناطي�سية  القوة  توازن  ب�سبب  االإطالق  على  ا�ستقرارًا 

وحتتوي النيازك ال�ساقطة على االأر�س على كميات من احلديد قد ت�سل اإىل 90% من كتلة النيزك.

قصة آلة عبر الزمن

من أقدم المعادن المكتشفة وعصب الحياة عى مر العصور 
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من  ليونة  اأك��رث  النقية  حالته  يف  احل��دي��د 

�سالدته  وت���زداد  ال��ل��ون،  وف�سي  االألومنيوم 

كالكربون  ال�سبائكية  العنا�رش  بع�س  باإ�سافة 

وهي  ال�سلب،  �سبيكة  فيتكون  معينة،  بن�سب 

اأقوى األف مرة من احلديد النقي، ويعد احلديد 

اأقوى الفلزات على االإطالق.

�سنة   5000 قبل  مت  احل��دي��د  اكت�ساف 

حديدية  الأ�سياء  اكت�ساف  واأق��دم  امليالد،  قبل 

وجدت  حلي  هي  االإن�سان  قبل  من  ا�ستعملت 

حوايل  وذلك  نيزكي  حديد  من  �سنعت  م�رش  يف 

اكت�ساف  اأدى  امل���ي���الد.  ق��ب��ل  ���س��ن��ة   4000

اإىل  امليالد  قبل  �سنة   3000 حوايل  ال�سهر 

طغيان ا�ستعمال احلديد يف �سناعة االأدوات 

قبل  احلديدي  الع�رش  لبدء  مهد  مما  واالأ�سلحة، 

1200 �سنة من امليالد.

الع�رش احلديدي 

احلديد  على  التاريخ  قبل  ما  اإن�سان  ح�سل 

من النيازك، ومن َثّم ا�ستخدمه يف �سناعة الُعَدد 

تعني  حديد  وكلمة  اأخ��رى.  ومكونات  واالأ�سلحة 

يف العديد من اللغات القدمية فلزا من ال�سماء. 

قدمية  فرتات  يف  النيازك  حديد  ا�سُتخدم  ولقد 

قبل  عام  اآالف  اأربعة  اإىل  ت�سل  اأنها  يعتقد  جًدا 

امليالد. ولكن ال توجد اأي اأدلة موؤكدة تبني بداية 

ا�ستخدام احلديد امل�ستخل�س بال�سهر واالختزال 

من اخلامات االأر�سية، اأو ت�سري اإىل املكان الذي 

بداأ ا�ستخال�س احلديد فيه الأول مرة.

عرفوا  من  اأول  هم  احليثيني  اأن  وُيعتقد 

فيما  ع��ا���س��وا  وق��د  �سخمة.  بكميات  احل��دي��د 

 1400 عام  . ويف  االآن  تركيا  با�سم  االآن  يعرف 

احلديد  ت�سنيع  احليثيون كيفية  اكت�سف  ق.م. 

احلديدية.  واالأ�سلحة  الُعدد  ت�سليد  واأ�ساليب 

وحول هذه الفرتة نف�سها تقريًبا طّور �سكان كل 

من ال�سني والهند طرًقا واأ�ساليب ال�ستخال�س 

العا�رش  القرن  اإىل  العامل  و�سل  وعندما  احلديد. 

القدمية  احل�سارات  معظم  كانت  امليالد  قبل 

ت�سنيع  تقنيات  اإىل  تو�سلت  ق��د  ح��ي��ن��ذاك 

احلديد، وهكذا بداأ الع�رش احلديدي.

االأولية  احلديد  ا�ستخال�س  اأف��ران  ات�سمت 

بال�سحالة وعدم العمق. وكانت جممراتها ت�سبه 

الفحم  م��ع  احل��دي��د  خ��ام  ُي�سّخن  وك��ان  الطبق، 

عدة  م���رور  وب��ع��د  ال��ف��رن.  جم��م��رة  يف  النباتي 

احلديد  خام  يفقد  الت�سخني  بدء  على  �ساعات 

به،  املحيط  ال�ساخن  الكربون  اإىل  اأك�سجينه 

ويتحول اخلام اإىل فلز احلديد يف �سورة المعة. 

خنجر من، ثقافة هالستات، 
احلديدي  الــعــصــر  أوائــــــل 
املـــيـــالد(،  قــبــل   800-450(

وسط أوروبا.
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مبا�رشة،  الناجت  احلديد  فلز  ُي�ستخدم  يكن  ومل 

ُيطرق  مرة  كل  ويف  م��راًرا  ت�سخينه  يعاد  ولكن 

للتخل�س من بقية ال�سوائب الق�سيفة ال�سلدة. 

1200م  ع��ام  نحو  احل��دي��د  ��َنّ��اع  ���سُ متكن 

احلديد  وت��ربي��د  وت�سكيل  ت�سخني  اإع���ادة  م��ن 

املطاوع.  احلديد  وت�سنيع  الإنتاج  امل�ستخل�س 

وقد كانت خوا�س احلديد املطاوع الناجت ت�سبه 

اإىل حد بعيد خوا�س الفوالذ الكربوين املنتج يف 

الع�سور احلديثة.

واأ�ساليب  ط��رق  تتطور  مل  اأوروب���ا  يف  اأم��ا 

منتجات  �سورة  يف  املن�سهر  احلديد  ت�سكيل 

حتى  مر�سية  ب�����س��ورة  منا�سبة  ا�ستهالكية 

الثامن  القرن  بداية  ويف  1500م.  ع��ام  حلول 

الربيطانيون  احلديد  �سناع  بداأ  امليالدي  ع�رش 

يف  النباتي  الفحم  من  بدالً  الكوك  ا�ستخدام  يف 

وهي  االأخ�ساب،  لنق�س  ا 
ً
نظر العالية  االأف��ران 

امل�سدر االأ�سا�سي للفحم النباتي.

يتم  احلديد كان  الأن احل�سول على  ونظرا 

ت�سمى«  العملية  ف��ان  احلديد  خ��ام  من  مبا�رشة 

طريقة  اأن  امل��ع��روف  وم��ن  املبا�رش«   االخ��ت��زال 

يف  م��رة  الأول  ا�ستخدمت  املبا�رش  غري  االخ��ت��زال 

احل�سول  واأمكن  ميالدية   1620 �سنة  بلجيكا 

 Pig iron( الغفل  احلديد  من  ق�سبان  على 

هو منتج و�سيط ل�سهر خام ال�سلب ( املختزل 

اختزاال غري مبا�رش يف فرن مملوء باحلجر اجلريي 

ت�سقط   االن�سهار  يف  اخل��ام  ي��ب��داأ  اأن  ومب��ج��رد 

هواء  لتيار  وتتعر�س  املن�سهر  احلديد  نقط 

منفوخ ويقوم اأك�سجني املوجود يف تيار الهواء 

الكربون وال�سليكا  الغفل من  بتخلي�س احلديد 

اختزال  ليتم  م��رات  عدة  العملية  هذه  وتتكرر 

الغفل  احلديد  ويتحول  الزائد  الكربون  حمتوى 

اإيل حديد مطاوع  واأقدم اإنتاج للحديد يف اأملانيا 

اأو يف   »pit furnace« اأفران احلفرة حتقق يف 

اأفران قائمة ق�سرية »low shaft« من الطفلة 

و�سخر املحاجر وفيها كان ُيحول خام احلديد اإىل 

حديد مطاوع بالطريقة املبا�رشة حيث كان اخلام 

يغ�سل للتخل�س من ال�سوائب بقدر االمكان ثم 

ي�سهر يف هذه االأفران با�ستخدام الفحم احلجري 

الع�سور  نهاية  ويف   . ال��ه��واء  تيار  ومب�ساعدة 

االإنتاج  عمليات  يف  التخ�س�س  ب��داأ  الو�سطى 

ال�سلب  لت�سنيع  من�ساآت   واأقيمت  والت�سنيع 

الذي ينتج يف ور�س ال�سهر والطرق اىل منتجات 

نهائية مثل ال�سكاكني واخلناجر وال�سيوف .

ي������������������������ت������������������������ب������������������������ع
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صب قضبان احلديد )الغفل( اخلام ، شيكاغو، ما بني 1890 و 1901

صانع سيوف وخناجر  في دمشق - سورية قدميا








