
1 مجلة الصناعة والتنمية

حصاد الهيئة

السنة التاسعة عشرة      العدد 108    إبريل 2018

هيئة  الصناعة استعرضت مشاريعها االستراتيجية 
أمام الحكومة والمستثمرين من القطاع الخاص

صاحب السمو أمير البالد شمل برعايته وحضوره  ملتقى الكويت االستثماري

P A I  PUCLIC AUTHORITY FOR INDUSTRY

>>  عبدالكريم تقي : «النعايم» أول مدينة صناعية بتكلفة 6.6 مليارات دوالر 
>> استطالع : السيارات الكهربائية في الكويت 2021

>> 150 منشأة صناعية في الكويت تصدر منتجاتها للخارج



بتصير
مليونير ونص!

حساب الـنجمة ...
أكبر جائزة نقدية في العالم

ديـــنـــار كــويـــتــي

*تطبق الشروط واألحكام



  كلمتنا 
     "رؤيــة متكاملــة وفكــر متجــدد" شــعار تتبنــاه الهيئــة العامــة للصناعــة 
فــي طريــق تحقيــق الرغبــة الســامية بتحويــل الكويــت لمركــز مالــي وتجــاري 
عبــر تنفيــذ ثــورة صناعيــة حقيقيــة علــى أرض الواقــع بالتعــاون مــع الجهــات 
الحكوميــة لبنــاء كويــت جديــدة 2035 قوامهــا تنويــع مصــادر الدخــل واالبتعاد 

عــن االعتمــاد علــى النفــط كمصــدر رئيســي ووحيــد للدخــل. 

    ويتفــرد هــذا العــدد مــن مجلتكــم “الصناعــة والتنميــة” باســتعراض مالمــح 
واســتراتيجية القطــاع الصناعــي الــذي تنفــذه الهيئــة بالتعــاون مــع جهــات 
حكوميــة عديــدة، حيــث يتنــاول توقيــع مذكــرة تفاهــم مــع الصنــدوق الوطنــي 
للمشــاريع الصغيــرة والمتوســطة لتوفيــر أراٍض لمشــاريع المبادريــن مــن 

الشــباب الكويتــي الطمــوح الراغــب فــي العمــل بالقطــاع الصناعــي. 

ــة عمالقــة يشــارك  ــاء مشــاريع اســتراتيجية تنموي ــًا مــع التوجــه لبن    وتزامن
فيهــا القطــاع الخــاص والشــباب، تناولــت موضوعــات العــدد إعــالن الهيئــة 
العامــة للصناعــة عــن التوجــه إلنشــاء أول مدينــة صناعيــة ذكيــة فــي منطقــة 
النعايــم يكــون القطــاع الخــاص شــريكًا حقيقيــًا فــي بنائهــا لتوفيــر آالف 
الفــرص الوظيفيــة ألبنــاء الكويــت برعايــة وحضــور صاحــب الســمو أميــر 
البــالد الشــيخ صبــاح األحمــد الجابــر الصبــاح- حفظــه اللــه ورعــاه – وُأقيمــت 
فعاليــات ملتقــى الكويــت االســتثماري الثانــي الــذي رســمت مــن خاللــه 
الحكومــة رؤيتهــا المســتقبلية لبنــاء وتطويــر قدراتنــا االقتصاديــة  لتكــون 

ــًا.  ــًا وعالمي ــًا وإقليمي ــج ومــالذا للمســتثمرين محلي ــت درة الخلي الكوي

     كمــا ســتجدون ملفــًا موســعًا حــول توجــه الكويــت لتدشــين مشــروع 
 الســيارات الكهربائيــة إنســجامًا مــع توجــه دول مجلــس التعــاون الخليجــي  

و ترجمًة  لرؤية صاحب السمو أمير البالد بخلق بيئة نظيفة ومتجددة 

ــة فــي  ــة العامــة للصناع ــًا متكامــاًل حــول دور الهيئ ــة ملف ــح المجل كمــا تفت
تشــجيع الصــادرات الوطنيــة لفتــح المزيــد مــن األســواق أمامهــا ســعيًا منهــا 
لتحقيــق تنميــة ونهضــة صناعيــة متكاملــة، حيــث لــم تكــن هيئــة الصناعــة  
ببعيــدة يومــًا مــا عــن تطلعــات واحتياجــات الصناعييــن الراميــة لفتــح أســواق 
خارجيــة للمنتجــات الكويتيــة التــي تتميــز بالجودة العالية واألســعار المنافســة 

بشــهادة القاصــي والدانــي. 

ــة فــي  ــة الصناعــات الكويتي ــة العامــة للصناعــة بأهمي ــًا مــن الهيئ      وإيمان
مختلــف المجاالت،ورعايــة المبدعيــن والمطوريــن الصناعييــن قدمــت الهيئة 
رعايــة اســتراتيجية لمعــرض الصناعــات الكويتيــة الثانــي "صنــع فــي الكويــت" 
ــا المتواصــل والمســتمر للقطــاع الخــاص والشــباب،  ــك دعمه مجــددة بذل
هــذا ويضــم العــدد توثيقــًا ألهــم األنشــطة والفعاليــات الصناعيــة المهمــة 
وكذلــك القــرارات والمراســيم ذات الصلــة بالقطــاع الصناعــي ، إضافــة إلــى 
أبوابنــا الثابتــة مثــل صناعــات مــن بلدنــا وتجربــة صاحــب مشــروع حــر وتجــارب 

عالميــة ناحجــة والتقاريــر العالميــة المتخصصــة  ولقــاء العــدد .

فأهال بكم وبمقترحاتكم ،،،
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كافة اآلراء واملقاالت املنشورة تعبر عن رأي صاحبها
وليس عن رأي الهيئة العامة للصناعة
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تقي : تشجيع الصناعة الوطنية
كبديل استراتيجي للمنتج األجنبي 

150 منشأة صناعية
في الكويت تصدر

منتجاتها للخارج
رؤية الكويت 2035

 طموحة وواعدة

لجنة األنشطة الرياضية
نظمت البطولة الثانية

لكرة البولينغ

نستهدف التوسع
محليًا وخليجيًا

وزيادة منتجاتنا ألكثر
من 300  منتج

المبادر علي أشكناني
حقق نجاحات عالمية

في مجال اإللكترونيات 

السيارات الكهربائية
في الكويت 2021

610

1416

18

2324

20

”الهيئة العامة للصناعة“
وقعت مذكرة تفاهم مع

الصندوق الوطني للمشاريع

”هيئة الصناعة“
استعرضت مشاريعها

في ملتقي الكويت االستثماري

الروضان استعرض
في برلين مشروع

مدينة النعايم الصناعية 

هيئة الصناعة : 
حملة توعوية شاملة
لحماية المستهلكين

والبيئة 

قرارات تعزز
مسيرة القطاع الصناعي

بنك الكويت الدولي
يرعى أنشطة

الهيئة العامة للصناعة

97  متدرًبا
الحصاد التدريبي لشهري

يناير وفبراير

الكويت تحتضن فعاليات
الدورة 25 للجمعية العامة
للمنظمة العربية للتنمية

الصناعية والتعدين 

56

المنظمة العربية
للتنمية الصناعية

(AIDMO ) والتعدين
احتفلت باليوم العربي للتقييس
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حصاد الهيئة

“الهيئة العامة للصناعة” وقعت مذكرة تفاهم
مع  الصندوق الوطني للمشاريع

في بادرة هي األولى من نوعها لتوفير أراٍض لصغار المبادرين

   جــدد وزيــر التجــارة والصناعة خالد ناصر الروضان 
حــرص الدولــة علــى تعزيــز قــدرات المبادريــن مــن 
أصحــاب المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة، مبينــًا 
المختلفــة  األراضــي  بتوفيــر  بــدأت  الدولــة  أن 
لجميــع الجهــات والهيئــات لخلــق مشــاريع حيويــة 
معنيــة بالمشــاريع الصغيــرة والمتوســطة، داعمــة 
فــي  االقتصاديــة  وللتنميــة  الكويتــي  للشــباب 

البــاد.

توقيــع  هامــش  علــى  الروضــان  وأوضــح      
العامــة للصناعــة  الهيئــة  بيــن  التعــاون  اتفاقيــة 
المشــاريع  وتنميــة  لرعايــة  الوطنــي  والصنــدوق 
أن  الجــاري  أبريــل  أول  والمتوســطة  الصغيــرة 
طريــق اإلصــاح التنمــوي واالقتصــادي يحتــاج 
إلــى تضافــر جميــع جهــات الدولــة مــن خــال إقــرار 
قوانيــن أو تعديلهــا للتغلــب علــى المعوقــات ، 
مؤكــدًا أهميــة تحقيــق التكامــل بيــن المؤسســات 
وأكــد  وتنافســي.  قــوي  وطنــي  اقتصــاد  لبنــاء 
أهميــة وجــود الفكــر الريــادي المبــدع، وأن يكــون 
لدينــا الطمــوح والحمــاس والقــدرة علــى تحويــل 

هــذه األفــكار إلــى واقــع ملمــوس.

    وأوضح الروضان في شــأن المواقع التي ســيتم 
تخصيصهــا للصنــدوق أن توقيــع االتفاقيــة بيــن 
هيئــة الصناعــة والصنــدوق الوطنــي هــي األولــى 
مــن نوعهــا.  وذكــر أن أحــد المعوقــات الرئيســة التي 
ــرة والمتوســطة  ــاب المشــاريع الصغي ــه أصح تواج

هــي توفيــر األراضــي الصناعيــة وغيرهــا.

   وقــال مــن حــق الشــباب أن يطمــح ألن يكــون 
ــا أن نســاعده  ــه مشــروعه الخــاص، ومــن واجبن لدي
علــى تحقيــق الطمــوح، ولهــذا الســبب تــم توقيــع 
هــذه االتفاقيــة لتضــع إطــارًا عمليــًا لتحقيــق أهداف 
خطــة التنميــة بمــا يخــص قطــاع ريــادة األعمــال 
والشــباب وفــق مبــدأ تكامــل مؤسســات الدولــة 

لتحقيــق األهــداف الحكوميــة.

مذكرة تفاهم

    وقــال : إن توقيــع العقديــن مــع مذكــرة التفاهــم 
المهمــة  التنفيذيــة  اإلجرائيــة  الخطــوة  يمثــل 
ــرة  ــة للمشــروعات الصغي ــة األرضي ــة لتهيئ والنوعي
يحــددان  العقديــن  أن  وأضــاف  والمتوســطة.  
المهــام الفنيــة والقانونيــة والمســؤوليات الملقــاة 
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الجهتيــن بهكــذا  التــزام  علــى عاتــق كل جهــة ، ويعبــران عــن 
تعــاون.

ــة مــن المواقــع  ــم تخصيــص 10 فــي المئ ــه ت ــى أن    وأشــار إل
الصغيــرة  المشــاريع  أجــل  مــن  للمشــروعات  المطروحــة 
والمتوســطة ، وهــذه محاولــة لتذليــل العقبــات أمــام أصحــاب 

اإليجــارات والمواقــع. يخــص مشــاكل  بمــا  المشــاريع 

خلق الفرص

الوطنــي  الصنــدوق  إنشــاء  مــن  الهــدف  أن  وأوضــح     
الفــرص والمشــاريع للشــباب،  للمشــروعات الصغيــرة خلــق 
وإتاحــة الفــرص لهــم مــن أجــل العمــل واإلبــداع الحــر، مؤكــدا أن 
دور الــوزارة يطمئــن فــي تذليــل العقبــات ووضــع الحلــول، وأحــد 
هــذه الحلــول هــي هــذه المذكــرات التفاهميــة بيــن مؤسســات 
الدولــة، ولفــت إلــى أن الــوزارة تســعى منــذ فتــرة إلــى تحســين 
بيئــة األعمــال، ونجحــت حتــى اآلن فــي تعديــل عدد مــن القوانين 

واإلجــراءات، والمســتقبل واعــد بالمزيــد. 

   وأعــرب  وزيــر التجــارة عــن اعتــزازه باالتفــاق كــون الشــباب 
الكويتــي هــم الثــروة الحقيقيــة للكويــت لذلــك هنــاك ســعي 
ورعايتــه  لتمكينــه  الالزمــة  الوســائل  عــن   البحــث  إلــى  دائــم 

ودعمــه.

 مشروع الوسيلة 

للصناعــة العامــة  للهيئــة  العــام  المديــر  قــال  وبــدوره،      
عبــد الكريــم تقــي: إن مشــروع الوســيلة ســيمتد علــى مســاحة 
المخطــط  حســب  تقســيمها  ســيتم  مربــع  متــر  ألــف   150
المتفــق عليــه مــع صنــدوق المشــروعات، مبينــا أن مشــروع 
ــز بإمكانيــة  ســوق الصفاريــن ســيتضمن نحــو 183 وحــدة تتمي

دمــج أكثــر مــن وحــدة وفــق طبيعــة نشــاط كل مبــادر.

الروضان: 10 % من 
المواقع تخصص 

للمشاريع الصغيرة 
والمتوسطة

الــــدولــــة تــوفـــــر 
أراضـــي لـمـخـتـلف 
الــجــهـــــات لــخــلـق 

مشاريع حيوية

نسعى منذ فترة 
لتحسين بيئة األعمال 

ونجحنا في تعديل 
بعض القوانين

تقي : 150 ألف متر 
مربع يتم تقسيمها 
وفق المخطط مع 

صندوق المشروعات

سوق الصفارين 
يتضمن 183 وحدة 
تتميز بإمكانية دمج 

أكثر من وحدة

مراجعة شاملة لكل 
المبادرين الموجودين 
في سجل الصندوق 

الوطني 
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ســتكون  أنــه  تقــي  وذكــر     
هنــاك مراجعــة شــاملة لــكل 
فــي  الموجوديــن  المبادريــن 
ســجل الصنــدوق مــن خــالل 
التــي  المشــتركة  اللجنــة  دور 
وتتأكــد  الطلبــات،  ســتفرز 
مــن مواءمتهــا لالســتراتيجية 
يكــون  بحيــث ال   ، الصناعيــة 
هـنــــــاك خـــــروج عــن التناغــم 
العــام لــــــتــكـــــون مــخــرجــــات 
الـصــنــــدوق مــتــنــاغــمــــة مــع 
االســتراتيجية الصناعيــة؛ اذ إن 
مــن أهــم األهــداف أن يكــون 
إذ ســيكون  المبــادر مصــدرا؛ 
التصديــر أحــد العناصــر التــي 
ســتدخل إلــى الصنــدوق عــن 

االتفاقيــة. طريــق 

   ولفــت تقــي إلــى أن العنصــر 
شــيء  أي  لعمــل  األساســي 
هــو وجــود اإلمكانيــات، والتــي 
إذ  بينهــا؛  مــن  الموقــع  يعــد 
العمــل  مــن  المبــادر  يمكــن 
والنهــوض بفكرتــه ونجاحهــا، 
مبينــا أن العقديــن الموقعيــن 
مـــــع الــصــنـــدوق يـهــدفــــان 
فــي  األراضــي  تســليمه  إلــى 
الـمــوقــعــيـــن االســتراتيجيين 
منطقــة  فــي  الــــمـذكــوريــــن 
المبــادر  يعطــي  مــا  الشــويخ 
عملــه  ببــدء  إضافيــا  عنصــرا 
مــن منتصــف المدينــة، وهــي 
ــرا بســبب  ــزة ال تتواجــد كثي مي
داخــل  المواقــع  توافــر  عــدم 

البلــد.

    وشــدد علــى أن األصــل فــي 
األمــر هــو التكامــل بيــن الهيئــة 
أال  يجــب  إذ  ؛  والصنــدوق 
ــوا بمعــزل عــن بعضهــم  يعمل
ــة  البعــض كونهــم تحــت مظل
وزارة واحــدة، معربــا عــن أملــه 
أن ينتــج عــن األمــر اســتكمال 
األهــداف المرجــوة مــن إنشــاء 

الصنــدوق والهيئــة.

    وأشــار الــى أن المشــاريع 
ســيتبناها  التــي  الـصـنـاعـــية 
الصنــدوق للمبادريــن ســتكون 

البــذرة التــي توضــع فــي هــذه 
األراضــي، وتبيــن مــدى نجــاح 
المبادريــن حتــى ينتقلــوا إلــى 
الصناعــي  المشــروع  مرحلــة 
الكبيــر، بمــا لــه مــن أثــر مباشــر 
الوطنــي،  االقـــتصاد  عــلــــى 
مــن  الكثيــر  أن  خصوصــا 
الـمـشــاريــــع الـكـبـيــــرة كانــت 
عــبــــارة عــــن أفــكـــــار صغيــرة 
تحتــاج فقــط إلــى مقومــات، 
كل  يوفــر  الصنــدوق  واليــوم 
المقومــات بمــا فيهــا الدعــم 
الــمـــالــــي والــمـــكـــاني، وفي 
المســتقبل سنســتكمل هــذا 
كبــر  حــال  فــي  لهــم  المســار 

وتطــور. المبــادر 

تنظيم وتناغم 

 وأشــار إلــى أن الشــق الثانــي 
مــن مذكــرة التفاهــم يتعلــق 
الهيئــة  بيــن  العمــل  بتنظيــم 
بــاإلضــافـــــة  والــصــنــــدوق، 
إلــى إيجــاد الــتــنــــــاغــــم فــــي 
وأن  المتوقــع  النشــاط  نــوع 
فــي  الصنــدوق  يســتوعبه 
وكذلــك  الوحــدات،  هــذه 
االســتراتيجية  مــع  تناغمــه 
الصناعيــة المقبلــة مــن حيــث 
ــات  ــة األنشــطة والقطاع نوعي
الـمـســتــهــدفــــة فــي هــــــذه 
بينهــا  مــن  التــي  المشــاريع 
الخدمــي والحرفــي والصناعي.

   وتوقــع تقــي أن يبــدأ بعــد 
هــذه الخطــوة رســم المنهــج 
الكامــل لمــن ســيتم توطينــه 
فــي هــذه المواقــع مــن خــالل 
اللجنــة المشــتركة بيــن الهيئــة 
والصنــدوق ، مبينــا أن فنيــي 
ــدوق  ــة ســيعاونون الصن الهيئ
والرقابــة  اإلدارة  كيفيــة  فــي 
األنشــطة  علــى  والتفتيــش 
تلــك  فــي  ســتمارس  التــي 
مشــروعات  وأي  المواقــع، 
مؤكــدا  مســتقبلية،  أخــرى 
والصنــدوق  الهيئــة  أن  علــى 
نجاحهمــا  وأن  يتجــزآن،  ال 
مشــترك، معربــا عــن أملــه أن 

تكــون مذكــرة التفاهــم بــادرة 
الغيــث. 

 معايير التوطين

توطيــن  معاييــر  وحــول      
القســائم الصناعيــة وتناغمهــا 
مــع مشــاريع المبادريــن قــال 
ســيكون  التشــابه  إن  تقــي: 
العامــة  المعاييــر  خــالل  مــن 
هنــاك  أن  مـبــيــنــــا  فـقـــــط، 
معاييــر مشــتركة بيــن الهيئــة 
والصــنــــدوق فــيــمــــا يـخــص 
الــقـــطــــاعـــات الـمـسـتـهدفة؛ 
حيــث تــم اختيــار 4 قطاعــات 
تحقــق  أنهــا  يعتقــد  أساســية 
 ، الوطنــي  األمــن لالقتصــاد 
أنهــا  الصنــدوق  وجــد  والتــي 
ــات مســتهدفة  بالفعــل قطاع
فــي  مبــادرون  ولديــه  جيــدة، 
وســتكون  القطاعــات  نفــس 
مســألة  فــي  األولويــة  لهــم 

الوحــدات. بتلــك  التوطيــن 

   وحــول األنشــطة المتشــبعة 
ــأن  ــاد تقــي ب ــة،  أف ــدى الهيئ ل
الهيئــة لديهــا منشــآت صناعية 
عــال  برأســمال  جــدا  كبيــرة 
يشــترط  ال  الصنــدوق  بينمــا 
هــو  بمــا  متشــبعا  يكــون  أن 
موجــود فــي الســوق، كمــا أن 
ســجل الهيئــة بــه نحــو 4 آالف 
الطاقــة  فــي  تدخــل  وحــدة 
المبــادر  بينمــا  اإلنتاجيــة، 
األمــر  ذلــك  فــي  يقــارن  ال 
فنشــاطه مختلــف بالطبيعــة، 
وينــوه لــه بــأن هنــاك منشــآت 

فــي نفــس المجــال. 

 بادرة إيجابية 

رئيــس  أكــد  جانبــه،  ومــن     
الصنــدوق  إدارة  مجلــس 
المشــاريع  لرعايــة  الوطنــي 
والمتوســطة  الـصــغـــيـــــــرة 
توقيــع  أن  الجوعــان  عبداللــه 
االتفاقيــة مــع الهيئــة العامــة 
بــادرة  تعــد  إنمــا  للصناعـــــة 
إيجابيــة لتوطيــن المشــروعات 

للمبادريــن فــي دولــة الكويــت، 
الســيما وفــي دعــم التوســع 
ــلي ألنــشــطــة  الــمــســـتـــقــبــ

الصنــدوق.  

   وأضــاف أن عمليــة تقييــم 
الـــمـــشـــاريــــــع الــمــسـتــــحقة 
للوحدات والقســائم الصناعية 
مــع  بالتعــاون  تتــم  ســوف 
هــيــئــة الــصـــنـــاعــــة كــونـهـــا 
للمشــاريع  اختصــاص  جهــة 
الصناعيــة والحرفيــة ولديهــم 
هــذا  فــي  واســعة  خبــرة 
االســتفادة  يمكــن  المجــال، 
ــى أن العمــل  ــا، مشــيرا إل منه
ســيتم بيــن الطرفيــن بشــكل 
اللوائــح  خــالل  مــن  متعــاون 
لتوطيــن  الخاصــة  والمعاييــر 
المشــاريع تحقيقــا للتكامــل . 

ــال: إن نســبة المشــاريع     وق
الصناعيــة ضمــن مشــروعات 
الصنــدوق تبلــغ نســبة جيــدة 
لــم يحصــل  أي شــخص  وأن 
األراضــي  مــن  يســتفيد  أو 
حــق  لــه  ســيكون  الصناعيــة 
ــى هــذه األراضــي  ــم عل التقدي
ــا  ــع وفق ــح المواق وســيتم من
العدالــة  ومبــدأ  لألولويــة 

والمســاواة.

الجوعان: تقييم 
المـشاريـع 

المستــحقة 
للــقــســائــم  

سيتم بــالتعاون 
مـــع الــهــيــئـة 
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حصاد الهيئة
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حصاد الهيئة

“هيئة الصناعة” استعرضت رؤيتها االستراتيجية واالستثمارية 
 ومشاريعها الجديدة أمام الحكومة والقطاع الخاص 

صاحب السمو أمير الباد شمل برعايته وحضوره ملتقى الكويت االستثماري الثاني
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حصاد الهيئة

جابر المبارك: البيئة 
االســـتـــثــمــــاريـة في 
الكويت تعيش تطوًرا 
إداريا وتشريعيا حديثا 

وعميقا وسريعًا  

الكويــت  ملتقــى  فــي  للصناعــة  العامــة  الهيئــة  شــاركت      
االســتثماري الثانــي، والــذي نظمتــه هيئــة تشــجيع االســتثمار 
المباشــر بالتعــاون مــع غرفــة تجــارة وصناعــة الكويــت يومــي 
20 و21 مــارس 2018 تحــت رعايــة وحضــور صاحــب الســمو 
أميــر البــالد الشــيخ صبــاح األحمــد الجابــر الصبــاح – حفظــه اللــه 
ورعــاه، وبحضــور ســمو ولــي العهــد الشــيخ نــواف األحمــد الجابــر 
الصبــاح، ومعالــي رئيــس مجلــس األمــة مــرزوق علــي الغانــم، 
الحمــد  المبــارك  جابــر  الشــيخ  الــوزراء  رئيــس مجلــس  وســمو 
الصبــاح ، وكبــار المســؤولين بالدولــة، باإلضافــة الــى عــدد كبيــر 
مــن رجــال األعمــال والمســتثمرين والدبلوماســيين وأعضــاء مــن 

الســفارات العالميــة لــدى الكويــت. 

الدائــم  إليمانهــا  للصناعــة  العامــة  الهيئــة  مشــاركة  وتأتــي     
والمتجــدد بأهميــة القطــاع الصناعــي فــي تعزيــز الناتــج المحلــي 
للمســاهمة  الخــاص  القطــاع  لتشــجيع  باإلضافــة  اإلجمالــي، 
وبفعاليــة فــي مشــروعات الهيئــة التــي تهــدف فــي النهايــة إلــى 
الراميــة لخلــق قطاعــات  تحقيــق اســتراتيجية "كويــت 2035"  
بديلــة إليــرادات النفــط وتحقيــق التنــوع فــي مصــادر الدخــل. 

   كمــا طــرح مديــر عــام الهيئــة العــام عبــد الكريــم تقــي رؤيــة 
الهيئــة االســتراتيجية فــي تعزيــز وتطويــر دور القطــاع الخــاص 
فــي المشــاريع الصناعيــة الجديــدة، وعلــى رأســها مدينــة النعايــم 

الصناعيــة التــي تعــد فتحــًا جديــدًا للصناعــة فــي الكويــت. 

 وفيما يلي استعراض أبرز ما جاء في الملتقى: 

  رؤية متكاملة

    بدايــة  أكــد ســمو رئيــس مجلــس الــوزراء  الشــيخ جابــر المبــارك 
ــاح األحمــد  ــالد الشــيخ صب ــر الب أن تشــريف وحضــور ســمو أمي
الجابــر الصبــاح - حفظــه اللــه ورعــاه  إنمــا يعكــس ويتــوج اهتمــام 
دولــة الكويــت بالتركيــز علــي جــذب االســتثمارات للكويــت، ويأتــي 
بتوجيــه مــن قمــة القيــادة السياســية باالســتثمار المباشــر وتهيئــة 

الجتذابــه  المناســب  المنــاخ 
ونجاحــه . 

  دعوة صادقة

   وأضاف  أن دعوة االستثمار 
األجنبــي المباشــر إلــى الكويت 
أنهــا  إال  نســبيًا،  حديثــة  تعــد 
بالتأكيــد صادقــة وواعــدة وفي 
موعدهــا الصحيــح، ورغــم أن 
الكويتيــة  البيئــة االســتثمارية 
ال تــزال تعيــش تطــورا إداريــا 
ــا  ــا وعميق ــا حـديـثــ وتـشـريـعـيــ
وسريعــــا، إال أنـهــــا أصبحــت 
عــلـــى درجـــة مـــن الـنـضـــوج 
ــل االســتثمار  ــث تـعــامـــ بـحـــيـ
االســتثمار  معاملــة  األجنبــي 
الـــوطني دون تعقيد أو تمييز، 
أســعار  انخفــاض  أن  مبينــا 
علــى  النفــط يضــع ضغوطــا 
واكبــت  لــذا  الدولــة،  ميزانيــة 
غيــر  تعبئــة  االنخفــاض  هــذا 
الهادفــة  للــرؤى  مـــســبــــوقة 
القاعــدة  وتـنــويــــــع  لتوســيع 
ــام ملتقــى  ــة، وأمـ اإلنـتــــاجــيـــ
كهــذا يزهــو بأصحــاب الخبــرة 
بحاجــة  لســت  واالختصــاص 
اقتصــادا  بــأن  الــقـــــول  إلــى 
مــن  القــدر  هــــــذا  يــواجـــــه 
مرحلــة  ويعيــش  التحديــات، 
بهــذا الزخــم مــن الحــراك هــو 
اقتصــاد يزخــر بآفــاق واســعة 

مــن الفــرص .

العوائــد  أن  وأوضــح        
وريــادة  القــرار  بجــرأة  ترتبــط 
االســتثمار، خاصــة أننا نتحدث 
عــن دولــة مميــزة باســتراتيجية 
الســكان،  وحيويــة  المــكان 
وديمقراطيــة واســتقرار النظام 
السياســي وعدالــة واســتقالل 
وقــوة  القضائــي  الــنــظــــام 
المصرفــي،  الجهــاز  مــــالءة 
ورشـــــاد السياســات النقديــة 
ــة القطــاع الخــاص،  ومصداقي
بنيــة أساســية  فــضــــال عــــن 
صغيــرة  ومشــاريع  حديثــة 
مــع  تتكامــل  ومتوســطة 
القطاعــات األخــرى باســتخدام 

القتصــاد  ومكثــف  ذكــي 
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المعرفــة، هــذا كلــه باإلضافــة 
إلــى أن الكويــت تملــك مــن 
االحتياطــات مــا يؤهلهــا لعبــور 
جســر التحــول واإلصــالح بثقــة 

واقتــدار.

 تنويع مصادر الدخل

هيئــة  مديــر  وتطــرق    
المباشــر  االســتثمار  تشــجيع 
الــدكـتـــور مشــعل  الـــشــيــــخ 
الــكـــــويت  ألهـمــيــــة  الجابــر 
وســعــيــهــــا الــدؤوب لتكــون 
المســتثمرين  أنظــار  محــط 
خــالل  واألجانــب  المحلييــن 
الفتــرة المقبلــة؛ حيــث أوضــح 
ســمو  وتشــريف  حضــور  أن 
أميــر البــالد ملتقــى الكويــت 
يعــد   لالسـتــثــمــــــار  الـثــانـــي 
مرحلــة  عــن  إعــالن  بمثابــة 
تنمويــة جديــدة فــي معطياتهــا 
مراعيــة  توجهاتهــا  فــي  جــادة 
للتطــورات وواعيــة للتحديــات، 
الــنـــهـــــوض  أن  السـيــمــــــا 
بمقومــات االقتصــاد الوطنــي 
ــة بيــن  يســتلزم شــراكة حقيقي
المتمثليــن  التنميــة  جناحــي 
والخــاص. العــام  بالقطاعيــن 

وأكــد الجابــر أهمية التركيز على 
تنويــع مصــادر الدخــل والتوجــه 
نحــو إعطــاء القطــاع الخــاص 
فــي  للمســاهمة  أكبــر  دورا 
نهضــة وطننــا وبنــاء اقتصــاد 
متيــن متنــوع ومنتــج يعتمــد 
علــى كفــاءة اإلنســان الكويتــي 

وتعزيــز قدرتــه التنافســية. 

1000 فرصة 

   وبين أنه يتجلى نهج الكوادر 
تشــجيع  هيئــة  فــي  الوطنيــة 
الــذي ال  المباشــر  االســتثمار 
الواجبــات  حــدود  عنــد  يقــف 
يــتــعـــــداها  بــل  الـمـهـنـيــــة، 
المســؤولية  تحمــل  إلــى 
ــأن  ــة ب ــة الــمـــؤمــنــ الــوطــنــيــ
الـتـنـمـيـة الـحــقــيـقية تقتضي 
والــدؤوب  المخلــص  العمــل 
أكبــر  وتوطيــن  الســتقطاب 

االسـتـــثــــمارات  مــــن  قـــــــدر 
للحــدود،  العابــرة  الـمـبـــاشرة 
اقتصاديــة  كيانــات  وإقـــامة 
الخــاص  القطــاع  تشــارك 
الكويتــي فــي صنــع مســتقبل 
القادمــة،  ألجيالنــا  مضــيء 
الفتــا إلــى أن ثقــة الشــركات 
والكيانــات العالميــة مــا هــي 
إال تأكيــد علــى صحــة النهــج 
وســالمة  الخطــوات  وجديــة 
الـتـطــلــعــات والــطــمــوحــات 
حجــم  إلــى  أفضــت  التــي 
بلغــت  مباشــرة  اســتثمارات 
منــذ بدايــة عمــل الهيئــة إلــى 
مليــار   2.5 يقــارب  مــا  اآلن 
دوالر ســتوفر مســتقبال أكثــر 
وظيفيــة  فرصــة   1000 مــن 

للشــباب. 

وزيــر  أوضــح   ، جانبــه  ومــن   
رئيــس  والصناعــة  التجــارة 
العامــة  الهيئــة  إدارة  مجلــس 
الروضــان  خالــد  للصناعــة 
لإلنجــازات  عرضــه  خــالل 
الــوزارة  بهــا  قامــت  التــي 
بالقــول نمضــي فــي مخاطبــة 
شــريحتين أوالهمــا شـريــحــــة 
الــشــــأن الــمــحــلــــي ومتابعــة 
المشــاريع، وثانيتهمــا شــريحة 
الفتــا  العالمــي،  المســتثمر 
إلــى أن الحكومــة بــدأت بحزمــة 
إصالحــات تشــريعية لتحويــل 
جاذبــة  دولــة  إلــى  الكويــت 
االجنبيــة،  لالســتثمارات 
وخــــــــــالل الـــ 3 ســـــنــــــــــوات 
 29 تأســيس  تــم  الماضيــة 
شــركة كبــرى مــن خــالل هيئــة 
المباشــر  االســتثمار  تشــجيع 
أكثــر  اســتقطاب  اســتطاعت 
نتــج  مــن 725 مليــون دينــار 
 1000 مــن  أكثــر  خلــق  عنهــا 
فرصــة عمل، واســتهدفت 11 
قطاعــًا مختلفــًا منهــا شــركة 

وغيرهــا.   وليمــاك  هــواوي 

الحكومــة  تمضــي  وأضــاف 
حاليــا إلــى تعزيــز بيئــة األعمال؛ 
حيــث يجــري العمــل لالنتهــاء 
مــن حزمة إصالحات تشــريعية 

األســواق  فتــح  إلــى  تهــدف 
وتعزيــز تكافــؤ الفــرص مثــل 
التجــاري،  الســجل  قانــون 
وإعــادة تنظيــم قطــاع التأميــن 
المعلومــات  تبــادل  وقانــون 
تســهيل  إلــى  يهــدف  الــذي 
االئتمــان  علــى  الحصــول 
وإعــادة  اإلفــالس  وقانــون 
الهيكلــة وإصــدار قانــون جديــد 
الفتــا  المنافســة،  لحمايــة 
التشــريعات  تلــك  أن  إلــى 
والقوانيــن تهــدف إلــى تعزيــز 
بيئــة االســتثمار بمــا يضمــن 
ومــا   ،2035 رؤيــة  تحقيــق 
تشــتمل عليــه مــن مشــروعات 
كبــرى وتابــع : بــدأت الحكومــة 
بالعمــل علــى تمكيــن القطــاع 
الفرصــة  لــه  لتتيــح  الخــاص 
ومــن  الحقيقيــة  للشــراكة 
عــدد  ارتفــع  المنطلــق  هــذا 
المســؤولية  ذات  الشــركات 
المحــدودة التــي تــم تأسيســها 
ــام  مــن 5261 شــركة فــي الع
2016 إلــى 9682 شــركة فــي 
العــام 2017 ، مبينــا أن هنــاك 
طموحــات لـــشراكة فاعلــة من 
المواطــــنـــين؛ حــــيث سـيـتــــم 
الحالــي  العــام  نهايــة  خــالل 
طـــــرح شـــركــــــة محطــة الــزور 
وهــي  للمواطنيــن  لالكتتــاب 
لربــط  التطلعــات  اهــم  أحــد 
القطــــــــاع الخـــــــاص بالقطــاع 
أن  أملــه  عــن  وأعــرب  العــام 
يكــون هنــاك ســوق مــال ذو 
كفــاءة عاليــة خاصــة مــع مــا 
يشــهده مـــــن تطــورات تهدف 
إلــى تمكيــن القطــاع الخــاص 
ظــل  فــي  رغباتــه  تلبيــة  مــن 
إلكترونــي  إفـــصـــــاح  نظــام 
ووجــه  الشــفافية،  يوفــر 
الروضــان رســالتين للشــركات، 
عــن  نبحــث  ال  نحــــن  قائــال: 
عــن  نبحــث  مــا  بقــدر  المــال 
شــراكات حقيقيــة تنقــل إلينــا 
وتســاهم  وخبراتهــا،  تجاربهــا 
تقدمــا  تحقــق  التــي  فــي 

 . األعمــال   بيئــة  لتحســين 

قائــا  الروضــان  واختتــم     
نعمــل علــى تحســين العديــد 
والقوانيــن،  القــرارات  مــن 
ولدينــا الكثيــر مــن اإلصاحات 
يحقــق  بمــا  االقتصاديــة 
فــي   2035 رؤيــة  متطلبــات 
علــى  تركــز  أهــداف  ظــل 
تمكيــن الشــباب فــي القطــاع 

لخــاص  ا

خالد الروضان :

تأسيس 29 شركة 
كبرى باستثمارات 
أجنبية بلغت 725 

مليون دينار 

أحد المشاريع الكبرى 
المدرجة ضمن خطة 
التنمية في الكويت 

تدريب أبناء الكويت 
في ضوء تكافؤ 

الفرص والعدالة 
والشفافية

حصاد الهيئة



13 مجلة الصناعة والتنمية

مدينة صناعية

مديــر  كشــف  وبــدوره،     
عــام الهيئــة العامــة للصناعــة 
المهنــدس عبــد الكريــم تقــي 
لبنــاء  تســتعد  الكويــت  أن 
متكاملــة  صناعيــة  مدينــة 
دوالر  مليــارات   6.6 بتكلفــة 
دوالر  مـلــيــــارات   6 مـنــهــــا 
بـمـشــاركــــة مــــــن الــقــطــــاع 
الخــاص. وأوضــح أن الحكومــة 
البنيــة  بتشــييد  ســـتضطلع 
مليــون   600 بكلفــة  التحتيــة 
الخــاص  القطــاع  وأن  دوالر 
والمســتثمرين ســـــيــبـــنـــــــون 

والمنشــآت.  المرافــق 

ــدة  ــة الجدي وأضــاف أن المدين
"النعايــم"، التــي ســتقام علــى 
بعــد 70 كيلومتــرًا إلــى الغــرب 
مــن مدينــة الكويــت، ســوف 
نســمة،  ألــف   50 تســتوعب 
وأن العائــد الســنوي المتوقــع 
ــار للقطــاع  لهــا 90 مليــون دين

الصناعــي وحــده.

"النعايــم"  أن  إلــى  وأشــار     
الكبــرى  المشــاريع  أحــد  تعــد 
المدرجــة ضمــن خطــة التنميــة 
والُمخطــط  الكويــت،  فــي 
صناعيــة  كمدينــة  تصميمهــا 
جميــع  فيهــا  ُيراعــى  ذكيــة 
الــبــيـــئــيــــة  االشــتـــراطــــــات 
والصناعيــة كونــهـــــا مديــنــــة 

عيــة.     صنا

تقــي تكمــن فكــرة     وقــال 
بـــ  صناعيــة  منطقــة  إنشــاء 
علــى  القــدرة  فــي  "النعايــم" 
الثقيلــة  الصناعــات  توطيــن 
فــي الكويــت. وتقــع المدينــة 
كيلــو    70 مســافة  علــى 
الكويــت،  مدينــة  غــرب  متــرا 
ويمــر عليهــا الطريــق الدائــري 
عــن  تبتعــد  فيمــا  الســابع، 
الحديــد  الســكك  خطــوط 
ــرا،  ــة بنحــو 20 كيلومت الخليجي
والتــي تســتهدف اســتقطاب 
الخبــرات العالميــة لجعلهــا أول 
حقيقيــة   اســتثمارية  فرصــة 
ذكيــة. مدينــة صناعيــة  ألول 

وذكــر تقــي أن توجــه الحكومــة  
مــدن  إنشــاء  فــي  يتلخــص 
تحتــوي  متكاملــة   صناعيــة 
علــى بنــى تحتية جيــدة ومرافق 
صحيــة  وخدمــات  مالئمــة 
وإســكانية وأنشــطة وخدمــات 
الصغيــرة  للشــركات  تجاريــة 
ــى أن  والمتوســطة، مشــيرا إل
ــة  الطاقــة االســتيعابية للمدين

ســتفوق  ألــف نســمة.  

   وذكــر أن المدينــة ســتتمتع 
الذكــي  والنمــط  باالســتدامة 
مــن حيــث النمــو االقتصــادي 
المالئــم للبيئــة والكفــاءة فــي 
والميــاه  المــوارد  اســتخدام 
وتوليــد الطاقــة، ناهيــك عــن 
إعــادة تدويرالنفايــات الصلبــة 

الذكيــة. واإلدارة  والحيــاة 

عبد الكريم تقي:

الــنــعــايـم أول 
مــــديـــنــــة صناعية 
ذكية في الكويت 

بتكلفة 6.6 مليارات 
دوالر 

الـمــديـنــة  
تـسـتـوعــــب 50 
ألفًا وعائدها 90 

مليون دينار سنويًا 
من الصناعة فقط

تـسـتـهــدف 
اسـتقطاب 
الــخـبــــرات 

الــعــالــمــيــة وتشجع 
القطاع الخاص على 

المشاركة 

المــدن  أن  إلــى  وأشــار    
فيهــا  ســيتوفر  الصناعيــة 
لخلــق حيــاه  مناطــق خضــراء 
ونــــمـــــط مــعــيــشــي مــالئم 
للقاطنيــن فيهــا، وذلــك مــن 
المفتوحــة  المســاحات  حيــث 

. الخضــراء  والطــرق 

  وحــول االبتــكار فــي المدينــة 
اتبــاع  ســيتم  أنــه  إلــى  أشــار 
الجديــدة  التصنيــع  أســاليب 
والقــوى العاملــة ذات التعليــم 
العالــي وتكامــل اإلنتــاج مــع 
التقنــي،  والدعــم  البحــث 
للبحــوث  معهــد  وإنشــاء 
المنتجــات  لتطويــر  ومركــز 
وإدارة العمليــات واإلنتــاج عنــد 
الطلــب ومراكــز للمعلومــات 

والمختبــرات.
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الروضان استعرض  في برلين
مشروع مدينة النعايم الصناعية 

أوضح خال زياراته الميدانية أن  االستثمار في الكويت به مزايا تنافسية كبيرة

ــة  ــر التجــارة والصناع بحــث وزي
مــع  الروضــان  ناصــر  خالــد 
كــبـــار الــمـــســـؤولين األلمان 
العالقــات الكويتيــة - األلمانية 
فــيـــمــــــا يــتــعــلـــــق بالجانبيــن 

واالســتثماري. االقتصــادي 

ــي  ــارة الت ــك خــالل الزي ــاء ذل جـ
إلــى  الروضــان  بهــا  قــام 
برليــن،  األلمانيــة  العاصمــة 
الـمـاضــــي،  الشـــهــــر   نهايــة 
يـــومــيــــن،  واســــــتــــمــــــــرت 
ووضعــت أساســات التطويــر 
واالستفـــــــــادة  المســتقبلي، 
األلــــمــــــانية  الخبــرات  مــن 
وتوطيــن الشــركات الصناعيــة 
والـتـكـنـولـــوجــيـــــة األلــمـــانية 

الكويــت. فــي  الكبــرى 

وقــد تركــزت المحادثــات مــع 
خــالل  األلمــان  المســؤولين 
فــي  التبــادل  علــى  الزيــارة 
الصناعيــة،  الخبــرات  مجــال 
واســـتــقــطــــــاب الــشـــــركات 
األلمانيــة لتأســيس فــروع لهــا 
فــي الكويــت، بمــا يصــب فــي 
جــذب االســتثمارات األلمانيــة 

إلــى الكويــت.

والـتــقــــى الـــروضــــــان خــالل 
االقتصــاد  وزيــر  مــع  زيارتــه 
ــر؛  حيــث  ــر التماي األلمانــي بيت
نـاقــشــــا  تــعــزيـــز الـعـــالقـات 
ــويت  ــن الـكـ ــة بي االقـتــصــاديــ
وألمانيــا، وقــدم لــه دعــوة الــى 
برفقــة  الكويــت  دولــة  زيــارة 
مسؤولي كــبــــرى الـشــركـــات 
علــى  للــتــــعرف  األلــمـــانـيـــة 
التــي  االســتثمارية  الفـــــرص 

تقدمهــا الكويــت واالمتيــازات 
التــي تمنحهــا للمســتثمرين.

كـمـــــا اتـفــــق الـجــانـبــــان علــى 
الصنــدوق  مــن  وفــد  زيــارة 
ــرة  ــي للمشــاريع الصغي الكويت
والمتوســطة إلــى ألمانيــا فــي 
وقــت يحــدد الحقــا، لالطــالع 
فــي  األلمانيــة  التجربــة  علــى 
ســبل  وبحــث  الشــأن،  هــذا 
فــي  الجانبيــن  بيــن  التعــاون 

هــذا اإلطــار.

الروضــان  الوزيــر  التقــى  كمــا 
ــارة  ــة الــتــجــ ــس غـــــرفــــــ رئــيـــ
العربيــة  األلمانيــة  والصناعــة 
والطاقــة  الشــؤون  ورئيــس 
األلمانــي  الــبــرلـــمــــان  فــــي 
ســبل  لبحــث  التمايــر  بيتــر 
المشــترك  التعــاون  تعزيــز 
االقتصاديــة  المجــاالت  فــي 
التنميــة  خطــة  تخــدم  التــي 
بيئــة  وتحســن  الكويــت  فــي 

الكويــت. فــي  االعمــال 

العالقــات  الجانبــان  وناقــش 
التجاريــة الكويتيــة - األلمانيــة 
تقدمهــا  التــي  والتســهيالت 
دولــة الكويــت للمســتثمرين.

وألقــى الوزيــر الروضــان كلمــة 
اتحــاد  نظمــه  مؤتمــر  فــي 
واألدنــى  األوســط  الشــرق 
)نومــوف( فــي برليــن الجمعــة 
 /3  /23 الموافــق  الماضيــة 
ضــرورة  أكــد  حيــث  2018؛ 
تعزيــز العالقــات االقتصاديــة 
الكويــت  بيــن  واالســتثمارية 

وألمانيــا.

وأشـــــــار إلــى أهــمــيـــــة هــذا 
للمشــاركة  نظــرا  المؤتمــر 
الواســعة للشــركات األلمانية،  
ولـلــفـــرص الـــتــي يــقــدمــهــا 
عــــلـــى صــعــيـــد استقـــطــاب 
االستــثـــمـــارات إلـى الــسـوق 

الكويتيــة.

أن  اللقــاءات  خــالل  أكــد  و 
الكويــت تتوافــر فيهــا ميــزات 
تنافســية كبيــرة علــى صعيــد 
الموقــع  أهمهــا  االســتثمار 
القانونيــة  والبيئــة  الجغرافــي 
الطاقــة  وأســعار  المناســبة 

والمــيــــاه الــرخــيــصــــة ورأس 
اإلبداعــي،  البشــري  المــــال 
إلــى وجــود خطــة  إضــــافــــــة 

طــمــوحـــة. تـنــمــيــــة 

وقــد عــرض الوزيــر الروضــان 
النعايــم  مــديـنــــة  مــشــــروع 
الصناعيــة الذكيــة ومكوناتــه، 
عــلــــى  التركيـــــز  تــم  كمــا 
الــخــــبرات  مــــن  االســتفادة 
األلمانيــة ببنــاء وإدارة المرافــق 
والخدمــات ووحــدات معالجــة 
الصــرف الصحــي والصناعــي.

و أشــار إلــى خبــرات الشــركات 
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األلمانيــة فــي مجــال النظــم 
المناطــق،  إدارة  فــي  الذكيــة 
المســؤولين  كمــا بحــث مــع 
األلــمــــــان كــيــفـــيــــة تطويــر 
الــخـــالــيــــة مــن  الـمــصــانــــع 
اإلصــدار األول، والتــي تعتمــد 
إلــى  العاملــة  األيــدي  علــى 
اإلصــدار الرابــع، والتــي تعتمــد 
علــى الــــروبوت فــي اإلنتــاج، 
باإلضافة إلى  إمـكــانـــية عمل 
التكنولوجيــا  لعــرض  تبــادل 

األلمانيــة فــي الكويــت

ــانب  ــع الــجـــ ــث مـــــ كمــا بــحـــ
األلمانــي العقبات والمشــاكل 

التــي تعتــرض توســيع التبــادل 
الــتــجــــاري وســبـــل تـذلـيــلــها، 
الحلــول  إيجــاد  إلــى  إضافــة 
المختصيــن  بيــن  لهــا خاصــة 
والمعنييــن بشــؤون االقتصاد 

والتجــارة.

الزيــارة  خــالل  الروضــان  وزار 
التــي  األلمانيــة   SAP شــركة 
تمتلــك  نحــو 378 ألــف عميل 
حــول العالــم، يســتفيدون مــن 
مجــال  فــي  الرائــدة  خدماتهــا 
فــي  البرمجيــات  تطبيقــات 

العديــد مــن المجــاالت.

مـلــــيار    1.05
ــة  دوالر قــــيـــمـــ
لـــــــــــــــواردات  ا
الــكــويـتـيـــة مــن 
ألمانـيــــا  و11.8 
قيمــة  مليونــًا 

الصــادرات 

و أكــد الروضــان أن زيــارة هــذه 
الشــركة مثلــت فرصــة لعمــل 
ــة داخــل مقّرهــا الرئيســي  جول
فــي برليــن، والتعــّرف علــى آخر 
وأحــدث منتجاتهــا وتطبيقاتهــا 
أفضــل  مــن  واحــدة  ولديهــا 
ومـــــســــــــرعات  حاضــــنـــــات 
خلقــت،  الصغيــرة  المشــاريع 
وطــــــــورت الــــعــــــديــــــــد مــن 

المشــاريع.

وأشــار إلــى أن قيمــة الــواردات 
فــي  ألمانيــا  مــن  الكويتيــة 
مليونــا   315 بلغــت   2016
ديـنــــــار كويتــي  ألـــــف  و241 

فيمــا  دوالر(،  مليــار   1.05(
الصــادرات  قيمــة  بــلــغــــت 
مــن  ألمانيــا،  إلــى  الكويتيــة  
مالييــن   3.55 النفــط،   دون 
دوالر(.   مليــون   11.8( دينـــــار 
وأوضــــــــح الــروضــــان خــالل 
الزيــارة أنــه لمــس مــن خــالل 
اللقــاءات اهتمــــامــــا ألـمــانيــــا 
بالغــا بالكويــت بشــكل خــاص 
والــمـــنــطــقــــة بشــكل عــام، 
الكويتيــة  بالعالقــات  مشــيدا 
–األلـمــانــيــــة عـــــلـــــى كــافــــة 

األصعــدة.
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الكويت تحتضن فعاليات الدورة 25 للجمعية العامة
للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين 

بمشاركة وزراء الصناعة والمعنيين بهذا القطاع خال الفترة من 24 إلى 26 أبريل الجاري

خــالل  الكويــت  .....تحتضــن 
أبريــل  الفتــرة  مــن 24 - 26 
 )25( الــدورة  أعمــال   2018
للمنظمــة  العامــة  للجمعيــة 
ــة  ــة الصناعي ــة للتنمي الـــعــربـيـ
والــتــعــــدين بـمـشــاركــــة وزراء 
الـصــنـــاعة والمعنييــن بقطــاع 
الصناعــة فــي الدول الـعـربـــيـــة 
المتوقــع  ومـــن  والـــعـــالــــم، 
مــشــــاركــــــة 20 دولـــــة فــي 
االجتمــاع مــن بينهــم الكويــت. 

أشــار  المناســبة  وبهــذه     
المديــر العــام للهيئــة العامــة 
تقــي  الكريــم  عبــد  للصناعــة 
الـكـــويت  اســتــضـــافــــــة  أن 
انطالقــًا  يأتــي  لالجتماعــات 

تعزيــز  علــى  حرصهــا  مــن 
بيــن  والتنســيق  التعــاون 
أجــل  مــن  العربيــة  الــدول 
تحقيــق التكامــل االقتصــادي 
العربــي ومواجهــة المنافســة 
الــهــيــئـــة  إن  العالمية.وقــــال 
فــي  بالمشــاركين  ترحــب 
االجتمــاع، وأنهــا ســتوفر كل 
نجاحــه،  ومقومــات  ســبل 
مشــيرًا إلــى أهميــة الــدور الذي 
العربيــة  المنظمــة  بــه  تقــوم 
للتنميــة الصناعيــة والتعديــن 
التنســيق  تحقيــق  فــي 
والتكامــل بيــن الــدول العربيــة 
الصناعيــة  التنميــة  لتحقيــق 
العربيــة الشــاملة. وأوضــح أن 
قطــاع الصناعــة قــادر على رفع 
مســيرة التنميــة االقتصاديــة 
العربيــة  للــدول  واالجتماعيــة 
أخــرى  قطاعــات  مــن  أكثــر 
نظــرًا؛ ألنــه يرتبــط بعالقــات 
تشــابكية مــع بقيــة القطاعــات 
تحقيــق  فــي  يســهم  ممــا 
للثــروات  المضافــة  القيمــة  
ــه  ــة العربية.ومــن جانب الطبيعي
أعــرب المديــر العــام للمنظمــة 
للـصــنــاعـــــــة  العربيــة 
المهنــدس  والــتـــعـــديـــــــن 
خالــص  عــن  الصقــر  عــادل 
شــكره وامتنانــه لمــا تقدمــه 
دولــة الكويــت، وعلــى رأســها 

البــالد  صاحــب الســمو أميــر 
ــر  ــاح األحمــد الجاب الشــيخ صب
الصبــاح - حفظــه اللــه ورعــاه- 
العربــي  للعمــل  دعــــم  مـــــن 
الــمــشـــتــــرك ومـؤسـســاتـــه 
المنظمــة  ومنهــا  المختلفــة 
الصناعيــة  للـتـــنمية  العربيــة 
والتعديــن ممــا يمكنهــا مــن 
فــي  بمهامهــا  االضـطـــالع 
النهــوض بقطاعــات الصناعــة 
والـتــقـيــيــــس  والـتـعـــــديــــن 
أعــرب  كمــا  العربيــة،  بالــدول 
التجــارة  لــوزارة  شــكره  عــن 
العامــة  والهيئــة  والصناعــة 
للــصــنـــاعــــة بــدولــــة الكويــت 
الكريمــة  االســتضافة  علــى 
ألعمــال الــدورة )25( للجمعيــة 
وأشــار  للمنظمــة.   العامــة 
إلــى أن اجتمــاع وزراء الصناعــة 
العامــة  الجمعيــة  إطــار  فــي 
لطــرح  مهمــة  مناســبة  يعــد 
ومــنــاقــشــــة االســتراتيجيات 
النهــوض  إلــى  الهادفــة 
الصناعيــة  التنميــة  بمســيرة 
تعضيــد  خــالل  مــن  العربيــة 
كمجموعــة  والعمــل  الجهــود 
لبنــاء  ومتماســكة  متناســقة 
ــي  قــوي  ــان اقتصــادي عرب كي
قــادر علــى مواجهــة التحديــات 
الدولية.ولفــت الصقــر إلــى أن 
ســتعرض  االجتماعــات  هــذه 

حققتهــا  التــي  اإلنجــازات 
الــفــتـــرة  خــــالل  الـمـنـظـمـــة 
عملهــا  وبرنــــامــــج  الماضيــة 
 2019 للعاميــن  وميزانيتهــا 
2020 ، مشــيرًا إلى أن برنامج 
العمــل ســيركز علــى األنشــطة 
الهادفــة إلــى تشــجيع االبتــكار 
والبحــث العلمــي ورفــع جــودة 
لتحقيــق  العربــي  المنتــج 
الشــاملة  الصناعيــة  التنميــة 

والمســتدامة.

الصقــر : طــرح ومناقشــة 
االســتراتيجيات  الهادفــة 
لـلـــنــهـــــوض بــمــســـيــرة 

التنميــة الصناعيــة

تقــي : قطــاع الصناعــة قــادر 
علــى رفــع مســيرة التنميــة 

االقتصاديــة واالجتماعيــة 



17 مجلة الصناعة والتنمية

حصاد الهيئة

هيئة الصناعة شاركت في الدورة الـ 53  للمجلس التنفيذي 
للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين 

إنشاء منطقة التجارة الحرة وإقامة االتحاد الجمركي العربي أبرز الموضوعات

العامــة للصناعــة  الهيئــة  شــارك وفــد 
بدولــة الكويــت متمثاًل فــي نائب المدير 
العــام لقطــاع الشــؤون اإلداريــة والمالية 
محمــد عيــد العدوانــي ومديــر العالقــات 
المهنــا،  ســالم  اإلعــالم  و  العامــة 
التخطيــط  إدارة  مــن  الكنــدري  ودالل 
 53 الــدورة  أعمــال  فــي  الصناعــي  
للمجلــس التنفيــدي للمنظمــة العربيــة 
الــذي  والتعديــن   الصناعيــة  للتنميــة 
ــر العــام للمنظمــة  ــه المدي ــح أعمال افتت
المهنــدس عــادل الصقــر  وعقــد بالربــاط 
فــي  المملكــة المغربيــة خــالل الفتــرة 
مــن 14 إلــى 16 مــارس الماضــي.  وقــد 
تــرأس أعمــال الــدورة  رئيــس وفــد دولــة 
ــدس يوســف العمــادي كمــا  قطــر مهن

اســتعرض المجلــس مشــروع برنامــج 
للعاميــن  المنظمــة  وموازنــة  عمــل 
فيــه  راعــت  والتــي  و2020،   2019
المنظمــة التطــورات والتحديــات التــي 
انســجامًا  العربيــة  الصناعــة  تواجههــا 
ودورهــا  واختصاصاتهــا  أهدافهــا  مــع 
فــي تحقيــق التنميــة العربيــة الشــاملة 
الصناعــة  مجــاالت  فــي  والمســتدامة 
منطقــة  ودعــم  والتقييــس  والتعديــن 
التجــارة الحــرة العربيــة الكبــرى والشــروع 
العربــي  الجمركــي  إقامــة االتحــاد  فــي 
والمتغيــرات  الظــروف  ظــل  فــي 
ورفــع  والدوليــة  واإلقليميــة  العربيــة 
البرنامــج للجمعيــة العامــة مــع التوصيــة 

باعتمــاده. 

العامــة  الهيئــة  وفــد  أجــرى  وقــد      
عــام  مديــر  مــع  اجتماعــا  للصناعــة 
أجــل   مــن  والمعنييــن  الـــمــــنـــــظمة 
عقــد  ترتيبــات  ووضــع  التنسيــــــــــق 
ــة للمنظمــة  ــة العام ــات الجمعي اجتماع
والتعديــن  الصناعيــة  للتنميــة  العربيــة 
والتــي تحتضنهــا دولــة الكويــت خــالل 
2018؛  أبريــل    26  -  24 مــن  الفتــرة 
ــدول  ــة لل ــث ســيناقش وزراء الصناع حي
الموضوعــات  مــن  عــددًا  المشــاركة 
منهــا اإلنجــازات التــي حققتهــا المنظمة 
خــالل الفتــرة الماضيــة وبرنامــج عملهــا  

 2020 و   2019 عامــي  خــالل 
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هيئة 
الصناعة : 

حملة توعوية شاملة 
لحماية المستهلكين 

والبيئة 

    تماشــيًا مــع دورهــا 
الــهـــــام والــمــتــواصــــل 
فـــــــــي توعية المواطنين 
ــة  والمقيميــن فــي دولـــــ
ودورهـــــــا  الــــــكـــويـــــت 
المــحـــــوري فــي حمايــة 
األســـــواق الــمـــحـــلـــيــة 
الرديئــة  المنتجــات  مــن 
قــد  التــي  والــمــقــــلدة 
وســامة  صحــة  تمــس 
المستهلكين، أطــلــقــت 
ــة  ــة للصناع ــة العام الهيئ
مــارس  مــن  األول  فــي 
الــمــاضــــي وتـــســـتـمــــر 
الــــشــــهــــر  نهايــة  حتــى 
شــاملة  توعويــة  حملــة 
لــتــوعـويـــة المســتهلكين 
بــأهــمــيـــــة المواصفــات 
للمنتجــات  والمقاييــس 
مــن ناحيــة، وتبصيرهــم 
باألخــطـــــار التــي تحملهــا 
المنتجــات غـــير المطابقة 
ــة  ــات وأهمي للمواصـــفـــ
عــالــيــــة  الــمــنــتـجـــــــات 

الكفــاءة.

أسواق محلية  
   وبهــذه المناســبة، أكــد مديــر 
عــام الهيئــة العامــة للصناعــة 
ــم تقــي أن مشــروع  ــد الكري عب
التــي  الــتـــوعوية  الـحـمــلــــة 
المواصفــات  إدارة  أطلقتهــا 
الــدور  تعكــس  والمقاييــس 
فــي  الصناعــة  لهيئــة  المهــم 
تـوجــيـــــه رســـائــــــل مبســطة 
للــمـــســـتــهــــلكين مواطنيــن 
ومقيميــن، وكذلــك أصحــاب 
القطاعــات  فــي  الشــركات 
ــة الــمــخـتـلــفــة  االقـتـصـــــاديــ
ــق  ــى تطبي ــد عل ــة التأكي بأهمي
المــواصــــفــــات والمقاييــس 
مــن  لهــم  للمنتجــات حمايــة 
الســلع الرديئــة، وبمــا ال يضــر 

الوطنيــة.  المنتجــــات 

   وأشــار تقــي إلــى أن الحملــة 
تعكــس الــدور الكبيــر والفاعــل 
الــذي تمارســه هيئــة الصناعــة 
ــق ســالمة المســتهلك  لتحقي
وضمــان  البيئــة  وحمايــة 
المعلومــات  علــى  حصولــه 
الســلع  عــن  المتكاملــة 
تســاعده  التــي  والخدمــات 
علــى اتخــاذ قراراتــه الصائبــة. 

توحيد المواصفات 
إن  بالقــول:  واســتدرك      
للصناعــة  العامــة  اللجنــة 
المواصفــات  إدارة  فــي 
علــى  تعمــل  والمقاييــس 
توحيــد المواصفــات القياســية 
الخليجيــة  الفنيــة  واللوائــح 
تطبيــق مواصفــات  لضمــان 
متابعــة  تتــم  كمــا   ، موحــدة 
تطبيقهــا بالتعــاون مــع أجهــزة 
األعضــاء  بالــدول  التقييــس 
وضمــان  تحقيــق  بهــدف 
شــروط الجودة والســالمة في 
والســلع  والمنتجــات  المــواد 
ــة  ــة والمــســاهــمــ الـمــخــتلفــ
بهــدف  المســتهلك  بتوعيــة 
التــي  األضــرار  مــن  ســالمته 
قــد تنتــج عــن اســتخدام المواد 
المطابقــة  غيــر  والـمـنـتـــجات 

الـقـيــــاســيــــة  والمواصفــات 
الفنيــة.  واللوائــح 

تعاون خليجي
تســعى  اللجنــة  أن  وأوضــح   
جاهــدة بالتعــاون مــع الــدول 
الخليجيــة إلــى إعــداد وتطويــر 
المواصــفــــات الـقــيــاســـيـــــة 
الخليجيــة  الـفـنـيــــة  واللوائــح 
مــن  الـتـحــقــــق  وإجــــــراءات 
يخــدم  وبـــما  الــمــطــابــقــــة، 
ومــتـطــلـــبـــات  احـتـيــاجـــــات 
والصناعــة  التجــارة  قطاعــي 
بــدول المجلــس، ويهــدف إلــى 
وبيئتــه  المســتهلك  ســالمة 

فيهــا.  يعيــش  التــي 
   وبيــن تقــي أن الهيئــة ســعت 
المطابقــة  آليــات  تعزيــز  إلــى 
الموحــدة عبــر اللوائــح الفنيــة 
حاليــًا  تطبــق  التــي  الخليجيــة 
األطفــال  لعــب  لمنتجــات 
ــدات  ــزة والـــمــــعــــ واألجـــهـــــــ
الجهــد  منخفضــة  الكهربائيــة 
واألســــمـــــنت  واألصــبــــــاغ 
والطابــوق األبيض واإلطارات 
والــــــــســـيـــارات المســتعملة 
والزيــوت والتبــغ، والتــي ترتبط 
بشــكل وثيــق بالمســتهلكين، 
وتمــس حياتهــم بشــكل كبيــر. 
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الــمــســـتهلكين  وســــالمـــــــة 
ــة مــن الوصــول  ــة البيئ وحماي

المحليــة.  األســواق  مــن 
  وقــال: إن حــق المســتهلكين 
إلـــــــى  الــوصــــــــــول  فــــي 
المعلومــات الخاصــة بشــروط 
والســلع  المنتجــات  جــودة 
للمواصـــفــــات  ومطابقتهــا 
تلــك  جعــل  والمقاييــس، 
شــعبيًا  طابعــًا  تأخــذ  الحملــة 
التليفزيــون  فــي  بتواجدهــا  
ووســائل التواصــل االجتماعي 
واألســواق ومحطــات الوقــود 
لتكــون  الشــعبية  واألســواق 
الوصــول  ســهلة  معلوماتهــا 
شــرائح  كل  قبــل  مــن  إليهــا 

لمجتمــع.  ا
صحة المستهلكين

تصريحــه  تقــي  واختتــم     
الكبيــرة  األدوار  إن  بالقــول: 
التــي تقــوم بهــا هيئــة الصناعة 
وتفانــي  حرصهــا  تعكــس 
إلــى  بالوصــول  موظفيهــا 
صحــة المســتهلكين مواطنين 
ومقيميــن وأصحــاب شــركات 
إلــى بــر األمــان والحفــاظ علــى 

خط أحمر
المكاتــب  دور  وعــن    
دخــول  منــع  فــي  الجمركيــة 
إلــى  الــمـــقـــلــــدة  الســــلــــــع 
أوضــح  المحليــة،  األســواق 
كبيــرًا  دورًا  هنــاك  أن  تقــي 
الجمركيــة  المكاتــب  تؤديــه 
المواصفــات  إلدارة  التابعــة 
فــي  المنتشــرة  والمقاييــس 
األربعــة،  الجمركيــة  المنافــذ 
الحمايــة  خــط  تشــكل  والتــي 
وصــول  يمنــع  الــذي  األول 
المطابقــة  غــــــــيـــــــر  الســلع 
للمواصفــات المعتمــدة لهــا، 
والتــي قــد تمــس حيــاة وصحة 

تعاون خليجي إلعداد 
وتطوير المواصفات 

القياسية والتحقق من 
المطابقة 

الجمارك خط الدفاع 
األول في حماية 
األسواق المحلية

الحملة أخذت طابعًا 
شعبيًا بتواجدها في 

األماكن العامة

ــر  صحتهــم وســالمتهم وتوفي
األمــان.  درجــات  أعلــى 
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وزيــر التجــارة فــوض المديــر العــام 
بعــدة صاحيات

ــرار  ــد ناصــر الروضــان الق ــة خال ــارة والصناع ــر التج       أصــدر وزي
الــوزاري رقــم )2   / 2018( الصــادر بتاريــخ 31 ينايــر 2018 والــذي 
ــم  ــة عبدالكري ــة العامــة للصناع ــام الهيئ ــر ع ــه مدي فــوض بموجب
المشــروعات  علــى  واإلغــالق  اإلنــذار  جزائــي  بتوقيــع  تقــي 
الصناعيــة المخالفــة ألحــكام هــذا القانــون وفقًا لالئحــة التنفيذية، 

ــزاءات وهــي: والج

- اإلنــذار الفــوري إلنهــاء المخالفــة خــالل المــدة التي يتــم تحديدها 
فــي هذا الشــأن.

- إغــالق المشــروع الصناعــي حتــى إزالــة المخالفــة واآلثــار المترتبة 
. عليها

قرارات تعزز مسيرة القطاع الصناعي

   شــهد شــهرا فبرايــر ومــارس الماضيــان إصــدار العديــد مــن القــرارات الوزاريــة والمراســيم التــي أســهمت فــي تدعيــم وتطويــر أداء 
القطــاع الصناعــي، وفيمــا يلــي رصــد مــن »الصناعــة والتنميــة« ألهــم تلــك المراســيم والقــرارات التــي كان لهــا األثــر فــي تعزيــز  

وتطويــر القطــاع الصناعــي 
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ــر عــام  ــا لمدي ــه الســهلي نائًب عبدالل
ــة    ــة العامــة للصناع الهيئ

اللــه       صــدر المرســوم رقــم 104 لســنة 2018 بتعييــن عبــد 
الســهلي نائبــًا لمديــر عــام الهيئــة العامــة للصناعــة، ونــص المرســوم 
فــي مادتــه األولــى » تعييــن عبــد اللــه الســهلي نائبــًا لمديــر عــام 
الهيئــة العامــة للصناعــة بدرجــة وكيــل وزارة مســاعد، كمــا نصــت 
المــادة مــن المرســوم علــى وزيــر التجــارة والصناعــة تنفيــذ هــذا 

المرســوم، ويعمــل بــه مــن تاريــخ صــدوره. 

    واســتند المرســوم المنشــور فــي جريــدة الكويــت اليــوم فــي 
األول مــن أبريــل 2018علــى مرســوم الخدمــة المدنيــة رقــم 15 
لســنة 1979 فــي شــأن قوانيــن الخدمــة المدنيــة والقوانيــن المعدلــة 
لــه. وعلــى القانــون رقــم 56 لســنة 1996 فــي شــأن إصــدار قانــون 
ــي  ــك المرســوم الصــادر ف ــه، وكذل ــة ل ــن المعدل ــة والقواني الصناع
4 أبريــل لســنة 1979 فــي شــأن نظــام الخدمــة المدنيــة والقوانيــن 
المعدلــة لــه، وعلــى المراســيم المعدلــة لــه، وكذلــك بنــاء علــى 

ــة.  ــارة والصناع ــر التج عــرض وزي

     وافقــت اللجنــة المكلفــة 
بـمــمــارســـــة اخـتــصـــاصــــات 
خـــــالل  الــــبــلــــدي  المجلــس 
م. محمــد  برئاســة  اجتماعهــا 
بوشــهري علــى طلــب الهيئــة 
ــاعة إقامــة  ــة للــصــنــ الــعــامـــــ
لمنتجــات  صنـــاعــــي  مجمــع 
بمســاحة  والصلــب  الحديــد 
1.5 كيلــو متــر مربــع. وقــال 
ــس  ــام للمجل ــن الــعــ األمـــــيـــ
الصقعبــي  يوســف  البلــدي 
صحافيــة:  تصريحــات  فــي 
تقديــم  اشــترطت  اللجنــة  إن 
الهيئــة الـــــعــــامـــــة للصناعــة 
ــي  ــردود البيئ ــة الـــمـــــ دراســـــــ
واالجـــتــــماعي للمشــروع إلــى 
هيئــة البيئــة، وأخــذ موافقتهــا 
وزارات  بشــروط  وااللــتــــزام 

الخدمــات.

بلديــة  عــام  مديــر  وكان      
أحمــد  المهنــدس  الكويــت 
فــي  أشــار  قــد  المنفوحــي 
ديســمبر 2017 إلــى موافقــة 
الهيئــة  طلــب  علــى  البلديــة 
ــاعة إقامــة  ــة للــصـــنـــ العـــامــــ
مجمــع صناعــي لــمــنــتــجــــات 
جنــوب  والصلــب  الحديــد 
البــالد، مؤكــدًا علــى أن التقريــر 
سـيـحــيـــله إلــى الــمــجــلــــس 
البلــدي، ويعــد إنشــاء مشــروع 
مــجــمــع صــناعـــي لـمـنـتجات 
الــحــديــــد والــصــلـــب خـطــوة 
ومــبــــادرة جــديــــة تــــرفع مــــن 
الصناعــي  القطــاع  مســتوى 

وفاعليتــه.  الكويتــي 

الطاقــة  أن  وأوضــح    
تقــدر  للمشــروع  اإلجماليــة 
بنحــو 3 مالييــن طــن ســنويًا، 

مشــيرًا إلــى أن الهيئــة العامــة 
لديهــا  تتوافــر  ال  للصناعــة 
بمســاحات  صناعيــة  قســائم 
كبيــرة لمثــل هــذا المشــروع. 

البلديــة  رأت  وأضــاف     
تخصيــص األرض، بنــاء علــى 
ــرة  ــم فك ــا وتكريســا لدع طلبه
وجــود مجمــع صناعــي كويتــي 
الحديــد  منتجــات  لصناعــة 
والصلــب كســلعة اســتراتيجية 
الوطنــي  لالقتصــاد  ومهمــة 
حركــة  تلبــي  أن  شــأنها  مــن 
المتزايــدة،  والبنــاء  العمــران 
وكميــة  قيمــة  مــن  وترفــع 
الصــادرات الكويتيــة، وتدعــم 
التحــول لتكــون دولــة الكويــت 
إعــادة  مجــال  فــي  رائــدة 

التصديــر.

مــر  المشــروع  إن   : وقــال 
تمــت  حيــث  مراحــل؛  بعــدة 
ــد  دراســة موقــع مجمــع الحدي
البــالد  جنــوب  والصلــب 
بمســاحة 1.5 كيلومتــر مربــع 
 200 بحريــة  وبواجهــة  تقريبــًا 
مــتــــر، وأضـــــاف المنفوحــي 
المجلــس  قــرار  صــــدر  أنــه 
ــر  ــخ 16 نوفمب ــدي بتاري الــبــلـــ
محطــة  بنقــل   ،2015
بمنطقــة  الكهربائيــة  الطاقــة 
النويصيــب – بنــاء علــى طلــب 
لتعارضهــا   – الداخليــة  وزارة 
مــع الشــبك األمنــي الجنوبــي 
الموقــع  وأصبــح  للبــالد، 
لمحطــة  المعتمــد  البديــل 
الموقــع  علــى  يقــع  الكهربــاء 
ســابقًا  نفســه  المقتــرح 
والصلــب. الحديــد  لمجمــع 

المجلس البلدي وافق لـ  »هيئة الصناعة«
على إقامة مجمع صناعي لمنتجات الحديد والصلب
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*تطبق الشروط واألحكام
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راتبــــك وزووود

بمجّرد تحويل راتبك الى التجاري،
إدخل السحب على:

واختر ما بين:

فرصة لمضاعفة راتبك
سيارتين رينج روڤر ڤيالر

150 د.ك. نقدًا وقسيمة جوائز نقدية مضمونة تصل الى 10,000 د.ك.
قرض من غير فوائد لغاية 10,000 د.ك.
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راتبــــك وزووود

بمجّرد تحويل راتبك الى التجاري،
إدخل السحب على:

واختر ما بين:

فرصة لمضاعفة راتبك
سيارتين رينج روڤر ڤيالر

150 د.ك. نقدًا وقسيمة جوائز نقدية مضمونة تصل الى 10,000 د.ك.
قرض من غير فوائد لغاية 10,000 د.ك.
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راتبــــك وزووود

بمجّرد تحويل راتبك الى التجاري،
إدخل السحب على:

واختر ما بين:

فرصة لمضاعفة راتبك
سيارتين رينج روڤر ڤيالر

150 د.ك. نقدًا وقسيمة جوائز نقدية مضمونة تصل الى 10,000 د.ك.
قرض من غير فوائد لغاية 10,000 د.ك.
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بنك الكويت الدولي 

يرعى أنشطة الهيئة 

العامة للصناعة 

العام الحالي

تماشــيًا مــع اســتراتيجية برنامجــه المجتمعــي الرامــي إلــى دعــم وتشــجيع المبــادرات والجهــود التنمويــة المحليــة٬ أعلــن بنــك 
ــي.  ــة خــالل العــام الحال ــة واالجتماعي ــة العامــة للصناعــة الرياضي ــات الهيئ ــه ألنشــطة وفعالي ــي عــن دعمــه ورعايت ــت الدول الكوي

وبهــذه المناســبة، صــرح رئيــس فريــق وحــدة االتصــال المؤسســي فــي البنــك، فهــد الســرحان - علــى هامــش لقائــه مديــر مكتــب 
مديــر عــام الهيئــة العامــة للصناعــة يوســف الوتــار: "بــأن دعــم الدولــي لألنشــطة االجتماعيــة والرياضيــة التــي تنظمهــا الهيئــة يأتــي 
مــن منطلــق حــرص البنــك الدائــم علــى مســاندة مختلــف الهيئــات والمؤسســات الصناعيــة ومســاعدتها علــى تحقيــق أهدافهــا، 
ــاء بنشــاط  وأداء  ــة مــن خــالل االرتق ــالد التنموي ــع مســيرة الب ــي دف ــال ف ــى المســاهمة بشــكل فع ــا الســعي إل وفــي مقدمته
وإنتاجيــة القطــاع الصناعــي لتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة." مؤكــدًا: "أن دور الدولــي ال يقتصــر فقــط علــى تقديــم الخدمــات 
المصرفيــة والماليــة لعمالئــه، بــل يشــمل أيضــًا التزامــه التــام بمســؤوليته االجتماعيــة٬ بمــا فــي ذلــك دعمــه لــكل مــا تقــوم بــه 

مؤسســات المجتمــع المدنــي مــن أنشــطة وفعاليــات تشــمل مختلــف المجــاالت والقطاعــات".

 ومــن جانبــه، أعــرب الوتــار عــن شــكره وتقديــره إلدارة البنــك علــى دعمهــا المتواصــل ألنشــطة الهيئــة المتنوعــة، مشــيدًا بالــدور 
المميــز الــذي يلعبــه الدولــي فــي دعــم ورعايــة مختلــف األنشــطة االجتماعيــة لمختلــف قطاعــات ومؤسســات الدولــة، مــا جعــل 

منــه بنــكًا رائــدًا وصرحــًا وطنيــًا يحتــذى، نتيجــة إســهاماته فــي النهــوض بمســتقبل الوطــن مــن أفــراد ومؤسســات.

ــة  ــك تماشــيًا مــع الرغب ــة، وذل ــات التنموي ــى المشــاركة فــي البرامــج والفعالي ــًا عل ــي يحــرص دائم ــت الدول ــك الكوي ــر أن بن يذك
ــة فــي البــالد ومنهــا القطــاع الصناعــي المحلــي، بمــا  ــة الســامية التــي تهــدف إلــى تشــجيع مختلــف القطاعــات اإلنتاجي األميري

ــي وتجــاري. ــل الكويــت إلــى مركــز مال يخــدم تحوي

الســرحان: دعــم “الدولــي” يأتــي مــن منطلــق مســاندته 
الصناعيــة والمؤسســات  الهيئــات  لمختلــف 

الوتــار: دور مميــز لـ”الدولــي” فــي رعايــة مختلــف قطاعــات 
ــة ومؤسســات الدول
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 انطاقــا مــن حــرص الهيئــة العامــة للصناعــة علــى تقديــم الجديــد والمتطــور مــن البرامــج التدريبيــة، والتــي 
تهــدف إلــى تطويــر وتنميــة الكــوادر العاملــة فــي الهيئــة وتحقيــق األداء المتميــز للموظــف وأعلــى درجــات 
ــذ الخطــة  ــب باســتكمال تنفي ــة فــي قســم التدري ــر اإلداري متمثل الجــودة فــي العمــل،  تقــوم إدارة التطوي
التدريبيــة الســنوية 2018/2017 والتــي تعتمــد أساســا علــى االحتياجــات التدريبيــة إلدارات الهيئــة؛ حيــث تــم 

تدريــب عــدد ) 97 ( متدربــا خــال شــهري ينايــر وفبرايــر موزعيــن علــى الــدورات التاليــة :

97  متدرًبا الحصاد التدريبي 
لشهري يناير وفبراير
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اتخــاذ التدابير واإلجراءات 
شــأن  فــي  القانونيــة 
محاضــر الحجــز والنزاعــات 

والصلــح:
تزويــد  إلــى  البرنامــج  يهــدف 
بالجوانــب  الـــــمــــشــاركـــيـــــن 
القانونيــة، ومــا يســتجد مــن 
اإلدارة  مجــال  فــي  تعديــالت 
لتمكنهــم من إدارة منظمتهم 

بشــفافية ووضــوح .

المـضـخـــات وأنـواعـهــــــــا 
وتشــغيلها:

إلـــــــــى  البرنامــج   يــهـــــــــدف 
تـــعــــــريــف الـــــمــــشـــاركــيــن 
تـــشــغــيــل  بــــأســـاســـــيـــــات 
صــــيانة  وطــرق  المضخــات 

المضخــات.

مـــــعـــايــيــــــر الـــصـــيــانة 
الـكــهـربائية وقياس 

إنجازات القسم :
زيــادة  إلــى  البرنامــج  يهــدف 
الالزمــة  بالمهــارات  الوعــي 
وتشــخيص  الصيانــة  إلجــراء 
مــن  المطلوبــة  األعطــال 
الصيانــة  وفــرق  المهندســين 
الحديثــة  األنظمــة  علــى 

. للكهربــاء 

رصــد ومتابعــة قياســات 
التلــوث :

إلــى  البرنامــج  يهــدف     
قيــاس وتقديــر نســب التلــوث 
عامــال  المحيطــة  البيئــة  فــي 
الخطــورة  نســب  لتحديــد 
القانونيــة  اإلجــراءات  واتخــاذ 
الوقائيــة ســواء تلــوث الهــواء 
لمراقبــة  التربــة  أو  الميــاه  أو 
وقياســه  التلــوث  مســتوى 

. دقيــق  بشــكل 

ــات  ــر الــخـــدمــــ مــؤتــمــــــ
اإللكترونيــة الحكوميــة :

 يــــهــــــدف الـــبــــرنـــــامـــج  إلى 
تعريــف المشــاركين بالخدمات 
اإللـــكــــتـــــرونــيـــة والــتخطيط 
االســـــتـــــراتـــيـــــجي لتســويق 
الـــخـــــدمـــــات اإللـكـــتـــرونــيـة 
اإللـــكـــتـــــرونية  والمعامــالت 
والتحقــق األمنــي فــي حمايــة 

المعلومــات.

: EMC أنظمة التخزين 
إلــى فهــم  البرنامــج  يهــدف  
األســاليب الحديثــة فــي إدارة 
مراقبــة  ومجــال  المخــازن 
المخزنــة  واألوعيــة  المخــزون 

. ومســتلزماتها 

العمــل  خطــط  وضــع 
يعكــس  الــذي  بالشــكل 
ــال  ــع األعــــــمــــ جــمــــــيـــــ
: تنفيذهــا  المطلــوب 

فهــم  إلــى  البرنامــج  يهــدف 
العمليــة  مكونــات  تحديــد  و 
وتــــقييم  الــتــــخــــطــــيــطـيـــة 

. اإلجــراءات 

المتطلبــات واالحتياجــات 
الـــخــــاصــــــة بــالـخــدمات 

اإلداريــة :
   يهدف البرنامج  إلى تعريف 
علــى آخــر التطــورات وأحــدث 
األســاليب التــي ظهــرت فــي 
المجــاالت الخاصــة باإلشــراف 
اإلداريــة  الخدمــات  علــى 
الخبــرة  اســتخدام  خــالل  مــن 

المتعلقــة بهــذا النشــاط  .

الـتــــــدقـــــيــــق عـــــلــــي 
الــمــســتـنـدات الرسمية 

والـــــوكـاالت 
وعــــقـــــود 
الشركات :

البرنامــج        يهــدف 
العقــود  أهميــة  إلــى 
التعاقــد  وشــروط 
والفــرق بيــن االتفــاق 
والعقــد وأركان العقــد. 
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تقــي : تشــجيع الصناعــة الوطنيــة كبديــل 
اســتراتيجي للمنتــج األجنبي 

هيئة الصناعة راٍع استراتيجي لمعرض الصناعات الكويتية الثاني "صنع في الكويت"

الهيئــة  عــام  مديــر  أكــد      
عبدالكريــم  للصناعــة  العامــة 
الكويتــي  المصّنــع  أن  تقــي 
بــدأ باالنطــالق خــارج الحــدود 
ميــدان  واختــرق  الـــمــحــلــيـــة 

الـــدولية. الـمـنــافــســــة 

   وأوضــح تقــي فــي كلمتــه 
علــى هامــش افتتــاح معــرض 
الثانــي  الكويتيــة  الصناعــات 
ــه فــي  ــذي انطلقــت فعاليات ال
29 مــارس ولمــدة 3 أيام تحت 
الكويــت"  فــي  شــعار "صنــع 

فــي األفنيــوز، بمشــاركة كبرى 
الشــركات والمصانــع المحليــة 
والـمــشــروعــــات الــصــغــيــرة 
والمتوســــطـــة، وبـــــرعـــــــايــة 
الهيئــة  مــن  اســـتــراتــيـجــــية 
أوضــح  للصناعــة  الــعـــامــــة 

الصناعــة  هيئــة  مشــاركة  أن 
تأتــي فــي خطــوة تهــدف إلــى 
تعزيــز االعتمــاد علــى الصناعــة 
اســتراتيجي  المحليــة، كبديــل 
ودعــم  األجنبــي،  للمنتــج 

الوطنــي. االقتصــاد 
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فوجــئ  إنــه  تقــي:  وقــال     
مــن  المعــرض  يشــهده  بمــا 
مســتقبل  أن  تظهــر  إشــارات 
الصــنـاعـــــة الـكـويـتـيـــة يـبـشـــر 
مــــا  أن  إلــى  الفــــتـــــًا  بخيــر، 
هــو  اآلن  القطــاع  يـحـتـــــاجه 
اللوجيســتية  العناصــر  توفيــر 
واألراضــي لتطويــر المبــادرات 
الشــبابية، واعــدًا بالعمــل علــى 
األمــر خــالل الفتــرة المقبلــة.

مــن  الهــدف  أن  وبيــن    
معــرض صنــع فــي الكويــت 
وإنمــا  فقــط  االســم  ليــس 
خــارج  واالنتشــار  الــتـصــــدير 
الكويــت، مــا يســاعد فــي إثــراء 
بشــكل  المحلــي  االقتصــاد 

الفــت.

دولــة  الكويــت  أن  وذكــر     
تعتمــد  حديثــة  صــــنــاعــــيـــــة 
الصغيــرة  الصناعــات  علــى 
جانــب  إلــى  والمتوســطة، 
عــدد محــدود مــن الصناعــات 
أن  إلــى  مشــيرا  الضخمــة، 
شــغوف  الكويتــي  الشــباب 
بالقطــــاع الصناعــي، وأنــه مــن 
خـــــــالل مـــســـاحـــات محدودة 
أصــبــحــــت لـــديــهـــــم قــدرات 

إنتاجيــة كبيــرة دون االعتمــاد 
العــام.  القطــاع  علــى 

      وأشــار إلــى أنــه فوجــئ 
خــالل الجولــة على المشــاركين 
فـــي الـمــعـــــرض بـمــســألـــة 
وبوجــود شــهـــادات  الجــودة، 
أن  آمــاًل  مرموقــة،  عالميــة 
ــة إلــى  تصــل الصناعــة الكويتي
علــى  ومـــشددًا  أوروبــا،  دول 
اســتعداد  علــى  الصناعــة  أن 
مــا  كمصدريــن  لتســجيلهم 
ــراق  ــى اخت ــم عــلــ يـســاعـــدهــــ
الـمـعـــارض الـعـالـمــيـــة التــي 
تتحمــل تكاليفهــا مــع إعفائهــم 
من الـمــــواد األولــيــة، ومـعربًا 
القطــاع  بـــأن  إيـمــانــــه  عــن 
الصــنـــاعـــــي فـــــي الــكــويــــت 
لنظيــره  األمثــل  البديــل  هــو 

النفطــي.

   ولـفــــت إلــــى أن الــمــــواد 
ــت  ــي الـكــويـ ــة فــ اإلنــشــائــيــ
أصـــبحت منافســة، موضحــًا  
لديهــا  المحليــة  الصناعــة  أن 
الـمـنــافـســــة  عــــلى  قابـلـيـــة 
ــه مــن مقومــات  لمــا تـمـتـلـكـ
وانـخـفــــاض تـكــالــيــــف المــاء 
والـكـهـربـاء والـقـيـمة اإليجارية 

والــمـــــوقــــــــع  لألراضـــــــــي، 
عوامــل  وهــي  الـجـغــرافــــي، 
علــى  مـصــنـــــع  أي  تـســـــاعد 
الـــــدخول والــنجاح في القطاع 

الصناعــي.

   وأكــد أن مـشــــاركة الهيئــة 
ــة فــي المعــرض  ــرة الثاني للـمـ
تأتـــــي لألهــمـــيــــــة الـكـبـيـــرة 
والمــتــزايـــــدة الــتـــــي يـولـيـهـــا 
البــالد  صاحــب الســمو أميــر 
ــر  ــاح األحمــد الجاب الشــيخ صب
ودورهــا  بالصناعــة  الصبــاح، 
الــتــنــمــيــــة  فــي  المحــوري 
االقتصاديــة؛ إذ أصبحــت خيــارًا 
الحكومــة  أمــام  اســتراتيجيًا 
ــرادات الدولــة  ــادة إي ــز وزي لتعزي
مــن ناحيــة، وتطويــر مقومــات 
النهضــة والتنميــة االقتصادية 
مــن  للكويــت  واالجتماعيــة 

ناحيــة أخــرى. 

داعم لألفكار الصناعية

   وبــدوره، قــال المديــر العــام 
الفرنســية  النمــاذج  لشــركة 
المعــرض  إن  أحمــد:  عمــرو 
يشــكل دعمــًا مباشــرًا لألفــكار 
الصناعيــة الشــبابية، ويســاهم 

أمــام  أوســع  بفتــح مجــاالت 
الشــركات المحليــة والمصانــع 
لمنتجاتهــا  للترويــج  الكبــرى 
وإنــــشــــــاء عـــالقــــــات مــــــع 
المبادريــن ودعمهــم بمختلــف 

الوســائل.

   وأكــد حــرص كبرى الشــركات 
المشــاركة علــى االنفتــاح علــى 
ــالع  ــات، واالطـــــ المشـــروعـــــ
عــــلــــــى اإلبـداعـــــات الشــبابية 
والمشــــاركـــــة في صـــنـــاعـــة 

حديثــة ومتطــورة.

   وأشــار إلــى أنــه تــم التحضيــر 
واالســتعداد قبــل فتــرة مــن 
المعــرض  إلخــراج  الزمــن 
تعكــس  صــورة،  بأبهــى 
المتطــور  الصناعــي  الواقــع 
تعيشــه  الــذي  والمتقــدم 
الكويــت، بحيــث حصلــت كل 
ــى جناحهــا الخــاص،  شــركة عل
وقامــت بتوفيــر كل مــا يحتــاج 
معلومــات  مــن  الزائــر  إليــه 
قــرب  عــن  ليطلــع  وخبــرات 
علــى أحــدث مــا توصلــت إليــه 
الصناعــة المحليــة، إلــى جانــب 
ــذي يضاهــي  جــودة منتجهــا ال

األجنبيــة. المنتجــات 
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يتجــه  العالــم  أن  وأضــاف 
حاليــًا إلــى عــدم االعتمــاد علــى 
الطاقــة البتروليــة فقــط فــي 
والقــوة  المعيشــية  الحيــاة 
االقتصاديــة، مبينــًا أن جعــل 
بديــاًل  الوطنيــة  الصناعــات 
اقتصــــــاديــــًا مــهـــمـــًا لتطوير 
هــو  ونموهــا،  المجمعــات 
إليــه  المعــرض  يســعى  مــا 
الشــركات  جمــع  خــالل  مــن 
وكبــرى المصانــع، والمبــادرات 
المشــروعات  مــن  الشــبابية 
الصغيــرة والمتوســطة تحــت 
إلــى  ولفــت  واحــد،  ســقف 
الصغيــرة  المشــروعات  أن 
والمتوســطة حاضــرة وبقــوة 
ســيقوم  إذ  المعــرض؛  فــي 
الشــباب والمبــادرون بعــرض 
أجــود مــا لديهــم مــن ابتــكارات 
وأفــكار أمــام زوار "األفنيــوز". 

وتابــع أن »صنــع فــي الكويــت 
للنســخة  امتــداد  هــو   »2
األولــى، التــي حققــت نتائــج 
نســخة  وأن  للغايــة،  مبهــرة 
ــي شــهدت حرصــًا  العــام الحال
الشــركات  عــدد  زيــادة  علــى 
ودعــم المشــاركة الفاعلــة مــن 

الهدف من المعرض 
ليس االسم فقط 
وإنما الــتـصـديــر 

واالنـتـشــــــار الخارجي  

الـقطاع بحاجة لتوفير 
العناصر اللوجيستية 

واألراضي لتطوير 
المبادرات 

أهمية كبيرة ومتزايدة 
يوليها صاحب السمو 

بالصناعة

الــصـــنــاعـة 
الـمــحـلــيـة لديها 

قابلية على المنافسة 
لما تمتلكه من 

مقومات

الجميــع، واســتقطاب الكثيــر 
والمشــاريع،  المبادريــن  مــن 
التالقــي  مــن  حالــة  إلحــداث 
ــرات  ــادل الخب فــي األفــكار وتب
ــى االفــكار  ــرف عـــلــــ والـتــعــــــ
اإلبداعـيـــــة، وإثـــبــــــات قــدرة 
الـصــنــاعــــة الـكـويـتـيـــة علــى 
القــوي  والحضــور  المنافســة 

المجــاالت. مختلــف  فــي 

ســيفتح  المعــرض  أن  وبيــن 
البــــــــــاب أمــــــــــام عــــالقــــات 
ــة  ــادالت تجاري اســتثمارية، وتب
جديــدة مــع أصحــاب المجــال 
والمهتميــن بــه، وســيعزز مــن 

ــة علــى  قــدرة الصناعــة المحلي
التوســع واالنتشــار فــي البــالد 

وخارجهــا.

ــى أن زوار المعــرض   وأشــار إل
ســيجدون كل مــا يصبــون إليــه 
مــن معلومــات حــول الصناعــة 
المحليــة والقوانيــن المتعلقــة 
بهــا، مبينــًا أن النجــاح ســيدفع 
للتوجــه نحــو الخــارج لتقديــم 
ــل ذي  ــة كبدي الصناعــة الوطني
جــودة عاليــة، قــادر علــى تلبيــة 
المنتجــات  مــن  احتياجاتهــم 

بأفضــل األســعار.
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والفــرص  الترويــج  إدارة  مديــر  أكــد     
التصديريــة فــي الهيئــة العامــة للصناعــة 
الكويــت  مشــاركة  أن  الزعبــي  حمــاد 
للصناعــة  العامــة  الهيئــة  فــي  ممثلــة 
للبنــاء  الدولــي  البصــرة  معــرض  فــي 
لزيــادة  كبيــرة  فرصــة  يمثــل  واإلعمــار 

البلديــن. بيــن  الصناعــي  التبــادل 

   وقــال الزعبــي فــي بيــان صحافــي: 
فرصــة  يمثــل  الهيئــة  مشــاركة  إن 
كبيــرة لتعريــف المنتــج الكويتــي وزيــادة 
البلديــن  بيــن  التصديريــة  الفــرص 
الســيما أنهــا تعــد أول مشــاركة كويتيــة 
فــي المعــرض بعــد مؤتمــر إعــادة إعمــار 
ــة الكويــت  ــم فــي دول ــذي أقي العــراق ال

مؤخــرًا.

الــذي عقــده  إلــى أن االجتمــاع  وأشــار 
رئيــس الوفــد المشــارك فــي المعــرض 
محمــد فهــاد العجمي مع عضو مجلس 
الخالــدي  عقيــل  البصــرة  محافظــة 
الصناعــي  االســتثمار  تشــجيع  هدفــه 

الزعبي : زيادة التبادل الصنــــاعـي
و التصدير بين الكويت والعراق

خال مشاركة هيئة الصناعة في معرض البصرة للبناء واإلعمار

بيــن الجانبيــن؛ حيــث تــم االتفــاق علــي 
تســهيل مهمــة زيــارة المســتثمرين مــن 
ناحية إصدار التأشــيرات وتحديد النســب 
وإيجــاد  الصــادرات  علــى  الجمركيــة 
الفــرض االســتثمارية والمشــاركة فــي 

المعــارض.

وقــد شــارك فــي فعاليــات المعــرض 
ــى 8 مــارس الماضــي  ــذي اســتمر حت ال
ومنهــا  دول  عشــر  مــن  شــركة   70
الكويــت التــي شــاركت بنحــو 15 شــركة 

واإلعمــار. البنــاء  بمجــال  متخصصــة 

بعــد  الهيئــة  مشــاركة  وتأتــي      
إعــادة  معــرض  الكويــت  تنظيــم 
أقيمــت فعالياتــه  الــذي  العــراق  وبنــاء 
الماضــي بحضــور  خــالل شــهر فبرايــر 
وكبــرى  عالميــة  لشــخصيات  كبيــر 
اإلقليميــة  والمؤسســات  الشــركات 
اهتمامــًا  يعكــس  والــذي  والدوليــة، 
والفــرص  العراقــي  باالقتصــاد  كبيــرًا 
أن  يمكــن  التــي  الكبيــرة  االســتثمارية 

الكويتــي،  الخــاص  للقطــاع  يوفرهــا 
الصناعــي  القطــاع  فــي  وتحديــدًا 
الــذي يعــد مــن أكثــر القطاعــات جذبــًا 
للمســتثمرين علــى المســتوى المحلــي 

والدولــي.   واإلقليمــي 

العامــة  الهيئــة  أن  بالذكــر  وجديــر    
عــام  فــي  أنشــئت  الكويتيــة  للصناعــة 
شــخصية  ذات  هيئــة  وهــي   ،1997
اعتباريــة مســتقلة تســعى إلــى تطويــر 
وتســويق األنشــطة الصناعيــة فــي دولة 
الكويــت مــن خــالل تشــجيع الصناعــات 
التحويليــة وتوســيع القاعــدة اإلنتاجيــة 
لتشــمل منتجــات تخــدم األمــن الوطنــي 
ممــا يــؤدي إلــى زيــادة مصــادر الدخــل 

القومــي.
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السيارات الكهربائية في الكويت 2021
تساهم في جعل البيئة نظيفة وتـنـســجـــم مـع الـتـوجــهـات 

الحكومية باستخدام الـطــاقــة الـبديـلــة

تجسيدًا لرؤية صاحب السمو بخلق بيئة نظيفة وفي استطاع أجرته “الصناعة والتنمية”
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   تطــورت صناعــة الســيارات الكهربائيــة فــي الســنوات األخيــرة علــى المســتويين العالمــي والخليجــي بصــورة الفتــة؛ حيــث 
تمكنــت الشــركات المنتجــة لهــا مــن ابتــكار مركبــات بمواصفــات عاليــة ال تحتــاج إلــى أي نــوع مــن أنــواع الوقــود التقليــدي، 
كمــا انخفضــت تكلفتهــا وتكلفــة تشــغيلها أيضــا نتيجــة الهبــوط الكبيــر فــي تكاليــف إنتــاج البطاريــات التــي تقــوم بتســييرها. 

     وقــد دخلــت دول مجلــس التعــاون الخليجــي فــي تجربــة تدشــين تجربــة صناعــة الســيارات الكهربائيــة عبــر لجــان خليجيــة، وتــم 
وضــع مســودة مشــروع لكيفيــة تطبيــق الفكــرة فــي كل دولــة علــى حــدة ومــن المتوقــع إنجــاز المشــروع فــي 2018. 

   وتســعى الهيئــة العامــة للصناعــة- مــن خــال إدارة المواصفــات والمقاييــس بهــا- إلــى تحقيــق رؤيــة صاحــب الســمو أميــر 
البــاد الشــيخ صبــاح األحمــد بالعمــل علــى تحقيــق بيئــة نظيفــة خاليــة مــن التلــوث عبــر تشــجيع واســتخدام الطاقــة البديلــة 
ــى  ــة عل ــة العامــة للصناع ــي تعمــل الهيئ ــي تعــد أحــد المشــروعات المهمــة الت ــة الت ــا الســيارات الكهربائي والمتجــددة، ومنه
إنجازهــا فــي الفتــرة المقبلــة بالتعــاون مــع الجهــات المحليــة مــن ناحيــة ودول مجلــس التعــاون الخليجــي مــن ناحيــة أخــرى. 

  فقــد توقــع كبيــر مهندســي مواصفــات ومقاييــس فــي الهيئــة العامــة للصناعــة المهنــدس عدنــان إبراهيــم الســلمان أنــه 
مــن المتوقــع أن نــرى الســيارات الكهربائيــة فــي شــوارع الكويــت فــي عــام 2021 . موضحــًا أن المشــروع يمــر حاليــًا  بمراحــل، 

أولهــا: تجهيــز البنيــة التحتيــة والتــي توجــد فــي دولتيــن فقــط، بينمــا ال توجــد فــي الكويــت والســعودية وقطــر والبحريــن. 

وأشــار إلــى أن الهيئــة العامــة للصناعــة لهــا دور محــوري فــي إعــداد المشــروع بالتعــاون مــع دول مجلــس التعــاون الخليجــي 
ضمــن أعمــال اللجنــة المشــكلة بهــذا الشــأن، والتــي طرحــت الكويــت خالهــا ماحظتهــا علــى المشــروع. 

وتوقــع الســلمان أن تكــون مســودة المشــروع جاهــزة خــال نهايــة العــام الحالــي لتكــون ملزمــة بعــد ذلــك بعــد إخطــار المصانــع 
وفــق المواصفــات التــي ســيتم االتفــاق عليهــا خليجيــًا.

  وقــد أبــدى رئيــس اتحــاد وكاء الســيارات فيصــل الشــايع وفــق رأيــه الشــخصي تحفظــه علــى المشــروع كونــه ســيؤثر علــى 
إيــرادات الدولــة مــن النفــط، إال أنــه أوضــح أن الســيارات الكهربائيــة باتــت اتجاهــًا عالميــًا وعلــى الــدول التعامــل معــه. 

   ومــن ناحيــة أخــرى، اســتطلعت »الصناعــة والتنميــة« رؤى عــدد مــن الشــخصيات االقتصاديــة حــول المقتــرح ومــدى تأثيــره 
علــى الوضــع البيئــي فــي الكويــت؛ حيــث أظهــر االســتطاع تأييدهــم لفكــرة ومقتــرح إطــاق الســيارات الكهربائيــة في الســوق 
ــى المســتوى الخليجــي لبحــث  ــة العامــة للصناعــة عل ــج بالتماشــي مــع اجتماعــات الهيئ ــى دول الخلي ــي وتعميمهــا عل المحل
كيفيــة توفيــر البنيــة التحتيــة لتلــك الســيارات. وأشــاروا فــي حديثهــم لمجلــة الصناعــة والتنميــة إلــى أن الســيارات الكهربائيــة 
تدعــم التوجيهــات الســامية بالبحــث عــن الطاقــة النظيفــة، باإلضافــة إلــى أهميتهــا فــي المحافظــة علــى البيئــة وجعلهــا خاليــة 
مــن التلــوث البيئــي. واقترحــوا إنشــاء مصنــع خليجــي مشــترك إلنتــاج الســيارات الكهربائيــة ســواء عــن طريــق المشــاركة، أو 

قيــام الدولــة بتأســيس مصنــع محلــي إلنتاجهــا، وهــي خطــوة يجــب أن تلقــى المزيــد مــن االهتمــام.

وأشــاروا إلــى أهميــة توفيــر البنيــة التحتيــة لتلــك الســيارات كالشــحن والمواقــف الخاصــة بهــا، وذلــك لتســهيل عمليــة انتقــال 
مالكهــا علــى مســتوى دول التعــاون، مشــيدين بجهــود الهيئــة العامــة للصناعــة بالتعــاون مــع مؤسســات دول الخليــج  وذلــك 
ــرول  ــى النفــط ومشــتقات البت ــك الســيارات عل ــدم اعتمــاد تل ــم مــن ع ــى الرغ ــه وعل ــروا أن ــام 2021. وذك ــا خــال ع إلطاقه
كالســيارات التقليديــة ومــا يصاحــب تلــك الخطــوة مــن مخاطــر مســتقبلية فــي تخفيــف االعتمــاد علــى البتــرول خاصــة دول 
التعــاون ، إال أنهــم أشــاروا إلــى أن تأثيرهــا علــى النفــط لــن يكــون علــى المــدى القصيــر لعــدم تدشــينها بشــكل واســع، إنمــا 

قــد تؤثــر علــى المــدى البعيــد. 

 وفيما يلي التفاصيل .. 

خاص - الصناعة والتنمية :
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    فــي البدايــة، توقــع كبيــر 
مــواصـفـــات  مــــهـــنــــدســـي 
ومقاييــس فــي الهيئــة العامــة 
عدنــان  مهنــدس  للصناعــة 
المتوقــع  مــن  أنــه  الســلمان 
أن نــرى الســيارات الكهربائيــة 
فــي شــوارع الكويــت فــي عــام 

،2021

يمــر  المشــروع  أن  وأوضــح 
تجهيــز  أولهــا  بمراحــل  حاليــا  
والتــي  التحتيــة،  البنيــة 
فقــط  دولتيــن  فــي  توجــد 
بينمــا ال توجــد فــي الكويــت 
والســعودية وقطــر والبحريــن. 

   وأشــار إلــى أن الهيئــة العامــة 
محــوري  دور  لهــا  للصناعــة 
فــي إعــداد مشــروع الســيارات 
ــة بالتعــاون مــع دول  الكهربائي
الخليجــي،  التعــاون  مجلــس 
اللجنــة  أعمــال  ضمــن  وهــو 
المشــكلة بهــذا الشــأن، والتــي 
خاللهــا  الكويــت  طرحــت 
المشــروع.  علــى  مالحظتهــا 

   وتوقــع الســلمان أن تكــون 
جاهــزة  المشــروع  مســودة 
الحالــي؛   العــام  نهايــة  خــالل 
ذلــك  بعــد  ملزمــة  لتكــون 
وفــق  المصانــع  إخطــار  بعــد 
ســيتم  التــي  المواصفــات 

خليجيــًا. عليهــا  االتفــاق 

وذكــر أنه يجــب أن يكون هناك 
مؤسســة  قبــل  مــن  دعــم 

ووزارة  الكويتيــة  البتــرول 
والمرافــق  والمــاء  الكهربــاء 
علــى  للعمــل  العموميــة 
تأســيس لجنــة لتضــع الـبـنـيــــة 
الـــتحتية لشــواحن الســيارات.

 توجه دولة

 وقلــل الســلمان مــن خطــورة 
الكهربائيــة  الســيارات  تأثيــر 
علــى إيــرادات الــدول النفطيــة، 
مــع  تتماشــى  أنهــا  مبينــًا 
الســمو  صاحــب  توصيــات 
صبــاح  الشــيخ  البــالد  أميــر 
للبدائــل  بالتوجــه  األحمــد 
البيئــة،  علــى  والـــحـــفـــــــــاظ 
ــوادم الســيارات  ــًا أن ع موضح
ــر  الكهربائيــة صفــر، وهــذا  أكب
مــن  الناجــح  للبديــل  توجــه 
الكهربائيــة.  الســيارات  خــالل 

أنــه  الســلمان  وأوضــح      
يوجــد مشــروع قائــم يتعلــق 
بالــســيــــــــارات الــكـــهــــــربائية 
اللجنــة  أعمــال  ضمــن  وهــو 
ــات  ــة الخاصــة بالمركب الخليجي
واإلطــارات، كمــا أن اإلمــارات 
ووضعــت  المشــروع،  تبنــت 
والــذي  اللجنــة،  خطــة  فــي 
يــتــعــــلــــــق بــكـــــل تفاصيــل 
وكان  الكهربائيــة،  الســيارات 
هنــاك مالحظــات مــن قبــل 
اللجنــة  فــي  األعضــاء  الــدول 

بالمشــروع. خاصــة 

األخيــر  االجتمــاع  أن  وذكــر    

فــي الكويــت واإلمــارات أخــذ 
بالمالحظــــــات، باإلضـــافـــــــة 
الــواردة  المالحظــات  إلــى 
خاصــة  الــدول  بعــض  مــن 
فــي ســلطنة عمــان، وســتتم 
المالحظــات  تلــك  مراجعــة 
لتتــم إضافتهــا فــي المســودة 

للمشــروع.  النهائيــة 

المشــروع  إنجــاز  وتوقــع   
بــــنـــــهايــــــة 2018 كمشــروع 
دول  مســتوى  علــى  نهائــي 
مجلــس التعــاون الخليجــي إذا 
االتجــاه  فــي  األمــور  ســارت 
ــن ســتقوم  ــح، فــي حي الصحي
بإخطــار  بدورهــا  اإلمــارات 
منظمــة التجــارة العالميــة بمــا 
نجــم عــن االجتمــاع، وســيكون 

للجميــع.  ملزمــا 

تسلسل المشروع

تكــن  لــم  إذا  أنــه  وبيــن   
فســيأخذ  مالحظــات  هنــاك 
التسلســل فــي االنتقــال مــن 
اللجنــة  الــى  العامــة  اللجنــة 
ومــن  للمواصفــات،  العامــة 
ــم  ــم أخــذ الموافقــة منهــا، ث ث
ينقــل مــن المجلــس الفنــي، 
وأخــذ  اجتمــع  إذا  والــذي 
الموافقــة، بعدهــا يرفــع علــى 
وزراء التجــارة والصناعــة بــدول 
الخليجــي،  التعــاون  مجلــس 
والــذي يتــم بعــد موافقتهــم 
بســتة أشــهر إخطــار المصانــع. 

التقييــس  هيئــة  أن  وأوضــح 
أن  المصانــع  بإخطــار  تقــوم 
الســيارات الكهربائيــة ملزمــة، 
وتخضــع لشــهادات المطابقــة 
التــي  كالســيارات  الخليجيــة 
ســواء  الوقــود   علــى  تعمــل 
وأخيــرًا  البنزيــن،  أو  الديــزل 
خــط  بوضــع  المصانــع  تبــدأ 
إنتاجهــا للخليــج وفــق الالئحــة 

لخليجيــة.  ا

بنية تحتية

أبــرز مالحظــات  وعــن         
أوضــح  الكويتــي،  الجانــب 
الســلمان أن التركيــز كان علــى 
للمشــاريع،  التحتيــة  البنيــة 
قائــاًل نحــن بحاجــة إلــى دعــم 
البتــرول  مؤسســة  مــن  كل 
الكهربــاء  ووزارة  الكويتيــة 
العموميــة  والمــاء والمرافــق 
تأســيس  علــى  يعملــوا  كــي 
لجنــة تعمــل علــى وضــع البنية 
التحتيــة لشــواحن الســيارات؛ 
الســيارات  شــواحن  إن  حيــث 
مواصفــات  وهنــاك  أنــواع 
ونتحــدث  اعتمــدت،  خليجيــة 
الشــواحن  مــن  نوعيــن  عــن 
تركــب فــي  الجهــات الحكومية 
ومحطــات الوقــود ومجمعــات 
أي  إن  بحيــث  األســواق 
للتســوق  يذهــب  شــخص 
يســتطيع وضــع ســيارته علــى 
الشــاحن خــالل تلــك الفتــرة.
البنيــة  هــذه  أن  وأوضــح 
موجــودة  ليســت  التحتيــة 

السلمان: دور 
محوري لـ”هيئة 

الصناعة” في 
انطاق المشروع 

على الــمستوى 
الخليجي

الما: أثبتت 
نجاحها وفائدتها 
على الــمــستوى 
االقــــتـــصــــادي 

والبيئي
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الكويــت  مــن  كل  فــي  حاليــا 
والســعودية والبحريــن وقطــر، 
أمــا فــي اإلمــارات فســيكون 
شــحن  محطــة   200 هنــاك 
بنهايــة  الكهربائيــة  للســيارات 
2018 ، وفــي ســلطنة عمــان 

محــدودة.  بكميــة  بــدأت 

  وفيمــا يتعلــق بتكلفــة البنيــة 
البنيــة  أن  أوضــح  التحتيــة، 
تحديدهــا  ســيتم  التحتيــة 
بعــد اجتمــاع اللجنــة المعنيــة 
ووقتهــا ســيتم معرفــة تكلفــة 
وتركيبهــا؛  الشــواحن  أجهــزة 
التــي  الجهــة  ليســت  ألننــا 

الشــواحن.  ســتركب 

بديل ناجح

  واســتدرك الســلمان بالقول: 
إن مؤسســة البتــرول بالتعاون 
ســتعمل  الكهربــاء  وزارة  مــع 
األمــان  نظــم  تحديــد  علــى 
فــي  توافرهــا  المطلــوب 
محطــات الوقــود، والتــي يجب 
ــا ســليمة،  أن تكــون تمديداته
وال يوجــد بهــا أي شــرارة حتــى 
ــر علــى محطــة الوقــود. ال تؤث

علــى  المشــروع  تأثيــر  وحــول 
للدولــة،  النفطيــة  اإليــرادات 
تلــك  أن  الســلمان  بيــن 
المشــروع  ودراســة  الخطــوة 
توصيــات  ضمــن  تأتــي 
البــالد  صاحــب الســمو أميــر 
والحفــاظ  للبدائــل  بالتوجــه 

علــى البيئــة، وبمــا أن عــوادم 
صفــر،  الكهربائيــة  الســيارات 
للبديــل  توجــه  أكبــر  فهــذا 
ــارات  ــر الــســيــ ــح عـــبـــ الـنـــاجـــ
أنهــا  نــرى  والتــي  الكهربائيــة، 
علــى  باالعتمــاد  ناجــح  بديــل 
الطاقــة  مــن  المئــة  فــي   15
مــن  والنظيفــة  والمتجــددة 
إجمالــي الطاقــة المســتخدمة. 

  توجه عالمي

رئيــس  أبــدى    ومــن جانبــه، 
وكالء  اتحــاد  إدارة  مجلــس 
الشــايع  يوســف  الســيارات 
حــول  المالحظــات  بعــض 
المشــروع كونــه ســيؤدي إلــى 
تقليــل االعتمــاد علــى النفــط 
ومشــتقاته، وهــو األمــر الــذي 
ــى االقتصــاد  ســيؤثر ســلبًا عل
ــد.  ــي فــي المــدى البعي الكويت

رأيــه  وفــق  الشــايع،  وبيــن 
الشــخصي، أن مالحظاته على 
مبــدأ  ضمــن  يأتــي  المقتــرح 
مــن  الدولــة  لمــورد  تهديــده 
النفــط، والــذي يعــد مصــدرا 
رئيســيا للدخــل ، مضيفــًا أن 
عــدم تفضيــل االعتمــاد علــى 
يأتــي  الكهربائيــة  الســيارات 
مــن مســؤولية الخــوف علــى 
تأثــر االقتصــاد بهــذا المقتــرح. 

وعــــــن مــــســـــــودة مــشــــروع 
تدشــين الســيارات الكهربائيــة 
الخليــج  دول  مســتوى  علــى 

ــع  ــى أن مصان أشــار الشــايع إل
ينصــب  جميعهــا  الســيارات 
فــي هــذا االتجــاه، الســيما أن 
يتجــه  العالمــي حاليــا  التوجــه 
ــز الســيارات  ــق تعزي نحــو تطبي
أقــل  باعتبارهــا  الكهربائيــة 

ضــررًا علــى البيئــة.  

تهديد للنفط

وأكــد الشــايع أن عــدم تأييــده 
ــي بســبب الخــوف  للفكــرة يأت
علــى تهديدهــا لمــورد الدولــة 
مــن النفــط خاصــة مــع تراجــع 
ــًا،  الطلــب علــى النفــط تدريجي
االتجــاه  بســبب  وبتناقــص 
علــى األمــور البديلــة والطاقــة 
المتجــددة وغيرهــا مــن األمــور 
ومنهــا الســيارات الكهربائيــة. 

أن  نعلــم  أننــا  وأضــاف  
تعــد  الكهربائيــة  الســيارات 
للبيئــة أفضــل، لكنها بالمقابل 
ســتخفف الطلــب علــى النفــط 
النفطيــة،  الــدول  كل  فــي 
ونحــن باعتبارنــا دولــة نفطيــة 
النــاس تضــررًا  أكثــر  ســنكون 

المشــاريع. هــذه  مــن 

وجــود  عــن  ســــــؤاله  وفــي 
اجــتــمـــــاع عــلــــى مــســــتوى 
الخليــج لتوفيــر البنيــة التحتيــة 
الشــواحن  وإعــداد  وتجهيزهــا 
الخاصــة فيهــا، وهــل ســيكون 
لهــا رواج فــي الســوق، قــال 
المؤكــد  مــن  إنهــا  الشــايع: 

الســوق  فــي  رواجــًا  ســتلقى 
دول  حــال  حالهــا  المحلــي 
تطبيقهــا  عنــد  أجمــع  العالــم 
بشــكل أكبــر، مبينــًا أنــه فــي 
ــارها ستشــكل  ــال انــتــشــ حــــــ
لنــا كوننــا مــن  مصــدر قلــق 
البتــرول  تبيــع  التــي  الــدول 
تعتمــد  والتــي  ومشــتقاته، 
التقليديــة.  الســيارات  عليــه 

المســتهلك  اتــجـــــــاه  وعـــــن 
الكهربائيــة  للســيارة  واختيــاره 
علــى  طبقــت  حــال  فــي 
أنــه  أكــد  الكويــت،  مســتوى 
ســوق  مــن  حصــة  ســتأخذ 
الســــيـــــارات الـــمــحـــلــي على 
التــي  التقليديــة  المركبــات 
لترتفــع  تدريجيــا  ســتتناقص 
الكهربائيــة. الســيارات  نســبة 

أهمية كبيرة 

بدايــة، أكــد عضــو غرفــة التجارة 
والصناعــة عبــد اللــه المــال، أن 
الكهربائيــة  الســيارات  طــرح 
المحلــي يمثــل  الســوق  فــي 
ــرة نظــرًا ألهميتهــا  ــة كبي أهمي
فــي عــدة جوانــب منهــا الجانب 

االقتصــادي والبيئــي.  

وبيــن أن الســيارات الكهربائيــة 
الناشــئة،  األســواق  دخلــت 
مــوردي  عــدد  أن  ذاكــرًا 
اليــوم  الكهربائيــة  الســيارات 
مصانــع  توجــد  وال  محــدود، 
ــب  ــًا أن هــذا الجان ــرة، مبين كبي

الشايع: السيارات 
الــكــهربـــائــيــــة 

سـيـكــــون لـــــهــا 
حصة من السوق 

المحلي

عبد الغني:

أقــتــرح إنـشــاء 
مصنع خــلـيــجي 

برأسمال مشترك 
لصناعتها
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الســيارات  نجــاح  علــى  يؤثــر 
المســتقبل. فــي 

وأشــار إلــى أن البنيــة التحتيــة 
الســيارات  مــن  النــوع  لهــذا 
غيــر متوافــرة علــى مســتوى 
الدولــة، وهــو أحــد المعوقــات 
انتشــارها،  فــي  الرئيســة 
عامليــن  هنــاك  أن  موضحــًا 
مؤثريــن علــى نجــاح الســيارة 
فــي  مئــة  بنســبة  الكهربائيــة 
شــحن  كيفيــة  أولهــا  المئــة، 
مــن  والتــي  الســيارة،  هــذه 
داخــل  تســير  أن  المتوقــع 
ــن 300 و 400  ــا بي ــة م المدين
إلــى  الحاجــة  دون  متــر  كيلــو 
شــحن، وذلــك وفــق معــدل 
المســتخدمة  البطاريــة  حجــم 
داخــل الســيارة.  وأضــاف أن 
بتبنــي  مرتبــط  الثانــي  األمــر 
الحكومــة لهــا، ويرتبــط نجاحهــا 
فــي  عامــة  مواقــف  بإنشــاء 
الشــوارع مخصصــة للســيارات 
ــوع مــن الدعــم،  ــة كن الكهربائي
أســعار  ارتفــاع  مــع  الســيما 

البنزيــن. 

الســوق  أن  إلــى  ولفــت    
إلــى  حاجــة  فــي  المحلــي 
ــوع  ــل هــذا الن ــل مث ــرة لتقب فت
إن  حيــث  الســيارات؛  مــن 
الســوق فــي الوقــت الحالــي 
غيــر مهيــأ لدخــول مثــل هــذه 
ــاك  ــا خاصــة أن هن التكنولوجي
عــدة معوقــات، أبرزهــا ارتفــاع 
أســعار الســيارات الكهربائيــة، 

كمــا يجــب أن تتخــذ الكويــت 
مســار  علــى  وتســير  نهجهــا، 
حــل  فــي  المتقدمــة  الــدول 

المــروري. االزدحــام  أزمــة 

بــــــــعــــــــض  أن  وأوضــــــــــح 
الــــشـــــــخصيات فــي الكويــت 
تلــك  بــاســتــيــــراد  قـــــامــــــوا 
الســيارات؛ حيــث أثبتــت تلــك 
التجربــة نجاحهــا وقدرتهــا علــى 
تحمــل ارتفــاع حــرارة الطقــس، 
الســيما أنــه أحــد المعوقــات 
تـــواجــهــــــــها  التــي  الرئيســة 

الســيارات. 

محطتــي  أن  إلــى  وأشــار  
مــن  والدوحــة  الشــعيبة 
الرئيســية  التلــوث  أســباب 
إلــى  مشــيرا  الكويــت،  فــي 
جهــود  ألي  الكامــل  تأييــده 
تعالــج التلــوث البيئــي وتقلــل 
االخـــــتـــنــاقات الــــمــــروريــــة، 
وتحافــظ علــى البيئــة العمليــة 
مــن  خاليــة  بيئــة  لتصبــح 

لتلــوث. ا

توافر الشحن

مقتــرح  أهميــة  إلــى   وأشــار 
الكهربائيــة  الســيارات  طــرح 
وإنشــاء  توفيــر  وضــرورة 
مــن  كنــوع  لهــا  مواقــف 
الدعــم، والمضــي قدمــًا فــي 
الكهربائيــة  الســيارات  انتشــار 
لتغييــر صفــات المســتهلك، 
البنيــة  توفيــر  عبــر  ودعمهــا 
التحتيــة، مشــيرا إلــى أنــه مــن 

توفــر  أن  كذلــك  الضــروري 
األدوات  الخليجيــة  الــدول 
الالزمــة لهــا، وذلــك لضمــان 
الســيما  الخليجــي،  تنقــل 
ــي  ــاء والت ــة شــحن الكهرب كيفي
دائمــًا يجــب أن تكــون متوافــرة 

مــكان.  كل  فــي 

الســيارات  توافــر  أن  وتابــع 
علــى  ســيحافظ  الكهربائيــة 
الخــط البيئــي، والــذي ال جــدال 
التقليــل  عــن  فضــال  عليــه، 
المروريــة،  االختناقــات  مــن 
مضيفــًا أنــه تولــد لدينــا ثقافــة 
بيئــة  علــى  للحفــاظ  مختلفــة 

المســتقبل. لجيــل  نظيفــة 

 وحــول رأيــه فــي جهــود الهيئــة 
ــة مســاٍع  العامــة للصناعــة وأي
ــة  أخــرى للمحافظــة علــى البيئ
القادمــة  لألجيــال  لتكــون 
فالعمليــة  ونظيفــة،  صحيــة 
ليســت فقــط مرتبطــة التلــوث 
ــل بالضوضــاء، والتــي ليــس  ب
ــة.  ــا صــوت خاصــة بالمدين له

تحول كبير

عضــو  قــال  ناحيتــه،  مــن 
الكويتيــة  الصناعــات  اتحــاد 
مــن  إنــه  الغنــي:  عبــد  خالــد 
الســيارات  لطــرح  الداعميــن 
الكويــت،  فــي  الكهربائيــة 
مبينــًا أننــا نســير فــي تحــول 
كبيــر بالنســبة للطاقــة البديلــة 
وتعتبــر  النظيفــة  والطاقــة 
الســيارات جــزءا ال يتجــزأ مــن 

الموضــوع.  هــذا 

وعــن تخفيــف االعتمــاد عــن 
النفــط فــي حــال تــم اعتمــاد 
علــى  الكهربائيــة  الســيارات 
أنــه  وأوضــح  أكبــر،  مســتوى 
عــن  بدائــل  نجــد  أن  يجــب 
متســائاًل:  النفــط،  مــورد 
لمــاذا نتعــب فــي بحــث كيفيــة 
الصناعيــة  األفــكار  تحقيــق 
علــى  إنجــاز  نحقــق  وكيــف 
الصناعــة،  قطــاع  مســتوى 

مــورد  علــى  نعتمــد  ونحــن 
ــا  ــن لدين ــد فقــط، فــي حي وحي
ــي  ــد مــن المقومــات الت العدي
عليهــا  االعتمــاد  نســتطيع 
فــي الوقــت الحاضــر مــن أجــل 
وقاعــدة  بيئــة صناعيــة  خلــق 
صناعيــة قويــة، وتكــون أحــد 
المــوارد األساســية التــي يجــب 
ــة  االعتمــاد عليهــا لتكــون بديل

. للنفــط

عــدم  يجــب  قائــال:  وأضــاف 
االعتمــاد علــى النفط ألنه قام 
بأكثــر مــن هــزة فــي اقتصادنــا، 
ــا فــي موقــف صعــب،  وجعلن
االعتمــاد  بتخفيــف  مطالبــًا 
عليــه مســتقبال، وأنــه يجــب أن 
يتغيــر هــذا المفهــوم الســائد .

جهــود  عــن  ســؤاله  وفــي 
الــهــيــئــــة الــعــــامة للصناعــة 
المســتوى  علــى  المبذولــة 
الخليجــي للمضــي قدمــًا فــي 
علــى  الفكــرة  تلــك  تطبيــق 
أرض الواقــع أفــاد بــأن قيــام 
للصناعــة  العامــة  الهيئــة 
ببــذل جهــود علــى المســتوى 
يأتــي مــن منطلــق  الخليجــي 
وواجبهــا  دورهــا  وأســاس 
بــأن تقــوم بهــذا العمــل كــي 
تكــون لدينــا ســيارات كهربائيــة 
ســواء  مصانعنــا،  عبــر  تنتــج 
كانــت بتأســيس مشــترك أو 
مصنــع يقــع أي دولــة خليجيــة 
برأســمال خــاص. وأشــار إلــى 
أنــه مــا المانــع مــن إنتــاج تلــك 
ينشــأ  أن  متمنيــًا  الســيارات، 
مشــترك  خليجــي  مصنــع 
لصناعــة الســيارات الكهربائيــة 
علــى مســتوى الــدول التعــاون 
مــع  بالتعــاون  حتــى وإن كان 

الخاصــة.   الشــركات 

تلــك  وجــود  جــدوى  وأكــد 
الســوق  فــي  الســيارات 
المحلــي نظــرا، ألنهــا تعمــل 
عــن  مختلفــة  طاقــة  علــى 
ولهــا  ونظيفــة  التلقيديــة 
المحافظــة  فــي  كبيــر  دور 

السمحان : تأثير 
بعيد الــمــدى 

عـــلـى الـنـفــط 
مــــــن تـطــبـيــق 

الســــــــيـــارات 
الكهربائية 
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علــى البيئــة ومعالجــة األمــور 
ــي ســببها  ــا، والت الناجمــة عنه
الســيارات  عــوادم  تلــوث 
نــزول  عــدم  نتيجتهــا  وكانــت 
طبيعيــة  وكــوارث  األمطــار 
العالمــي  الصعيــد  علــى 
ــرارة نتيجــة  واألجــواء ازدادت ح
التلــوث، مبينــًا أن هــذا التوجــه 
يخــدم الجانــب البيئــي، ويجــب 
مــع  الدولــة  توجــه  يكــون  أن 
دول العالــم وتدعمــه وتمشــي 

تنفيــذه خطــوات  فــي 

التحتيــة  البنــى  توفيــر  وعــن 
فــي  للمســاهمة  للشــحن 
أن  بيــن  انتشــارها  ســهولة 
والشــحن  التحتيــة  البنــى 
اإلمــارات  فــي  موجــودة 
الخليجيــة؛  الــدول  وبعــض 
تكــون  أن  الواجــب  مــن  لــذا 
بالكويــت؛  كذلــك  موجــودة 
حيــث إن الفكــر االســتهالكي 
ســيتغير ويتجــه نحــو الســيارات 

. الكهربائيــة 

مبيعات النفط

الباحــث  قــال  جانبــه،  مــن    
الطاقــة   اقتصــادات  فــي 
إن  الســمحان:  د.مشــعل 
حاليــًا  الكهربائيــة  الســيارات 
فــي طــور تحولهــا مــن فكــرة 
مــدن  طــرق  فــي  واقــع  إلــى 
العالــم، وتعــد هــذه انطالقــة 
لعهــد جديــد وتبــدل ألحــد أهــم 
ســوق  وهــو  النفــط  أســواق 

. المواصــالت 

وأوضــح أن التطــور فــي دخول 
لطــرق  الكهربائيــة  الســيارات 
كالصيــن  العالــم  مــدن  أهــم 
وغيرهــا  وألمانيــا  وأمريــكا 
ثالثــة  يدعمــه  الــدول  مــن 
أمــور أساســية أولهــا التطــور 
جانــب  إلــى  التكنولوجــي، 
وأخيــرًا  البيئيــة،  القوانيــن 
تقليــل االعتمــاد علــى النفــط 

. ته مشــتقا و

الوقــت  فــي  أنــه  وذكــر 
الحالــي تقــدر عــدد الســيارات 
بنســبة  بالعالــم  الكهربائيــة 
إجمالــي  مــن  المئــة  1فــي 
عــدد الســيارات، وهــذه نســبة 
قليلــة ال تشــكل خطــرا علــى 
علــى  النفطيــة  األســواق 
المــدى القصيــر ، وإن ارتفعــت 
األســباب  أن  إال  قليــال، 
للتوســع   الداعمــة  الســابقة 
الطاقــة  اســتخدام  فــي 
هــو  للمواصــالت  الكهربائيــة 
النفطيــة  الــدول  يقلــق  مــا 
المصــدرة؛ حيــث تشــير بعــض 
نســبة  أن  إلــى  الدراســات 
فــي  الكهربائيــة  الســيارات 
إلــى  يصــل  قــد   2040 عــام 
25 فــي المئــة، وهــي نســبة 
كبيــرة إذا مــا تــم ربــط توقعــات 
اســتخدامات  فــي  التوســع 
الفتــرة  فــي  البديلــة  الطاقــة 

. لمســتقبلية ا

وحــول تأثيــر مبيعــات النفــط 
ــج  ــى دول الخلي ومشــتقاته عل
الســمحان  أجــاب  والكويــت، 
بالقــول بالطبــع ســتتأثر علــى 
وتحديــدًا  البعيــد  المــدى 
مــا  وإذا   ،  2035 عــام  فــي 
الفتــرة  هــذه  فــي  أن  ســلمنا 
المســتقبلية ســيكون معــدل 
أعلــى  المحلــي  االســتهالك 
ممــا هــو عليــه اآلن، فتراجــع 
قلــة  بســبب  الصــادرات 
ســيعوض  العالمــي  الطلــب 
بتحويلــه الســتهالك محلــي، 
الناحيــة  مــن  أمــر  وهــذا 
أن  وذكــر  جيــد.  االســتراتيجية 
هــي  الكهربائيــة  الســيارات 
ودخولهــا  للبيئــة  صديقــة 
أمــر جيــد  لألســواق المحليــة 

 . البيئــي  الوعــي  يرفــع 
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حول العالم

فــي  ارتفاعــًا   % 35
الســيارات  مبيعــات 
الكهربائية في 2040

ــر الصــادر مــن       أشــار التقري
وكالــة الطاقــة الدوليــة إلــى أن 
عــدد الســيارات الكهربائيــة بلــغ 
ــام 2016  ــة ع ــًا مــع نهاي عالمي
نحــو مليونــي ســيارة، ويتوقــع 
وبحلــول  أنــه  المحللــون 
ســعر  ســيكون   2022 العــام 
مســاويًا  الكهربائيــة  الســيارة 
التقليديــة،  الســيارة  لســعر 
وهــي النقطــة التــي ستشــهد 
مبيعــات الســيارات الكهربائيــة 
مســبوقة  غيــر  قفــزة  فيهــا 
أيضــا، وبحســب التحليــل الذي 
نيــوز  بلومبيــرغ  وكالــة  أجرتــه 
فــإن متوســط تكلفــة الســيارة 
بحلــول  ســيصبح  الكهربائيــة 
ألــف   22 نحــو   2040 عــام 
دوالر، وهــو أقــل تقريبــًا بنحــو 
35 % مــن أســعار الســيارات 
ــدة الموجــودة  ــة الجدي التلقيدي

فــي الســوق.

مــن  أنــه  التقريــر  وأوضــح 
ترتفــع مبيعــات  أن  المتوقــع 
 الســــيـــــــارات الكهــربــــائية إلى

 2040 عــام  بحلــول   %  35  
مــن   %  25 يعــادل  مــا  أي 
الـــعـــــــــام،  فـــــــي  المركبــات 
 13 اســتهالك  وســتـــعادل 
ــًا أو  مليــون برميــل نفــط يومي
14 % مــن الطلــب العالمــي 
علــى النفــط، وتقــدر الحاجــة الـــ 
600 مليــون ســيارة كهربائيــة 
فــي عــام 2040 حتــى يســاهم 
ذلــك فــي الحفــاظ علــى نســبة 
لذلــك  الحــراري؛  االحتبــاس 
اإلنتــاج  يتطــور  أن  يجــب 
والتصنيــع تباعــًا حتــى يكــون 
هنــاك مــا بيــن 9 و20 مليــون 
ســيارة فــي عــام 2040، ومــا 
بيــن 40 و70 مليونــا فــي عــام 

.2025

عالميــة،  تقاريــر  ووفــق    
الكهربائيــة  الســيارات  ُتـــعـــــّد 
عالــم  فــي  مـــستـــجًدا  أمــــــًرا 
وصناعــة  التكنولوجيــا 
الســيارات، فقــد شــّكلت هــذه 
الســيارات عــام 1900 نســبة 
28 % مــن مجمــل الـــ 4192 
ســيارة التــي تــم إنتاجهــا فــي 
الواليــات المتحــدة األمريكيــة. 
اإلجماليــة  القيمــة  وكانــت 
للســيارات الكهربائيــة المباعــة 
العاملــة  الســيارات  أكثــر مــن 
مجتمعــة  والبخــار  بالبنزيــن 

آنــذاك.

حيــن شــهدت صناعــة  وفــي 
نجاًحــا  الكهربائيــة  الســيارات 
عاًمــا  العشــرين  فــي  كبيــًرا 
األولــى مــن القــرن العشــرين 
إال   ،1912 عــام  ذروتــه  بلــغ 
أنــه ومــع مــرور الســنين أصبــح 
إنتــاج »هنري فورد« للســيارات 
ــراق  التــي تعمــل بالغــاز واالحت
مــن  بكثيــر  أرخــص  الذاتــي 
كمــا  الكهربائيــة،  الســيارات 
البنزيــن  ســيارات  احتــوت 
والديــزل علــى عــدد كبيــر مــن 
والتطويــرات،  التحســينات 
األمــر الــذي أدى إلــى  تراجــع 
اســــتــخــــدامــهـــا وتـفـضــيـــل 
عليهــا  الوقــود  ســيارات 
 1935 عــام  فــي  شــكل  مــا 
الســتخدام  االنحســار  بدايــة 

الكهربائيــة.  الســيارات 

مــن  األربعينيــات  وخــالل 
ــدأت إحــدى  القــرن العشــرين ب
فــي   1947 عــام  الشــركات 
تعمــل  ســيارة  أول  إنتــاج 
ورغــم  الكهربائيــة،  بالطاقــة 
الســيارة  تلــك  عمــل  نجــاح 
الكهربائيــة إال أن ســعرها كان 
عاليــًا مقارنــة بســعر الســيارة 
توقــف  وبذلــك  التقليديــة، 
لعــدم   1961 عــام  إنتاجهــا 
اإلقبــال عليهــا، وفــي 3 يوليــو 
1971 اســتحوذت عربــة تعمــل 
بالكهربــاء مــن النــد روفــر علــى 
كهربائيــة  ســيارة  أول  اســم 

وبعــد  اإلنســان،  يقودهــا 
غيــاب عــن الســوق وحــدوث 
عــام  العالميــة  البتــرول  أزمــة 
ثانيــا  االهــتـــمام  بــــدأ   1973

الكهربائيــة بالســيارة 

تمــت   2002 عـــــام  وفــــــي 
كهربائيــة  ســيارات  صناعــة 
ــع الســير لمســافة  تـســتــطــيــ
وبســرعة  متــر،  كيلــو   400
210 فــي الســاعة إال ان ارتفــاع 
بطاريتهــا  وثقــل  أســعارها 
إعــادة  فــي  الوقــت  وطــول 
شــحنها أدى إلــى العــزوف عــن 

شــرائها.   عــن  اإلقبــال 

وفــي عــام 2005 بــدأت بعــض 
الشــركات العالميــة فــي إنتــاج 
متطــورة  كهربائيــة  ســيارات 
ثقــل  أن  إال  للبيــع  وعرضهــا 
المرتفــع  وســعرها  بطاريتهــا 

يمثــالن عائقــًا كبيــرًا. 

األخــيــــرة  الــســنــــوات  وفـــي 
الســيارات  صناعــة  تطــورت 
الفتــة؛  بصــورة  الكهربائيــة 
الشــركات  تمكنــت  حيــث 
ابتــكار  مــن  لهــا  المنتجــة 
عاليــة  بمواصفــات  مركبــات 
مــن  نــوع  أي  إلــى  تحتــاج  ال 
التقليــدي،  الوقــود  أنــواع 
تكلفتهــا  انخفضــت  كمــا 
وتكلفــة تشــغيلها أيضــا نتيجــة 
الهبــوط الكبيــر فــي تكاليــف 
إنتــاج البطاريــات التــي تقــوم 

. ها بتســيير

سعر السيارة 
الكهربائية مساٍو 

للسيارة التقليدية في 
 2022

مليونا سيارة كهربائية 
أنتجت بنهاية عام 

 2016
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تحقيق

         تســعى الكويــت إلــى حمايــة البيئــة وتحســين جــودة الهــواء مــن خــالل توطيــن صناعــات ذات درجــة تلــوث منخفضــة والعمــل 
علــى الدفــع بعجلــة االقتصــاد الوطنــي وفــق رؤيــة صاحــب الســمو أميــر البــالد الشــيخ صبــاح األحمــد بجعــل بيئــة الكويــت نظيفــة 

خاليــة مــن أيــة ملوثــات، وهــو التوجــه الــذي ترجمتــه الحكومــة فــي رؤيــة كويــت جديــدة 2035. 

 وقــد أوقفــت الهيئــة العامــة للبيئــة التوســع فــي توطيــن الصناعــات الجديــدة وتوســعة القائــم منهــا فــي منطقــة الشــعيبة 
الصناعيــة، وذلــك خــالل اجتمــاع مجلــس إدارة الهيئــة العامــة للصناعــة.

   وقــد تضافــرت جهــود الجهــات الحكوميــة لتحقيــق تلــك الرؤيــة عبــر منــع توطيــن الصناعــات غيــر الصديقــة للبيئــة؛ حيــث أثمــر 
ــوزراء  ــذ قــرار مجلــس ال ــي مــن شــأنها تنفي ــات الت ــة عــن وضــع اآللي ــة العامــة للبيئ ــة العامــة للصناعــة والهيئ ــن الهيئ التعــاون بي
المتضمــن عــدم إقامــة مناطــق صناعيــة غيــر صديقــة للبيئــة فــي منطقــة الشــعيبة، بمــا يــؤدي الــى تحقيــق المعادلــة والتــوازن 
المطلــوب بيــن متطلبــات الحفــاظ علــى البيئــة وحمايتهــا، وبمــا ال يؤثــر علــى عجلــة التنميــة وتنفيــذ المشــروعات التنمويــة التــي 

تنــوي الحكومــة تنفيذهــا ضمــن برنامــج عملهــا وخطــة التنميــة الخمســية. 

   وجــاء التقريــر فــي ضــوء ســعي الجهــات المعنيــة إلــى تفعيــل وتطويــر الوضــع البيئــي للمنطقــة الجنوبيــة فــي الكويــت، والــذي 
ــك  ــك المنطقــة، وكذل ــات الناتجــة عــن منشــآت القطــاع النفطــي فــي تل ــل االنبعاث ــة لتقلي ــة العامــة للبيئ يتضمــن جهــود الهيئ
جهودهــا الراميــة إلنشــاء مركــز متطــور للمعلومــات البيئيــة للكويــت لغــرض الرقابــة اللحظيــة والمســتمرة علــى جميــع االنبعاثــات 
فــي المنطقــة الجنوبيــة، والحــد مــن االنبعاثــات التــي قــد تؤثــر علــى محيــط هــذه المناطــق، إضافــة الــى اعتمــاد اســتراتيجية لــإلدارة 
البيئيــة المتكاملــة للمناطــق الصناعيــة فــي جنــوب الكويــت.  وتهــدف الحكومــة مــن وراء تلــك التحــركات إلــى الدفــع بعجلــة التنميــة 
وتطويــر قطاعــات الدولــة لتحقيــق التنميــة المســتدامة المســتهدفة ، إال أن إحــدى الركائــز الرئيســة الســتدامة التنميــة وخططهــا 
هــو البعــد االجتماعــي، األمــر الــذي يدعــو إلــى مزيــد مــن الحــرص عنــد اتخــاذ أي قــرارات قــد تســاهم فــي تأثــر التجمعــات البشــرية 

بالدولــة.

ــة بشــكل  ــام، والمنطقــة الجنوبي ــت بشــكل ع ــة إلجــراء المســح الشــامل لجــودة الهــواء بالكوي ــة العامــة للبيئ كمــا تســعى الهيئ
خــاص، وتقديــر األحمــال البيئيــة الحاليــة لــكل مناطــق الكويــت ومتطلبــات التوســع المحــددة بالخطــط التنمويــة ورؤيــة الكويــت 

ــة. ــة واالجتماعي ــدا التخــاذ القــرارات التــي تراعــي األبعــاد البيئي 2035 تمهي

أشاروا إلى أن وقف توطين الصناعات غير البيئية "الشعيبة" صائب 

صناعيون : حماية البيئة من التلوث ضرورة ملحة 

خاص - الصناعة والتنمية :
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   وقــد أجــرت "الصناعــة والتنميــة" تحقيقــًا موســعًا عــن أهميــة تطبيــق قــرار مجلــس الــوزراء الســاعي إلــى عــدم توطيــن صناعــات 
جديــدة غيــر صديقــة للبيئــة؛ حيــث  أجمــع عــدد مــن الصناعييــن مــن أصحــاب الشــركات والخبــراء علــى أهميــة حمايــة البيئــة مــن 
التلــوث الصناعــي، مؤكديــن علــى ضــرورة تعزيــز آليــات القطــاع الصناعــي، مســتدركين بالقــول أن هنــاك صعوبــات تواجــه تطبيــق 
قــرار مجلــس الــوزراء القاضــي بعــدم توطيــن أى صناعــات جديــدة غيــر صديقــة للبيئــة فــي منطقــة الشــعيبة الصناعيــة، الســيما أن 

أغلــب المصانــع التــى أنشــئت تنتــج نســب متفاوتــة مــن التلــوث. 

   وأشــار البعــض إلــى أن هنــاك حاجــة ماســة إلــى ضــرورة تحديــد مصطلــع الصناعــات  صديقــة للبيئــة قبــل الشــروع فــي تطبيــق 
القــرار، كمــا لفــت آخــرون إلــى أهميــة معالجــة التلوثــات الموجــودة فــي المناطــق الصناعيــة األخــرى األكثــر ضــررا علــى البيئــة. 

    وأوضحــوا أن أغلــب المصانــع يتــم تصميمهــا وفقــًا للمعاييــر والمقاييــس البيئيــة المتعــارف عليهــا، مشــيرين إلــى أن مصافــي 
البتــرول علــى ســبيل المثــال تخضــع أيــة انبعاثــات منهــا لألنظمــة البيئيــة الحديثــة، الســيما فــي ظــل اســتحداث أنظمــة وتقنيــات 
ــي  ــة ف ــر غاي ــرار بشــكل صــارم أم ــق الق ــي رأى أن تطبي ــد أن القناع ــة , بي ــرة المنصرم ــة خــالل الفت متطــورة اســتقطبتها الحكوم

الصعوبــة، خصوصــا أن أغلــب الصناعــات تخلــف وراءهــا التلــوث بنســب متفاوتــة. 

     وأشــاروا إلــى أن هنــاك اشــتراطات وتلوثــات يمكــن الحــد منهــا كمــا فــي دول أوروبــا وهنــاك تلوثــات يصعــب الســيطرة عليهــا ما 
يســتدعى إيجــاد حلــول جذريــة لهــا أو القضــاء عليهــا وفقــا لقواعــد واشــتراطات ال تؤثــر علــى الشــركات, كمــا دعــوا اإلدارة المســؤولة 
عــن حمايــة  البيئــة إلــى القيــام بجولــة تفقديــة  للمصانــع والمنشــآت والوقــوف علــى أبــرز اإلشــكاليات الموجــودة حاليــا، وتحديــد 

مكامــن التلــوث، ووضــع صيغــة للتفاهــم والتعــاون بيــن الجانبيــن . 

    وطالبــوا بضــرورة إعــادة النظــر فــي التشــريعات والقــرارات الصناعيــة  الصــادرة وســد أيــة ثغــرات قانونيــة وفنيــة قــد تحــول دون 
نمــو القطــاع الصناعــي الــذى يعــد رديفــا مناســبا للدخــل القومــي ومصــدرًا بديــاًل للنفــط، مســتدركين بالقــول هنــاك حاجــة لرســم 

سياســة ملحــة لرســم اســتراتيجية بعيــدة المــدى.

   وفيما يلي التفاصيل .. 

البسام :
مطلوب تحديد 

آليات ومفاهيم 
الـــمــــصـــــــانـــــــع 
والمــنــــشــــــــآت 
الصديقة للبيئة 

الشرهان :
مصانع ومنشآت 

صــنــاعــــيــــة 
ذات نـســــب 

تــلــــوث عــالــيـــة 
بــحــــاجـــة لحلول 

الراشد : المصانع 
غير قادرة على 

تغيير واقـعــهـــا  
الحالي  للتواكب 

مع  القرار 

القناعي : أغلب 
الصناعات تخلف 
تــلــوثــًا بــيـــئـــًيـــا 

وتطبيق القرار 
بحاجة لضوابط 
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  ضوابط بيئية 

المستشــار  قــال  بدايــة،     
الـصــنـــاعــــى محمــد  القناعــي 
أن  الســيما  جيــد  القــرار  إن 
المتواجــدة  ســواء  الشــركات 
ــنوب أو  ــة الـجـ ــي مــنــطــقـــ فــ
الشمـــــال تـعــــد مــن ضــــمن 
الــشــــــركــــات الـــتــى تـخـــضـع 
الصارمــة,  البيئيــة  لألنظمــة 
الفتــا إلــى أن أغلــب المصانــع 
التــى تؤســس تصمــم وفقــا 
ــة  ــر والمقاييــس البيئي للمعايي
المتعــارف عليهــا، وأضــاف " 
إذا نظرنــا مثــال إلــى مصفــاة 
االنبعاثــات  أن  نجــد  البتــرول 
المتصاعــدة التــى تخــرج منهــا، 
أو المداخــن التابعــة لها تخضع 
الحديثــة،  البيئيــة  لألنظمــة 
الســيما فــي ظــل اســتحداث 
متطــورة  وتقنيــات  أنظمــة 
خــالل  الحكومــة  اســتقطبتها 
أن  بيــد  المنصرمــة,  الفتــرة 
القناعــي رأى أن تطبيــق القــرار 
بشــكل صــارم أمــر غايــة فــي 
الصعوبــة، خصوصــا أن أغلــب 
وراءهــا  تخلــف  الصناعــات 

. تلوثــات بنســب متفاوتــة 

ــع المنشــآت  وأضــاف أن جمي
الصناعيــة  والمؤسســات  
تخلــف  العالــم  دول  كل  فــي 
تــلــوثــــات، ولــكــــن ضــمــــن 
ــر متعــارف  اشــتراطات ومعايي
ــاك نســبا  ــث إن هن ــا؛ حي عليه
مــقــبـــولـــــة لــتــلــــك التلوثات 
ولهــذا  تجاوزهــا،  يمكــن  ال 
مــن  شــكل  بــأي  يمكــن  ال 
تعميــم  إطــالق  األشــكال 
الســيما  التلــوث،  مصطلــح 
نفطيــة  دولــة  الكويــت  أن 
ــا العديــد  ــوى تــحــتــهــــ يــنــضـــ
والمنشــآت  المصانــع  مـــــن 
ــة التــى تعمــل فــي  الــنــفــطــيـ

. البتروكيماويــات  مجــال 

أنــه  إلــى  الـقـــناعي  وأشــــــــار 
إعــــــــادة النظــر  بـــــد مـــــن  ال 
ــات والقــرارات  ــي التشريــعـــ فـ
الصناعيــة  الصــادرة، وســد أي 
ثغــرات قــد  تحــول دون نمــو 
القطــاع الصناعــي الــذي يعــد 
رديفــا مناســبا للدخــل القومــي 
ومصــدرا بديــال للنفــط، ولهــذا 
ملحــة  باتــت  الحاجــة  أن  أرى 
لرســــم اســتــراتـيــجــيــة بعيده 

المــدى . 

اشتراطات عالمية

ــب رئيــس  ــدوره، أوضــح نائ وب
مجلــس إدارة شــركة مجموعــة 
عربــي القابضــة حامــد البســام 
ومفاهيــم  آليــات  تحديــد  أن 
الــــمـــصـــانـــــع والـمــنــشــــآت 
أمــر مهــم؛  للبيئــة  الصديقــة 
حيــث يجــب أوال توضيــح هــذا 
الشــروع  قبــل  الـمـصـطـلـــح 
ــذ القــرار؛ حيــث إن  فــي تـنـفـيــ
األغـلـبـيــــة ال تـعــــرف تـحـــديدا 
الجهــات  تقصــده  الــذى  مــا 
الـمعنية, مشيرا إلى أن فرض 
غيــر  أمــر  حاليــا  قــرار  هكــذا 
مقبــول، الســيما أن التطبيــق 
علــى  ســلبيا  ســينعكس 
العديــد مــن الشــركات القائمــة 
حاليــا فــي منطقــة الشــعيبة 
الغربيــة، تلــك الشــركات التــى 
ســتواجه إشــكاليات قــد تصــل 
تكبــد  أو  اإلغــالق  حــد  إلــى 
مــن  وخســائر  طائلــة  مبالــغ 

جــراء تطبيــق القــرار .

االبتعــاد  يجــب  وأضـــــاف: 
المســتثمرين  توريــط  عــن 
عــدم  ويجــب  والصناعييــن، 

إطــالق القــرارات دون تحديــد 
آليــة تنفيذها، كما يجب عــلـــى 
والـمــعــنــيــيــــن  الــــــــــوزراء 
فــي الدولــة معالجــة التلــوث 
العديــد  فــي  حاليــا  الموجــود 
األخــرى،  الـمــنـــاطــــــق  مــن 
ميــاه  فــي  الــكــــائنة  ســـــــواء 
البحــر أو المناطــق الصناعيــة 

لمتفرقــة. ا

أن  إلــى  البســام  وأشــــار     
الحــد  يمكــن  تلوثــات  هنــاك 
أوروبــا،  منهــا كمــا فــي دول 
يصعــب  تــلــوثــــات  وهنــــاك 
الســيطرة عليهــا مــا يســتدعي 
أو  لهــا  جذريــة  حلــول  إيجــاد 
القضــاء عليهــا وفقــا لقواعــد 
علــى  تؤثــر  ال  واشــتراطات 
الــشــــركـــــات, داعــيـــــًا اإلدارة 
المســؤولة عــن حمايــة  البيئــة 
تفقديــة   بجولــة  القيــام  إلــى 
للـمــــصـانـــــع والــمــنــشــــآت، 
ــرز  ــى أبــــــ ــوف عــــلــــ والــــوقــــ
اإلشــكاليات الموجــودة حاليــا، 
وتـــــحــديـــــد مكامــن التلــوث 
ــة للتفاهــم  ــع صـــيـــغـ ووضـــــ

 . الجانبيــن  بيــن  والتعــاون 
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تحقيق

إعادة نظر

وفــى الســياق ذاتــه أكــد رئيــس 
ــق   مـجــلــــس اإلدارة الـــســــابـــ
للخدمــات  الــدرة  شــركة  فــي 
البتروليــة صقــر الشــرهان أن 
فــي  كبيــرة  صعوبــة  هنــاك 
تطبيــق هكــذا قــرار، الســيما 
فــي ظــل وجــود  مــصـــــــانع 
ومنشــآت صــــنــــاعيــــــــة  ذات 
ولهــذا  عاليــة،  تلــوث  نســب 
منطقــي  غيــر  القــرار  أن  أرى 
نظــر  إعــادة  إلــى  ويحتــاج 
منطقــة  أنشــئت  فعندمــا 
قضيــة  تكــن  لــم  الشــعيبة 
كبــرى  أهميــة  ذات  التلــوث 
لــدى المعنييــن، ولهــذا أرى أن 
كلفــة تطبيــق القــرار ســتتجاوز 
فــي حــال تنفيــذه كلفــة إنشــاء 
المنطقــة برمتهــا، ولهــذا فــإن 
المســتثمر الصناعــي ســيكون 
ــك  ــر فــي تل هــو الخاســر األكب
أن  إلــى  مشــيرا  المســألة, 
ــاج إلــى  القطــاع الصناعــي يحت

واســتراتيجية  واضحــة  رؤيــة 
الدراســات  عــلــــى  تــــــرتــكــــــز 
واألبحــاث وليــس التوقعــات .

وأضــاف يجــب علــى الحكومــة 
وســبل  آليــات  عــن  البحــث 
مــع  تزامنــًا  التلــوث،  لتقليــل 
تطبيقهــا  آلليــات تســاهم في 
زيــادة قــدرة القطــاع الصناعــي 

وتعزيــز مخرجاتــه.

توسع المصانع

مــن جانبــه قــال رئيــس مجلس 
التنفيــذي  والمديــر  اإلدارة 
لشــركة الكويتيــة للصخــور بــدر 
المصانــع  بعــض  إن  الراشــد 
غيــر قــادرة علــى تغييــر واقعهــا  
الحالــي  للتواكــب مــع  القــرار، 
ممــا قــد يســبب فــي خســارة 
مــن  مؤثــرة  حصــة  بعضهــا 
أن  إلــى  مشــيرين  الســوق، 
قــد  ذكــره  الســالف  القــرار 
عجــز  إلــى  مســتقبال  يــؤدي 
التوســع،  عــن  المصانــع 

وقــد يســبب تقليــل قدراتهــا 
اإلنتاجيــة علــى المــدى البعيــد، 
المصانــع  أن  إلــى  مشــيرين 
طريــق  خارطــة  إلــى  بحاجــة 
ومســاندة حقيقيــة مــن قبــل 
الحكومــة ومرونــة في التعامل 
، الفتيــن إلــى أن مثــل تلــك 
القــرارات تحتــاج إلــى تــدرج فــي 

لتطبيــق.  ا

علــى ضــرورة  الراشــد   وأكــد 
التوســع  إمكانيــة  تعزيــز 
فــي  القائمــة  بالصناعــات 
الغربيــة  الشــعيبة  منطقــة 
الصناعيــة وتوطيــن الصناعات 
ذاتــه   الوقــت  فــي  الجديــدة 
طــرف  بــأي  اإلضــرار  دون 
علــى حســاب اآلخــر,  مشــيرا 
إلــى أن تلــك المعادلــة  قابلــة 
للتحقيــق، وذلــك عــن طريــق 
الالزمــة   الدراســات  عمــل 
الصناعيــة  البحــوث  وتكثيــف 
الشــاملة  المســوح   وإجــراء 
جــودة  بقيــاس   المختصــة 

األحمــال  وتقديــر  الهــواء 
األبعــاد  تراعــي  التــي  البيئيــة 
مــع  واالقتصاديــة  البيئيــة 
التنميــة   اســتدامة  ضمــان  

 . عيــة لصنا ا

ــب الراشــد فــي الوقــت  و طال
ذاتــه المســؤولين عــن القطــاع 
الصناعــي  بتطويــر المنظومــة 
الصناعيــة برمتهــا واالهتمــام 
بالقطــاع الصناعــي  وشــركاته 
ــيث يكــون   ــة بحـــ الـمــخــتــلــفــ
مــع  منســجما  التطويــر  هــذا 
حمايــة  قانــون  متطلبــات 
التنفيذيــة  واللوائــح  البيئــة 
إلــى  الفتــا   ، لــه  المنظمــة 
ــا  ــة ودوره ــات الرقابي دور الجه
فــي حمايــة البيئــة والحــد مــن 

نســب التلــوث  الحادثــة . 
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لقاء العدد

البغلــي أن  النفــط األســبق علــي  أكــد وزيــر      
وأن  للميزانيــة،  مناســبة  الحاليــة  النفــط  أســعار 
القطــاع الصناعــي ســيتأثر حتمــًا لــو تــم فــرض 
ضرائــب، مطالبــًا بوضــع حلــول لحمايــة المنتجــات 

الوطنيــة مــن المنافســة الخارجيــة. 

 “ بــه  خــص  لقــاء  فــي  البغلــي  وأوضــح       
ــة  ــات مســيرة التنمي ــة” أن تحدي الصناعــة والتنمي
عديــدة  الكويــت  فــي  واالجتماعيــة  االقتصاديــة 
ومتشــعبة ، وأكثرهــا إلحاحــًا توفيــر فــرص العمــل 
للشــباب الكويتــي الناهــض والمتعلم.وأوضــح أن 
الرؤيــة التــي تضمنتهــا رؤيــة كويــت جديــدة 2035 
قــادرة علــى مواجهــة هــذا التحــدي، الســيما أن 

الدولــة قــد أعلنــت عــن مدينــة صناعيــة بكلفــة 6.6 
دوالر.  مليــارات 

       وحــول رؤيتــه عــن خطــة كويــت جديــدة 2035 ، 
أشــار إلــى أن تلــك الرؤيــة طموحــة وواعــدة، متمنيــًا  

أن تــرى النــور حســب الخطــة الزمنيــة المقــررة لها.

كثيــرة  التشــريعات   أن   البغلــي  وأضــاف        
منهــا  والتــي  الرؤيــة،  تلــك  لتحقيــق  ومطلوبــة 
طريــق  كهيئــة  قوانيــن،  مشــاريع  وإقــرار  تنفيــذ 
الحريــر وتنميــة وتشــغيل الجــزر، قائــًا إن وجــود 
الروتيــن،  نطــاق  عــن  خارجــة  مســتقلة  هيئــة 
وقيامهــا  بإصــدار التراخيــص التجاريــة والصناعيــة، 

خاص - الصناعة والتنمية :

رؤية الكويت 2035 طموحة
وواعدة وأتمنى أن ترى النور

وزير النفط األسبق علي البغلي لـ “الصناعة والتنمية”:
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لقاء العدد

وتجديدهــا  اإلقامــات  ومنــح 
ــذ  ــى نجــاح وتنفي سيســاعد عل
المشــاريع المدرجــة فــي تلــك 
الرؤيــة و العمــل علــى إقرارهــا 

الخطــة، لنجــاح 

     وبيــن أن هنــاك تحديــات 
الرؤيــة  تلــك  تطبيــق  تواجــه 
تحديــات  فــي  والمتمثلــة 
يمكــن  أنــه  إال  داخليــة، 
التغلــب عليهــا علــى اعتبــار أن 
منفتحــًا  الكويتــي  المجتمــع 
علــى المجتمعــات المجــاورة، 
الــذي سيســاعد  األمــر  وهــو 
تلــك  تنفيــذ  علــى  بــا شــك 
الكثيــر  تحمــل  التــي  الرؤيــة 
مــن المشــاريع ذات الطبيعــة 
إلـــى  أشــار  االنفتاحيــة، كمــا 
ــزال  ــانت وال ت ــت كـ أن الـكــويـ
وبعــد  قبــل  تجاريــًا  مجتمعــًا 
أنــه  أي  النفــط،  اكتشــاف 
مجتمــع كان يؤمــن احتياجــات 
الســلع  مــن  المجتمعــات 
األجنبيــة أي تجــارة الترانزيــت. 

فــي  أنــه  الـبـغـلــــي  ورأى      
فــي  ضرائــب  فـــرض  حـــال 
الكـويت، فـيـجــب أن تـفــرض 
عــــلى ذوي الـدخـــول العـــالية، 
أي أن يكــون هنــاك حــد أدنــي 
أو ســقف للبــدء فــي فــرض 
ــى  ــك حت ــب، وذل ــك الضرائ تل
ال تمــس دخــول ذوي الدخــول 
المحــدودة ؛ ألن منهــم مــن 
ــة  ــاة مــن قل ــي مــر المعان يعان

والديــون. الدخــل 

وفيما يلي التفاصيل ... 

 

بداية، كيف تقيم أداء 
القطاع الصناعي في 

الكويت ؟

القطــاع  أن  اعتقــادي  فــي 
مــن  مزيــدًا  يحتــاج  الصناعــي 
التشــجيع، وخاصــة مــا يتعلــق 
بدعــم المنتــج الوطنــي مقابــل 
المماثــل،  األجنبــي  المنتــج 
نفســه  يجــد  فالمســتهلك 
ســلعة  أمــام  النهايــة  فــي 
مــن  أرخــص  بســعر  خارجيــة 
ثــم  ومــن  الوطنــي،  المنتــج 
يقــوم بالعــزوف عــن المنتــج 
أن  اعتقــادي  وفــي  المحلــي، 
زيــادة الرســوم الجمركيــة علــى 
ــة  ــة المماثل المنتجــات األجنبي
يكــون  قــد  المحلــي  للمنتــج 

 . المطلوبــة  الحلــول  أحــد 

دعــم  أن  إلــى  هنــا  وأشــير 
تحتــاج  الوطنيــة  الصناعــات 
إلــى المزيد مــن األهمية خالل 
الفتــرة المقبلــة كــون القطــاع 
القطاعــات  أحــد  الصناعــي 
إلــى  الحكومــة  تســعى  التــي 
جعلــه رديفــًا للدخــل القومــي 
التنمويــة.  اســتراتيجيتها  فــي 

 وهل ترى أن هناك 
تشريعات ضرورية مطلوب 

إقرارها لزيادة نشاطه ؟

فــــي اعــتـــقــــــادي أن زيـــــادة 
الـــرســــــوم الـجــمــركــيــــة على 
الــمــنــتــجــــات األجنبيــة إحــدى 
لتشــجيع  الضروريــة  األدوات 
المســـتـــهـــلــكــــين علــى شــراء 
الــمــنــتــــج الوطنــي، خاصة أن 
هناك منتجات وطنية قــــــادرة 
الـــــمــــــنـــــافـــســـــة،  عـــلــــــى 
مـــقــــارنــــــة بـــغــــــيــرهـــــا مــن 
المنتجــات المماثلــة التــي يتــم 

اســتيرادها.  

ما تأثير فرض الضرائب 
على القطاع الخاص السيما 

الصناعي؟

الصناعــي  القطــاع  ســيتأثر   

حتمــًا بهــذه الضرائــب ؛ لذلــك 
الضرائــب  بفــرض  أطالــب 
والرســوم علــى نفــس الســلع 
فــي  مثلهــا  يصنــع  التــي 
ذلــك،  مــن  بــداًل  الكويــت 
ــي  ــج الوطن لكــي نحمــي المنت
مــن  مثيلــه  مواجهــة  فــي 
المنتجــات األخــرى المشــابهة 
التــي يتــم اســتيرادها وجعلهــا 
مرغوبــة مــن قبــل المســتهلك 
األجنبيــة  الســلع  مــن  أكثــر 

بهة.  لمشــا ا

كـــــيـــف ســـيـــتـــم تطبيق 
الضرائب في الكويت؟      
إذا ما تم فرض ضرائب في 

الكويت فيجب أن تفرض 
على ذوي الدخول العالية، 

أي أن يكون هناك حد أدني 
أو سقف للبدء في فرض 
تلك الضرائب، وذلك حتى 

ال تمس ذوي الدخول 
المحدودة؛ ألن منهم من 
يعاني مر المعاناة من قلة 

الدخل والديون، وبالتالي فال 
يجوز لدولة غنية تقدم لغير 
الكويتيين القروض والمنح 

للدول األجنبية، وكريمة 
بالنسبة لذوي الدخول الكبيرة 

من موظفيها أو موظفي 
هيئاتها، أو الشركات واألفراد 

التي تـكـســب الـمــاليــيــن 
من مشاريعها ، فال يجوز أن 
تضع عينها على زيادة دخلها 
من جيب الفقير ذي الدخل 

المحدود. 

مــن  المتوقعــة  العوائــد  مــا 
األداء  علــى  الرؤيــة  تطبيــق 

االقتصــادي؟

ذكرهــا  تــم  التــي  األرقــام 
ــد لهــذه المشــاريع هــي  كعوائ
تشــغيل  فــي  تتمثــل  أرقــام 
 200 بحوالــي   تقــدر  عمالــة 
ألــف وظيفــة وعوائــد ملياريــة 
ودخــل  أرقــام  ، وهــي  كبيــرة 
ينافــس ويمثــل فرصــه كبيــرة 
أمــام الحكومــة لتنويــع مصادر 

االعتمــاد  مــن  بــداًل  الدخــل 
وحيــد  كمصــدر  النفــط  علــى 
وهــو  للدخــل،  ورئيســي 
وبشــدة  المطلــوب  األمــر 
أن  أي  غــدًا،  وليــس  اآلن 
اســتراتيجية الحكومــة لتنويــع 
مصــادر الدخــل باتــت ضــرورة، 

التأجيــل.   تحتمــل  وال 

تلــك  أن  اعتقــادي  وفــي   
مــع  تنســجم  المشــروعات 
لتنويــع  الراميــة  التطلعــات 
وتطويــر   الدخــل  مصــادر 
وفتــح  الشــباب  قــدرات 
فــي  لهــم  أوســع  مجــاالت 
القطاعــات  مــن  العديــد 

 . يــة لحيو ا

هل تعتقد أن رؤية غرفة 
التجارة والصناعة داعمة 

للقطاع الصناعي؟ 

التجــارة  غرفــة   أن  شــك  ال 
عنصــرا  تشــكل  والصناعــة  
أن  إال  للصناعــة،  داعمــا 
استرشــادية   الغرفــة  قــرارات 
ومــن يملــك القــرار والتشــريع 
ومجلــس  الحكومــة  همــا 
األمــة.  وفــي حــال عــدم اقتناع 
أحــد الطرفيــن مــن الحكومــة 

يجب فرض الضرائب على 
ذوي الدخول العالية  

القطاع الصناعي سيتأثر 
حتما بفرض الضرائب

أسعار النفط عادلة في 
ظل الفوائض  الحالية في 

السوق
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أو مجلــس األمــة بتلــك الرؤيــة 
فهــي ال تــرى النــور. 

كيف تقيمون رؤية كويت 
جديدة  2035 وتأثيرها على 

األداء االقتصادي؟ 

فــي اعتقــادي أن رؤيــة كويــت 
دشــنتها  التــي  جديــدة 2035 
الحكومــة مؤخــرًا تمثــل حجــر 
التنميــة  فــي  حقيقيــا  زاويــة 
بــال  وهــي  االقتصاديــة، 
شــك رؤيــة طموحــة وواعــدة، 
وأتمنــي أن تــرى النــور قريبــًا ، 
لكــن البــد مــن توافــر مجموعة 
لتنفيذهــا  الشــروط   مــن 
وترجمتهــا إلــى واقــع حقيقــي، 
القــرار  اتخــاذ   ســرعة  ومنهــا 
التنفيــذ  فــي  التــردد  وعــدم 
غيــر  أفــكارًا  تحمــل  كونهــا 
تقليديــة قــادرة علــى تحويــل 
الكويــت لمركــز مالــي وتجــاري 

عالمــي. 

 برأيك ، ما التحديات التي 
تواجه تطبيقها ؟

التحديــات التــي تواجــه تطبيــق 
  2035 جديــدة  كويــت  رؤيــة 
ــة،  ــات داخلي ــل فــي تحدي تتمث
ويمكــن التغلــب عليهــا علــى 
اعتبــار أن المجتمــع الكويتــي 
المجتمعــات  علــى  منفتحــًا 
المجــاورة، وهــو األمــر الــذي 
علــى  شــك  بــال  سيســاعد 
تنفيــذ تلــك الرؤيــة التــي تحمل 
ذات  المشــاريع  مــن  الكثيــر 
كمــا  االنفتاحيــة،  الطبيعــة 
الكويــت  أن  إلــى  هنــا  أشــير 
مجتمعــًا  تــزال  وال  كانــت 
اكتشــاف  وبعــد  قبــل  تجاريــًا 
أنــه مجتمــع كان  النفــط، أي 
يؤمــن احتياجــات المجتمعــات 
المجــاورة مــن الســلع األجنبيــة 

الترانزيــت.  تجــارة  أي 

ومــا التشــريعات التــي يجــب 
أن ُتَقــر لنجــاح الخطــة ؟

يجــب  التــي  التشــريعات   *
إقرارهــا لنجــاح خطــة  التنميــة 
وإقــرار  تنفيــذ  منهــا  كثيــرة 
 ، معطلــة  قوانيــن  مشــاريع 
كهيئــة طريــق الحريــر وتنميــة 
وتـــشــغــيـــل الجزر ، ووجـــــــود 
خارجــة  لهــا  مســتقلة  هيئــة 
القاتــل  الروتيــن  نطــاق  عــن 
أو  إبــداع  ألي  المعيــق  
الهيئــة  تقــوم  وأن  تجديــد، 
التجاريــة  التراخيــص  بإصــدار 

عيــة، لصنا وا

و منــح اإلقامــات وتجديدهــا 
المجتمــع  تنظيــم  أمــور  وكل 
األساســية، وباالســتقالل عــن 
التــي  المعيقــة  القوانيــن  كل 

نمــت وترعــرت ســابقا.

ما هي رؤيتك ألسعار 
النفط الحالية وتأثيرها على 

الميزانية ؟

تعــد  الحاليــة  النفــط  أســعار 
ظــل  فــي  عادلــة  أســعارًا 
فــي  الموجــودة  الفوائــض 
الســوق النفطــي، وأرى أنهــا 
لميزانيتنــا  كافيــة  مــن  أكثــر 
فــي  عشــنا  فقــد  العامــة، 
الكويــت منــذ ســنوات ليســت 

أقــل. بأســعار  بالبعيــدة 

مريحــة  معيشــتنا  وكانــت   
المشــكلة  لكــن  ومعقولــة، 
غيــر  اإلنفــاق  فــي  تكمــن 
إلــى  يحتــاج  والــذي  المبــرر، 
للمســتقبل  ورؤيــة  ترشــيد 
علــى أســاس أن تلــك الثــروة 
ليســت دائمــة ومتجــددة بــل 
ناضبــة، مــا يســتوجب ضــرورة 
النظــر للمســتقبل والتخطيــط 
أجــل  مــن  الســليم  التنمــوي 
القادمــة.  األجيــال  مســتقبل 

ما رؤيتكم للتركيبة السكانية 
في الكويت ودعوات 

التكويت الحالية ؟ 

هــي  الســكانية  التركيبــة    
أهــل  وفعــل  صناعــة  مــن 
الوافــدون  الكويــت، فـــهؤالء 
ــا بالبراشــوت،  ــوا علين ــم ينزل ل
هــم  الكويــت  أهــل  إن  بــل 
مــن اســتقدموهم وجلبوهــم 
لمســاعدتنا  بلدانهــم  مــــــــن 
ولشــغل  معيشــتنا،  فـــــــي 
يعــزف  التــي  الـــــوظــــــائــــف 
االنخــراط  عــن  الكويــت  أهــل 
وســبــــب  أكثرهــا،  ومــا  بهــا 
الـمـــشــكـــلة فــي زيــادة عــدد 
الوافديــن تجــار اإلقامــات مــن 
أفــراد وشــركات، كمــا أعتقــد 
أنــه علــى الجهــات الحكوميــة 
الــمــخــتــصــــة مــراقــبــتــهــــم 
والتدقيــق فيمــا يحتاجــون مــن 
ــا شــركات  ــر منه ــة، فكثي عمال
ــى  ــة، وأتمن ومؤسســات ورقي
التجــارة مســاعدة  غرفــة  مــن 
ومســاندة هــذه الجهــات علــى 

الغايــة. تلــك  تحقيــق 

غرفة التجارة 
والصناعة داعم 

للصناعة في الكويت 

قرارات  غرفة 
التجارة استرشادية

القطاع الصناعي 
يحتاج إلى المزيد 

من التشجيع 



45 مجلة الصناعة والتنمية

لقاء العدد



46 مجلة الصناعة والتنمية

ملف العدد

ــة  ــري فــي الهيئ ــة الصــادرات واالرشــاد التصدي ــر إدارة تنمي     أكــد مدي
العامــة للصناعــة المهنــدس فهــد حمــود المطيــري أن اإلدارة تســعى 
للصــادرات  الجغرافيــة  الرقعــة  وتوســيع  التنافســية  القــدرة  لتعزيــز 
الصناعيــة الكويتيــة واالرتقــاء بجــودة المنتــج الصناعــي المحلــي مــن 
خــال دعــم كافــة األنشــطة والجهــود التســويقية المســاعدة فــي ذلــك.

وضــع  المقبلــة  الفتــرة  فــي  تســتهدف  اإلدارة  أن  المطيــري  وبيــن 
)الهنــد وباكســتان وتايلنــد  خطــط الستكشــاف أســواق جديــدة مثــل 
ــا الوســطى والشــرقية وأســواق الجمهوريــات اإلســامية  ــدان أوروب وبل
ــرز التحديــات التــي تواجــه المصدريــن هــو  اآلســيوية(. ولفــت أن مــن أب
ــي تســعى  ــات الت ــن التحدي ــل وهــو م ــة النق ــب وتكلف الرســوم والضرائ
االدارة جاهــدة لحلهــا وتذليلهــا قــدر اإلمــكان. وبيــن أن مــن بيــن أنشــطة 
اإلدارة العمــل علــى إقامــة دورات تدريبيــة للمصدريــن فــي مجــاالت 
حجــم  أن  وأوضــح  الصناعيــة.  الصــادرات  تنميــة  أجــل  مــن  متعــددة 
ــار . ــون دين ــغ 982 ملي ــة 2016 بل ــة بنهاي ــات التحويلي صــادرات الصناع

واســتدرك بالقــول أن قطــاع الكيماويــات والصناعــات المرتبطــة بــه احتل 
المركــز األول مــن إجمالــي الصــادرات ، فيمــا اســتحوذت الهنــد علــى 
ــًا فــي عــام  المرتبــة األولــى مــن الصــادرات الكويتيــة بقيمــة 221 مليون
2016 . وقــال إن إجمالــي المنشــآت الصناعيــة المصــدرة فــي الكويــت 
ــل مــا نســبته ــة تمث  بلغــت 150 منشــأة مــن أصــل 722 منشــأة صناعي

 21 % من اإلجمالي.                وفيما يلي التفاصيل ...

 بداية ، حدثنا عن 
إدارة تنمية الصادرات 
واإلرشاد التصديري؟

إدارة تـنــمـــيـــــــة الـــصـــــادرات 
واإلرشــاد التصديري،هــي مــن 
العاملــة فــي قطــاع  اإلدارات 
تنميــة الصــادرات الصناعيــة، 
وهــذا القطــاع تــم انشــاؤه بنــاء 
علــى قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 
104بـتـــاريـــــخ 11/ 3/ 2001، 
فــي  فعليــًا  أعمالــه  وباشــر 
2003. وكان الهدف الرئيســي 
القطــاع  هــذا  إنشــاء  مــن 
الصــادرات  حصــة  زيــادة  هــو 
ــة فــي  ــة الـكـويـتـيـ الصنـــاعــيــــ
األســواق العالميــة مــن خــالل 

التســويقية  القــدرة  تحســين 
لـلـمـصــدريـــن الــكــويــتــيــيـن، 
التنافســية  القــدرة  وزيــادة 
لــلـــصـــــــادرات ، وتــســهــيـــل 
ــر  ــة وتوفي اإلجــراءات التصديري
خدمــات شــاملة عــن التصديــر.

  ما أبرز المهام الخاصة 
باإلدارة التي تقوم بها ؟

  تهدف إدارة تنمية الصادرات 
إلــى  التصديــري،  واإلرشــاد 
العامــة  السياســات  إعــداد 
بتنميــة  الخاصــة  والخطــط 
ودعــم  الصناعيــة  الصــادرات 
والجهــود  األنــشـــطـــــة  كــــل 
فــي  المســاعدة  التســويقية 
التنافســية  القــدرة  تعزيــز 

الجغرافيــة  الرقعــة  وتوســيع 
الــصــنـــاعـــيــــة  للــصـــــــادرات 
بجــودة  واالرتقــاء  الكويتيــة، 
المنتــج الصناعــي المحلــي من 
خــالل تنفيــذ عــدة مهــام منهــا 
الميدانيــة  المســوحات  إجــراء 
واعــداد  الخارجيــة،  لألســواق 
الدراســات البحثيــة المتعلقــة 
وذلــك  الخارجيــة،  باألســواق 
وتحليــل  جــــمــــــــع  بهــــدف 
المعلومـــات التجاريــة الحيويــة 
الالزمــة لمســاعدة المصدريــن 
معرفــة  علــى  الــكــويـتــيــيـــن 
الــصــعــوبـــــــات والــعــقــبــــات 
هــذه  فــي  ســتواجههم  التــي 
توفيــر  وكذلــك  األســواق، 
خدمــات االرشــاد التصديــري، 

األســواق  اختــراق  وســبل 
برامــج  وإعــداد  الخارجيــة، 
تشــمل  للمصدريــن  تدريبيــة 
المتعلقــة  الجوانــب  كافــة 
بهــدف  الصــادرات  بتســويق 
ــدرات التســويقية  تحســين الق

يــن. ر للمصد

 ما األسواق 
المستهدفة للمنتجات 

الصناعية الوطنية؟

باألســواق  يتعلــق  فيمــا 
الــمــســتــــهــدفــــة للــمــنــتــــج 
الصناعــي، فــإن اإلدارة تســعى 
إلــى دعــم صــادرات الصناعــات 
بتعزيــز  الكويتيــة  التحويليــة 
األســواق  فــي  تواجدهــا 
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الــى  واالمتــداد  التقليديــة  
واكتشــاف  واعــدة  أســواق 
فاألســواق  جديــدة،  أســواق 
بالنســبة  تمثــل  التقليديــة 
األرضيــة  الكويــت  لدولــة 
جهــود  لمواصلــة  المهيــأة 
بتدعيــم  وتعزيــزه  التصديــر 
الكويتيــة  المنتجــات  جــودة 
الخليــج،  دول  فــي  خاصــة   ،
أمــا  العربيــة،  والبلــدان 
باألســواق  يتعلــق  فيمــا 
المســتهدفة، فيمثــل االتحــاد 
واعــدًا  ســوقًا  األوروبــي 
بالنســبة لمنتجــات الصناعــات 
لذلــك  الكويتيــة  التحويليــة 
قــدم  موطــئ  إيجــاد  ينبغــي 
األســواق  هــذه  فــي  وتواجــد 
التعــاون  ســبق  أنــه  حيــث   ،
ــت لألبحــاث  مــع معهــد الكوي
العلميــة إلنجــاز دراســة بشــأن 
المنتجــات  صــادرات  تعزيــز 
الكويتيــة  الوطنيــة  الصناعيــة 
ذات الجــودة العاليــة والقــدرة 
فــي  وتســويقها  التنافســية 
أســواق االتحــاد األوروبي، كما 
تعتبــر الســوق العراقيــة وجهــة 
الصناعــات  لتصديــر  واعــدة 
التحويليــة الكويتيــة، أمــا فيمــا 
الجديــدة  باألســواق  يتعلــق 
فــال شــك أن النفــاذ لألســواق 
عــن  تحقيقــه  يتــم  الجديــدة 
طريــق القيــام بإعــداد دراســات 
ــة تســويقية  اســـتــكـــشـــافــيـــ
تســتهدف عــددا مــن األســواق 
، حيــث أشــارت االســتراتيجية 
هنــاك  أن  إلــى  التصديريــة 
أســـواقــــــا يــمــكـــــن اعتبارهــا 
الهنــد  مثــل  جديــدة  أســواقا 
والبلــدان  وتايلنــد  وباكســتان 
االســكندنافية وبلــدان أوروبــا 
الوســطى والشــرقية وأســواق 
الــجــمـــهـــوريـــــات اإلســالمية 
االســـيــــويـــــة أســـــواق جديدة

   أمــا فيمــا يتعلــق باألســواق 
الجديــدة فــال شــك أن النفــاذ 
لألســـــــواق الــجـــديــــدة يــتــــم 
بمهــام  القيــام  طريــق  عــن 

قبــل  مــن  استكشــافية 
الــصــنــاعــيــيــن الــكــويـتـيـيـن، 
وبإشـــــراف قـــطـــاع تــنــمـــيـــة 
الصــادرات الكويتيــة لمواقــع 
ــدة ومتطــورة  ــاج جـــــديــ إنـــتـــــ
ــج تســويق  ــداد بــــرنــــامــ وإعــــ
ــاف يســتهدف  واســـتـــكـــشــــ
الهنــد  األســواق  هــذه  مــــن 
والبلــدان  وتايلنــد  وباكســتان 
االســكندنافية وبلــدان أوروبــا 
الوســطى والشــرقية وأســواق 
اإلســالمية  الــجـــمـــهــــوريات 

اآلســيوية.  

ما أهم الصعوبات 
والعقبات التي قد 

تواجه تصدير المنتجات 
الصناعية الكويتية؟

التصديريــة  العمليــة  تواجــه 
بعــض  الصناعيــة  للمنتجــات 
العقبــات المحليــة والخارجيــة 
ومــن أبــرز العقبــات المحليــة 
هــي نــدرة األراضــي الصناعيــة، 
أصحــاب  يحتاجهــا  والتــي 
المصانــع لمجابهــة متطلبــات 
المنتجــات  وزيــادة  التوســعة، 
المصــدرة، أمــا فيمــا يتعلــق 
بـــالــــمــــعــــوقــــات الخارجيــة، 
القيــود  فتتمثــل فــي بعــض 
ــي تمارســها  ــة الت ــر الجمركي غي
الجمركيــة،  إلدارات  بعــض 
والضرائــب  الرســوم  مثــل 
للتعرفــة  المماثــل  األثــر  ذات 
الجمركيــة، والتــي تفــرض على 
االســتيراد، كمــا تعتبــر عقبــات 
النقــل مــن أبــرز هــذه العقبــات 
التبــادل  مــن  تحــد  التــي 
التجــاري، حيــث أن كلفــة النقل 
العالــم  بلــدان  بيــن  وخاصــة 
كبيــرًا  عائقــًا  تشــكل  العربــي 
ــة،  ــة البيني أمــام التجــارة العربي
توافــر  عــدم  ســاهم  كمــا 
بيــن  منتظمــة  نقــل  وســائل 
العربــي  والمشــرق  المغــرب 
وبأســعار منافســة فــي جعــل 

متدنيــة. بينهــم  التجــارة 

حدثنا عن البرامج  
التدريبية التي تعقدها 

اإلدارة للصناعيين 
لتنمية صادراتهم؟

مــن ضمــن المهــام التي تقوم 
بهــا اإلدارة لتحســين القــدرات 
لــــلمصدرين  التسويــقـــيــــــة 
االرتقــاء  وكيفيــة  الكويتييــن 
الصناعيــة  المنتجــات  بجــودة 
الوطنيــة هــي إقامــة البرامــج 
الــــتــدريـــبـــيــــة الــتـخـصـصـيــة 
الــمــــوجــهــــــة لــلــمـنــشــــآت 
حيــث   ، المصــدرة  الصناعيــة 
تــم حتــى اآلن عقــد عــدد )9( 
برامــج تدريبيــة بمشــاركة أكثــر 
صناعيــة  منشــأة  مئــة  مــن 
هــذه  كانــت  حيــث  مصــدرة 
البرامــج فــي مجــاالت متعددة 
منهــا اختــراق أســواق التصديــر 
الخارجيــة وسياســات التســعير 
ــة  ــارة الدولي ــاط الــتــجــــ ونــقـــــ
وآلــــــيــــات تأميــن مســتحقات 
الـــمـــصــــــدرين واألســالــيــــب  
لتنميــة وزيـــــــــادة  المتكاملــة 
الـــــصــــــادرات ومـــتـــطـــلـبات 
االتحــاد  ألســواق  الدخــول 
الدراســات  وإعــداد  األوروبــي 

. التســويقية  والبحــوث 

    ما الوضع الحالي 
للنشاط التصديري لدولة 

الكويت؟

ا شـــــــــك أن التجــارة الخارجيــة 
ــويت تتصــف  ــة الــكـــ لـــــدولــــ
النفطــي  الـــقــــــطاع  بهيمنــة 
الصــادرات،  اجمالــي  علــى 
اجمالــي  بلغــت  حيــث 
ومشــتقاته  النفــط  صــادرات 
 12.5 تقريبــا   2016 لعــام 
 مليــار دينــار، وهــو مــا يمثــل
93 % مــن اجمالــي الصــادرات 
الوطنيــة المنشــأ، فــي حيــن 
بلغــت الصــادرات الصناعــات 
لنفــس  األخــرى  التحويليــة 
دينــار،  مليــون   982 العــام  
مــن   %  7 نســبته  مــا  وهــو 
الوطنيــة  الصــادرات  اجمالــي 

قطــاع  احتــل  حيــث  المنشــأ، 
والصناعــات  الكيماويــات 
المرتبطــة بهــا، مثــل منتجــات 
واألســمدة،  البالســتيك، 
العازلــة، واالصبــاغ،  والمــواد 
المركــز  وغيرهــا  والمنظفــات 
األول مــن اجمالــي الصــادرات 
الوطنيــة الكويتيــة علــى مــدى 
عدة أعوام مشــكال ما  نســبته 
عــام  صــادرات  مــن   %   47
مــن   %  68 ونســبة   ،2016
أتــى  حيــن  فــي   ،2015 عــام 
المعدنيــة  الصناعــات  قطــاع 
األساســية فــي المرتبــة الثانيــة 
بنســبة 29 % مــن صــادرات 
يتعلــق  فيمــا  أمــا   ،2016
ــى  ــي تســتحوذ عل ــدان الت بالبل
الصــادرات  مــن  نســبة  أعلــى 
اســتحوذت  فقــد  الكويتيــة 
األعلــى  النســبة  علــى  الهنــد 
 221 بلغــت  اجماليــة  بقيمــة 
مليــون دينــار لعــام 2016، ثــم 
الثانيــة  المرتبــة  فــي  تبعتهــا 
الســعودية  العربيــة  المملكــة 
دينــار،  مالييــن   210 بقيمــة 
العربيــة  االمــارات  وجــاءت 
المتحــدة فــي المرتبــة الثالثــة 
دينــار.  مليــون   157 بقيمــة  
كــم يبلــغ عــدد المنشــآت 
تقــوم  التــي  الصناعيــة 

؟ بالتصديــر 

المنشــآت  عــدد  ييبلــغ     
حوالــي  المصــدرة  الصناعيــة 
مــن  صناعيــة  منشــأة   150
أصــل 722 منشــاة صناعيــة، 
 %  21 نســبته  مــا  وهــو 
قطــاع  احتــل  حيــث  تقريبــا، 
األولــى  المرتبــة  الكيماويــات 
الصناعيــة  المنشــآت  بعــدد 
المصــدرة بواقــع 47 منشــاة 
صناعيــة وبنســبة 31 % مــن 
اجمالــي المنشــآت الصناعيــة 
أتــى  بينمــا  المصــدرة، 
المعدنيــة  الصناعــات  قطــاع 
األساســية فــي المرتبــة الثانيــة 
صناعيــة  منشــأة   37 بواقــع 
قطــاع  ثــم   ،%  25 وبنســبة 
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الغذائيــة  المــواد  صناعــات 
بواقــع  ثالثــًا  والمشــروبات 
30 منشــاة صناعيــة وبنســبة 
%20، علمــا بــأن بيانــات هــذه 
المنشــأة الصناعيــة المصــدرة 
نظــام  فــي  إدراجهــا  تــم 
الصــادرات اإللكترونــي والــذي 
يشــمل علــى بيانــات عامــة عــن 
منتجاتهــا  ونوعيــة  المنشــآت 
تصدرهــا  ونســبة  وأســواق 
عليهــا  الحاصلــة  والشــهادات 
النظــام  هــذا  تحديــث  ويتــم 

. مســتمر  بشــكل 

      مــاذا يحتــاج المنتــج 
الكويتــي حتــى ينفــذ إلــى 
اإلقــلــــيمية  األســـــــواق 

والعالميــة ؟

ال شــك أن المنتجات الكويتية 
وجــودة  بمواصفــات  تتميــز 
عاليــة وأســعار تنافســية ممــا 
المنتجــات  هــذه  يكســب 
ميــزة تنافســية فــي األســواق 
ولكــن  والعالميــة  اإلقليميــة 
ــى  ــك يجــب عل بالرغــم مــن ذل
المصــدر الصناعــي االهتمــام 
بالتســويق، وأن تكــون هنــاك 
إدارات تســويقية ذات كفــاءة 
عليــه  يجــب  وأيضــا  عاليــة، 

إلــى صنــع  كذلــك أن يتجــه 
منتجــات ذات عالمــة تجاريــة 
مــع  بالتعــاون  معروفــة 
والتــي  العالميــة  الشــركات 
خارجيــة،  أســواق  لديهــا 
يجعــل  األمــر ســوف  وهــذا 
صعوبــة  يتالفــى  المصــدر 
إيجــاد أســواق تصديــر خارجيــة 

تــه لمنتجا

اإلدارة  خطــة  مــا     
المســتقبلية لـــتــنــمــــية 

درات؟ الصــا

تنميــة  إدارة  خطــة  تتمثــل 
واإلرشــــــــــــاد  الصـــــــادرات 
ــذ برامــج  ــري فــي تنفي التصدي
التصديريــة  االســتراتيجية 
لدولــة الكويــت والتي وُضعت 
أهدافهــا بنــاء علــى عــدد مــن 
المؤشــرات وتشــخيص واقــع 
الصــادرات الصناعية الكويتية، 
االســتراتيجية  ركــزت  حيــث 
الكويــت  لدولــة  التصديريــة 
علــى بعــض البرامــج الموجهــة 
الصناعيــة  المنشــآت  الــى 
القائمــة ســواء كانــت مصــدرة 
وتشــمل  مصــدرة،   غيــر  أو 
هــذه البرامــج اآلتــي: برنامــج 
العالميــة  الشــهادات  اصــدار 

للمنشــآت الصناعية، وبرنامج 
المنشــآت  صــادرات  تطويــر 
الــمــصــــدرة،  الـصــنـــاعــــيـــــة 
وبرنامــج دراســات المنتجــات 
نظــام  وبرنامــج  واألســواق، 
المعلومــات للتصديــر، حيــث 
تنفيــذ  علــى  اإلدارة  ســتعمل 
نــرى  والتــي  البرامــج،  هــذه 
أنهــا ســوف تعمــل علــى زيــادة 
الصــادرات الصناعيــة الوطنيــة 
هــذه  أهــداف  يلــي  وفيمــا   ،

: البرامــج 

عاقــة  عــن  حدثنــا       
ذات  بالجهــات  اإلدارة 
الشــأن محليــًا او إقليميــا 

دوليــا؟ أو 

تقــوم  اإلدارة تقــوم باســتمرار 
المنشــآت  أصحــاب  بمقابلــة 
لمعرفــة  الكويتيــة  الصناعيــة 
تواجههــم  التــي  المشــاكل 
وكذلــك  حصرهــا  ومحاولــة 
الجهــات  مــع  التنســيق 
الحكوميــة لتبســيط اإلجــراءات 
التصديريــة ، كمــا تقوم اإلدارة 
أيضــا بإبــرام مذكــرات التفاهــم 
والبرامــج التنفيذيــة مــع مراكــز 
تنميــة الصــادرات النظيــرة فــي 
تعزيــز  بهــدف  الــدول  بعــض 
الكويتيــة  الصــادرات  دخــول 
أمــا   ، األســواق  هــذه  إلــى 
دوليــا فإنــه كان لــإلدارة  تعاون 
المنظمــات  مــع  مشــترك 
ــارية  ــات االســتــشـــ والــجـــهــــــ
العالميــة العاملــة فــي مجــال 

والتجــارة  الصــادرات  تنميــة 
الخارجيــة، مثــل مركــز التجــارة 
ومنظمــة   ،)ITC( الدوليــة 
للتنميــة  المتحــدة  األمــم 
الصناعيــة )يونيــدو( مــن خــالل 

التاليــة: البرامــج  تنفيــذ 

تعزيــز القــدرة  التنافســية 	 
الصناعيــة  للمنتجــات 
الكويتيــة العاملــة بقطــاع 
والمشــروبات  األغذيــة 

.  )ITC( مــع  بالتعــاون 

ــز القــدرة التنافســية 	  تعزي
للـمــنــتــجــــات الصناعيــة 
الكويتيــة العاملــة بقطــاع 
الــكيــمــيــــائية  الــمـــــواد 
والمطــاط  والــــفـــحــــــــم 
بالتعــاون  والـــــباستيك 

.)UNIDO( مــع 
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برنامــج نظــام المعلومــات 
للتصديــر

يهــدف البرنامــج إلــى توفير 
للمنشــأة  تجــاري  إعــالم 
والتعريــف  الصناعيــة 
الكويتــي  بالمنتــج 
خدمــة  توفيــر  محاولــة 
معلوماتيــة حــول األســواق 
وتحديــد  المســتهدفة 
التصديريــة  الفــرص 
بقــدرة  اإلحاطــة  وكذلــك 
مــن  الكويتــي  العــرض 
الصناعــات  منتجــات 
مــن  والتمكيــن  التحويليــة 
توفيــر المعلومــة الحديثــة 
بدقــة للمورديــن األجانــب .

برنامــج إصــدار الشــهادات 
للمنشــآت  العالميــة 

عيــة لصنا ا

ــادة  ــى زي ــري إل أشــار المطي
المنشــآت  صــادرات 
فــي  المصــدرة  الصناعيــة 
األســواق العالميــة، وتعزيــز 
مــن  التنافســية  قدرتهــا 
بجــودة  االرتقــاء  خــالل 
المنتــج الصناعــي المحلــي، 
تأهيــل  خــالل  وذلــك مــن 
الصناعيــة  المنشــآت 
المصــدرة للحصــول علــى 
العالميــة  الشــهادات 
المكاتــب  مــع  بالتعــاون 
المتخصصــة  االستشــارية 
ــًا؛ بحيــث تقــوم هــذه  محلي
ومنــح  بتأهيــل  المكاتــب 
الصناعيــة  المنشــآت 
هــذه  تعــاون  خــالل  مــن 
جهــات  مــع  المكاتــب 
تقــوم  التــي  هــي  عالميــة 
الشــهادات،  هــذه  بمنــح 
الهيئــة  بموافقــة  وتكــون 

للصناعــة. العامــة 

برنامــج دراســات المنتجات 
واألسواق

إلــى  البرنامــج  يهــدف 
أســواق  عــن  الكـــشــــــــف 
مـــعـــيـــنـــــة واســتهدافها، 
المنتــج  صــورة  وتثبيــت 
خــالل  مــن  بهــا  الكويتــي 
المنشــأة  وتحفيــز  ارشــاد 
لدخــول  المبــادرة  علــى 
ســوق معينــة علــى ضــوء 
 ، النــوع  هــذا  مــن  دراســة 
حيــث أن دراســات الســوق 
نقطــة  تمثــل  والمنتجــات 
للنفــاذ  بالنســبة  البدايــة 

األســواق. إلــى 

صــادرات  تطويــر  برنامــج 
الصناعيــة المنشــآت 

يهــدف البرنامــج  إلــى تعزيز 
انتــاج المنشــآت الصناعيــة 
الــمــصــــــدرة وتـــرســيــــــخ 
تــصـــديــــــرها وتـــنــمــيـــته، 
رفــع  طريــق  عــن  وذلــك 
قدراتهــا اإلنتاجيــة واإلداريــة 
تبلــغ  كــي  والتســويقية 
مســتوى يؤهلهــا لمواجهــة 
الخارجيــة  المنافــــــســـــات 
نتائــج  وتســجيل  باقتــدار 

متناميــة فــي صادراتهــا.

تحديث البيانات

أن  المطيــري   أوضــح   
الصــادرات   تنميــة  إدارة 
بيانــات  قاعــدة  بهــا  يوجــد 
لــلــمــنــشـــــــآت  محدثــــــة 
الــصــنــاعــيــة الــكــويــتــيــة، 
محدثــة  بيانــات  وقاعــدة 
الكويتييــن،  للمصدريــن 
وتقــوم اإلدارة بإدخــال هذه 
متتــاٍل  بشــكل  البيانــات 

محــدث.  وبشــكل 

الرسوم والضرائب 
وتكلفة النقل  عقبات  

تواجه التصدير 

العراق وإيران وجهتان 
واعدتان لتصدير 

الصناعات التحويلية

ندرة األراضي أبرز 
العقبات التي تواجه 

الصادرات إلى الخارج 

تعاون مع معهد 
األبحاث إلنجاز دراسة 

لتعزيز الصادرات 
وتسويقها

تنمية الصادرات 
تهدف إلى تعزيز 

تنافسية وتوسيع 
الرقعة الجغرافية

بيانات تفصيلية

  بيــن المطيــري أن اإلدارة 
تفصيليــة  بيانــات  لديهــا 
الصناعيــة  المنشــآت  عــن 
ونــوعــــية  الــــمــــصـــــــدرة 
منتجاتهــا، واألســواق التــي 
تصــدر إليهــا، والشــهادات 
ونســبة  عليهــا،  الحاصلــة 
تــصــديـــرهــــــا، وكــيــفــيــــة 
والعمــل  اليهــا،  الوصــول 
لتطويــر  متواصــل  اآلن 
موقــع تنميــة الصــادرات؛ 
بيانــات  يشــتمل  بحيــث 
أكثــر ذات فائــدة للمصــدر 
األجنبــي  المــورد  وإعــالم 
مــن  لدينــا  يتوافــر  بمــا 
يمكــن  صناعيــة  منتجــات 
األســواق  إلــى  تصــدر  أن 

الخارجيــة.   
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     ال يختلــف اثنــان علــى أن الصناعــة تعــد مــن الركائــز األساســية للــدول، وتفعيــل وتطويــر جــودة المنتــج الصناعــي، 
والتحــول إلــى التصديــر، وتشــجيع وتعزيــز القــدرة التنافســية، واالســتغال األفضــل للطاقــة اإلنتاجيــة الصناعيــة مــن 

أهــم أســباب قيــام اقتصــاد قــوي ومتطــور.

وقــد بذلــت الهيئــة العامــة للصناعــة جهــودًا كبيــرة علــى مــدى الســنوات الماضيــة، مــن أجــل تطويــر القطــاع الصناعــي، 
ودفعــه لألمــام، باعتبــاره مــن أهــم المؤشــرات التــي تســتخدم لقيــاس معــدالت النمــو، وإحــدى أدوات تقويــة االقتصاد 
المحلــي، وبالفعــل بــدأت هــذه الجهــود تؤتــي ثمارهــا علــى أرض الواقــع، وهــو مــا جعــل هنــاك شــبه إجمــاع مــن قبــل 
ــح"، خصوصــًا  ــاه الصحي ــة تســير فــي االتج ــة الكويتي ــى أن "الصناع ــي عل ــن بالشــأن الصناع ــن والمعنيي االقتصاديي
بعدمــا أكــدت "هيئــة الصناعــة" فــي أكثــر مــن مناســبة أنهــا "تعمــل علــى تحقيــق أهــداف تنمويــة اقتصاديــة تفضــي 
إلــى زيــادة معــدل النمــو الحقيقــي للقطــاع الصناعــي ليبلــغ 8.3 % ســنويًا، ليصبــح رافــدًا مهمــًا ومصــدرًا مــن مصــادر 
زيــادة الدخــل الوطنــي"، ومــن أجــل تحقيــق ذلــك تعمــل "هيئــة الصناعــة" علــى إعــادة هيكلــة القطــاع ورفــع كفاءتــه، 
وتقــدم الدعــم للشــركات الصناعيــة لتتمكــن مــن تعزيــز إمكانياتهــا فــي التصديــر للخــارج، بمــا يتناســب مــع مــا تملكــه 

الكويــت مــن ثــروات طبيعيــة وإمكانيــات صناعيــة.

وتبــذل إدارة تنميــة الصــادرات واإلرشــاد التصديــري فــي الهيئــة العامــة للصناعــة جهــودًا حثيثــة فــي دعــم الصناعــة 
المحليــة، وزيــادة الصــادرات للخــارج عبــر إيجــاد آليــات تمكــن القطــاع الصناعــي مــن تســويق منتجاتــه إقليميــًا وعالميــًا 
فــي ظــل التنافســية الشرســة بيــن دول المنطقــة، وسياســة اإلغــراق الصناعــي التــي تتبعهــا أكثــر مــن دولــة، وخصوصــا 

بعــض دول آســيا.

تعزيز الصادرات الصناعية يدعم 
االقتصاد ويزيد الدخل الوطني

اقتصاديون لـ "الصناعة والتنمية":

خاص - الصناعة والتنمية :
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 قدرة تصديرية

أســتاذ  أكــد  البدايــة،  فــي 
االكتواريــة  والعلــوم  التأميــن 
فــي جامعــة الكويــت الدكتــور 
رفــع  أن  بهبهانــي  محمــود 
مــن  التصديريــة  القــدرة 
المنتجــات الصناعيــة الكويتية، 
خــالل  مــن  إال  يتحقــق  لــن 
الصناعــات  ودعــم  االهتمــام 
ــاره  ــى النفــط باعتب القائمــة عل
ــر مــادة خــام متوافــرة فــي  أكث
البــالد، ومــن ثــم الصناعــات 
المــادة  هــذه  علــى  القائمــة 
أقــل،  تكلفــة  ذات  ســتكون 
ممــا يعطيهــا فرصــة تنافســية 
الخارجيــة،  األســواق  فــي 
ــًا إلــى أن هنــاك منتجــات  الفت
صناعيــة متعــددة قائمــة علــى 
تنافــس  أن  يمكــن  النفــط 
ــى  ــت وبقــوة، وعل ــا الكوي فيه
رأســها منتجــات البالســتيك، 
والزجــاج، وصناعــة المحفــزات 
إلــى  باإلضافــة  الكيميائيــة، 
ــر  ــة غي صناعــة المعــادن الفلزي
فــي  تدخــل  التــي  الحديديــة، 
أجــزاء كثيــرة بصناعة الســيارات 
تطويــر  وكذلــك  وكمالياتهــا، 
الـصــنـــــاعات الــبـتــــروكيماوية 
القائمــة حاليًا، وإنشــاء مصانع 
تفــي  مــواد  إلنتــاج  جديــدة 
بمتطلبــات الســوق العالميــة 
بمواصفــات جيــدة، الفتــًا إلــى 
ضــرورة توفير البيئة المناســبة 
ــاج إليهــا  ــي تحت للصناعــات الت
إحــداث  أجــل  مــن  الكويــت، 
فــي  ملموســة  تغييــرات 
ــة،  ــج قطــاع الصناع ــكل نات هي
وزيــادة معــدل النمــو الحقيقــي 

للقطــاع.

وأوضــح بهبهانــي أن الصناعــة 
ــر مــن  ــة تصطــدم بكثي الوطني
والمعوقــات،  المشــكالت 
والتــي تحــد مــن قدرتهــا علــى 
الســوق  باحتياجــات  الوفــاء 
مــن  وبالتبعيــة  المحليــة، 
قدرتهــا علــى التصديــر للخــارج، 

فــي  بفاعليــة  والمســاهمة 
دعــم الدخــل الوطنــي، وعلــى 
المشــكالت،  هــذه  رأس 
بـعـــــض  تـطــبــيــــق  عــــدم 
أولويــة  قــرارات  الجهــات 
ــذ  ــي فــي تنفي ــج الوطن المنت
الدولــة، ومشــكلة  مشــاريع 
التــي  الصناعيــة  القســائم 
تـحـصـــــل عــلــيــهـــــا بــعـــــض 
فــي  الجهــات، وتســتخدمها 
تقــوم  أو  أغراضهــا،  غيــر 
بتأجيرهــا، أو تحــول اهتمــام 
بعــض الشــركات الصناعيــة 
إلــى  مــن التطــور الصناعــي 
المضــاربــــة فـــــــي أســــــواق 
األراضــي  وقـــلــــــــة  المــال 
بنــاء  يعــوق  ممــا  الصناعيــة 
مصانــع جديــدة تســهم فــي 
المحليــة،  الصناعــة  تطــور 

وتزيــد مــن قدرتهــا التصديريــة، 
وضيــق الســوق المحلــي علــى 
مســتوى  ارتفــاع  مــن  الرغــم 
الشــرائية. والقــوة  المعيشــة 

جملــة  إلــى  بهبهانــي  وأشــار 
ــات  مــن المقترحــات والتوصي
الصناعــة،  تـنــهـــــض  لــكـــــي 
التصديريــة  القــدرة  وتــزداد 
لهــا، والتــي تشــمل: التخطيــط 
اســتراتيجية  ووضــع  الجيــد 
صناعيــة معــدة جيــدًا ومتابعــة 
وتوفيــر  وتقييمهــا،  تنفيذهــا 
التســهيالت الالزمــة وتبســيط 
اإلجــراءات الروتينيــة، وتوفيــر 
الدعــم  وتوفيــر  األراضــي، 
لتيســير  للصناعييــن  الكافــي 
التوســع فــي اإلنتــاج وزيــادة 
مــن  واالســتفادة  التصديــر، 
الخبــرات الوطنيــة أو األجنبيــة، 
أو حتــى التعاقــد مــع شــركات 
عالميــة متخصصــة فــي وضــع 
واســتراتيجية  خطــط  وتنفيــذ 
والقيــام  الصــادرات،  لتنميــة 
احتياجــات  لتحديــد  بدراســات 
الســوق المحلــي واإلقليمــي 
مــن المنتجــات الصناعيــة التي 
الخــارج  مــن  اســتيرادها  يتــم 
هــذه  تلبــي  مصانــع  وإنشــاء 

االحتياجــات، بــل وتصــدر إلــى 
الخــارج. يضــاف إلــى مــا ســبق 
تعزيــز قــدرة المصانــع المحليــة 
وتحفيــز  المنافســة،  علــى 
المبــادرات الصناعيــة لألفــراد 
إمــارة  فعلتــه  مــا  غــرار  علــى 
اإلمــارات  بدولــة  الشــارقة 
ووضــع  المتحــدة،  العربيــة 
علــى  دقيــق  رقابــي  نظــام 
األراضــي  تخصيــص  عمليــة 
الجــدوى،  بدراســة  وااللتــزام 
ممــن  الشــباب  وتشــجيع 
الجــدوى  بدراســة  يلتزمــون 

الصناعــي.  المجــال  فــي 

مقومات طبيعية

رئيــس  أكــد  ناحيتــه،  مــن 
والعضــو  اإلدارة  مجلــس 
لشــركة  الســابق  المنتــدب 
المهنــدس  الكويــت  نفــط 
ــز ورفــع  أحمــد العربيــد أن تعزي
للصناعــة  التصديريــة  القــدرة 
تحويــل  شــأنه  مــن  الكويتيــة 
مــن  الكويتــي  االقتصــاد 
المصــدر،  إلــى  المســتورد 
تعزيــز  علــى  يســاعد  وهــذا 
القــدرة التنافســية لالقتصــاد 
فــي  ويســهم  المحلــي، 
للطاقــة  أفضــل  اســتغالل 

الصناعيــة،  اإلنتاجيــة 
علــى  ينعكــس  بمــا 
زيــادة اإلنتــاج وخفــض 
الصناعيــة. التكلفــة 

وقــــــال الـــعـــــربـيــــــد: 
ــاك مــنــتـــجات  “هــنــــــ
ــزة،  ــة مــتــميـــ كويتــــيــ
ويمكنهــا أن تنــــافس 
األســواق  فــي  بقــوة 
ــواء  ــة، ســـــ الخــارجـــــيـــ
أو  منهــا،  اإلقليميــة 
حتــى العالميــة، وخيــر 
ذلــك  عــلـــــى  مــثـــــال 
الــمــنــتــجــات الصناعية 
النفــط  علــى  القائمــة 
)منتجــات الكيماويــات، 
 ، ) ت يــا و كيما و لبتر ا و
ــذ  ــزة من ــت متمي فالكوي
ســنوات فــي هــذه الصناعــات، 
وهنــاك طلــب كبيــر علــى هــذه 
مــن  كثيــر  فــي  المنتجــات 
دول العالــم، وهــو مــا يحتــم 
فــي  التوســع  الكويــت  علــى 
واالســتفادة  الصناعــة،  هــذه 
التــي  الطبيعــة  الثــروات  مــن 
تمتلكهــا، وعلــى رأســها الثــروة 
هــذه  تطويــر  فــي  النفطيــة 
فيهــا  والمنافســة  الصناعــة، 

وعالميــًا”. إقليميــًا  بقــوة 

مزيــد  إلــى  العربيــد  ودعــا 
بصناعــة  االهتمــام  مــن 
باعتبــار  البتروكيماويــات 
الــدول  أهــم  مــن  الكويــت 
تحظــى  التــي  العالــم  فــي 
بمقومــات تجعلهــا مــن أهــم 
بدخــول  الراغبيــن  وجهــات 
الصناعــي  االســتثمار  مجــال 
مشــيرًا  بالنفــط،  المرتبــط 
علــى  الكويــت  رهــان  أن  إلــى 
مســتقبل مشــرق يعتمــد على 
القائمــة  الصناعــات  تطويــر 
الطبيعيــة  الثــروات  علــى 
ــد،  ــه لهــذا البل التــي وهبهــا الل
شــريطة أن تتوافــر للشــركات 
ــة فــي هــذه الصناعــات  العامل
جميــع ســبل التيســيرات التــي 

العمــل  مــن  تمكنهــا 

المناســبة  البيئــة  توفيــر  بهبهانــي: 
الكويــت  تحتاجهــا  التــي  للصناعــات 
ناتــج  هيــكل  فــي  تغييــرات  إلحــداث 

الصناعــة  قطــاع 
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ــا  ــر منتجاته ــع وتصدي والتصني
ــارج، بمــا يصــب فــي  ــى الخ إل
ــة  دعــم االقتصــاد الكلــي لدول
الكويــت، الفتــًا إلــى أن صناعة 
أن  يمكــن  البتروكيماويــات 
تقــوم عليهــا صناعــات أخــرى، 
بمــا يعــزز القطــاع الصناعــي، 
صناعيــة  كيانــات  ويخلــق 

الكويــت. فــي  متعــددة 

إلــى ضــرورة مواجهــة  وأشــار 
التحديــات التــي تواجــه تطــور 
صناعــة البتروكيماويــات فــي 
إســهامها  وعــدم  الكويــت، 
بشــكل كبيــر فــي الصــادرات 
وعلــى  الكويتيــة،  الصناعيــة 
توفيــر  التحديــات  هــذه  رأس 
الالزمــة،  التحتيــة  البنيــة 
وإقامــة  الموانــئ،  وتطويــر 
حــرة  اقتصاديــة  مناطــق 
تتوافــر  الموانــئ  مــن  قريبــة 
علــى  الكافيــة  المخــازن  بهــا 
غــرار مــا قامــت بــه كثيــر مــن 
ــادة  ــي تســتهدف زي ــدول الت ال
صادراتهــا إلــى الخــارج، الفتــًا 
صــادرات  تنميــة  أن  إلــى 
القطــاع سيشــجع علــى  هــذا 
وخلــق  التوســع  مــن  مزيــد 

اســتثمارية  فــرص 
ــدة بمــا  ــة جدي وصناعي
تنميــة  فــي  يســهم 
الحاليــة  المصــادر 
للبــالد، معتبــرًا قطــاع 
مــن  البتروكيماويــات 
القطاعــات  أفضــل 
الصناعيــة التــي يمكــن 
كبيــرة  نســبة  تصديــر 
إلــى  منتجاتهــا  مــن 

الخــارج.  

تنافسية االقتصاد

ومـــن جــــانــبـــــه، قــال 
رئيــس مـجـــلـــــس إدارة 
شــــركــــــة الــصــنـــاعات 
ــة  ــة الــقـابــضــ الكويتــيـ
“إن  الـــنقي:  مـحــمــــد 
ــادرات  ــز الــصـــ تــعــــزيــــ
شــأنه  مــن  الصناعيــة 
زيــادة قــوة القطــاع الصناعــي، 
وهــذا بــدوره ســينعكس علــى 
ككل،  الكويتــي  االقتصــاد 
التنافســية”،  قدرتــه  ويزيــد 
الفتــًا إلــى ضــرورة أن تســتفيد 
ــا  ــن مـــوقــعــهـ ــويت مــــــ الـكـــ
المتميــز بيــن عــدة دول تتمتــع 
بكثافــة ســكانية عاليــة؛ إذ مــن 
الممكــن أن تكــون هــذه الدول 
للمنتجــات  رائجــة  أســواقًا 
الصناعيــة الكويتيــة، خصوصــًا 
االعتبــار  فــي  وضعنــا  إذا 
تميــز الصناعــة الكويتيــة فــي 
بعــض الصناعــات الصغيــرة أو 

المتوســطة. 

وأشــاد النقــي بجهــود الهيئــة 
العامــة للصناعــة فــي ســبيل 
الكويتيــة  الصــادرات  تعزيــز 
عوائــد  لتحقيــق  الخــارج  إلــى 
أعلــى، مشــيرًا إلــى أن األمــر 
جهــودًا  إلــى  يحتــاج  زال  مــا 
جديــدة  أســواق  لفتــح  أكبــر 
الكويتــي،  الصناعــي  للمنتــج 
ســواء فــي المحيــط اإلقليمــي 
فــي  خصوصــًا  العالمــي،  أو 
ظــل المنافســة الشرســة مــن 
دول إقليميــة وعالميــة، وفــي 

حمايــة  الوقــت  ذات 
الـــســــوق الـمـحــلــــــي 
الــوطـنـــي  والمــنــتــــج 
اإلغــراق  خـــطر  مــن 
الصــنــاعــــي الخارجــي، 
خصوصــًا أن كثيــرا مــن 
التــي  الــدول  منتجــات 
تتبــع سياســة “اإلغــراق 
ــة،  ــاعي” رديـــئــ الــصــنــ
وال تـــرقــــــى لــجــــودة 

الوطنيــة. المنتجــات 

ــي أن  ــاف الــنــقــ وأضـــ
ــد مــن  ــة ُتــعـــ الصناعـ
الـــركـــائـــــز األساســية 
ومــحـــركًا  للـــــدول، 
مــــهــمـــــًا لــلــتـــنمية، 
وتطويــر جودة المنتج 
الوطنــي يســاهم فــي 
تــعــزيــــــز الــصــــادرات 
إلــى  الــصنـــــاعــــيـــــة 

جعــل  فــي  ويســهم  الخــارج، 
هــذا المنتــج منافســًا قويًا في 
ــم  ــة، ومــن ث األســواق المحلي
ــه  يســتطيع الصمــود فــي وج
التــي  المســتوردة  المنتجــات 
المحليــة،  األســواق  تغــرق 
مــن  كثيــر  قــدرة  مؤكــدًا 
المنتجــات الصناعيــة الكويتيــة 
والتواجــد  المنافســة  علــى 
المشــابهة  المنتجــات  أمــام 
مــن الــدول األخــرى، مشــددًا 
فــي ذات الوقــت علــى ضــرورة 
التــي  العقبــات  كل  تذليــل 
تصديــر  أمــام  عائقــًا  تقــف 
الكويتــي  الصناعــي  المنتــج 

الخــارج. إلــى 

لدعــم  أنــه  النقــي  وأوضــح 
الصــادرات البــد مــن تحقيــق 
بعــض األمــور، منهــا تســهيل 
والماليــة  التجاريــة  اإلجــراءات 
المنتجــات  علــى  والتأميــن 
إجــراءات  تســهيل  المصــدرة، 
وبعــده،  الشــحن  قبــل  مــا 
حــول  المعلومــات  وتوفيــر 
واإلجــــــــــراءات  الـقــــــوانـيــــن 
والفحوصـــــــــات والشــهادات 
ــة للشــحن لألســواق  المطلوب

المســتهدفة، وكذلــك تحديــث 
شــبكة التوزيــع، وتطــور قطــاع 
الموانــئ، ومرونــة العمليــات 
التصنيعيــة، وتوفيــر المخــازن 
الكافيــة فــي المناطــق الحــرة، 
تجاريــة  مكاتــب  وتأســيس 
فــي ســفارات دولــة الكويــت 
ــز  ــارج، وإعطــاء الحواف فــي الخ
فــي  للمشــاركين  والدعــم 
ــة،  ــة الخارجي ــارض التجاري المع
اتفاقيــات  الكويــت  وتوقيــع 
دول  مــع  تجــاري  تبــادل 

متعــددة.

الصادرات في 2017

حديثــة  إحصائيــات  ووفــق 
التجــارة  وزارة  عــن  صــادرة 
إجمالــي  بلــغ  والصناعــة 
غيــر  الكويتيــة  الصــادرات 
 2017 عــام  خــالل  النفطيــة 
دينــار  مليــون   132.7 نحــو 
مليــون   441 )نحــو  كويتــي 
صــادرات  وبلغــت   ،  ) دوالر 
للــدول  النفطيــة  غيــر  البــالد 
بلغــت 77.8 مليــون  العربيــة 
مليــون   258.8 )نحــو  دينــار 
بلغــت  حيــن  فــي  دوالر( 
األخــرى  للــدول  صادراتهــا 

النقــي: بــذل مزيــد مــن الجهــد لزيــادة 
الصــادرات الصناعيــة وفتــح أســواق 
اإلقليمــي  المحيــط  فــي  جديــدة 

للمنتــج الصناعــي الكويتــي

التصديريــة  القــدرة  رفــع  العربيــد: 
القــدرة  يعــزز  الكويتيــة  للصناعــة 
المحلــي  لاقتصــاد  التنافســية 

الصناعيــة التكلفــة  ويخفــض 
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54.8 مليــون دينــار )نحــو 182 
مليــون دوالر(.وجــاءت العــراق 
التــي  العربيــة  الــدول  كأكبــر 
خــالل  الكويــت  لهــا  صــدرت 
2017 بإجمالــي 40.1 مليــون 
مليــون   133.3 )نحــو  دينــار 
ــا األردن بصــادرات  دوالر( تلته
دينــار  مليــون   14.1 بلغــت 
ثــم  دوالر(  )نحو46.9مليــون 
لبنــان بـــ 6.2 مليــون دينار )نحو 
ومصــر  دوالر(  مليــون   20.6
بنحــو 5.7 مالييــن دينــار )نحــو 
فــي  دوالر(.  مليــون   18.9
حيــن بلغــت صــادرات الكويــت 
العــام  للجزائــر  النفطيــة  غيــر 
الماضــي بلغــت 4.9 مالييــن 
مليــون   16.3 )نحــو  دينــار 
دوالر( فيمــا بلغــت الصــادرات 
دينــار  مليــون   2.2 لتونــس 
دوالر(  مالييــن  3ر7  )نحــو 
والمغــرب بنحــو 1.55 مليــون 
دينــار )نحــو 1ر5 مالييــن دوالر( 
مليــون   1.5 ب  اليمــن  ثــم 
مالييــن  9ر4  )نحــو  دينــار 
خــالل  والســودان  دوالر(، 
ألــف   914.7 بلغــت   2017
دينــار )نحــو 3 مالييــن دوالر( 
فــي حيــن بلغــت لفلســطين 
ــار )نحــو 921  ــف دين 277.6 أل
ألــف دوالر( ثــم ليبيــا بـــ 5697 
دينــارا )نحــو 9ر18 ألــف دوالر 
اإلحصائيــة  أمريكي(.وحســب 
المصــدرة  المــواد  أهــم  فــإن 
أكيــاس  العربيــة  الــدول  إلــى 
وأليــاف  أصــواف  ورقيــة، 
زجاجيــة، عبــوات بالســتيكية، 
حبيبــات  إيثليــن،  بولــي 
ألبــان،  منتجــات  بالســتيكية، 
أنابيــب  حلويــات،  زيــوت، 
كرتــون  علــب  بالســتيكية، 
بالســتيك،  روالت  فارغــة، 
نابكــن،  ورق  زجاجيــة،  قنانــي 
عصائــر،  ســائل،  أوكســجين 
مطاحــن،  ســائل،  نيتروجيــن 
صناديــق كرتــون فارغــة، عــازل 
صــوف صخــري، أطبــاق فــوم 

فارغــة.

معوقات التصدير

• تسهيل اإلجراءات التجارية والمالية والتأمين على المنتجات المصدرة.

• تسهيل إجراءات ما قبل الشحن وبعده.

توفيــر المعلومــات حــول القوانيــن واإلجــراءات والفحوصــات والشــهادات المطلوبــة للشــحن  •
لألســواق المســتهدفة.

• تحديث شبكة التوزيع، وتطور قطاع الموانئ، والبنية التحتية.

• إقامة مناطق اقتصادية حرة قريبة من الموانئ تتوافر بها المخازن الكافية.

• تأسيس مكاتب تجارية في سفارات دولة الكويت في الخارج.

• إعطاء الحوافز والدعم للمشاركين في المعارض التجارية الخارجية.

مقومات تعزيز الصادرات

• تطوير جودة المنتج الوطني. 

• الدقة في تسليم المنتجات وااللتزام بالمواعيد المقررة.

• االلتزام بالمواصفات والمعايير المطلوبة لكل منتج.

• وصول المنتج الصناعي الكويتي إلى األسواق المستهدفة بأسعار تنافسية.

• ورفع مستوى الكفاءة والتسويق والمبيعات.

مرونة العمليات التصنيعية. •

ترتيب الدول العربية حسب الصادرات وأنواعها
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حـــرب تــجـــاريـــة عــالـمية
على وقع قرارات ترامب

       أعــادت قــرارات الرئيــس األمريكــي دونالــد 
ترامــب التجــارة العالميــة إلــى مــا قبــل 30 عامــًا 
قبــل تأســيس اتفاقيــة منظمــة التجــارة العالميــة 
»الجــات«، وأشــعلت حربــًا تجاريــة بيــن أبــرز الشــركاء 
وعلــى  المتحــدة  للواليــات  العالمييــن  التجارييــن 

رأســها الصيــن واليابــان واالتحــاد األوروبــي.  

خليجيــًا، تترقــب حكومــات دول مجلــس التعــاون 
الخليجــي  تداعيــات قــرارات ترامــب األخيــرة علــى 
أن  خاصــة  والتصديريــة،  االقتصاديــة  قدراتهــا 
دول مجلــس التعــاون الخليجــي ترتبــط بعاقــات 
تجاريــة كبيــرة مــع الواليــات المتحــدة األميركيــة، 
وهــو األمــر الــذي قــد يؤثــر علــى مســتويات أســعار 
الســلع والخدمــات، ومــا يمكــن أن يؤثــر ذلــك فــي 
مســتويات التضخــم فــي تلــك الــدول وقدرتهــا علــى 
مواجهــة كبــاح التضخــم فــي حــال ارتفــاع األســعار 

ــه.  ــغ في بشــكل مبال

الواليــات  شــركاء  مــن  كثيــر  يعيــش  عالميــًا، 
ــاك  ــة مــن االرتب ــن حال ــة التجاريي المتحــدة األميركي
بعــد توقيــع الرئيــس األميركــي علــى فــرض ضريبــة 
علــى واردات الصلــب بنســبة 25 فــي المئــة، وعلــى 
األلمنيــوم بنســبة 10 فــي المئــة، األمــر الــذي أثــار 
انتقــادات دوليــة وبصفــة خاصــة مــن جانــب الصيــن 

واليابــان وألمانيــا وبريطانيــا. 
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   وبحســب مــا أعلنــه العديــد 
مــن خبــراء العالمييــن، تهــدد 
ــة  ــرارات ترامــب بحــرب تجاري ق
يتصاعــد  نذيرهــا  بــدأ  عالميــة 
مــع إعــالن االتحــاد األوروبــي 
ــرة  ــة كبي فــرض رســوم جمركي
المنتجــات  عشــرات  علــى 
التبــغ  بينهــا  مــن  األميركيــة 
والدراجــات  الجينــز  ومنتجــات 
شــملته  حــال  فــي  الناريــة 
الرســوم الجمركيــة األميركيــة 
واأللمنيــوم.   الفــوالذ  علــى 
ويصــدر األوروبيــون مــا يعــادل 
مــن  يــورو  مليــارات  خمســة 
مــن  يــورو  ومليــار  الفــوالذ 
إلــى  ســنة  كل  األلمنيــوم 
وفــي  المتحــدة.   الواليــات 
إجمالــي  بلــغ   ،2017 عــام 
المتحــدة  الواليــات  واردات 
مليــار   33.46 الصلــب  مــن 
مليــار   24.28 مقابــل  دوالر 
بزيــادة   ،2016 عــام  دوالر 
المئــة،  فــي   37.8 نســبتها 
كمــا بلغــت واردات األلمنيــوم 
مقابــل  دوالر  مليــار   17.31
بزيــادة حجمهــا  13.14 مليــار 

المئــة.  فــي   31.7

 وقــد أثــار القــرار العديــد مــن 
االنتقــادات للشــركاء التجارييــن 
والتــي  المتحــدة،  للواليــات 
كان أبرزهــا ألمانيــا التــي تعــد 
واحــدة مــن أكثــر دول العالــم 
ترامــب،  قــرارات  مــن  تضــررًا 
ترامــب  هجــوم  أن  الســيما 

المتكــرر كان يقصــد به ألمانيا، 
تصرفــت  أنهــا  إياهــا  متهمــًا 
مــن  منصــف  غيــر  بشــكل 
بتمويــل  مســاهمتها  خــالل 
االطلســي  شــمال  حلــف 
بمبلــغ أقــل بكثيــر مــن الــذي 
المتحــدة.  الواليــات  تدفعــه 

االقتصــاد  وزيــرة  وقالــت    
تســيبريز:  بريجيتــه  األلمانيــة 
التــي  الجمركيــة  الرســوم  إن 
أعلنهــا الرئيــس األميركــي على 
واأللمنيــوم  الصلــب  واردات 
ــى الشــركات  ــا عل ســتمثل عبئ

بأوروبــا. اقتصــاد  أكبــر  فــي 

أمــر  لقــد  تســيبريز  وقالــت  
ال  عقابيــة  جمركيــة  برســوم 
منظمــة  قواعــد  مــع  تتفــق 
وهــو  العالميــة،  التجــارة 
أســعار  يزيــد  الفعــل  بهــذا 
المســتهلكين، ويجعــل عمــل 
والكبيــرة  الصغيــرة  شــركاتنا 
أن  وأضافــت  صعوبــة.  أكثــر 
ــة لشــركاء  ــل إهان الرســوم تمث
الواليــات المتحــدة المقربيــن 
األوروبــي  االتحــاد  مثــل 
بالدهــا  إن  وقالــت  وألمانيــا، 
مــع  كثــب  عــن  ستنســق 
للــرد  األوروبيــة  المفوضيــة 

بوضــوح«. لكــن  »بهــدوء 

 ثأر متبادل   

 ومــن جانبهــا، قالــت مديــرة 
الدولــي  النقــد  صنــدوق 

كريســتين الجــارد: إنهــا تخشــى 
مــن تصعيــد »متبــادل« للثــأر 
الرســوم  بســبب  التجــاري 
فرضهــا  التــي  الجمركيــة 
دونالــد  األميركــي  الرئيــس 
ترامــب علــى واردات الصلــب 
واأللمنيــوم ممــا قــد يقــوض 

واالســتثمار. الثقــة 

ــدى  ــت الجــارد خــالل منت وقال
بوســت  واشــنطن  لصحيفــة 
ــر  ــا المــرأة: إن األث حــول قضاي
االقتصــادي المباشــر للرســوم 
ليــس هــو أكثــر مــا يقلقهــا، 
»إطــالق«  فــي  دوره  ولكــن 
شــركاء  مــن  انتقاميــة  ردود 

العالــم. حــول  تجارييــن 

  وعبــرت فرنســا عــن »أســفها« 
رأت  بينمــا  ترامــب،  لقــرار 
»بشــكل  يتصــرف  أنــه  لنــدن 
ســيئ«، أمــا البرازيــل ثانــي بلــد 
يصــدر الفــوالذ إلــى الواليــات 
أنهــا  أكــدت  فقــد  المتحــدة، 

مصالحهــا«. »حمايــة  تنــوي 

التجاريــون  الشــركاء  وينتقــد 
للواليــات  الرئيســيون 
رأســهم  وعلــى  المتحــدة، 
ــرار  ــان، بشــدة ق ــن والياب الصي
خطــر  مــن  محذريــن  ترامــب، 
حــرب تجاريــة ال يمكــن التكهــن 
بعواقبهــا. فقــد عبــرت بكيــن 
الشــديدة«  »معارضتهــا  عــن 
الجمركيــة  الرســوم  لهــذه 
التــي رأت فيهــا وزارة التجــارة 

متعمــدا  »هجومــا  الصينيــة 
التجــاري  النظــام  علــى 
وزيــر  وأعلــن  التعــددي«. 
الخارجيــة الصينــي وانــغ يــي أن 
ردا  بالتأكيــد  ســتعتمد  بــالده 
ــا إذا فرضــت  مناســبا وضروري
إجــراءات  المتحــدة  الواليــات 
تجاريــة ضدهــا. وفــي اليابــان 
للواليــات  الكبــرى  الحليفــة 
حــذر  آســيا،  فــي  المتحــدة 
الحكومــة  باســم  الناطــق 
أن  مــن  ســوغا  يوشــيهيدي 
هــذا اإلجــراء يمكــن أن يهــدد 
العالمــي،  االقتصــاد  كل 
مشــيرا إلــى أن طوكيــو تطلــب 
مــن الواليــات المتحــدة عــدم 
تطبيقــه عليهــا. وقبيــل ذلــك، 
اليابانــي  الخارجيــة  وزيــر  أكــد 
ــو ســتتخذ  ــو أن طوكي ــارو كان ت
المناســبة  اإلجــراءات  كل 
لالنعكاســات  دقيقــة  دراســة 

اليابانــي. االقتصــاد  علــى 

ــن  ــن البلدي ــر هذي ، لكــن مصي
المجاوريــن للواليــات المتحــدة 
المتوســط،  األمــد  فــي 
بنتيجــة  خصوصــا  مرتبــط 
حــول  الجاريــة  المفاوضــات 
ــركا  ــادل الحــر ألمي ــة التب اتفاقي

)نافتــا(. الشــمالية 
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العربيــة     تحتفــل المنظمــة 
للتنميــة الصناعيــة والتعديــن 
) AIDMO( وأجهــزة التقييــس 
مــارس   25 يــوم  العربيــة 
مــن كل عــام باليــوم العربــي 
منهــا  مســاهمة  للتقييــس 
فــي جهــود التوعيــة والتعريــف 
التقييــس  أنشــطة  بأهميــة 
فــي مختلــف مناحــي الحيــاة.

أجــهـــــزة  اخـــــــــــتــــارت  وقــد 
إطــار  فــي  العربيــة  التقييــس 
العليــا  االستشــارية  اللجنــة 
للمنظمــة  التابعــة  للتقييــس 
المناســبة  بهــذه  لالحتفــال 
 فــي هــذا العــام تحــت شــعار 
تــــجــعـــــل  "الــمــواصـــفـــــات 
الـــمدن أكثــر اســتدامة"، وذلك 
اليــوم  شــعار  مــع  تماشــيا 
 " للمواصفــات  العالمــي 
المواصفات تجعل المدن أكثر 
ذكاء" وانســجاما مــع الهــدف 

أهــداف  مــن  عشــر  الحــادي 
للتنميــة  المتحــدة  األمــم 
فــي  والمتمثــل  المســتدامة 
بنــاء مــدن ومجتمعــات محليــة 

مســتدامة.

هــي  المســتدامة  والمــدن 
ــم تصميمهــا  مــدن خضــراء يت
البيئــة،  يراعــي  بأســلوب 
ويقلــل مــن األنشــطة الملوثــة 
واالنبعاثــات الحراريــة الناتجــة 
يمكــن  كمــا  المبانــي،  عــن 
مــن  المــدن  اســتدامة  تعزيــز 
خــالل جعلهــا مدنــا ذكيــة ذات 
علــى  تعتمــد  رقميــة  بيئــة 
الذكيــة  األنظمــة  اســتخدام 
مصــادر  مــن  واالســتفادة 

المتجــددة. الطاقــة 

وهــذه المناســبة ،قــال المديــر 
العربيــة  للمنظمــة  العــام 
للتنميــة الصناعيــة والتعديــن 
الصقــر:  عــادل    )AIDMO  (
مهمــة  وســيلة  المواصفــات 

لتحقيــق التنميــة المســتدامة 
توفــر  التــي  المــدن  وإنشــاء 
ــن،  ــاة الميســرة للمواطني الحي
التــوازن،  حفــظ  ضمــان  مــع 
ــاه واســتمرارية  وديمومــة الرف
العيــش  ظــروف  تحســين 
القادمــة،  األجيــال  لصالــح 
طــرح  خــالل  مــن  وذلــك 
المواصفــات  مــن  العديــد 
القياســية فــي المجــاالت ذات 
العالقــة بالبيئــة، ونظم اإلدارة 
الطاقــة  وترشــيد  المختلفــة 
والطاقــة الجديــدة والمتجددة، 
والحفــاظ علــى الصحــة العامــة 
والســالمة التــي قــد تهددهــا 
أو  الخدمــات  أو  المنتجــات 
فــي  المتبعــة  الممارســات 
إنتاجهــا، أو عنــد اســتخدامها، 
أو بعــد التخلــص منهــا، كمــا 
إرشــادات مهمــة  تقــدم  أنهــا 
فــي جميــع مناحــي الحيــاة بمــا 
الموفــرة  المبانــي  فــي ذلــك 
الذكــي  والنقــل  للطاقــة، 
وتحســين إدارة النفايــات لبنــاء 

مســتدامة. مجتمعــات 

الصقــر:  قــال  الختــام  وفــي 
نغتنــم هــذه المناســبة لنعــرب 
للجهــود  تقديرنــا  فائــق  عــن 
ــا أجهــزة التقييــس  ــي تبذله الت
لتطويــر  العربيــة  الــدول  فــي 
ــة للجــودة  ــة  الــتــحــتــيــ الـبـنـيـــ
ونشــر  ثقافــة التقييــس فــي 
الــدول  مــن  آمليــن  دولهــا، 
العربيــة أن تضــع فــي اعتبارهــا 
تحــدده  بمــا  االلتــزام  ضــرورة 
الـمــــواصـفــــات الـقــيـــاســيــة 
مــن معــايـيــــر بــيــئــيــــة، وأن 
وتلتــزم  باألدلــة،  تسترشــد 
ــة  باألســاليب والشــروط البيئي
المواصفــات  تحددهــا  التــي 
الطاقــة  مصــادر  واســتعمال 
لمصــادر  كبديــل  المتجــددة 
بهــدف  التقليديــة  الطاقــة 
الحفــاظ علــى البيئــة وتأميــن 
للمواطــن  ســليمة  حيــاة 
إلــى مــدن  للوصــول  العربــي 
ومجتمعــات عربيــة مســتدامة. 

تحت شعار " المواصفات تجعل المدن أكثر استدامة"

للتنميــة  العربيــة  المنظمــة 
  )AIDMO ( الصناعيــة والتعديــن
احتفلــت باليوم العربي للتقييس 

عادل الصقر
المدير العام
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وتبــادل المعلومــات والخبــرات، وتهــدف إلــى تحقيــق التوافــق 
والتكامــل بيــن الجانبيــن فــي مجــاالت التقييــس والجــودة ممــا 
يســاعد علــى دعــم التجــارة البينيــة بيــن الــدول العربيــة واالرتقــاء 
الفنيــة  العوائــق  إزالــة  طريــق  عــن  بينهــا  التجــاري  بالتبــادل 

للتجــارة.

تساعد على دعم التجارة البينية بين الدول العربية واالرتقاء بالتبادل التجاري بينها

هيئــة التقييــس لــدول مجلــس التعــاون توقــع مذكــرة 
تفاهــم مــع المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين

     وقعــت هيئــة التقييــس لــدول مجلــس التعــاون لــدول 
الخليــج العربيــة مذكــرة تفاهــم مــع المنظمــة العربيــة للتنميــة 
والمقاييــس  المواصفــات  مجــال  فــي  والتعديــن  الصناعيــة 

وإجــراءات التحقــق مــن المطابقــة والجــودة.

وقــع االتفاقيــة األميــن العــام لهيئــة التقييــس لــدول مجلــس 
التعــاون نبيــل بــن أميــن مــا و المديــر العــام للمنظمــة العربيــة 
للتنميــة الصناعيــة والتعديــن المهنــدس عــادل الصقــر، وذلــك 
الــدورة الخمســين للجنــة االستشــارية  علــى هامــش أعمــال 
العليــا للتقييــس التــي عقــدت بمقــر المنظمــة بمدينــة الربــاط 

يومــي 27-28 فبرايــر 2018م.

المتعلقــة  البنــود  مــن  العديــد  االتفاقيــة  تضمنــت  وقــد 
وإجــراءات  القياســية  المواصفــات  فــي  التعــاون  بمجــاالت 
تقييــم المطابقــة والمقاييــس والجــودة، وكذلــك بنــاء القــدرات 

األتفاقية تضمنت العديد 
 من مجاالت التعاون

في المواصفات 
القياسية  وإجراءات 

تقييم المطابقة
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نبيــل بــن مــا: ضــرورة تحقيــق الجــودة 
وتــوعــيــــة  المنتجــــــات  فــي  والســامة 
المســتهلك بهدف ســامته مــن األضرار

      تشارك هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج 
العربيــة أجهــزة التقييــس الوطنيــة بالــدول األعضــاء وهيئــات 
والصناعيــة  التجاريــة  والغــرف  المســتهلك  حمايــة  وإدارات 
الخليجيــة احتفالهــا باليــوم الخليجــي لحمايــة المســتهلك الــذي 

ــام. ــوم 1 مــارس مــن كل ع يصــادف ي

و بهــذه المناســبة ، قــال  األميــن العــام لهيئــة التقييــس نبيــل 
ــات  ــن فــي هيئ ــع العاملي ــى جمي ــدم إل ــن مــال يســرني أن أتق ب
التقييــس الوطنيــة بالــدول األعضــاء وجمعيــات وهيئــات حمايــة 
ــة  المســتهلك ومختلــف الجهــات ذات العالقــة بخالــص التهنئ
وأطيــب التمنيــات، مؤكــدًا الــدور الكبيــر والفاعــل الــذي تمارســه 
أنشــطة التقييــس المختلفــة فــي تحقيــق ســالمة المســتهلك 
وحمايــة بيئته.وتعمــل هيئــة التقييــس لــدول مجلــس التعــاون 
علــى توحيــد المواصفــات القياســية واللوائــح الفنيــة الخليجيــة 
تطبيقهــا  تتابــع  كمــا  موحــدة،  مواصفــات  تطبيــق  لضمــان 
بالتعــاون مــع أجهــزة التقييــس بالــدول األعضــاء، بهــدف تحقيــق 
وضمــان شــروط الجــودة والســالمة فــي المــواد والمنتجــات 

ــة المســتهلك. والســلع المختلفــة، والمســاهمة بتوعي

وفــي الختــام أوضــح بــن مــال. ال يســعني فــي هــذه المناســبة 
وأجهــزة  هيئــات  تبذلهــا  التــي  الكبيــرة  بالجهــود  أشــيد  أن  إال 
ــة  ــات وإدارات حماي ــدول األعضــاء، وهيئ ــة بال التقييــس الوطني

المســتهلك. 

لــدول  التقييــس  هيئــة 
الــتــعــــــاون  مــجـلـــــس 
احتـــفــلـــت  بــالــــيــــــــوم 
لـحـمـايـــة  الــخــلــيــجــــي 

لـمـسـتـهـــلك ا
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“الهيئة” أقامت ورشة عمل حول مركز االعتماد الخليجي
نظمتها بحضور متخصصين وممسؤولين في مجاالت متعددة

ــة  ــز البني ــة بمركــز االعتمــاد الخليجــي ودوره فــي تعزي ــة العامــة للصناعــة ورشــة العمــل التعريفي     نظمــت إدارة االعتمــاد فــي الهيئ
التحتيــة للجــودة فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي، والتــي ســعت إدارة اإلعتمــاد مــن خالــه إلــى التعريــف بالمركــز وخدماتــه وتأثيــره 
علــى االقتصــاد والبنيــة التحتيــة للجــودة وســامة المنتجــات والمســتهلكين فــي الــدول األعضــاء. وقــد شــهدت النــدوة حضــورًا متميــزًا 
ــة، والمســؤولين  ــرات الطبي ــن فــي مجــال المختب ــن فــي مجــال التفتيــش، والمســؤولين العاملي ــًا مــن المســؤولين والعاملي ومتنوع
والعامليــن فــي الجهــات المســؤولة فــي مجــال ســامة الغــذاء والمســؤولين العامليــن فــي مجــال المختبــرات الطبيــة والمســؤولين 
العامليــن فــي مجــال حمايــة المســتهلك، وكذلــك المســؤولين والجهــات الداعمــة للمنشــآت والمشــروعات الصغيــرة والمتوســطة. 

الورشــة  تناولــت  وقــد        
رؤيــة الهيئــة العامــة للصناعــة 
التــي  العمــل  ورقــة  فــي 
قدمتهــا رئيــس قســم شــؤون 
االعتمــاد بالهيئــة المهندســة 
معصومــة أكبــر التــي تناولــت 
فــي ورقتهــا المقدمــة أهميــة 
قــســـــم شــــؤون االعـتــمــــاد 
الـــوحــــدات  إحــــدى  باعتبــاره 
التنظيميــة فــي الهيئــة العامــة 
لقطــاع  التابعــة  للصناعــة 
الـمــواصــفــــــات والـخــدمــات 
اســتحدثت  التــي  الصناعيــة 
بالقــرار اإلداري رقــــــــــم 2002 
 13 بتـــــــــاريخ   2013 لعــام 

 .2013 ديســمبر 

   وبينــت أن أهــداف قســم 
دعــم  فــي  تتمثــل  االعتمــاد 
فــي  االعتمــاد  أنشــطة  كل 

فــي  الثقــة  وتعزيــز  الكويــت 
المقدمــة  الخدمــات  كفــاءة 
مــن جهــات تقويــم المطابقــة، 
علــى  الكويــت  قــدرة  وتعزيــز 
ودوليــًا  إقليميــًا  المشــاركة 

االعتمــاد.  مجــال  فــي 

  6 عناصر

     وتناولــت أكبــر اختصاصــات 
قســم االعتمــاد بالقــول: إنهــا 
رئيســة  فــي 6 عناصــر  تتركــز 
ــل فــي متابعــة وتنســيق  تتمث
جميــع األنشــطة ذات العالقــة 
التدابيــر  ووضــع  باالعتمــاد، 
اعتمــاد  لضمــان  الالزمــة 
علــى  التأثيــر  ذات  الجهــات 
العامــة  والســالمة  الصحــة 
الطعــون  ودراســة  والبيئــة 
والتظلمــات والشــكاوى التــي 

جهــات  مــن  اســتالمها  يتــم 
مضيفــة  المطابقــة،  تقويــم 
االختصاصــات  بيــن  مــن  أن 
األخــرى أيضــًا مراقبــة برامــج 
تتــم  التــي  الــدوري  التقييــم 
علــى جهــات تقويــم المطابقــة 
برامــج  وتنســيق  وتخطيــط 
ــرات  ــارات الكفــاءة للمختب اختب

المتوجهــة  أو  المعتمــدة 
علــى  واإلشــراف  لالعتمــاد، 
وتحديــث  وتطويــر  إعــداد 
ــة  المتطلبــات واللوائــح واألدل
والـمـــعـــايـــيــــر الــتــخـصــصية 
المتعلقــة بتقويــم المطابقــة 

واالعتمــاد.
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الحكومــة.  مــن  بالســلطة 

جهــات  أن  أكبــر  وبينــت    
االعتمــاد تعــد جهــات محايــدة 
ومســتقلة فــي اتخــاذ قراراتهــا 
ــرف  ــة، ويعت ــاءة عالي وذات كف
أجهــزة  خــالل  مــن  بهــا 
المنظومــة  فــي  االعتمــاد 
الدوليــة لالعتمــاد والمتمثلــة 
التعــاون  منظمــة  فــي 
المختبــرات  العتمــاد  الدولــي 
والمنتــدى الدولــي لالعتمــاد. 

     وأشــارت إلــى أن هيكليــة 
الــتـــحــقـــق مـــــن الــمــطــــابقة 
االعــتــمـــــاد  ومــــنــــظــــومــــة 
مــن  الــدولـــــي  واالعـــــتـــراف 
المنظمــات الدوليــة لالعتمــاد 

 .ILAC ، IAF ، IHAF

ورشــة  تناولــت  كمــا     
العمــل تعريــف االعتمــاد بأنــه 
ثالــث،  طــرف  مــن  “شــهادة 
يثبــت بصفــة رســمية أن جهــة 
للقيــام  مــا مؤهلــة  مطابقــة 
مطابقــة  تقويــم  بمهــام 
تعريــف  أن  كمــا  محــددة”، 
ينطــوي  المطابقــة  تقويــم 
علــى إثبــات توافــق منتــج أو 
شــخص  أو  نظــام  أو  عمليــة 
المتطلبــات  مــع  جهــة  أو 

الصلــة.  ذات  المحــددة 

وتنطــوي فوائــد االعتمــاد على 
عــدد مــن األمــور الــــمـــهـــمــــة 
والــــحـــــيـــــــوية لالقتـــــصــــــاد 
تتمثــل فــي منــح الثقــة فــي 
المطابقــة  تقويــم  نتائــج 
وتقديــم  المشــورة المحايــدة 
جهــات  مــن  االســتفادة  فــي 
وزيــادة  المطابقــة  تقويــم 
ــى األســواق وتجنــب  النفــاذ إل
المنتــج  اســتدعاء  أو  فشــل، 
والــمـســاهــــمـــــة فــــــي إدارة 
الشــكاوى  وتقليــل  المخاطــر 

المنتجــات.  علــى 

   

االعــتـــمــــاد  دور  وحـــــول    
الــخــلــيـجــــــــي فــــــي دعــــــــم 
الـمــشـــروعـــــات الــصــغــيـــرة 
والمتوســطة، نجــد دبــي علــى 
أن  الحصــر  ال  المثــال  ســبيل 
الشــركات  مــن  النــوع  هــذا 
يمثــل نحــو 95 فــي المئــة مــن 
الشــركات  مجمــوع  إجمالــي 
تلــك  تســتخدم  كمــا   ، فيهــا 
الشــركات نحــو 42 فــي المئــة 
كمــا  العاملــة،  القــوى  مــن 
تســاهم تلــك الشــركات بنحــو 

الناتــج  مــن  المئــة  فــي   40
إلمــارة  اإلجمالــي  المحلــي 

دبــي. 

أكبــر : دعــم كل أنشــطة 
الكويــت  فــي  االعتمــاد 

الثقــة   وتعزيــز 

الكويــت ملتزمــة بتطبيــق 
اتفاقيــة التجــارة العالميــة 

وإزالــة العوائــق 

ــاد  ــر لاعتــمـــ دور كـــبــــيـــ
فــي تحقيــق الــتــنــمــيـــة 
ــة ودعــــم  الـــمــــســـتــدامــ

المشــروعات 
    ولفتــت إلــى أن منظومــة 
االعتمــاد تنطــوي علــى عــدة 
فــي  تتمثــل  رئيســة  معاييــر 
بتطبيــق  الكويــت  التــزام 
الدوليــة  التجــارة  اتفاقيــات 
إزالــة  اتفاقيــة  ومنهــا   WTO
، كمــا   TBT الفنيــة العوائــق 
فــي  بهــا  يعتــد  وســيلة  أنهــا 
خــالل  مــن  الدوليــة  التجــارة 
االعتــراف المتبــادل بين الدول 
االقتصاديــة  والـــتجمعات 
المطابقــة  تقويــم  بخدمــات 
والخدمــات  المنتجــات  علــى 
ــي تتبناهــا منظمــة التجــارة  الت

 .  WTO العالميــة 

جهــات  أن  إلــى  وأشــارت     
ســلطتها  تســتمد  االعتمــاد 
ــل  مــن الحكومــة، وعــادة تتمث
أو  فــي مؤسســات حكوميــة 
مؤسســات مدعومــة ومخولــة 
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نستهدف التوسع محليًا وخليجيًا
وزيادة منتجاتنا ألكثر من 300  منتج

مدير عام الخدمات اللوجستية “ايبو الخليج” براك الرشيد لـ “الصناعة والتنمية” 
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    تأسســت شــركة إيبــو الخليــج للمــواد الخصوصيــة 
فــي عــام 2010 وهــي إحــدى الشــركات التابعــة لشــركة 
إنشــاء القابضــة، وهــي شــركة متخصصــة فــي صناعــة 
مثــل  الكيميائيــة  البنــاء  ومــواد  الخرســانة  ملدنــات 
منتجــات التركيبــات و الترميــم ومنــع التــآكل والعــزل، 
الكفــاءة  ذات  و  المتخصصــة  البنــاء  مــواد  باالضافــة 

العاليــة.

    وقــد قامــت "الصناعــة والتنميــة" بالتعــرف عــن قــرب 
علــى المصنــع وأهميتــه فــي تقديــم منتجــات متنوعــة 
قــادرة فــي تلــك الصناعــة  ، حيــث لــم تقتصــر الشــركة 
قامــت  بــل  المحلــي  الســوق  احتياجــات  تلبيــة  علــى 

ــا للســوق القطــري.  ــر منتجاته بتصدي

ــات اللوجســتية والعالقــات العامــة   ــر عــام العملي   مدي
أن  إلــى  أشــار  الرشــيد  ســهيل  م.بــراك  الشــركة  فــي 
الشــركة تســعى للتوســع فــي االنتــاج ، إال أن األرض 
هــذا  أمــام  عائقــًا  تقــف  التــي  التحديــات  أحــد  تمثــل 
ــا  ــاح الشــركة هــو قدرته ــاح نج ــاًل إن مفت التوســع ، قائ
علــى توليــد منتجــات وقــدرات إبداعيــة فــي طليعــة هــذه 
الصناعــة، حيــث تقــوم الشــركة بتطويــر منتجــات جديــدة 
خطــوط  ثــالث  لديهــا  الشــركة  أن  مضيفــًا  ومــراج،  

لإلنتــاج

وحــول الخطــط المســتقبلية للشــركة ، أوضــح الرشــيد 
أن الشــركة  تســتهدف التوســع علــى مســتوى الســوق 
ــع، ومــن  ــر مــن مصن ــي مــن خــالل تأســيس أكث المحل
ثــم التوســع علــى مســتوى الســوق الخليجــي مــن خــالل 

تأســيس مصانــع هنــاك. 

  وأكــد الرشــيد أن هنــاك تزايــد فــي االهتمــام بالقطــاع 
الصناعــي فــي الكويــت ســواء مــن قبــل الحكومــة التــي 
ــار الصناعــة كرافــد اساســي ضمــن  ــن االعتب أخــذت بعي
اســتراتيجيتها المســتقبلية، أو حتــى مــن قبــل الشــباب 

الكويتــي الــذي بــدأ يركــز علــى هــذا الجانــب. 

   فــي البدايــة ، أشــار مديــر 
اللوجســتية  الــعـــمـــلـــيـــــات 
بالشــركة  العامــة  والعالقــات 
أن  الرشــيد  ســهيل  بــراك  م. 
للمــواد  الخليــج  إيبــو  شــركة 
الخصوصيــة عبــارة عــن شــراكة 
ما بين شــركة انشــاء القابضة، 
المرموقــة  الشــركات  احــدى 
فــي الكويــت، و شــركة ايبــو 
يابــي )EPO YAPI( التــي تــم 
تأسيســها فــي عــام 2001 في 
جبــزى بدولــة تركيــا وتشــارك 
فــي قطــاع كيميائيــات البنــاء 
ــرة  ــراء بخب ــق مــن الخب مــع فري
وهــي   ، ســنة   20 تفــوق 
لمــواد  المصنعــة  الشــركة 
البنــاء الكيماويــة والمتمركــزة 
وأوروبــا  وروســيا  تركيــا  فــي 
األوســط. الشــرق  وأســواق 

   وأضــاف أن الشــركة تقــوم 
ملدنــات  وتوريــد  بإنتــاج 
األســمنت وملدنات الخرسانة 
ــات الخرســانة والفــوالذ  وواقي
إصــالح  و  البــالط  وخلطــات 
و  الجــص  مــالط  و  البــالط 
طــالء  و  االيبوكســي  مــالط 
االيبوكســي ومنتجــات تعزيــز 
مختلــف  و  الكربــون  أليــاف 
مــواد البنــاء الكيميائيــة ومــواد 

. لمتخصصــة ا

تطوير المنتجات

علــى  الشــركة  قــدرة  وحــول 
تطويــر منتجاتهــا ، أكــد الرشــيد 

أن مفتــاح نجــاح الشــركة هــو 
قدرتهــا علــى تصنيــع منتجــات 
ــة فــي طليعــة  وقــدرات إبداعي
هــذه الصناعــة، حيــث تقــوم 
منتجــات  بتطويــر  الشــركة 
جودتهــا  ومراجعــة  جديــدة 
ــر  مــن خــالل البحــوث والتطوي
مجهــز  فالمختبــر  المســتمر. 
الختبــار  متميــزة  بتجهيــزات 
المــواد  مــن  مختلفــة  أنــوع 
البنــاء الكيميائيــة والتــي تقــوم 
المنتجــات  بتطويــر  الشــركة 
المناســبة و الحلــول الخاصــة 
ــادل  ــة مــن خــالل تب والمطلوب
الخبــرات بيننــا و بيــن شــركة 
ايبــو يابــي لصناعــة كيماويــات 

التركيــة. البنــاء 

غير كافية 

مصنــع  أن  الرشــيد  ويوضــح 
الشــركة يقــع علــى أرض تبلــغ 
 3000 االجماليــة  مســاحتها 
متــر مربــع فــي منطقــة أمغــرة 
تحتــاج  حيــث   ، الصناعيــة 
خــط  إضافــة  إلــى  الشــركة 
إنتــاج جديــد ، لكــن هــذا األمــر 
غيــر ممكــن فــي ظــل ضيــق 

الحاليــة.  المســاحة 

أمــا الشــق الثانــي من مشــكلة 
االرض فهــي تتعلــق بــاالرض 
مــن  و  للمصنــع  الخارجيــة 
الحــق  لهــا  التــي  الجهــه  هــي 
حــق  ترخيــص  اعطــاء  فــي 
اختلفــت  حيــث   ، اســتغاللها 

خاص - الصناعة والتنمية :
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العامــة  الهيئــة  مــن  كل 
الكويــت  وبلديــة  للصناعــة 
فــي  منهــا  كل  احقيــه  علــى 
المتابعــه  و  الرقابــه  ســلطه 
علمــا”  الصناعيــه   للمناطــق 
يتــم  كان  الســابق  فــي  انــه 
حــق  ترخيــص  اســتخراج 
مــن  االرتــدادات  اســتغالل 
ــه العامــه للصناعــه  ــل الهيئ قب
الحالــي  الوقــت  فــي  لكــن  و 
ترخيــص هــذه  فــإن مشــكلة 
مــا  عالقــة  أصبحــت  االرض 
وهيئــة  الكويــت  بلديــة  بيــن 
تختلفــان  اللتــان  الصناعــة 
االراضــي،  هــذه  تبعيــة  علــى 
و تــم التقاضــي فيمــا بينهــا و 
االســتحكام الــى إدارة الفتــوى 
هــذا  فــي  للبــت  والتشــريع 
 ، الموضــوع  وفصــل  االمــر 
معانــاة  مــن  زاد  االمــر  وهــذا 

الصناعــي. المســتثمر 

خطوط االنتاج

الخليــج  إيبــو  شــركة  لــدى   
ثــالث خطــوط إنتــاج رئيســيين 

يعمــالن:

بالمــواد  يختــص  انتــاج  خــط 
المضافــة الملدنــه للخرســانة 

بانتــاج  يختــص  انتــاج  خــط 
المــالط والمورتــر االســمنتي 
منتــج   40 الـــ  يقــارب  بمــا 

ســمنتي  ا

خــط انتــاج للمواد األيبوكســية 
لتزريــع  ايبوكســيات   ( ومنهــا 
دهــان  ايبوكســيات   , الحديــد 
األرضـــيـــــــات , ايـبــوكــــسيات 

إلصــالح الخرســانة (

منافسة كبيرة 

ويؤكــد الرشــيد أن مصنــع ايبــو 
الخصوصيــة  للمــواد  الخليــج 
يعانــي مــن إغــراق المنتجــات 
تدخــل  التــي  الســعودية 
متواضعــة  بجــودة  الكويــت 
بمنتجــات  مقارنــة  جــدًا، 

الجــودة  ذات  المصنــع 
ــة والمعتمــدة فــي عــدد  العالي
الحكوميــة،  المشــاريع  مــن 
وبالتالــي فــإن اســعار منتجــات 
مصنــع "أيبــو الخليــج" تعتبــر 
المنتجــات  مــن  بكثيــر  أعلــى 
الجــودة  ذات  الســعودية 
المنخفضــة، لــذا فإننــا نطالــب 
بتطبيــق الضوابــط علــى كافــة 
مــن  المســتوردة  المنتجــات 

الخــارج. 

ويضيــف نعانــي كذلــك مــن 
الشــريفة  غيــر  المنافســة 
المصانــع  بعــض  قبــل  مــن 
إلنتــاج  ترخيــص  لديهــا  التــي 
)الصابــون مثــال(، ولكنــه يقوم 
االســمنتية،  المــواد  بإنتــاج 
وجــود  يتطلــب  االمــر  وهــذا 
مثــل  علــى  مشــددة  رقابــة 
الشــركات  مــن  النــوع  هــذا 

نــع". والمصا

الخليــج  إيبــو  شــركة  تمتلــك 
ــر مجهــز بالكامــل يتولــى  مختب
مهندســو  إدارتــه  مســؤولية 
خبــرة  ذو  مختبــر  وفنيــو 
بمراقبــة  يقومــون  عاليــة 
االلتــزام  مــع  المنتــج  جــودة 
بالمحافظــة علــى المواصفات 
مــن  والمعتمــدة  العالميــة 
جانــب وزارة األشــغال العامــة 
الكويتيــة والمعاييــر الهندســية 

الدوليــة.

وتــســتــعــــد الــشــركــة حـالــيــًا 
علــى  للحصــول  للتحضيــر 
ــة  ــودة العالمي ــادة الــجــ شــهـــــ
والتــي   )18000 )االيــزو 
شــهادات  أعلــى  مــن  تعتبــر 
الجــودة، االمــر الــذي ســيعزز 
علــى  الشــركة  ســمعة  مــن 
المســتوى المحلــي والخارجي.

خطط مستقبلية

الــخــطــــــط  أهـــــــــم  مــــــن  و 
الرشــيد  أشــار   ، المســتقبلية 
أننــا نســتهدف التوســع  إلــى 

علــى علــى مســتوى الســوق 
المحلــي مــن خــالل تأســيس 
ومــن   ، مصنــع  مــن  أكثــر 
مســتوى  علــى  التوســع  ثــم 
الســوق الخليجــي مــن خــالل 
تأســيس مصانــع هنــاك، وأال 
علــى  الشــركة  عمــل  يقتصــر 
فحســب،  المحلــي  الســوق 
وإنمــا الســيطرة علــى الســوق 
الخليجــي بالكامــل، ومــن ثــم 
زيــادة عــدد المنتجــات إلــى أكثــر 
ــج ، خاصــة وأن  مــن 300 منت
شــركة  مــع  الحالــي  الشــريك 
إنشــاء )الشــريك التركــي( لديــه 
عــن   عددهــا  يزيــد  منتجــات 

مختلــف. منتــج   1000

الصناعة الكويتية

الصناعــة,  أهميــة  وحــول   
الصناعــة  أن  الرشــيد  أوضــح 
الكويتيــة تعتبــر مــن الصناعات 
وذات  للغايــة  المتطــورة 
ــك عــن أن  ــة ، ناهي جــودة عالي
المصانــع الموجــودة بالكويــت 
ــًا قــادرة علــى تلبيــة حاجــة  حالي
بالكامــل،  المحلــي  الســوق 
ــة  ــة الكويتي ــت الصناع ــا زال وم

تطــور مســتمر. فــي 

فــي  تزايــد  يوجــد  وقــال 
االهتمــام بالقطــاع الصناعــي 
فــي الكويــت ســواء مــن قبــل 
الحكومــة التــي أخــذت بعيــن 
كرافــد  الصناعــة  االعتبــار 
اساســي ضمــن اســتراتيجيتها 
مــن  حتــى  أو  المســتقبلية، 
ــذي  ــي ال ــل الشــباب الكويت قب
بــدأ يركــز علــى هــذا الجانــب. 

  

اهتمام حكومي 
متزايد بالقطاع 
الصناعي كونها 

رافد رئيسي للدخل 
القومي. 

مفتاح نجاحنا يتمثل 
في  القدرة على 
تصنيع منتجات 

إبداعية.

لدينا القدرة على 
التصدير لدول مجلس 

التعاون الخليجي 
باستثناء السعودية.

نعاني من المنافسة 
غير الشريفة من قبل 

بعض المصانع. 

نستعد حاليًا للحصول 
على شهادة الجودة 

العالمية "األيزو 
  ."18000
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ــي أشــكناني  حقــق  ــادر عل المب
مجــال  فــي  عالميــة  نجاحــات 

اإللكترونيــات 

أكد أن العمل التطوعي يعزز الخبرة والعاقات المهنية

     الكويــت مليئــة بالشــباب والفتيــات الذيــن نفتخــر بهــم فــي جميــع المحافــل، فهــم ابتعــدوا عــن الوظائــف الحكوميــة 
والــدوام الروتينــي؛ إذ لجــأوا إلــى االبتــكار واالختــراع والمشــروعات الخاصــة الصغيــرة والصناعــات الحرفيــة، التــي تســهم فــي 
تنويــع الدخــل القومــي مــن خــال الدعــم الــذي تقدمــه الدولــة عــن طريــق مؤسســاتها ســواء كانــت الصنــدوق الوطنــي لرعايــة 

المشــاريع، أو عــن طريــق بنــك الكويــت الصناعــي، أو حتــى القطــاع الخــاص، ومســاعدتهم فــي مشــاريعهم الخاصــة. 

  وقــد التقــت مجلــة "الصناعــة والتنميــة" المبــادر الناجــح المهنــدس علــي غلــوم أشــكناني؛ الــذي قــال إن التطويــر ومواكبــة 
العصــر والبحــث عمــا هــو جديــد، والحــرص علــى خلــق خطــوط جديــدة للمشــروع عوامــل تســاهم فــي نجــاح المشــروع.  

  وأوضــح أشــكناني أنــه دخــل رحلــة عالــم تأســيس المشــروعات الصغيــرة فــي قطــاع اإللكترونيــات، وأصبــح ذا مهــارة مكتســبة 
ومتمرســة. وبعيــدًا عــن الروتيــن الحكومــي والقطــاع العــام، أســس أشــكناني شــركة خاصــة فــي مجــال اإلنترنــت واإللكترونيــات 
الدقيقــة، كمــا تــم اختيــاره ضمــن أفضــل 10 مشــاريع صغيــرة علــى مســتوى دولــة الكويــت، وتــم اســتقباله وتكريمــه مــن قبــل 
صاحــب الســمو أميــر البــاد الشــيخ صبــاح األحمــد الجابــر الصبــاح.  وقــد تــم اختيــار مشــروعه كأفضــل مشــروع كويتــي عــن 
طريــق الملحــق التجــاري الكــوري "كوتــرا" بالكويــت، وتــم ابتعاثــه للمشــاركة ًفــي معــرض التكنولوجيــا اإللكترونيــة والكهربائيــة 

فــي العاصمــة ســيول بجمهوريــة كوريــا الجنوبيــة. 

  كمــا تــم اختيــاره أيضــًا مــن ضمــن أفضــل 50 شــابا كويتيــا للقيــادات الواعــدة عــن طريــق برنامــج ذخــر الــذي كان تحــت رعايــة 
صاحــب الســمو أميــر البــاد المفــدى الشــيخ صبــاح األحمــد الجابــر الصبــاح، وتــم ابتعاثــي إلــى واحــدة مــن أفضــل الجامعــات 
بالعالــم جامعــة كـورنـــيل فــي نيويــورك بالواليــات المتحــدة األمريكيــة، وتــم ٌأيضــًا اختيــاري كأفضــل شــخصية للمناظــرة علــى 

الدفعــة؛ حيــث حصلــت علــى أعلــى تصويــت مــن جميــع المشــاركين بالبرنامــج. 

   وتابــع بالقــول: تعــد ريــادة األعمــال والمشــاريع الصغيــرة مدرســة مســتمرة ال تنتهــي إال عنــد الوقــوف عــن العمــل واإلصــرار 
والعزيمــة،    وأوضــح أن المبــادرات والمشــاريع الصغيــرة هــي أســاس اقتصــاد الدولــة، وشــبابنا لديــه طمــوح ال بــد أن 
يكــون للدولــة دور أساســي فــي تشــجيعهم وتســهيل إجــراءات مشــاريعهم وتوفيــر قنــوات التمويــل والتســويق لهــا، وتشــجيع 

الشــركات الخاصــة علــى دعــم المبادريــن، ليطــّوروا مشــاريعهم.

وفيما يلي نص الحوار..

خاص - الصناعة والتنمية :
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متخصصون 
في مجال األمن 

السيبراني للبرمجيات 
الصناعية 

المشروع مهم 
للقطاع الصناعي 

وتحديدًا في  قطاع 
النفط والغاز

فحص صناعي دقيق 
لضمان جودة كل 
قطعة إلكترونية 

دقيقة

سوق إنترنت األشياء 
الصناعية واعد و لديه 

الكثير من الفرص 

طبيعــة  عــن  حدثنــا  بدايــة، 
الخــاص؟ مشــروعك  نشــاط 

نــحــــــن مـــتــخــصــصـــون فــي 
اإللــكــتــرونــيـــــات والمعــدات 
واألمــن  الدقيقــة  والقطــع 
الــــســــيـــــبــــــراني للبرمجيــات 
الصناعيــة. وهــي مهـــمة جــــــدًا 
فـــــي الــقــطــــاع الـصــنــاعـــي، 
الطاقــة  قــطـــاع  وباألخــــص 
والــنــفــــــط والغــاز الطبيعــي، 
ويـــكـــمـــــن تخصصنــا وخبرتنــا 
فــي تجديــد وصيانــة وتطويــر 
ــع  ــذه الـــقــطــ ــرة هــــــ ومــعـــايـ
الدقيقة المســتخدمة في عدة 
أنواع القياسات مـــن نـاحــيـــــــة 
والـــحــــــــرارة  الـــــــــضــــــــغــــط 
ــياسات  ــارات والــقــ واإلشــــــــــ
نضيــف  حــــيث  اإللكترونيــة؛ 
عليها مــجــــســـــات مــرتـبــطــة 
ــك  ــت، وبـــذلــ باإلنــــــتـــــــــــرنــــ
ــة  ــراءات لحظي ــى ق نحصــل عل
ــل  ــتاحة للعمي ــة مــ ودقـــيــــقـــ
ــرف التحكــم  ــي غــ ــواء فــــ ســــ
ــة، أو عنــد الفنــي  الــــمـــركـــزيـــ
أو الــــمـــهــــنــدس الــمــسؤول 
عـــــــــن طـــــــريق الــســـحـابــــات 

الـــــرقــــمــــــية، وأيـضـــــًا عــــن 
تـكـنــولــوجــيــــا  طــــــــريـــــــــــق 
ــفادي أي  البلوتــوث؛ ذلــك لــتـ
خــطــــر أو أعطال فـــي الـتـــدفق 
اإللـكــتـــرونية  واإلشـــــــــــارات 
والــــحـــــرارة،  والضــــــغــــــــــــط 
األداء  مراقبــة  ومـتــابـعــــة 
للبحــث والتطويــر، وفــي ذلــك 
للتقليــل  كبيــر  بيئــي  مــردود 
أكـــسيد  ثـــاني  انبعاثــات  مــن 

الكريــون.

إنشــاء  فكــرة  جــاءت  كيــف 
؟  منــه  والهــدف  المشــروع 

قمــت بتأســيس أول مشــروع 
حرفــي صناعــي علــى مســتوى 
فــي  متخصــص  الكويــت 
اإللكترونيــة  القطــع  تجميــع 
وفــي  باإلنترنــت،  وترابطهــا 

ذلــك جــرأة كبيــرة.      

هــل ســبق لــك العمــل فــي أي 
مؤسســة حكوميــة أو قطــاع 

الخــاص؟

لـــــــــم أعــــمـــــل فــي القطــاع 
الـــــحـــــكــــــومــــي، بل أسست 

شــركتي ومشــروعي الخــاص 
ــدًا عــن العمــل الحكومــي.  بعي

شــركتكم  يميــز  الــذي  مــا 
الخاصــة عــن باقي الشــركات؟

دقيــق  يتــم فحــص صناعــي 
قطعــة  كل  جــودة  لضمــان 
ــد مــن  ــة للتأك ــة دقيق إلكتروني
الجــودة ومطابقــة المقاييــس 
الدوليــة، وأيضــًا عمــل اختبــار 
للبرامــج  رقمــي  اختــراق 
الصناعيــة  للتأكــد مــن عــدم 
وجــود ثغــرات رقميــة تختــرق 
أو  الرقمــي،  الحمايــة  نظــام 
مراقبــة  متابعــة  أيضــًا  يتــم 
والتطويــر،  للبحــث  األداء 
وفــي ذلــك مــردود بيئــي كبيــر 
للتقليــل مــن انبعاثــات ثانــي 
ومــردود  الكريــون  أكســيد 
ــة تشــجيع  مجتمعــي مــن ناحي

لشــباب  ا
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علــى  التقنيــة  الخبــرة  ذوي 
عمــل  فــي  االنخــراط  فرصــة 
والتقنيــة  التكنولوجيــا  عالــي 
خبراتهــم،  مــن  واالســتفادة 
كذلــك توضــح الـــدراســــــــات 
مــن  العديـــــــد  هــــناك  أن 
الــشــــركات الصناعيــة تخســر 
مئــات المالييــن لعــدم كفــاءة 
المعلومــات  حمايــة  نظــام 
الــســيــبــرانـــي،  واألمـــــــن 
إلــى  الدراســات  آخــر  وتشــير 
الصناعــي  الترابــط  أهميــة 
باإلنترنــت  األداء  ومراقبــة 
والتحــول الرقمــي؛ حيث تشــير 
بـــحــــلـــــول  أنــه  إلــى  األرقــام 
عـــــام 2020 بــأن يكــون هنــاك 
بليــون قطعــة   50 مــن  أكثــر 

بقيمــة  باإلنترنــت  متصلــة 
 14 إلــى   تصــل  ســوقية 
تريليــون دوالر؛ لذلــك يـعـتـبـــــر 
األشــياء  انـتــــرنت  ســــوق 
الصناعيــة ســوقا واعــدا، ولديه 
ــر مــن الفــرص لالنتشــار  الكثي

واإلقليمــي.  الدولــي 

مــا صفــات صاحــب المشــروع  
الناجــح ؟

صاحــب  صفــات  برأيــي 
تتمثــل  الناجــح  المشــروع 
الثقــة  هــدف،  تحديــد  فــي 
بالنفــس، اإلبــداع، االنضبــاط، 
علــى  والتصميــم  العــزم 
النجــاح، االبتعــاد عــن الخــوف 

لتــردد. وا

هــل طبقــت الفكــرة دون تــردد 
أو خــوف مــن عــدم نجاحهــا؟

وخــوف  تــردد  هنــاك  كان 
فــي البدايــة، لكــن مــع مــرور 
الوقــت رأيــت نفســي مقبــاًل 
بتفــاؤل،  المشــروع  علــى 
وبالتأكيــد  الحمــد،  وللــه 
قمــت بعمــل دراســة للجــدوى 
والتحاليــل الخاصة بالمشــروع.

ــك فــي العمــل  ــذي جذب ــا ال م
الحــر؟

القــرار  اتخــاذ  فــي  الحريــة 
وتحمــل مســؤولية هــذا القــرار 

وإمكانيــة تطويــر األفــكار، وأن 
ــااًل  ــًا وفع ــون شــخصا منتج أك
ــت وتشــجيع  ــدي الكوي فــي بل
حتــى  المحليــة  الصناعــة 
ننافــس الصناعــات الخليجيــة 
ــة والتطــّور واالبتعــاد  والعالمي
عــن روتيــن العمــل المكتبــي. 

والمشــاكل  المعوقــات  مــا 
واجهتــك؟ التــي 

بالتطــور  أشــكناني  أشــاد 
فــي  الــحــاصــــل  اإليجابــي 
مــعــامــــالت  تــســهــيـــــل 
الــمــشـــاريــــع  أصــحـــــاب 
الـصغـــيــــرة، قائلـــًا: فــي بدايــة 
الصعــب  مــن  كان  األمــر 
جــدًا الحصــول علــى الرخصــة 
التجاريــة؛ حيــث كانــت تصــل 
الفتــرة إلــى ثالثــة أشــهر فــي 
مــن  وتابــع:  األحيــان.  بعــض 
المشــاكل التــي نعانــي منهــا 
المحــالت  إيجــارات  ارتفــاع 

فيــه. مبالــغ  بشــكل 

تـجــربـتـــك في إدارة 
المشروع في هذا العمر، 

ماذا أضافت لك؟

الــنــــاس  مــــن  الـكـثـيــــر 
طـــلــــب  مــــن  يــخـــافـــــون 
المســاعدة، ربمــا يخافــون مــن 
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تجربة صاحب مشروع حر

يمألهــم  أو  النجــاح،  تقاســم 
الفخــر، وال يريــدون أن ينظــر 
إليهــم علــى أنهــم ضعــاف، أو 
مجــرد أنهــم ال يعتقــدون أنهــم 
المســاعدة.  إلــى  حاجــة  فــى 

التــي  النقــاط األساســية  مــا 
الشــاب  المبــادر  علــى  يجــب 
تأســيس  عنــد  اعتمادهــا 

لمشــروع؟ ا

هنالــك عــدة نقــاط،   -
ولكــن فــي الحقيقــة أن اختيــار 
الموقــع المناســب للمشــروع 
الجوانــب  أهــم  مــن  يعــد 
التــي تزيــد مــن فــرص نجــاح 
ولكــن  صغيــر،  مشــروع  أي 
علــى  أيضــًا  األمــر  يعتمــد 
الســيولة الماديــة لـصــاحـــــب 
علــى  أو  الــمــشــــروع، 
فــي  يســاعد  شــريك  وجــود 
مميــز  موقــع  الختيــار  زيــادة 

. ســب منا و

هــل لمســتم التشــجيع؟ ومــا 
الدعــم الــذي حصلــت عليــه؟

الشــكر  كلمــات  تكفــي  ال 

األحمــد  صبــاح  مركــز  بحــق 
واإلبـــــــــداع  للـمـــوهــبـــــة 
فيــه،  العامليــن  وجميــع 
بســبب تفانيهــم فــي العمــل 
رايــة  رفــع  علــى  وإصرارهــم 
والتميــز،  بالعلــم  الكويــت 
كويتــي  لــكل  ومســاعدتهم 
لديــه فكــرة ممكــن أن تخــدم 
أي فئــة، وتســاعد المجتمــع.

هــل تعتقــد أن الشــباب أكثــر 
مشــاريعهم  إلطــاق  ميــًا 

الخاصــة؟ 

مــن  كثيــر  فاليــوم  نعــم، 
والـشـــابــــــات  الـشــبــــاب 
يـطـلـقــــون  الـــمــبــادريـــــن 
مواقــع  علــى  مشــاريعهم 
االجتماعــي،  الــتــواصــــل 
عــن  نســمع  مــا  وكثيــر 
تقــدم  التــي  الطلبــات  حجــم 
الـصـغـيـــرة،  للــمــشــاريـــع 
فشــباب اليــوم أكثــر تحــررًا مــن 
ــت  ــي كان ــال الســابقة الت األجي
بمقولــة  مرتبطــة  عقلياتهــم 
ــا  العمــل الحكومــي أمــان، وأن
أشــجع الشــباب لخــوض غمــار 

ودائمــًا  والتحــدي،  التجربــة 
نصيــب. مجتهــد  لــكل 

ــى  ــم فــي اللجــوء إل هــل فكرت
التمويــل مــن البنــك الصناعي 

أو الصنــدوق الوطنــي؟

تم اختياري كأفضل مـــشــــروع 
صناعــي  تــكــنـولــــوجي 
التحــول  ثــورة  مــع  يتواكــب 
حاليــًا  إننــي  حيــث  الرقميــة؛ 
فــي مـــرحــلــــة تــطـــــور كــبــيــــر 
ــن  واهتمــام قريــب، ودعــم مــ
الــهــيــئــــــة الــعــامــــة للصناعــة 
الصنــدوق  مــع  والتدريــب 
الوطنــي لرعايــة المشــروعات 
ومــــحـــفــــظــــــة  الخــــاصـــــة، 
الـحـــرفـــــــــي  الـتــمـــويل 
مــن  الصغيــرة  والمشــاريع 
الكويتــي.  الـبــنــــك الصناعــي 

نصيحــة  مــن  هــل  وأخيــرَا، 
المبادريــن  إلــى  توجههــا 
علــى  المقبليــن  الشــباب 
مشــاريعهم  تأســيس 

؟ صــة لخا ا

نعــم، فأهــم نقطــة االبتعــاد 

فــال  البنكيــة،  القــروض  عــن 
الــالزم،  مــن  أكثــر  تقتــرض 
كمــا أنصــح صاحــب المشــروع 
للمشــروع  التمويــل  بتوفيــر 
عبــر دعــم، إمــا منــه شــخصيًا، 
أو مــن أهلــه، فنجاح المشــروع 
ليــس  األولــى  مراحلــه  فــي 

. مضمونــًا

السوق الكويتي حديث 
جدًا على هذه الصناعة 

التقنية واإللكترونية

 

تطور إيجابي في تسهيل 
معامات أصحاب 

المشاريع الصغيرة 

تطور واهتمام كبيران 
من هيئة الصناعة 

بالمشروعات الصغيرة 
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تقارير عالمية

االحتيــال   هجمــات  وتتمثــل 
ترتبــط  رســائل  فــي  المالــي 
بمواقــع مقلــدة تبــدو أصليــة، 
وتهــدف إلــى الحصــول علــى 
للحســابات  االعتمــاد  بيانــات 
الــمــصــرفــيــــــة واالئــتــمــانية 
ــدمين   ــة بالــمــســتــخــ الخــاصــ
أســـــمـــــاء الـــدخــــول وكلمــات 
الوصــول  وبيانــات  المــرور، 
إلــى الخدمــات المصرفيــة عبــر 
اإلنترنــت أو حســابات تحويــل 

بغــرض  وذلــك  األمــوال، 
ســرقة أمــوال الضحايا.  وتتخذ 
53 فــي المئــة مــن هجمــات 
مــن  الشــكل  هــذا  االحتيــال 
أشــكال التهديــد، أي أن أكثــر 
الهجمــات  هــذه  نصــف  مــن 
ــاء  ــع أنح ــي ُتشــن فــي جمي الت
ســرقة  إلــى  يهــدف  العالــم 

الضحايــا.  أمــوال 

 2017 العــام  فــي  وارتفعــت 
ــات هجمــات  ــع فئ حصــة جمي
ــع 1.2  ــي، بواق ــال المال االحتي
نقطــة مئويــة للهجمــات التــي 
و4.3   البنــوك،  اســتهدفت 
ــة للهجمــات علــى  نقــاط مئوي
أنظمــة الدفــع،  و0.8  نقطــة 
للهجمــات التــي ُشــّنت علــى 
المتاجــر اإللكترونيــة، وشــكّلت 
ثــالث  أعلــى  الفئــات  هــذه 
فئــات مــن إجمالــي هجمــات 

وذلــك  المكتشــفة،  التصيــد 
للمــرة األولــى. 

شــركة  لحلــول  ووفقــًا    
كاسبرسكي الب فقد تراجعت 
بفئــة  المرتبطــة  الهجمــات 
العالميــة،  اإلنترنــت  بوابــات 
التــي تضــم محــركات البحــث 
والشــبكات االجتماعيــة، ومــا 
إلــى ذلــك، مــن المرتبــة الثانيــة 
فــي العــام 2016 إلــى الرابعــة 
وذلــك   ،2017 العــام  فــي 
فــي   13 تجــاوز  بانخفــاض 
المئــة ، مــا يــدل علــى تراجــع 
بســرقة  المجرميــن  اهتمــام 
هــذه األنــواع مــن الحســابات 
علــى  حاليــًا  تركيزهــم  وزيــادة 
الحصــول علــى المــال بطريقــة 
البيانــات  وُتظهــر  مباشــرة.  
أجهــزة  مســتخدمي  أن  أيضــًا 
ُعرضــة  باتــوا  قــد  »مــاك« 

لخطــر متزايــد، فعلــى عكــس 
االعتقــاد الشــائع حــول اتســام 
بمســتويات  األجهــزة  هــذه 
أمــن مرتفعــة، كانــت ســرقة 
ــة الهــدف مــن  ــات المالي البيان
وراء  31.38 فــي المئــة  مــن 
فــي  ُشــّنت  التــي  الهجمــات 
العــام 2016 على مســتخدمي 
هــذه  وبلغــت  النظــام،  هــذا 
 ،2017 فــي  ذروتهــا  النســبة 
فــي   55.6 إلــى  بالوصــول 

المئــة. 

246
مليون محاولة 

احتيال مالي في 
2017

بزيادة 6 في المئة عن 2016

        كشــفت بيانــات ماليــة عــن رصــد أكثــر مــن  246 مليــون محاولــة مــن هجمــات 
االحتيــال المالــي  خــالل 2017 بزيــادة 6 فــي المئــة عــن 2016  ، الفتــة إلــى أن أكثــر مــن 
ــد  ــة، وذلــك بمــا يزي ــارة مواقــع ويــب ذات صفــة مالي ــر  لزي ــّم عب ــة   قــد ت 53  فــي المئ
بنســبة 6 فــي المئــة عــن  2016، وتعــد هــذه المــرة األولــى التــي تتجــاوز فيهــا محــاوالت 
التصيــد نســبة 50 فــي المئــة منــذ بــدء رصــد هــذا النــوع مــن الهجمــات وتســجيله وفقــًا 

لتحليــٍل متخصــص لمشــهد التهديــدات الماليــة أجرتــه “كاسبرســكي الب”.

%53 مــن الهجمــات 
ــارة مواقــع  تمــت لزي
ماليــة علــى اإلنترنــت  
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 األمن اإللكتروني ضرورة ملحة 

ومتزايدة للمنشآت الصناعية

40 % من أنظمة الرقابة تعرضت لبرمجيات خبيثة

حاسبات قطاع البناء والتشييد األكثر تعرضًا للهجمات 

    تعرضــت 40  فــي المئــة 
أنظمــة  جميــع  مــن  تقريبــًا 
فــي  الصناعيــة  الرقابــة 
شــركات الطاقــة التــي تعتمــد 
علــى  أنظمتهــا  حمايــة  فــي 
حلــول كاسبرســكي الب، إلــى 
ــات  ــل برمجي هجمــات مــن قب
خبيثــة مــرة واحــدة علــى األقــل 
خــالل األشــهر الســتة األخيــرة 
مــن العــام 2017، تلتهــا عــن 
فــي   35.3 وبنســبة   ، قــرب 
الهندســة   شــركات  المئــة 
الرقابــة  أنظمــة  وتكامــل 

عيــة.  لصنا ا

أبــرز  ضمــن  ذلــك  وجــاء    
أحــدث  أوردهــا  التــي  النتائــج 
تقريــر صــادر عــن كاسبرســكي 
"مشــهد  بعنــوان  الب 
التهديــدات المحدقــة بأنظمــة 
فــي  الصناعيــة  التكنولوجيــا 
النصــف الثانــي مــن 2017"، 
والــذي وجــد أن عــدد الهجمــات 
هذيــن  علــى  ُشــّنت  التــي 
بشــكل  يفــوق  القطاعيــن 
ُشــّنت  التــي  تلــك  ملحــوظ 
علــى القطاعــات األخــرى التــي 

شــهدت هجمــات اســتهدفت 
مــا يتــراوح بيــن 26 و30  فــي 
مــن  المتوســط  فــي  المئــة 
ضمــن  الحاســوب  أجهــزة 
الصناعيــة  الرقابــة  أنظمــة 
بهــا.  العاملــة  الشــركات  فــي 
وقــد كانــت األغلبيــة العظمــى 
المكتشــفة  الهجمــات  مــن 
عرضيــة. هجــوم  محــاوالت 

 األمن اإللكتروني 

وأشــار التقريــر إلــى أن األمــن 
يمثــل  اليــزال  االلكترونــي 
المنشــآت  فــي  مشــكلة 
تــؤدي  أن  يمكــن  الصناعيــة 
للغايــة  وخيمــة  عواقــب  إلــى 
الصناعيــة،  العمليــات  علــى 
فضــاًل عــن تســببها بخســائر 
فريــق  واســتطاع  ماديــة. 
االســتجابة لحــاالت الطــوارئ 
اإللكترونيــة فــي نظــم الرقابــة 
كاسبرســكي  لــدى  الصناعيــة 
 Kaspersky Lab ICS الب 
CERT، أثنــاء تحليلــه مشــهد 
قطاعــات  فــي  التهديــدات 
وقــوع  يســّجل  أن  مختلفــة، 

فــي  إلكترونيــة  هجمــات 
تقريبــًا  القطاعــات  جميــع 
اســتهدفت أجهــزة الحاســوب 
الرقابــة  بأنظمــة  الخاصــة 
ــح  ــذا ، أصب ــا. ل ــة فيه الصناعي
نظــم  بتطويــر  االهتمــام 
األمــن االلكترونــي فــي تلــك 
ملحــة  ضــرورة  المنشــآت 

يــدة ومتزا

البناء والتشييد

   وقــد أظهــرت الســجالت أن 
قطاعيــن مــن تلــك القطاعــات 
أكثــر  لهجمــات  تعرضــا  قــد 
مــن غيرهمــا، وهمــا شــركات 
فــي   38.7 بنســبة   الطاقــة 
الهندســة  وشــركات  المئــة 
الرقابــة  أنظمــة  وتكامــل 
الصناعيــة   35.3 فــي المئــة 
، أمــا القطــاع الــذي أظهــر أكبــر 
حواســيب  أعــداد  فــي  نمــو 
أنظمــة الرقابــة الصناعيــة التــي 
خــالل  لهجمــات  تعرضــت 
مــن 2017،  الثانــي  النصــف 
ــة مــع النصــف األول  بالمقارن
فــكان  نفســه،  العــام  مــن 

قطــاع البنــاء والتشــييد بنســبة 
المئــة،  فــي    31.1 بلغــت 
ــزة  ــد تراوحــت نســبة األجه وق
ــي تعرضــت لهجمــات فــي  الت
المعنيــة  األخــرى  القطاعــات 
شــملت  والتــي  بالدراســة، 
والمرافــق  والنقــل  التصنيــع 
الصحيــة  والرعايــة  واألغذيــة 
فــي   26 بيــن  وغيرهــا، 
المئــة و30  فــي المئــة فــي 

لمتوســط.  ا

  

تقارير عالمية
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ملياردير مبدع .. متابعوه بالمايين
وشركاته تتواجد في كل أنحاء العالم 

    مؤسس مجموعة فيرجن العالمية نيكوالس برانسون 

   طموحــات الشــباب ال تنتهــي، وكذلــك التحديــات التــي تواجههــم متجــددة ومســتمرة، إال أن اإللهــام لتجــارب الــرواد فــي مجــال 
األعمــال المختلفــة تعتبــر قصــص إلهــام حقيقيــة ومؤثــرة للعديــد منهــم. 

  وعلــى الرغــم مــن العراقيــل التــي واجهــت رجــال األعمــال فــي الكثيــر مــن القطاعــات حــول العالــم ، إال أنهــم فــي نهايــة المطــاف 
تمكنــوا مــن كتابــة أســمائهم بحــروف مــن نــور فــي مجــال ريــادة األعمــال حــول العالــم. 

   وريتشــارد نيكــوالس برانســون مؤســس مجموعــة فيرجــن العالميــة المشــهورة واحــد مــن هــؤالء الذيــن قدمــوا للعالــم أفــكارًا 
إبداعيــة غيــرت الكثيــر مــن بيئــة األعمــال فــي إنجلتــرا وغيرهــا مــن دول العالــم، ويتمتــع بشــعبية ضخمــة، فعــدد متابعيــه علــى 
مواقــع التواصــل االجتماعــي يفــوق الوصــف؛  حيــث بلــغ عــدد متابعيــه علــى صفحــات التواصــل االجتماعــي المختلفــة حتــى كتابــة 

هــذا المقــال 9,855,688 متابًعــا علــى لينكــد إن، و 2,816,028 معجًبــا علــى الفيســبوك، و 8.85 ماييــن متابــع علــى تويتــر.

ــات  ــارة والنجــاح الممــزوج بالتحــدي واألمــل واإللهــام لمــن يواجهــون صعوب ــر مــن اإلث ــاة برانســون تحمــل الكثي     وقصــة حي
حقيقيــة فــي تحقيــق أحامهــم، فثــروة برانســون  الضخمــة تتمثــل فــي شــركاته التــي تحمــل اســم العامــة التجاريــة المشــهورة 
 Virgin”ــة ــك شــركة فيرجــن للخدمــات المالي ــة، بمــا فــي ذل ــد مــن الشــركات والمشــاريع التجاري ــك العدي ــث يمتل فيرجــن؛ حي

ــة المتحــدة.  ــكا وأســتراليا والمملك ــي تتواجــد فــى كٍل مــن أمري ــران”Virgin airlines” والت Money”، وشــركة فيرجــن للطي
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 النشأة والمياد

  ولــد برانســون فــي جنــوب 
لنــدن، وهــــــو ابــن المحامــى 
إدوارد جـيـــمـــــس بــرانــســــون 
وايفى بـرانـســـون، وكـــان جده 
الســير جــورج برانســون قاضيــا 
العليــا،  العــدل  محكمــة  فــي 
وعضــوا فــي مجلــس الملكــة 
الخــاص، تلقــى تعليمــه فــي 
حتــى   "Scaitcliffe" مدرســة 

ســن الثالثــة عشــرة. 

بمدرســة  التحــق  ثــم     
بلــغ السادســة  "ســتو" حتــى 
"ريتشــارد  يكــن  ولــم  عشــرة، 
بـرانـســـــون" طــالــبـــــا متفوقــا 
بالمدرســـــة، كــــمــــا يـعــتــقـــد 
يعانــي  كان  فقــد  البعــض، 
القــراءة،  عســر  مــرض  مــن 
وكان يجــد صعوبــة فــي قــراءة 
المناهــج الدراســية، وقــد كان 
يشــعر بحــرج شــديد لضعــف 
لدرجــة  القــراءة  علــى  قدرتــه 
الســاعات  يقضــي  كان  أنــه 
فــي حفــظ النصــوص كلمــة 
بكلمــة عندمــا كان يعــرف أنــه 
أمــام  القــراءة  منــه  ســيطلب 
ــه فــي  ــت درجات ــن، وكان اآلخري
الــذكاء  تحصيــل  اختبــارات 
مدرســوه  وكان  منخفضــة، 
ــه  ــا، ولكن ــه ليــس ذكي ــرون أن ي
اكتشــف قدرتــه علــى التواصل 

اآلخريــن.  مــع 

مجلة طابية 

   بــدأت قصــة نجــاح برانســون 
ــادة األعمــال فــي ســن  فــى ري
أنشــأ  إذ  عشــرة؛  السادســة 
حينهــا مجلــة الطــالب، والتــي 
مــن خاللهــا قابــل كثيــًرا مــن 

المشــاهير.

    وفــي عــام 1972 شــــارك 
بــاول  ونـيـــك  بـرانـســـــــون  
شــركة  تــــــأســـيـــــــس  فـــــــي 
 Virgin”للتســجيالت فــــيرجن 
اشــترى  حيــث  Records”؛ 

ــى شــمال  ــة فـ ــة ريـفـيــ ضـيـعـ
الســتوديو  كمقــر  أكســفورد 
التســجيالت الخــاص بــه. وفي 
ــر االســتوديو  ــك الوقــت أجَّ ذل
والفنانيــن  الفــرق  لبعــض 
العــازف  ومنهــم  الناشــئين، 
والــذي  أولدفيلــد،  مايــك 
تعاونــه  خــالل  مــن  أصــدر 
 Tubular  ” ألــــبــــوم  معهــم 
أول  كــــــان  والـــــذي   ،“  Bells
إصــدارات الشــركة، واســتطاع 
احتــالل مكانــة كبيــرة بيــن أكثــر 
ــا فــي ذلــك  التســجيالت مبيًع

الوقــت.

 وبعــد ذلــك أنشــأ برانســون 
المشــاريع  مــن  العديــد 
التجاريــة، كان أهمهــا فيرجــن 
عــام  فــي  للطيــران  أتالنتــك 
موبايــل  فيرجــن  ثــم   ،1984
بلــو  ثــم   ،  1999 عــام  فــي 
فــي  أســتراليا  فــى  فيرجــن 
عــام 2000  والتــي أصبحــت 

أســتراليا. فيرجــن 

فيرجيــن  علــى  وللحفــاظ    
للــطــيــــران، بــــــاع ريـتـشـــــارد 
برانســون فـــــى عــــــام 1992 
فيرجــن  الــتــجـــــاري  االســــــم 
 Virgin“ لــلــــتـــــــســــجــيــــالت
شــركة  لصالــح   ”Records

مليــون   500 بمبلــغ   EMI
عــام 1996  أنشــأ  ثــم  دوالر، 
للتســجيالت  أخــرى  شــركة 
إلــى  للدخــول   ”V2“ باســم 
عالــم الموســيقى مــرة أخــرى.

شركة سياحية

عــام  ســبتمبر   24 فــى    
ريــتـــشـــــارد  ـــــــع  وقَّ  ،2004
بـرانـســــون اتـفـــاقـــيـــــة إنشــاء 
شــركة للســياحة فــى الفضــاء، 
أفضــل  مــن  اآلن  ُتـــعـــــــد 
مـــشــــاريـــعــــه، أطلــق عليهــا 
جاالكتيــك"  اسم"فــيــــرجــــــن 
هدفهــا   ،"Virgin Galactic"
الفضــاء  إلــى  الرحــالت  إتاحــة 
للجمهــور بتذاكــر ســعر الواحدة 

دوالر. ألــف   200

حصــل   ،2006 عــام  وفــى 
برانســون علــى المركــز التاســع 
تايمــز  صنــداي  قائمــة  فــى 
مــن  لكونــه  2006؛  ريتــش 
واألســر  الشــخصيات  أغنــى 
المتحــدة؛  المملكــة  فــى 
 3 بـــ  حينهــا  ثروتــه  ُقــدرت  إذ 
إســترليني.  جنيــه  مليــارات 

برانســون  أطــلــــق  وأخـــيـــــرًا  
فــى  للصحــة  فيرجــن  بنــك 
عــام 2007 ، مــا أتــاح لآلبــاء 

مــن  الجذعيــة  الخاليــا  تخزيــن 
دم الحبــل الســرى ألطفالهــم، 
بنــوك  واالحتفــاظ بهــم فــى 
الخاصــة  الجذعيــة  الخاليــا 

والعامــة. 

 مبادرات إنسانية

  في أواخر عام 1990 ، تناقش 
بيتــر  والموســيقي  برانســون 
غابرييــل مــع نيلســون مانديــال 
مجموعــة  إقامــة  فكــرة  فــي 
للقــادة،  مخصصــة  صغيــرة 
والعمــل بموضوعية ودون أي 
مصلحــة شــخصية مكتســبة 
الصراعــات  حــل  أجــل  مــن 

الصعبــة.  العالميــة 

    وبعــد أن بــدأ أول أعمالــه 
الخيريــة وهــو بعمــر ال يزيــد عن 
برانســون  ، اســتمر  17 عامــا 
فــي تقديــم التبرعــات الســخية 
ويشــغل  حياتــه،  طــوال 
منصــب  اآلن  برانســون 
العضــو المؤتمــن للعديــد مــن 
الدوليــة  الخيريــة  الجمعيــات 
ضمنهــا  ومــن  المعروفــة، 
للرعايــة  "فيرجيــن"  مؤسســة 
الصحيــة، وهــي مؤسســة تركز 
علــى معالجــة مرضــى اإليــدز 

الصحــي.  التعليــم  وعلــى 
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   كمــا تعهــد برانســون مؤخــرا 
ــارات دوالر  ــة ملي ــرع بثالث بالتب
علــى مــدى 10 ســنوات يتــم 
ظاهــرة  لمحاربــة  تخصيصهــا 
حيــث  الحــراري؛  التســخين 
جميــع  باســتثمار  ســيقوم 
عمليــات  تدرهــا  التــي  أرباحــه 
والطيــران  الحديديــة  الســكك 
فـــي مــــجـــــــاالت تـشـــجـــــــع 
ــى  ــادفة إل ــادرات الــهـــــ الــمــبـــ
زيــادة االعتمــاد علــى الطاقــة 

والنظيفــة.  المتجــددة 

 ،2008 مــارس  وفــي     
اســتضاف ريتشــارد برانســون 
جزيرتــه  فــي  البيئــة  تجمــع 
فــي  نيكــر  جزيــرة  الخاصــة، 

عــدد  مــع  الكاريبــي  البحــر 
األعمــال  رجــال  أبــرز  مــن 
العالــم،  وزعمــاء  والمشــاهير 
االحتبــاس  ظاهــرة  وناقشــوا 
الحــراري المرتبطــة بالمشــاكل 
علــى  العالــم،  تواجــه  التــي 
أمــل أن هــذا االجتمــاع ســوف 
مــن  لكثيــر  مقدمــة  يكــون 
مشــاكل  بشــأن  المناقشــات 
فــي  خطــورة  وأكثــر  مماثلــة 
بيــن  مــن  وكان  المســتقبل، 
ــوزراء  ــس الـــ ــور رئــيـــ الـحــضـــــ
البريطانــي الســابق تونــي بليــر. 

  تحطيم األرقام

   لــم يكتــف برانســون  بتراكــم 
الثــروة، بــل اتخــذ علــى نفســه 
مــن  عــدد  تحطيــم  مهمــة 
األرقــام القياســية، ففــي عــام 
المحيــط  بعبــور  قــام   1986
األطلســي بقــارب بأســرع زمــن 
الوقــت،  ذلــك  فــي  مســجل 
عبــر  التالــي  العــام  وفــي 
ــط األطلســي  برانســون المحي
بواســطة منطــاد يحمــل اســم 
فاليــر"  أتالنتيــك  "فيرجيــن 
فــي  ميــال   130 وبســرعة 

الســاعة. 

   وفــي عــام 1991 وبســرعة 
بلغــت 245 ميــال فــي الســاعة 
عبــر برانســون األطلســي مــرة 
 6700 قاطعــا  أخــرى  أخــرى 
ــرا فــي عــام 1998  ــل، وأخي مي

يتمتع بشعبية ضخمة 
على مواقع التواصل 
االجتماعي ومتابعوه 

بالمايين

أسس أول شركاته في 
عام 1972 للتسجيات 

وانتشر بعد ذلك في دول 
العالم 

أسس “فيرجن جاالكتيك” 
لسياحة الفضاء وقيمة 
التذكرة 200 ألف دوالر 

حصل على المركز التاسع 
في قائمة صنداي تايمز 

لألغنياء في 2006 

في عام 2007 أسس بنك 
للصحة لتخزين الخايا 

الجذعية 

 لم يكن طالبا متفوقا  
وكان يعاني من عسر 
القراءة ويشعر بالحرج  

درجاته في اختبارات الذكاء 
منخفضة.. ومدرسوه رأوا 
أنه ليس ذكيًا 

بدأ العمل الخيري في عمر 
17 عامًا وأسس جمعية 
فيرجن لعاج مرض اإليدز 

“التايم األميركية” اختارته 
ضمن المئة األكثر تأثيرًا 
في العالم 

حــاول أن يســجل رقمــا قياســيا 
خــالل  مــن  الطيــران  فــي 
إال  األرض،  حــول  الــدوران 
أن محاولتــه فشــلت بســبب 
ــد  ــة، وبع ســوء األحــوال الجوي
إلــى  المغــرب  مــن  أن ســافر 

جــزر هــاواي. 

   وفــي مــارس 2004، حقــق 
برانســون رقمــا قياســيا فــي 
الســفر مــن كاليــه إلــى دوفــر 
فــي  جيبــس،   Aquada فــي 
ســاعة و 40 دقيقــة و 6 ثــوان، 
أســرع عبــور القنــال اإلنجليــزى 
برمائيــة.  ســيارة  متــن  علــى 
والرقــم القياســي الســابق كان 

مدتــه ســت ســاعات. 

 دكتوراه فخرية

تلقــى   ،1993 عــام  فــي     
الدكتــوراه  درجــة  برانســون 
التكنولوجيــا  فــي  الفخريــة 
مــن جامعــة لوبــورو، وتلقــى 
وســاما فــي عــام 1999 عــن 
المشــاريع".  "خدمــات  كتابــه 

    وفــي عــام 2000، تلقــى 
ــزة تونــي جانــس  برانســون جائ
النقــل  مجــال  فــي  إلنجازاتــه 
ويرعــى  التجــاري.  الجــوي 
مــن  العديــد  برانســون 
بمــا  الخيريــة،  الجمعيــات 
الدوليــة  اإلنقــاذ  ذلــك  فــي 
والســجناء قــي الخــارج، عرضــًا 
لشــغل منصــب فــي مجلــس 

تجارب عالمية
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“نقابة الهيئة” احتفلت باألم يوم عيدها 

   أقامــت نقابــة الهيئــة العامــة للصناعــة حفــاًل مــع منتســبي النقابــة وموظفــي الهيئــة بمناســبة عيــد األم، وحضــر الحفــل 
 مجلــس إدارة النقابــة واإلعالميــة أنيســة جعفــر )مامــا أنيســة(، ونائــب المديــر العــام لشــؤون المواصفــات والخدمــات الصناعيــة
المهنــدس / فهــاد ســحاب المطيــري، ونائــب المديــر العــام للشــؤون اإلداريــة والماليــة المهنــدس / محمــد العدوانــي.   وبهــذه 
المناســبة، أوضــح أميــن الســر ورئيــس النقابــة باإلنابــة عصــام معرفــي أن لــأم دورًا كبيــرًا ال يقتصــر فيــه تكريمهــا علــى يــوم 
مــن األيــام، ولكــن بوصفهــا أمــا فــإن اإلســالم قــد حباهــا منزلــة خاصــة ومركــزا متميــزا وشــأنا جليــال وفضــال عظيمــا، وخصهــا 
بوظيفــة هــي مــن أرفــع الوظائــف االجتماعيــة واالنســانية قــدرًا وأســماها درجــة، فهــي ملهمــة النــشء والمدرســة األولــى 
ــة القلــب للجســم  ــز العــذب والمنهــل الصافــي الــذي يفيــض بالعطــاء واألمــل، وهــي لأســرة بمثاب والقــدوة المباشــرة والتمي

والنــواة التــي يتجســد فيهــا لــب المجتمــع وجوهــره. 

بحضور المسؤولين والموظفين واإلعامية أنيسة جعفر 

مناسبات
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لجنة األنشطة الرياضية نظمت
البطولة الثانية لكرة البولينغ

برعاية وحضور المدير العام وبمشاركة عدد كبير من موظفي وموظفات الهيئة 

 تواصــاًل مــع موظفــي وموظفــات الهيئــة العامــة للصناعــة 
وتدعيمــًا لألواصــر االجتماعيــة بينهــم وتشــجيعًا منهــا للمواهب 
الرياضيــة بيــن الموظفيــن ،  نظمــت لجنــة األنشــطة الرياضيــة 
ــوم  ــغ ي ــة لكــرة البولين ــة الثاني ــة البطول ــة العامــة للصناع بالهيئ
االثنيــن الموافــق 9 أبريــل الجــاري تحــت رعايــة وحضــور المديــر 

العــام عبــد الكريــم تقــي. 

ــك  ــم تل ــى أن تنظي ــر العــام إل   وبهــذه المناســبة ، أشــار المدي
البطــوالت مــن شــأنها تعزيــز وتطويــر القــدرات الرياضيــة لــدى 
ــود  ــق أجــواًء مــن ال ــة وهــو مــا يخل موظفــي وموظفــات الهيئ
بينهــم ، إضافــة إلــى تحقيــق مبــدأ المنافســة الشــريفة بيــن 

موظفــي وموظفــات الهيئــة فــي مختلــف المجــاالت. 

  وأوضــح تقــي أن دعــم هيئــة الصناعــة لمثــل تلــك الفعاليــات 
يأتــي مــن منطلــق إيمانهــا بأهميــة الرياضــة فــي تعزيــز قــدرات 
موظفيهــا وزيــادة التواصــل فيمــا بينهــم.  وأشــاد تقــي بتنظيــم 
اقامــة  متمنيــًا   ، الفعاليــة  لتلــك  الرياضيــة  األنشــطة  لجنــة 

وتنظيــم مزيــد مــن الفعاليــات فــي المرحلــة المقبلــة. 

ــزاز  ــى مــن النســاء إيمــان الب ــة األول ــز الثالث ــاز بالمراك    وقــد ف
وزينــب الســلمان وبــدور المطــوع.

إبراهيــم  الرجــال  مــن  األولــى  الثالثــة  بالمراكــز  فــاز  كمــا      
المهنــا.  وســالم  الردينــي  وأحمــد  المنصــوري 
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  فريق كرة القدم يفوز بالمركز الثالث
في بطولة كأس الوزارات

بعد تألقه وفوزه بكأس السوبر للمرة األولى 

     إنجــاز تلــو اإلنجــاز يســطره فريــق 
كــرة القــدم فــي الهيئــة العامــة للصناعــة 
تحــت رعايــة ودعــم مديــر عــام الهيئــة 

العامــة للصناعــة عبــد الكريــم تقــي. 

مــن  الهيئــة  فريــق  تمكــن  فقــد     
الموســم  خــالل  انجازاتــه  مواصلــة 
الرياضــي الماضــي مــن الفــوز بالمركــز 
الــوزارات  كأس  لبطولــة  الــــثــالـــــث 
الحكوميــة  والهيئــات  للمؤسســات 
خــالل الموســم الرياضــي 2017 /2018 
وذلــك بعــد تمكــن الفريــق مــن الفــوز 
ــة الســوبر فــي نســختها الجديــدة  ببطول

مــرة.  وألول  الموســم  لهــذا 

  ويأتــي فــوز فريــق كــرة القــدم فــي ظــل 
الهيئــة  قبــل  مــن  المتزايــد  االهتمــام 
القــدم  كــرة  بفريــق  للصناعــة  العامــة 
الــذي توليــه لجنــة األنشــطة الرياضيــة 
المزيــد مــن االهتمامــات  الهيئــة  فــي 
مــن  المزيــد  لحصــد  منهــا  ســعيًا 

المقبلــة.  البطــوالت 

   ولــم تكــن الهيئــة العامــة للصناعــة 
ببعيــدة عــن اإلنجــازات الرياضيــة يومــًا 
القــدم  كــرة  فريــق  تمكــن  فقــد   ، مــا 
البطــوالت  مــن  الكثيــر  تحقيــق  مــن 
فــي الســنوات الســابقة ، ممــا يعكــس 
فــي  للفريــق  الرياضــي  التطــور  مــدى 

المتقدمــة.  المراكــز  علــى  المحافظــة 

  وتســعى  لجنــة األنشــطة الرياضيــة 
الفعاليــات  مــن  المزيــد  تنظيــم  نحــو 
الرياضيــة فــي العــام الحالــي والعمــل 
تحقيــق   علــى  نفســه  الوقــت  فــي 
والمفاجــآت  االنجــازات  مــن  المزيــد 
الرياضيــة بمــا يدعــم المســيرة الرياضيــة 

للصناعــة.   العامــة  الهيئــة  فــي 
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   أســرة تحريــر مجلــة الصناعــة والتنميــة التــي تصدرهــا دوريــًا الهيئــة العامــة للصناعــة ترحــب 
ــة  ــات االقتصادي ــف التخصص ــن مختل ــرام م ــاتذة الك ــات واألس ــاء والزمي ــاركة كل الزم بمش
ــي  ــون ف ــة ترغب ــاالت تخصصي ــة مق ــم أو أي ــاتهم وبحوثه ــر دراس ــال نش ــن خ ــة م والصناعي

نشــرها وفقــا لمــا يلــي:
1 – أاّل يزيد عدد كلمات المقال على 500 كلمة.

ــي  ــتخدام ف ــة لاس ــور صالح ــذه الص ــون ه ــى أن تك ــور عل ــكال أو الص ــومات واألش ــال بالرس ــزود المق 2 – ي
 high resolutionالطباعــة

3- على صاحب المقال إرفاق صورة شخصية وإيضاح المسمى الوظيفي واإلدارة التابع لها.

4- يمكن إرسال كل مشاركاتكم باسم رئيس التحرير على البريد االلكتروني التالي: 

almujanni@hotmail.com

لالستفسار :  25302637  -   66660067 

@Social_Pai @PAI_KW
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