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رؤيتنا 
تحولــت إفتتاحيــة هــذا العــدد مــن "كلمتنــا" إلــى "رؤيتنــا" تعبيــرًا عــن نهــج الهيئــة العامــة للصناعــة  فــي 
بنــاء رؤيــة متكاملــة تتناغــم مــع ملحمــة التغييــر التــي تقودهــا حكومــة الكويــت  والقيــادة السياســية 
ممثلــة فــي حضــرة صاحــب الســمو أميــر البــاد والتــي ترتكــز علــى تحويــل الكويــت إلــى مركــز مالــي 

وتجــاري مــن خــال تنفيــذ  رؤيــة كويــت جديــدة 2035 .

وكعادتهــا تســعى "هيئــة الصناعــة" لتقديــم حزمــة محفــزات شــاملة للصناعييــن والمبادريــن أصحــاب 
المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة هادفــة مــن وراء ذلــك إلــى تعزيــز دور القطــاع الصناعــي فــي الناتــج 

المحلــي اإلجمالــي باعتبــاره أمــل الكويــت القــادم فــي تحقيــق تنميتهــا االقتصاديــة الشــاملة.

وعلــى صفحــات مجلــة كل الصناعييــن نضــع بيــن يــدي قــراء الصناعــة والتنميــة مــن الشــركات 
ــة  ــر  عــام الهيئ ــم الصناعــة، حيــث كشــف مدي ــد فــي عال والمبادريــن وأصحــاب القــرار كل ماهــو جدي
توجــه الكويــت إلنشــاء أول مدينــة تخزيــن غذائيــة بالكويــت، والتــي تســتهدف تحقيــق األمــن الغذائــي 
بمفهومــه الشــامل عبــر شــراكة فاعلــة مــع القطــاع الخــاص، وهــو مايتناغــم مــع مــا  تــم إعانــه فــي 
الســابق مــن تأســيس مدينــة النعايــم الصناعيــة والتــي تصــل تكلفتهــا إلــى 6.6 مليــارات دوالر يســاهم 
ــة واقعــًا يتحقــق  ــر مــن اإلســتثمارات لتكــون المــدن الصناعي فيهــا القطــاع الخــاص بالنصيــب األكب
علــى أرض الكويــت ولتتكامــل بهــا نهــج التنميــة الــذي تســعى الكويــت لتطبيقــه وخلــق آالف الفــرص 
ــة  ــة واألجنبي ــات الفــرص االســتثمارية للشــركات المحلي ــى مئ ــا، باإلضافــة إل ــة أمــام أبنائه الوظيفي

علــى حــد ســواء .

كمــا يضــع المديــر العــام خارطــة طريــق للقطــاع الصناعــي فــي الفتــرة المقبلــة، مؤكــدًا مــن خالهــا أن 
القطــاع سيشــهد تغيــرات نوعيــة مــن شــأنها تعزيــز وتطويــر دور هيئــة الصناعــة عبــر حســم  ملــف توزيع 
القســائم الصناعيــة فــي منطقــة الشــدادية  و منطقــة صبحــان قطعــة 4 وكل المناطــق الصناعيــة فــي 
الكويــت مــن خــال تطبيــق معاييــر واضحــة تتســم بالعدالــة والشــفافية ووفــق مــا قــرره مجلــس إدارة 
الهيئــة العامــة للصناعــة تحــت رعايــة  معالــي وزيــر التجــارة والصناعــة رئيــس مجلــس إدارة الهيئــة وكبيــر 

األســرة الصناعيــة خالــد ناصــر الروضــان.

ــي   ــاد األوروب ــن واإلتح ــة مــع الصي ــة األمريكي ــات الحــرب التجاري ــًا شــامًا لتداعي ــق العــدد تحلي ويوث
علــى اقتصاديــات دول الخليــج واألضــرار والمنافــع التــي يمكــن أن تجنيهــا تلــك الــدول مــن وراء تلــك 

ــات . التداعي

ــة، ترصــد  ــذ خطــط التنمي ــر العنصــر البشــري لتنفي ــب وتطوي ــة تدري ــد بأهمي ــام المتزاي ومــع االهتم
ــة  ــة ودور هيئ ــر فــي الشــركات الصناعي ــب والتطوي ــة التدري ــي أهمي ــا للعــدد الحال ــة فــي ملفه المجل

ــدة 2035. ــة كويــت جدي ــة رؤي الصناعــة فــي تعزيــز وتطويــر موظفيهــا لمواكب

وتطــرح الصناعــة والتنميــة ملــف المــدن الصناعيــة بعيــون الــوزراء و الصناعيين والخبــراء المتخصصين 
للتعــرف عــن قــرب علــى رؤيتهــم والتحديــات والفــرص الكبيــرة التــي يمكــن االســتفادة منها .

وكالعــادة تحــرص المجلــة علــى متابعــة أهــم القــرارات الوزاريــة التــي تخــص القطــاع الصناعــي والهيئــة، 
وانعكاســها علــى المنشــآت الصناعيــة فــي كل القطاعــات، باإلضافــة إلــى ملــف التقييــس وحصــاد 
الهيئــة، وكذلــك  األبــواب الثابتــة "صناعــات مــن بلدنــا"، و"تجربــة صاحــب مشــروع حــر"، وتجربــة 

عالميــة، وأهــم التقاريــر العالميــة فــي مجــال القطــاع الصناعــي. 

ــي رغباتكــم وتطلعاتكــم المتجــددة مــن  ــر بمــا يلب ــد مــن التطوي ــق المزي ــى تحقي ــة إل وتســعى المجل
خــال آرائكــم واقتراحاتكــم البنــاءة .. 
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"الهيئة" أقامة ورشة
معوقات تنفيذ المشاريع

الصغيرة والمتوسطة 

الروضان: حققنا 12 ألف
رخصة تجارية وهو الرقم

تغييرات نوعية لتطوير وتعزيزاألعلى في تاريخنا
أداء فريق كرة القدم في "الهيئة" 

10
مجلس الوزراء يعتمد
شعار"كويت جديدة"

7474 66 % من الشركات تواجه صعوبات
في إدارة البنى التحتية التقنية
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8

34

48

36
عبد الكريم تقي :

تأسيس أول مدينة
تخزين غذائية بالكويت

الروضان : الصناعة
ركيزة ومحور رئيسي
للتنمية االقتصادية

عبد الكريم تقي:
تحسين بيئة

األعمال بالتعاون
مع البنك الدولي

جهود حكومية جادة
لتطوير القطاع الصناعي

عبدالله نجيب المال:

4850 موظفًا إستفادوا
من دورات "الهيئة" في

 السنوات الخمس الماضية
الحرب التجارية "األمريكية - الصينية" ..

أضرار وفوائد على اقتصاديات دول الخليج

هيئة الصناعة احتفلت
بيوم االعتماد العالمي

الحادي عشر

 

بانوراما ألهم القرارات
الصناعية خالل شهر يونيو

المدن الصناعية .. 
حلم يتحقق على أرض الكويت
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Accreditation: Delivering a safer world 

مينح عاملا أكثر أمانا االعتماد:  
 

 
World Accreditation Day 

9 June 2018 
 (#WAD2018) 

 يوم االعتماد العاملي

م٢٠١٨يونيو  ٩  

 مع حتيات

)للصناعةاهليئة العامة  - عام للمواصفات واخلدمات الصناعيةمكتب نائب املدير ال - قسم شؤون االعتماد(  
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إنتاجية الموظفين تراجعت
76خالل كأس العالم لكرة القدم 30

سعود الخصيبي
أمينًا عامًا لهيئة التقييس

لدول مجلس التعاون

34

عبدالله نجيب المال:

5060

72

60



"الهيئة" أقامة ورشة
معوقات تنفيذ المشاريع

الصغيرة والمتوسطة 

الروضان: حققنا 12 ألف
رخصة تجارية وهو الرقم

تغييرات نوعية لتطوير وتعزيزاألعلى في تاريخنا
أداء فريق كرة القدم في "الهيئة" 

10
مجلس الوزراء يعتمد
شعار"كويت جديدة"

7474 66 % من الشركات تواجه صعوبات
في إدارة البنى التحتية التقنية

812
8

34

48

36
عبد الكريم تقي :

تأسيس أول مدينة
تخزين غذائية بالكويت

الروضان : الصناعة
ركيزة ومحور رئيسي
للتنمية االقتصادية

عبد الكريم تقي:
تحسين بيئة

األعمال بالتعاون
مع البنك الدولي

جهود حكومية جادة
لتطوير القطاع الصناعي

عبدالله نجيب المال:

4850 موظفًا إستفادوا
من دورات "الهيئة" في

 السنوات الخمس الماضية
الحرب التجارية "األمريكية - الصينية" ..

أضرار وفوائد على اقتصاديات دول الخليج

هيئة الصناعة احتفلت
بيوم االعتماد العالمي

الحادي عشر

 

بانوراما ألهم القرارات
الصناعية خالل شهر يونيو

المدن الصناعية .. 
حلم يتحقق على أرض الكويت

40

32

48
 

Accreditation: Delivering a safer world 

مينح عاملا أكثر أمانا االعتماد:  
 

 
World Accreditation Day 

9 June 2018 
 (#WAD2018) 

 يوم االعتماد العاملي

م٢٠١٨يونيو  ٩  

 مع حتيات

)للصناعةاهليئة العامة  - عام للمواصفات واخلدمات الصناعيةمكتب نائب املدير ال - قسم شؤون االعتماد(  

18

24
2626

إنتاجية الموظفين تراجعت
76خالل كأس العالم لكرة القدم 30

سعود الخصيبي
أمينًا عامًا لهيئة التقييس

لدول مجلس التعاون

34

عبدالله نجيب المال:

5060

72

60



8 مجلة الصناعة والتنمية

حصاد الهيئة

عبد الكريم تقي لـ" الصناعة والتنمية" :

تأسيس أول مدينة تخزين غذائية بالكويت

ــة  ــة العامـ ــام الهيئـــــ ــر عـ ــم مديــــــ رســــ
للصناعـــة عبـــد الكريـــم تقـــي خريطـــة 
عمـــل القطـــاع الصناعـــي فـــي المرحلـــة 
ــد مـــن  ــة والتـــي تتضمـــن العديـ القادمـ
المفاجـــآت الســـارة للصناعييـــن وكذلـــك 
المســـتثمرين فـــي القطـــاع الصناعـــي 
التخزيـــن  قطــــــــــاع  وفــــــــي  الغذائـــي 
ــًا  ــس اهتمامـــــ ــي تعكـــــ ــت والتـ بالكويـ
متزايـــدًا بالقضايـــــــا المطروحـــة علـــى 
ـــي واالقتصـــادي  ـــن الصناعـــ المستوييـــ
والتـــــي ترمـــي لتحقيـــق رؤيــــة كويـــت 
جديـــدة 2035 عبـــر اســـتراتيجية تتناغـــم 
وتوجهـــات الجهـــات الحكوميـــة لتنفيـــذ 

ــة. ــك الرؤيـ تلـ

فـــي البدايــــة ،  كشـــف المديـــر 
العـــام فـــي تصريحـــات خـــص 
بهـــا "الصناعــــــة والتنميــــــة" 
عـــن وجـــود قـــرارات تنظيميـــة 
صبحـــان  منطقـــة  بشـــأن 
قطعـــة 4 وفـــق مـــــــا قـــرره 
فـــي  الهيئـــة  إدارة  مجلـــس 
ــر  ــذي أقـ ــر والـ ــه األخيــ اجتماعـ
خالـــــه قــــــــرارات تنظيميـــة 
األنشـــطة  توزيـــــــع  بشـــــــأن 
الغذائيـــة فـــــــي المنطقـــــــــة 
بعـــد الحصـــول علـــى أحـــكام 

قضائيـــة لصالـــح الهيئـــة فـــي 
المنطقـــة. تلـــك 

ـــم وضـــع  ـــه ت وأوضـــح تقـــي أن
ــابقة  ــرة السـ ــي الفتـ ــان فـ إعـ
بالصحـــف والجريـــدة الرســـمية 
"الكويـــت اليــــــوم" بطلــــــــب 
تحديــــــث الدراســـــــات لكــــــــل 
فـــي  للتوطيـــن  المتقدميـــن 
وغيرهـــا  الشـــدادية  منطقـــة 
الصناعيـــة  المناطـــق  مـــن 
األولويـــات  وفـــق  بالكويـــت 

التـــي تـــم تحديدهـــا مؤخـــرًا مـــن 
الهيئـــة  إدارة  مجلـــس  قبـــل 
العامـــة للصناعـــة، وهـــو مـــا 
ســـيحدد عـــــدد المســـتحقين 
مـــن  الصناعيـــــــة  للقســـائم 
المتقدميـــن للحصـــول علـــى 
القســـائم الصناعيـــة بشـــكل 

شـــفاف وعـــادل.

6 أسابيع

وفيمـــا يتعلـــق بتطـــور توزيـــع 
فـــي  الصناعيـــة  القســـائم 
قـــال  الشداديـــــــة،  منطقـــة 
تطبيـــق  ووفـــق  إنـــه  تقـــي 
وعدالـــة  بشـــفافية  المعاييـــر 
بيـــن المســـتحقين للقســـائم، 
فقـــد تـــم تحديـــد 6 أســـابيع 
الدراســـات  تلـــك  لتقديـــم 
ومعرفـــة المســـتحقين وفقـــًا 
لمـــا اتفـــق عليـــه مـــن معاييـــر 

خاص - الصناعة والتنمية :
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إدارة  قبـــــــل مجلـــــــس  مـــن 
الهيئـــة.

مدينة غذائية

وكشــــف تقـــي النقـــاب عـــن 
إلنشـــاء  دراســـة  مناقشــــــة 
أول مدينــــــة تخزيـــن غذائيـــة 
بالكويـــــــت فـــــــي منطقــــــــة 
ــة  ــتدركا أن الدراسـ ــد، مسـ كبــ
ــن  ــًا عـ ــورًا معينـ ــن تصـ تتضمـ
المدينـــة. تلـــك  إدارة  كيفيـــة 

ـــى أن مســـاحة  ولفـــت تقـــي إل
المدينـــة تصـــل إلـــى مليـــون 
متـــــــر مربـــــــع ولدينـــا خطـــة 
تلـــك  الدارتهــــــــا وستكـــــون 
المدينــــــــــة صمـــــام أمــــــــان 
ـــي وســـتحقق  ـــن الغذائ للتخزيــ

األمـــن الغذائـــي للكويـــت.

دور محوري

وعـــن دور القطـــــاع الخـــاص 
ــة ، أوضـــح  فـــي تلـــك المدينـ
ــاري  ــاط االستثمــــــ أن النشــــــ
فـــي تلــــك المدينـــة وغيرهـــا 
سيكــــــون بالشــراكـــــــة مــــــــع 
القطاع الخـــــــاص ، موضحــــــــًا 
أن الحكومـــة ســـيكون دورهـــا 
الـــدور  وســـيكون  إشـــرافيًا 
المحـــوري للقطـــاع الخـــاص.

رحات قادمة

برحلــــــة  وقـــــــال سنقـــــــــوم 
مـــن  روســـيا وفرنســـا،  إلـــى 
منتصـــف يوليـــــــــو القــــــــادم 
ــوات  ــح قنـــ ــدف فتـــــ تستهـــــ
استثمــــاريــــــــة فـــــــي المــــدن 
الصناعيـــــــة.  وتطــــــرق تقـــي 
إلـــى أن النيـــة تتجــــــه لعمـــل 
دراســـة متكاملـــة  عــــن المـــدن 
الصناعيـــة بعـــد فتـــرة الصيـــف، 
ـــى  ـــت عل ـــة حصل كمـــا أن الهيئ
الدولـــي  المكتـــب  اعتمـــاد 
لـــأوزان والمقاييـــس والـــذي 

ــي  ــره فـ ــة تأثيـ ــتتم مناقشـ سـ
دخـــول  علـــى  فرنســـا  زيـــارة 
الكويـــت للمعاييـــر العالميـــة 

بالمختبـــرات.

مدينة النعايم

العمـــل  تطــــورات  وحـــــــول 
بمدينـــة النعايـــم الصناعيـــة، 
أن  العــــــــام  المديــــــر  أكــــــــد 
تلـــــــك المدينــــــــة ستشـــهد 
جـــدًا  استثمــــــــارات ضخمـــة 
بالشراكــــــة بيــــــن الحكومــــــة 
والقطـــاع الخـــاص وبالتعـــاون 
ـــة  ـــة العامـــة للصناع ـــن الهيئ بي
األجنبـــي  االســـتثمار  وهيئـــة 
أن  مــــوضحـــــــًا  المباشـــــــــر، 
هنـــاك بنيـــة تحتيـــة ســـتقام 
فـــي المدينـــة علـــى مســـاحة 

 . كـــم2  ال7  تقـــارب 

وتســـتهدف الكويـــت وضـــع 
القطــــــاع الصنـــــــــاعي فــــــي 
أولويــــــات خططهــــــا التنمويـــة 
واإلجتماعيـــــة  االقتصاديـــــة 
خلــــــق  مـــن  يعـــــــزز  بشـــكل 
ــام  ــه أمـــــــ فــــرص استثماريـــــ
ـــاع  ـــي القطـ ـــال فـ رجـــال األعمــ
الخـــاص بمختلـــف القطاعـــات 
وهــــو األمـــر الـــذي ســـيؤدي 
إلـــى فتــــح آفـــاق كبيـــرة أمـــام 
توظيـــف الشـــباب باإلضافـــة 
إلـــى فتـــح قنـــوات تمويليـــة 
ــي  ــل فـ ــن بالعمـ ــام الراغبيـ أمـ

الخـــاص. القطـــاع 

المدينة صمام أمان 
للقطاع الغذائي 

وستحل الكثير من 
المشكالت

للقطاع الخاص دور 
محوري لالستثمار 

في القطاع 
الصناعي

ندرس طلبات 
توطين القسائم 

في القطاع الغذائي 
بمنطقة صبحان 

قطعة 4

دراسة متكاملة 
للمدن الصناعية 

بعد فترة الصيف 
مباشرة

6 أسابيع لتقديم 
دراسات جدوى 

لتوطين القسائم 
في منطقة 

الشدادية

تعاون بين الهيئة 
واالستثمار المباشر 

في مدينة النعايم 
الصناعية

رحلة إلى روسيا 
وفرنسا  تبدأ 

منتصف يوليو 
القادم تستهدف فتح 

قنوات استثمارية 
في المدن الصناعية
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مجلس الوزراء يعتمد شعار
"كويت جديدة"

 

أقـــر مجلـــس الـــوزراء فـــي اجتماعـــه رقـــم 12 / 2018  المنعقـــد بتاريـــخ 19 مـــارس 2018 
اعتمـــاد شـــعار كويـــت جديـــدة -NEW KUWAIT( علـــى كل المراســـات والمواقـــع 
www. والفعاليـــات الرســـمية بجهـــات الدولـــة، واإلشـــارة إلـــى الموقـــع اإللكترونـــي

newkuwait.gov.kw

ــاتها  ــع مراسـ ــى جميـ ــعار علـ ــاد الشـ ــرورة اعتمـ ــة بضـ ــع وزارات الدولـ ــب جميـ ــا خاطـ كمـ
وجميـــع أوراقهـــا ومطبوعاتهـــا الرســـمية.
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جـــدد معالـــي وزيـــر التجـــارة والصناعـــة رئيـــس مجلـــس إدارة 
الهيئـــة العامـــة للصناعـــة خالـــد ناصـــر الروضـــان التأكيـــد 
علـــى أن القطـــاع الصناعـــي محـــور وركيـــزة أساســـية للتنميـــة 

االقتصاديـــة فـــي الكويـــت. 

وأشـــار الروضـــان خـــالل اســـتقباله المهنئيـــن بعيـــد الفطـــر 
المبـــارك مـــن قيـــادات الوزيـــر، وبحضـــور مديـــر عـــام الهيئـــة 
العامـــة للصناعـــة عبـــد الكريـــم تقـــي إلـــى أن هنـــاك اهتمامـــًا 
ـــاره محـــورًا وركيـــزة أساســـية  متزايـــدًا بالقطـــاع الصناعـــي باعتب
للتنميـــة، مبينـــا أن التوجـــه الحالـــي يقضـــي بمنـــح القســـائم 
وغيـــر  المخالفيـــن  مـــن  وســـحبها  للمســـتحقين  الصناعيـــة 

الملتزميـــن.  

مركز مالي وتجاري

وأكـــــد معالـــي وزيـــر التجـــارة 
أن الكويــــــــت لديهــــــــا مــــــــن 
اإلمكانيــــــات والقـــدرات مـــــــا 
يؤهلهـــــــا إلـــى أن تكـــون مركـــزًا 

ماليـــًا وتجاريـــًا، وأن تحقيـــق 
الســـــــعي  يتطلــــــــب  ذلـــك 
مـــن  الــــــدؤوب  والعمـــــــــل 
الجميـــع والتكاتـــف لتحقيـــق 
ــر  ــر الكثيـ ــة وتطويـ ــك الرغبـ تلـ

ــي  ــات التـ ــبل واآلليـ ــن السـ مـ
هـــذا  تحقيـــق  شـــأنها  مـــن 
التوجـــه مـــــن خـــال مراقبـــة 
األداء وتطويــــــــره للقائميـــن 
علـــى تحقيـــق تلـــك الرغبـــة.

رغبـــة  هـــذه  أن  وأضـــاف 
ـــر  حضـــرة صاحـــب الســـمو أمي
ــى  ــت إلـ ــول الكويـ ــاد لتحـ البـ
 ، واقتصـــادي  مالـــي  مركـــز 
وعلـــى كل الجهـــات الســـعي 

خالل استقباله المهنئين بعيد الفطر بحضور مدير عام الهيئة وقيادات الوزارة 

الروضان : الصناعة ركيزة ومحور
رئيسي للتنمية االقتصادية
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إلـــى تحقيـــق تلـــك الرغبـــة مـــن 
خـــال العمـــل الجـــاد وتغييـــر 
بعـــض القوانيـــن وتعديــــــــل 

األنظمـــة.  بعـــض 

ــاء  ــى أن االلـــتقــــــ ــار إلـ وأشــــــ
بقيـــادات الـــوزارة فـــي مثـــل 
هــــــذه المناســـبات فرصـــــــة 
لمناقشـــــــــة المواضيـــــــــــــع 
المطــروحـــــــــــة بــــــــروح مـــن 
إيجـــاد  إلـــى  ســـعيًا  التعـــاون 
حلـــول لهــــــا، وكذلـــك هـــي 

بالعيـــد. للتهنئـــة  فرصـــة 

ــارة  ــر التجـ ــي وزيـ ــدد  معالـ وجـ
والصناعـــة خــــــــال اللقــــــــاء 
التهنئـــة للقيـــادة السياســـية 
ـــة فـــي حضـــرة صاحـــب  متمثل
ــر البـــاد وســـمو  الســـمو أميـ
ولـــي العهـــد وســـمو رئيـــس 
ــم  ــوزراء حفظهــــــ مجلـــس الــــ
ــاء  ــل أبنـ ــه ورعاهـــــــــم وكــــ اللـ
الشعــــــــب الكويتــــــــي بعيـــد 
الفطـــر المبــــــــارك الســـعيد، 
وأضـــاف: أننــــــــــا نستــمــــــد 
مـــن الشـــهر الكريـــــم البـــذل 
لبنـــاء  والمثابـــرة  والعطـــاء 
ـــة  ـــق رؤي ـــا وتحقي نهضـــة بلدنـــ
صاحـــب السمــــو أميـــر البـــاد  
ـــوه  ـــة سمـــ ـــن بثقــــ متسلحيــــ

الوطنيـــة.   وبالكفـــاءات 

مشاريع وقرارات

 وحـــول المشـــاريع والقـــرارات 
التـــي تخـــص وزارة  المقبلـــة 
ــي،  ــاع الصناعـ ــارة والقطـ التجـ
فتـــرة  إن  الروضـــان:  قـــال 
الصيـــف هــــي فتـــرة تجهيـــز 
والقوانيـــن  القــــــرارات  لـــكل 
العمــــــــل  يكـــــــون  حيــــــــث 
أخـــــــــــف  فيهــــــا  السياســـي 
وبعدهـــا تبـــدأ الـــوزارة بالتجهيـــز 

النشاط التجاري 
قفز إلى 24 مركًزا 

ألول مرة 

مؤشر تحسين 
بيئه األعمال 

تقدم 6 مراكز 

الكويت تمتلك 
اإلمكانيات والقدرات 

للتحول إلى مركز 
تجاري ومالي 

المقبـــل. االنعقـــاد  لـــدور 

وحـــــــول كثــافــــــة االســـتجوابات 
المقدمـــة مــــــــن قبـــــــل بعـــض 
عمـــل  علـــى  وتأثيرهــــــا  النـــواب 
الحكومـــة، أجـــاب الوزيـــر باقتضـــاب 
االســـتجواب حـــق دســـتوري وحـــق 

ــواب. ــوق النـ ــن حقـ مـ

وأكـــد أن الـــوزارة تســـير وفـــق 
خطــــــــة مدروســــــــة بعنايــــــــة 
ــة  ــة تجاريـــــــ ــح عامــــــ ليصبــــ
ـــاص  ـــاع الخــــ تضاهـــي القطـــــ
ـــا  ـــع لنــــــ ـــر المراجـــ ـــث نعتب بحي
ـــاح  ـــاس النجـــ ـــًا ، ومقيــــ عمي
هـــو االهتمـــام بهـــذا العميـــل 
وإنجـــاز معاملتــــــــه بســـهولة 
ويســـر وفـــق القوانيـــن، مؤكـــدًا 
ـــرس  ـــان يغـــ ـــر رمضــــ أن شهـــ
قيـــم العطــــــــاء واإلحســـــاس 
باآلخريـــن والتكافـــل والتعـــاون 
والقيـــم اإلســـامية النبيلـــة.

وبيـــن الروضـــان أن النشـــاط 
التجـــاري قفـــز إلـــى 24 مركـــزا 
ألول مـــرة، ومؤشـــر تحســـين 
ـــه األعمـــال تقـــدم 6 مراكـــز  بيئ
العمـــل  مـــن  ســـنوات  بعـــد 

ــد. والجـ

ذلـــــك  رغـــــــم  أنـــه  وأوضـــح 
فمــــــــازال مركزنـــــــا متأخـــــــرا 
ونعمـــل لرفعـــه عبـــر مختلـــف 
واألســـــــاليب  الـوســـائـــــــــــل 
الجديـــدة والحديثـــة والتدريـــب 
والتأهيـــل، واضعيـــن تطويـــر 
ـــا،  ـــة لن ـــة أولوي ـــا الوطني كفاءتن
لقيـــادة مستقبــــــل وطننـــــــا 

والنهـــوض بـــه.

 وأشـــار إلـــى أن الـــوزارة تعمـــل 
بـــكل طاقاتهـــا للوصــــــــول إلى 
ــزًا  هـــدف جعـــل الكويـــت مركـ
تجاريـــًا وماليـــًا، مبينـــا أن جميـــع 
العامليـــن فيهـــا يعملـــون منـــذ 
ســـنة ونصـــف كفريـــق كويتـــي 
شــــاب، ويصلــــــــون الليــــــل 
بالنهـــار لتحقيـــق هـــذا الهـــدف. 



14 مجلة الصناعة والتنمية

حصاد الهيئة

من أجواء المناسبة
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*تطبق الشروط واألحكام
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وفوقها

مع بطاقات التجاري
سفرتك على كيفك... تذاكر وكاش

التجاري يمنح عمالئه 12 فرصة للفوز بجوائز ســـفر مع حرية إختيار وجهة وموعد الرحلة، شـــاملة تذاكر الســـفر وحجز الفندق ومبلغ نقدي، 
باإلضافة إلى دخول السحب لربح كيلو من الذهب.

فقط استخدم أي من بطاقات البنك التجاري  لتزيد فرصك في الربح، كل 10 دنانير تعطيك فرصة لدخول السحب عند استخدام  بطاقتك 
االئتمانية داخل الكويت، وثالث فرص عند اســـتخدام بطاقتك االئتمانية أو بطاقة الســـحب اآللي أو المســـبقة الدفع خارج الكويت. 

يسري العرض لغاية 2018/8/31
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أشار إلى أن صاحب السمو أمير البالد وجه بدعم الصناعات التحويلية  

الروضان : 64 مليونًا حجم المشاريع
المعتمدة من صندوق المشروعات

كشـــف معالـــي وزيـــر التجـــــــارة 
ـــة رئيـــس مجلـــــــس  والصناعــــ
إدارة الهيئـــة العامـــة للصناعـــة 
خالـــد الروضـــان عـــن أن  عــــــــدد 
ــن  ــدة مــــــ ــاريع المعتمـ المشـ
الوطنــــــي  الصنـــدوق  قبـــل 
لدعـــم وتنميـــة المشـــروعات 
الصغيرة والمتوسطـــــة شـــهد 
ارتفاعـــا كبيـــرا فـــي السنـــــــة 
الماليـــة الماضيـــة؛ إذ بلغـــت 
ـــا  االعتمـــادات المخصصـــة له

64 مليـــون دينـــار.

خدمات استشارية

وأضــــــاف الروضـــــــان خـــــال 
توقيــــــــع اتفاقيـــة خدمـــــــات 
ـــدوق  ـــن الصنـــ استشـــارية بيــــ
الوطنـــــي ومعهــــــــد الكويـــت 
لأبحـــــــــــــاث العلميــــــــة: أن 
صاحـــب الســـمو أميـــر البـــاد 
الشـــيخ صبـــاح األحمـــد الجابـــر 
ووجـــه  اســـتقبلهم  الصبـــاح 
ـــر  ســـموه بدعـــم المشـــاريع غي

التقليديـــة.

تجاوز التحديات

أهميــــة  الروضـــــــــان  وأكــــــد 
العمـــل إليجـــاد بدائـــل لتجـــاوز 
ــي  ــة التـ ــات االقتصاديـ التحديـ
تواجههـــا الكويـــت مـــن خـــال 

تنويـــــــع مصــــــــادر الدخــــــل، 
الفتـــا إلــــــى أهميـــــــة دعــــــــم 
ــرة  ــاريع الصغيـ ــة المشـ وتنميـ
والمتوســـطة فــــــي مختلــــــف 
قطـــاع  الســـيما  المجـــاالت 

ــة. ــات التحويليـــــ الصناعـــ

ــدوق  ــح أن الصنـــــــــ وأوضــــــــ
الوطنـــــي فـــي حاجـــة للخدمات 
التـــــــي تقدمهـــــــا الجهـــــــات 
الفنيـــة والبحثيـــة فـــي الدولـــة 
بمـــا فيهـــا معهـــــد الكويـــت 
لأبحــــــاث العلميــــــة، وذكـــر 
أن الهـــدف مـــن إبـــرام عقـــد 
اتفـــاق الخدمـــات االستشـــارية 
مـــع  معهـــد الكويـــت لأبحـــاث 
الصناعـــات  لدعـــم  العلميـــة 

التحويليـــة.

صناعات تحويلية

أن  إلـــى  الروضـــان  وأشـــار 
الصنـــدوق يتعـــاون مـــع معهـــد 
األبحـــاث فـــي برنامـــج الحـــرف 
برامــــــــج  لوضـــــــع  الزراعيـــــة 
مشتركـــــــة تستهــــدف نقـــل 
التكنولوجيـــا فــــــي مجــــــاالت 
كاســـتزراع  الغذائـــي  األمـــن 
الروبيـــان واألسمـــــــاك وغيرها 

ــة. ــواد الغذائيـ ــن المــ مـ

وأكــــــــد أن الصـنــــــــاعـــــــــات 
عنـــد  تقـــف  لـــن  التحويليـــة 
تمتـــد  بـــل  الزراعـــي  القطـــاع 
إلـــى القطاعـــات األخـــرى منهـــا 
البتروكيماويـــة،  الصناعـــات 

إعداد: علي جاسم
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فرص استثمارية

ــاث  ــد األبحـ ــا أن معهـ موضحـ
ــب  ــي يرغـ ــات التـ ــور التقنيـ طـ
الصنـــدوق فـــي تحويلهـــا إلـــى 
اســـتثمارية الســـيما  فـــرص 
فـــي مجـــال األمـــن الغذائـــي 

وأمـــن الميـــاه و غيرهمـــا.

وقـــال: إن التعـــاون مـــع كل 
جـــزء  الدولـــة  فـــي  الجهـــات 
ــة  ــن استراتيجيــــــ رئيــــــس مـــــ
تمهيـــد  بغيـــة  التجـــارة  وزارة 
ـــن  ـــام المبادريـــــــ الطريـــق أمـــــ
فـــي  المشـــاريع  وأصحـــاب 
جميـــع المجـــاالت، الســـيما 
أن قانـــون الصنـــدوق الوطنـــي 
المشـــاريع  متابعـــة  ســـيتيح 
والمتـــوسطــــــــة  الصغيـــــــرة 
إلـــى مشـــاريع كبيـــرة، األمـــر 
الـــذي سيســـهم فـــي تحقيـــق 
التنـــوع االقتصـــادي والرخـــاء 
االجتماعـــي، ويعـــود بالفائـــدة 

علـــى االقتصـــاد الوطنـــي.

الصندوق يتعاون 
مع معهد األبحاث 
في برنامج الحرف 

الزراعية 

"األبحاث" طور 
التقنيات التي 

يرغب الصندوق 
في تحويلها إلى 
فرص استثمارية 

أهمية العمل 
إليجاد بدائل 

لتجاوز التحديات 
االقتصادية 

توزيع األراضي

الصنـــدوق  أن  بالذكـــر  جديـــر 
الوطنـــي لتنميـــة المشـــروعات 
الصغيــــــــــرة والمتوسطـــــــــة 
للصناعـــة  العامـــة  والهيئـــة 
وقعـــا مؤخـــرًا إتفاقيـــة لــــ توزيـــع 
المبادريـــــــن   علـــى  قسائــــــم 
تنـــص علـــى تســـليم مجموعـــة 
مـــن األراضـــي والمســـاحات 
ـــن  ـــي مشروعيـــ ـــة فــــ الصناعي
رئيســـين همـــــــــا )الوسيلـــــــة( 

و)الصفاريـــن(.

حيـــث إن مشـــروع )الوســـيلة( 
ـــة 150  ـــى مساحــــــ ـــد علــــ يمت
ألـــف متـــــر مربـــــــع وسيتـــــــم 
تقســـيمه حســـب المخطـــط 
المتفـــق عليـــه مـــع الصنـــدوق 
الوطنـــي فـــي حيـــن يتضمـــن 
ــن  ــن( الكائـ ــروع )الصفاريـ مشـ
ــى  ــويخ علـ ــة الشـ ــي منطقـ فـ
نحـــو 183 قسيمـــــــة تتميـــز 
مـــن  أكثـــر  دمـــج  بإمكانيـــة 

ــاط  ــة نشـ ــق طبيعـ ــدة وفـ وحـ
كل مبـــادر.

وبمقتضـــى االتفـــاق ســـتكون 
هنــــــاك مراجعـــــــة شاملــــــــة 
ــن  ــن الموجوديـ ــكل المبادريـ لـ
الصنــــــــدوق  سجــــــل  فـــي 
الوطنـــي مـــــــن خــــــــال دور 
ــي  ــة التـــ ــة المشتركــــــ اللجنـــــ
وتتأكـــد  الطلبـــــات  ستفـــــــرز 
مـــن مواءمتهـــا لاســـتراتيجية 
الصناعيـــة لتكـــون مخرجـــات 
الصنـــــــدوق متناغمــــــة مـــع 

الصناعيـــــة. االســـتراتيجية 

ومــــــن المتوقـــــع أن تكـــــون 
المشـــاريــــــــع الصنـــــاعيـــــــــة 
التـــي سيتبنــاهـــــا الصنـــدوق 
للمبادريـــن هـــي البـــذرة التـــي 
توضـــع فـــي هـــذه األراضـــي.
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شعاره "االعتماد يمنح عالمًا أكثر أمانًا"

هيئة الصناعة احتفلت بيوم
االعتماد العالمي الحادي عشر

ـــة العامـــة للصناعـــة فـــي التاســـع   احتفلـــت الهيئ
العالمـــي  االعتمـــاد  بيـــوم  يونيـــو  شـــهر  مـــن 
مـــع  تجاوبـــًا  عالميـــة  الحـــادي عشـــر كمبـــادرة 
ــا:  ــاد وهمـ ــن لاعتمـ ــن الدوليتيـ ــرار المنظمتيـ قـ
منظمـــة التعـــاون الدولـــي العتمـــاد المختبـــرات 
 .)IAF(  والمنتـــدى الدولـــي لاعتمـــاد  )ILAC(

  

وقــــــــد اتفقــــــت المنظمتـــان 
ــد  ــى تحديــــــ ــان علــــ العالميتــــ
تاريـــخ 9 يونيـــو مـــن كل عـــام 
ليكـــون اليـــوم الـــذي يتـــم فيـــه 
االحتفـــال عالميـــا باالعتمــــــاد 
فـــي  أساسيـــــــة  كخدمـــــــــة 
سلســـلة تقييــــــم المطابقـــــة 

والخدمـــات. للمنتجـــات 

و فــــــــي هـــــــــذا السيـــــــــاق، 
العـــام  المديـــر  نائـــب  صـــرح 
ـــات  ـــات والخدمـــــ للمواصفــــــ
الصناعيـــة فـــي الهيئـــة العامـــة 
ــد  ــة المهنـــدس محمـ للصناعـ
العدوانـــي بـــأن احتفـــال العالـــم 
بيـــوم االعتمــــــــاد العالمــــــي 
ـــذي يصـــادف  الحـــادي عشـــر ال
يونيـــو  شـــهر  مـــن  التاســـع 
2018م كخدمـــة أساســـية فـــي 
المطابقـــة  تقييـــم  سلســـلة 
جـــاء  والخدمـــات  للمنتجـــات 
ليكـــون  العـــام  شـــعاره هـــذا 

المهنيـــة  بالصحـــة  مرتبطـــا 
والســـامة كمـــا يلـــي: 

ـــر  ـــح عالمـــا أكث " االعتمـــاد يمن
 Accreditation:" " أمــــــانـــــــا
"Delivering a safer world

واختيـــار الشـــعار لهـــذا العـــام 
يعكـــس األهميـــة القصـــوى 
للثقـــة التـــي تقدمهـــا خدمـــات 
مجـــــــــــال  فـــــــي  االعتمــــــاد 
الســـامة والصحـــة المهنيـــة، 
ـــى  والـــذي يركـــز هـــذا العـــام علـ
وخدمـــات  منتجـــات  تقديـــم 

مختلفـــة لعالـــم أكثـــر أمانــــا.

ــه  ــي أنــــــ ــاف العدوانـــــ وأضـــــ
وفقـــا إلحصائيـــات منظمـــة 
أن  تبيـــن  الدوليـــة،  العمـــل 
ــن  ــون مـ ــن 2.78 مليـ ــر مـ أكثـ
ــون  ــا تكــــــ ــات سنــويــــــ الوفيـ
نتيجـــة للحـــوادث المهنيـــة، أو 
ــة  بســـبب األمـــراض المتعلقـ

إعداد: علي جاسم

بالعمـــل. وأن نحـــو 7 ماييـــن 
ــنويا  ــون سـ ــر يموتـ ــن البشـ مـ
لتلـــوث  للتعـــرض  كنتيجـــة 
الهـــواء، كمـــــا أن 1.25 مليـــون 
مـــن البشـــر يموتـــــون ســـنويا 
الطــــــــرق،  حـــوادث  بســـبب 
باإلضافـــة إلـــى أن هنـــــــــاك 
374 مليونـــا مـــن الحــــــاالت 
أو  المميتـــــة  غيـــر  المرضيـــة 
بالعمـــل  متعلقـــة  إصابـــات 

كل عـــام. 

كمـــا أوضـــح العدوانـــي أنـــه 
بسبــــــب عــــــبء اإلصابـــــــات 
ســـواء  المهنيـــة  واألمـــراض 
ألصحـــاب العمـــل واالقتصـــاد 
هـــذا  فـــــــــإن  عـــام،  بشـــكل 
ـــه الخســـائر  ـــب علي العـــبء تترت
ـــرة، باإلضافـــة  البشـــرية الخطي
إلـــى الخســـائر المختلفـــة التـــي 
العامليـــن  بغيـــاب  تتمثـــل 
ــة  ــرات طويلـ ــل لفتـ ــن العمـ عـ

متواصلـــة، ومـــن ثـــم التقاعـــد 
وارتفـــاع  المبكـــر  الطبـــي 

التأميـــن. تكاليـــف 

إلـــى  العدوانـــي  أشـــار  كمـــا 
أن  المشـــاكل التـــي واجههـــا 
ــق  ــا يتعلـ ــرا فيمـ ــم مؤخـ العالـ
بالتلـــوث الـــذي كان بالطعـــام 
والميـــاه واألدويـــة واألدوات 
والمنتجـــــــــات  الكهربائيـــــــــة 
ـــت  ـــرى جعل االســـتهاكية األخ
مـــن حمايــــــــة المستهـــــــلك 
وملحــــــــة،  ضروريـــــة  حاجـــة 
ـــات  ـــن أيضـــا مـــن إحصائي وتبي
مـــن  كثيـــرا  بـــأن  اإلصابـــات 
ــة  ــي نتيجـ ــات هـ ــذه اإلصابـ هـ
فـــي  لمشاكــــــــل وعيــــــــوب 
التصميـــــــــم وعـــــدم كفايـــة 
الصحـــة  عـــن  المعلومـــــــات 
ــة  ــة الــمــــرافقـــــــ والسامــــــــ
للمنتجــــــات االستهاكيـــــــــة 

والخدمـــات.
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منتجات آمنة

وأفـــاد أيضـــا فـــي ظـــل هـــذا 
المجتمـــع الممتـــد والمتنـــوع 
أن  نتوقـــع  أن  يجـــب  بأنـــه 
تكـــــــون المنتجـــــــات التــــــي 
ــع  ــن السلــ ــة مـ ــتريها بدايـ نشـ
الكهربائيــــــــــة حتـــــى لعـــــــب 
األطفـــال آمنـــة، كمـــا أن البيئـــة 
التـــي نعيـــش فيهـــا مـــن مـــاء 
ـــدون  ـــات وهـــواء ب ـــدون ملوث ب
تلـــوث، ومشاريـــــــع البنـــــــى 
ــة )مثـــــــــل  ــة الضخمــــــ التحتيـ
الطـــرق والجســـور( يجــــب أن 
تكـــون جميعهـــا آمنـــة، كــمـــــا 
يجـــــــب أن تكـــون مصـــــــادر 
ـــاز  الطاقـــة اليوميـــة )مثـــل الغـــ
الوصـــول  والكهربـــاء( ســـهل 
مخاطـــر  أيـــة  بـــدون  إليهـــا 
كمـــــــا  والضـــرر،  لإلصابـــات 
الخدمـــــات  تكـــون  أن  يجـــب 
ــاه  األساسيـــــــة مثـــــــل: ميـــــــ
الطبيـــة  والتحاليـــل  الشـــرب 
واألدويـــة واألغذيـــة نتائجهـــا 

التعويـــل  ويمكـــن  موثوقـــة 
عليهـــا.  

اشتراطات ومتطلبات

وأوضـــح أنـــه لمكافحـــة هـــذه 
قامـــت  فقـــــــد  المشـــكلة، 
الدوليـــة  التقييـــس  منظمـــة 
ISO بوضـــع معاييـــر جديـــدة 
ــة  ــة المهنيـ ــامة والصحـ للسـ
عـــن طريـــق إصـــدار المواصفـــة 
 ISO 45001:2018 الدوليـــة
اشتــــــــراطات  تحـــــــدد  التـــي 
ومتطلبـــــــات نظــــــــم اإلدارة 
ـــة والســـامة،  للصحـــة المهني
والتـــي مـــن شـــأنها أن تســـاعد 
ــف  ــي تخفيـ ــة فـ ــة منظمـــــ أيـ
هـــذا العـــبء عليهـــا مـــن خـــال 
لحمايـــة  إداري  إطـــار  توفيـــر 
ولتحســـين ســـامة العامليـــن 
ـــن مـــع المنظمـــة،  والمتعاملي
فـــي  المخاطـــر  مـــن  والحـــد 
أماكـــن العمـــل وخلـــق ظـــروف 
أمنـــا،  وأكثـــر  أفضـــل  عمـــل 
أنحـــاء  جميـــع  فـــي  وذلـــك 

العالـــم.

سامة مهنية

قانـــون  أن  أيضـــا،  وأوضـــح 
الســـامة والصحـــة المهنيـــة 
إلـــى  دولـــة  مـــن  يختلـــف 
الــــــــــدول  فبعـــــــــض  أخـــرى 
وفقـــا لسياســــــات التطويـــر 
االقتصـــادي لديهـــا تضـــع علـــى 
رأس أولويـــات اســـتراتيجياتها 
صارمـــة  وغرامـــات  قوانيـــن 
بشـــأن قضايـــا حـــوادث العمـــل 
يمنـــح  ممـــا  لهـــا  الخـــرق  أو 
أصحـــاب األعمـــال اإلحســـاس 
التحديـــات  مــــع  بالمواجهـــة 
ذات العاقـــــــــة بالميزانيـــات 
مـــن ناحيـــة الصحـــة والســـامة 
االحتياجــــــات  مقابـــل  فـــي 
أمـــــــــا  للعمـــل،  التشـــغيلية 
فيلتـــــــــزم  اآلخــــــر  البعـــض 

بالتركيـــز علـــى مبـــدأ تحقيـــق 
الربـــح فقـــط، كمـــا أن قضيـــة 
آمنـــة  عمـــل  بيئـــة  تحقيـــق 
علـــى  قانونيـــا  عبئـــا  تعتبـــر 

األعمـــال.  أصحـــاب 

حماية المنتجات 

و أشــــــــــــــار العدوانــــــي إلـــى 
تمنـــــــــــح  أداة  االعتمـــاد  أن 
االعتـــراف الدولـــــــي ليـــــــــس 
ورقابــــــــة  لتقييــــــــم  فقـــط 
ـــة  المخاطـــر للعمليـــات الداخلي
للشــــــــــركات والمؤسســـات 
وغيرهـــا، وإنمـــا يمثـــل كذلـــك 
المنتجـــــــــات  أداة لحمايـــــــــة 
والخدمـــــــــات التـــي تعــــــرض 

باألســـواق.

مشاركة دولية

أنـــه  إلـــى  العدوانـــي  وأشـــار 
العـــام شـــاركت  خـــال هـــذا 
الكويــــــــت ممثلــــــــة بالهيــــئة 
فـــــــي  للصناعـــــــــة  العامـــة 
مـــــــــع  االعتمـــــــــاد  أنشـــطة 
المنظمــــــــــات اإلقليمــيـــــــــة 
ــة:- ــاد التاليـ ــة لاعتمـ والدوليـ

منظمـــة التعـــاون الدولـــي 	 
ـــرات  ـــاد المختبـــــ العتمــــــ

.ILAC

المنتـــــــــــدى الدولـــــــــــي 	 
ــال  ــاد الحـ ــات اعتمـ لهيئـ

.IHAF

التعــــــــــاون 	  مـــنظمــــــــة 
اإلقليمـــي اآلسيــــــــــوي 
ـــرات  الباســـيفيكي للمختب

APLAC.

الجهـــاز العربـــي لاعتمـــاد 	 
.ARAC

ـــز االعتمـــاد الخليجـــي 	  مرك
.GAC

العدواني: دعم 
أنشطة االعتماد 

وتفعيلها على 
المستويين 

الوطني واإلقليمي 

أهمية قصوى 
للثقة التي تقدمها 

خدمات االعتماد 
في مجال الصحة 

والسالمة المهنية 

7 ماليين إنسان 
يموتون سنويًا 

بسبب التعرض 
لتلوث الهواء 

معايير جديدة 
وضعتها منظمة 
التقييس الدولية 

ISO للسالمة 
والصحة  
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حصاد الهيئة

ومــــــن جهتهــــــــا، أشـــــــــارت 
رئيـــس قســــــــم االعتمـــاد م. 
أن  إلــــــــى  أكبـــر  معصومـــة 
هيئـــة الصناعـــة ومنـــذ عـــام 
بالتعـــاون  تســـاهم  2008م 
مـــع المجتمـــع الدولـــي فـــي 
ــت  ــوم تحـ ــذا اليـ ــال بهـ االحتفـ
وقـــد  مختلفـــة،  شـــعارات 
ــتيار  ــام اخــــ ــذا العـ ــي هـ ــم فـ تـ
شـــعار يـــوم االعتمـــاد ليكـــون 
المهنيـــة  بالصحـــة  مرتبطـــا 
والســـامة وشعــــــــار هــــــــذا 
ـــح  العـــام هـــو: " االعتمـــاد يمن
ويأتـــي  أمانـــًا"  أكثـــر  عالمـــا 
العـــام  لهـــذا  الشـــعار  اختيـــار 
ليعكـــس األهميـــة القصـــوى 
للثقـــة التـــي تقدمهـــا خدمـــــات 
االعتمـــــــــاد فــــــــي مجــــــــال 
الســـامة والصحـــة المهنيـــة، 
ـــى  ـــز هـــذا العـــام عل ـــذي يرك وال
ــر  ــم أكثـ ــات لعالـ ــم خدمـ تقديـ

أمانـــا.

وأضافـــت أن قانـــون الســـامة 
يختلـــف  المهنيـــة  والصحـــة 
مـــن دولـــة إلـــى أخـــرى فبعـــض 

لسياســـات  ووفقـــا  الـــدول، 
ــا،  ــادي لديهـ ــر االقتصـ التطويـ
تضـــع علـــى رأس أولويـــــات 
قوانيـــــــــــــن  استراتيجياتهـــــــا 
بشـــأن  صارمــــــــة  وغرامـــات 
قضايـــا حــــــــوادث العمــــــــل 
يمنـــح  ممـــا  لهـــا  الخـــرق  أو 
أصحـــاب األعمـــال اإلحســـاس 
التحديـــات  مـــع  بالمواجهـــة 
بالميزانيـــات  العاقـــة  ذات 
مـــن ناحيـــة الصحـــة والســـامة 
االحتياجـــــــــات  مقابـــل  فـــي 
التشـــغيلية للعمـــــــل، أمـــــــا  
البعــــــــض اآلخـــر فيلتــــــــــزم 
ــق  ــدأ تحقيـ ــى مبــ ــز علـ بالتركيـ
الربـــح فقـــط، كمـــا أن قضيـــة 
آمنـــة  عمـــل  بيئـــة  تحقيـــق 
علـــى  قانونيـــا  عبئـــا  يعتبـــر 

األعمـــال.  أصحـــاب 

وبمـــا أن قطــــــاع أصــــحــــاب 
ذو  مركـــب  قطـــاع  األعمـــال 
ـــه يبحـــث  ـــة، فإن تنافســـية عالي
الربـــح  دائمـــا عـــــــــن تطويـــر 
الهامشـــي وتقليـــل التكلفـــة، 
وفـــي الحيـــن نفســـه يبحـــث 
بأقـــل  الجـــودة  تطويــــر  عـــن 
البيئـــة  مـــع ضمـــان  تكلفـــة 
اآلمنـــة، فباالعتمـــــــــاد نــــــــــرى 
دعـــم جميـــع القطاعـــات ممـــا 
لـــه دور مهـــم فـــي تحقيـــق 
بعيـــدة  آمنـــة  عمـــل  بيئـــة 
عـــن األخطـــار والتحكـــم فـــي 
والمســـاعدة  المخاطـــر  إزالـــة 
ــاءة مـــع بيـــان  فـــي رفـــع الكفـ
التوافـــق مــــــــع متطلبــــــــــات 
ـــة  ـــات الــــــدوليــــــ الــمواصفـــــ
والتشريعـــــات،  والقوانيــــــــن 
ـــة  وهـــذا سيمنــــــــــح سلســلـــــ
ممتـــدة ومتعـــددة مـــن الثقـــة. 

تقويم المطابقة

وأوضحـــت أنــــــــه تـــم إنشـــاء 
جهـــات االعتمـــاد فـــي معظـــم 
ــات  ــة جهـ ــم لمراقبـ دول العالـ

والتأكـــد  المطابقـــة  تقويـــم 
خـــال  مـــن  أنشـــطتها  مـــن 
التقييـــم باعتبارهـــا  عمليـــات 
جهـــات ذات كفـــاءة وجـــدارة، 
االعتمــــــــــــاد  جهــــــــــات  وأن 
ــد  ــا قـ ــا دوليــــــــ ــرف بهـ المعتـ
تـــــــم عليهـــا تقييـــم تناظـــري 
الدوليـــة  المنظمــــــــات  مـــن 
بإجـــراءات  يقومـــون  الذيـــن 
تقييـــم فنــــــــي وإداري علـــــــى 
ـــات  ـــات وفقـــا للمتطلب العملي
ـــة، ومـــن  والممارســـات الدولي
االعتــــــراف  لهـــا  يمنـــح  ثـــم 
ـــى  ـــع علــــــ ـــي بالتوقيـــــ الدولـــــ
ـــي،  ـــراف الدول ـــات االعت اتفاقي
ومـــن خـــال هـــذه االتفاقيـــات 
ـــات  ـــول المنتجــــــ ـــم قبــــــ يتــــــ
والخدمـــات عبـــــــــر الجمــــــــارك 
ــق.  ــة عوائـ ــدون أيـ ــدود بـ والحـ

مسؤولية تشريعية

ــة  ــى أن أنشطـــــــ ــت إلـــــ ولفتـ
االعتمـــــــــــــــــاد تثبــــــــــــت أن 
مـــع  متوافقـــة  المنظمـــــات 
ـــة،  ـــا التشريعيــــ مسؤولياتهــــــ
باإلضافـــة إلـــى ذلـــك فإنهـــا 
باالعتـــراف الدولـــي بالجـــدارة 
الفنيـــة واإلداريـــة وبقـــدرة جهـــة 
التحقـــق مـــن المطابقـــة فـــي 
ومنتجـــات  خدمـــات  توفيـــر 
فعالـــة،  تكلفـــة  وذات  آمنـــة 
وعليـــه نجــــــــد فـــــــي مجــــــال 
والصحـــة  الســـامة  قطـــاع 
ـــة أن االعتمـــاد يســـعى  المهني
بيـــن  التـــوازن  تحقيـــق  إلـــى 
واالحتياجـــــــــــات  الجـــــــــودة 
التشغيليـــــــــة بسبـــــــب مــــــــا 
االعتمـــاد  أنظمـــة  توفـــره 
مـــن أمـــان وثقــــــة وجـــــودة، 
توفيــــــــر  أن  البديهـــي  ومـــن 
الثقـــــــــة والمصداقيـــة فـــــــي 
نتائـــــــج األعمـــال لهمـــــــا األثـــــر 
الكبيـــــر فـــي الحصـــول علـــى 
أعلـــى درجـــة مـــن الثقـــــة فـــي 
النتــائــــــج الصـــادرة مـــن جهـــات 

أكبر: "الهيئة" 
تعزز من جهودها 
في دعم وتطبيق 

أنشطة االعتماد

المنظمات 
متوافقة مع 
مسؤولياتها 
التشريعية، 

االعتماد يسعى 
إلى تحقيق التوازن 

بين الجودة 
واالحتياجات 

التشغيلية 

قطاع األعمال ذو 
تنافسية عالية، 
يبحث عن الربح 
وتقليل التكلفة
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والتـــي  المطابقـــة،  تقويـــم 
التعويـــل  يتـــم  النهايـــة  فـــي 
القــــــــــرارات  باتخـــــــاذ  عليهـــا 

والســـليمة.  الصحيحـــة 

فوائد االعتماد

ــاد فـــي  وحـــول فوائـــد االعتمـ
والصحـــة  الســـامة  نطـــاق 
المهنيـــــــة، قالـــــــت أكبــــــر إن 
تلـــك الفوائـــد تنـــدرج تحـــت 3 

مســـتويات رئيســـة هـــي : 

الحكومات والمشرعين 

الحكومــــــــــات 	  تقـــــــــوم 
والمشرعون بوضــــــع ال
و/ أنــــــظـــــمــــــــــــــــــــــــة 

ــة  ــات فنيــ أو المتطلبـــــــــ
الفنيــــــــة  اللوائـــح  و/أو 
للمنتجـــات والخدمـــــــات 
لتقليــــــــــــل التعــــــــــرض 

للمخاطـــر.

الحكومـــــــــــات 	  تقــــــــوم 
بحمايـــة  والمشرعــــــــون 
ـــخدمظات  المنتجـــات والــ
التـــي تـــم وضعهـــا فـــي 
األســـواق، ويتـــم اعتمـــاد 
هـــــذه الجهــــــــات مــــــــن 
االعتمـــاد  جهـــات  قبـــل 
وفقــــــــــا لمتطلباتهــــــــــا 
للتحقـــق مـــن تطبيقهـــا 
لتلـــــــك المتطلبــــــــــات، 
ــار إداري  وذلــــــــك بإطـــــــــ
خــــــال  مـــــــن  وفنـــــي 
تطويـــر إجـــراءات العمـــل 
وجـــدارة  العمـــل  وبيئـــة 
يـــؤدي  العامليـــن، ممـــا 
التطويـــر  تعجيـــــل  إلـــى 
المستمــــــــــــر للجــــــــودة 
ـــج  ـــر مخرجـــات بنتائ وتوفي
صحيحــــــــــــة وموثوقـــــــة 
المستويــــــــــات. بأعلـــى 

تقليـــل التكلفـــة بالنســـبة 	 

األعمـــــــــال  ألصحـــــــاب 
والحكومـــات ودافعـــــــي 
الضرائـــب بشـــأن تنفيـــذ 
تأثيـــرات الجـــودة علــــــى 
الحيـــاة وحمايتهـــا مـــــــن 
ــة  ــع اإلصابـ ــاع ومنـ الضيـ
والوفيـــات. باألمـــراض 

أصحاب األعمال 

ــال  ــاب األعمـــــ ــن ألصحـ يمكـ
مـــن الشـــركات والمؤسســـات 
التزامهـــا  تثبـــت  أن  وغيرهـــا 
مـــن  الممارســـات  بأفضـــل 
إدارة  نظــــــام  تنفيـــذ  خـــال 
الصحـــة المهنيـــة والســـامة 

ألجـــل التالـــي: -

تحسيــــــــــــــن السمعــــــة 	 
التجاريـــة.

زيـــادة فـــــرص الكســـب 	 
جديـــدة. ألعمـــال 

ــال 	  ــاز األعمــ ــات إنجــــــ إثبـ
ــن  ــار القوانيــــــ ــي إطـــــــ فـ

والتشـــريعات.

تحقيـــق الوفـــورات مـــن 	 
التكاليـــــــف المحتملـــــــة 

التأميـــن. بســـبب 

الخســائـــــــــــر 	  تقليـــــــــل 
طريـــق  عـــن  المحتملـــة 
المخاطــــــــر المرتبطـــــــــة 
بالتوقـــف عـــن العمـــــل 
الحـــوادث. خـــال  مـــن 

جـــــــــــــذب واالحتفـــــــــاظ 	 
بالعامليـــن.

الموظفون 

متطلبــــــــات  تطبيـــــــــــــق  إن 
السامـــــــــــــة  إدارة  نظـــــــام 
والصحــــــــة المهنيــــــة مــــــــن 
ـــال فـــي  ـــاب األعمــ ـــل أصح قب
شركاتهــــــم ومؤسساتهــــــــم 

تحسين السمعة 
التجارية وزيادة 
الربح ألصحاب 

األعمال

من فوائد االعتماد

وضع األنظمة 
للمنتجات للحكومات 
لتقليل التعرض 

للمخاطر.

تطبيق متطلبات 
نظام إدارة 

السالمة 
والصحة المهنية 

للعاملين 

منح الثقة 
في المنتجات 

والخدمات 
التي تعرض 

باألسواق 

للعامليـــن  يوضـــح  وغيرهـــا، 
والمســـتفيدين مـــن خدماتهـــا 
المهنيـــة  الصحـــة  بأهميـــة 
والســـامة كأولويـــة ضمـــن 
سياســــــــات الشــــركــــــــــة أو 
المؤسســـة، والتـــي بنـــاء عليـــه 
يتـــم تحديـــد المخاطـــر لضمـــان 

ــة.  ــل آمنـ ــة عمـ بيئـ

المستهلكون 

فـــــــــي 	  الثقــــــــة  منـــــــح 
ــات  ــات والخدمــــــ المنتجـ
التـــي تعـــرض باألســـواق 
والتــــــــي تتوافــــــــق مــــــــع 
متطلبـــات المواصفـــات 
مرفقـــة بشـــهادة تضمـــن 
اتفاقيــــــــات االعتمـــــــــاد 

الدوليـــة.

الثقــــــة فـــي المنتجـــات 	 
ــودة  ــات الموجـ والخدمــــــ
فـــي األســــــواق، والتـــي 
تتوافـــق مـــع متطلبـــات 
مواصفـــــــــات الجـــــــــودة 
والســامــــــــة والصحــــــة 

المهنيـــة.
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ـــون  ـــراح بقان ـــى االقت وافـــق مجلـــس األمـــة عل
بتعديـــل قانـــون إصـــدار الشـــركات بمـــا يهـــدف 
ـــة  ـــر الحماي ـــة األعمـــال وتوفي ـــى تســـهيل بيئ إل
الذيـــن  والشـــركاء  للمســـاهمين  المطلوبـــة 
ــى  ــه إلـ ــركات وأحالـ ــي الشـ ــة فـ ــون أقليـ يمثلـ

الحكومـــة.

ــا المجلـــس  وتقضـــي التعديـــات التـــي أقرهـ
علـــى قانـــون إصـــدار الشـــركات بــــ "تخفيـــض 
النســـبة المطلوبـــة لطلـــب عقـــد الجمعيـــة 
المســـؤولية  ذات  للشـــركات  العامـــة 
المحـــدودة مـــن 25 فـــي المئـــة إلـــى مـــا ال 

يقـــل عـــن 10 فـــي المئـــة".

االقتـــراح  فـــي  الـــواردة  التعديـــات  وتلـــزم 
األربـــاح  ب"توزيـــع  الشـــركات  بقانـــون 
المعتمـــدة بالجمعيـــة العامـــة وذلـــك خـــال 
فتـــرة ال تتجـــاوز شـــهرا مـــن تاريـــخ انعقادهـــا" 
تعـــدد  حـــال  أنـــه "فـــي  ذلـــك  إلـــى  إضافـــة 
مديـــري الشـــركة تختـــص الجمعيـــة العموميـــة 
ــد  ــؤوليات كل واحـ ــات ومسـ ــد صاحيـ بتحديـ

منهـــم".

تمثلت في 3 تعديالت جوهرية

مجلس األمة أقر تعديل قانون الشركات

التعديـــات  تتعلـــق  وأيضـــا 
الممنوحـــة  المـــدة  "زيـــادة  بــــ 
العامـــة  الجمعيــــــــات  لعقـــد 
ــا  ــى 21 يومـ ــا إلـ ــن 15 يومـ مـ
ــاهمين  ــاء المسـ ــك إلعطـ وذلـ
الكافيـــة  الفرصـــة  والشـــركاء 
العامـــة  للجمعيـــة  للتحضيـــر 

لهـــا". واالســـتعداد 

و قـــال معالـــي وزيـــر التجـــارة 
مجلـــس  رئيـــس  والصناعـــة 
إدارة الهيئـــة العامـــة للصناعـــة 
فـــي  الروضـــان  ناصـــر  خالـــد 
االقتـــــــراح  إن  لــــــــه  مداخلـــة 
بقانـــون بتعديـــل قانـــون إصـــدار 

الشـــركات ينـــدرج تحـــت مؤشـــر 
تحســـين بيئـــة األعمـــال.

هـــذا  أن  الروضـــان  وأضـــاف 
التعديـــل ينحصـــر فـــي ثاثـــة 
أمـــور أساســـية هـــي خفـــض 
لطلـــب  المطلوبـــة  النســـبة 
العامـــــــــة  الجمعيــــــة  عقـــــــد 
إلـــى  المحـــدودة  للشـــركات 
فـــي   10 عـــن  يقـــل  ال  مـــا 
"لكـــي نمكـــن صغـــار  المئـــة 
ــات  ــن بالشركـــــــ المستثمريــــــ
المحـــدودة  المســـؤولية  ذات 
الجمعيـــة  عقـــد  طلـــب  مـــن 
العموميـــة ومناقشـــة أوضـــاع 

الشـــركات".

ـــق  ـــي يتعل ـــر الثان ـــن أن األم وبي
بتحديـــد مـــدة قانونيـــة لتوزيـــع 
أربـــاح الشركـــــــات، موضحــــا 
الســـابق  فـــي  "الوضـــــــع  أن 
كان عندمـــا تقــــــــر الجمعيــــــــة 
العموميـــة أو مجلـــس اإلدارة 
تـــوزيــــــع األربـــــــاح فالمـــــــدة 
األربـــاح  لتوزيـــع  القانونيـــة 
كانـــت مفتوحـــة وال تـــوزع فـــي 

وقـــت محـــدد".

وأفـــاد بـــأن األمـــر الثالـــث يتعلق 
الممنوحـــة  المـــــــــدة  بزيـــادة 

لعقـــد الجمعيـــة العامـــة مـــن 
15 يومـــا إلـــى 21 يومـــا لكـــي 
الجمعيـــة  ألعضـــاء  يتســـنى 
العامــــــــــة والمســـاهميـــــــــن 
ــر  ــة للتحضيـ ــركاء الفرصـ والشـ
ـــة العامـــة واالســـتعداد للجمعي

الروضان 
التعديالت تندرج 

تحت مؤشر 
تحسين بيئة 

األعمال



23 مجلة الصناعة والتنمية

حصاد الهيئة

بحـــث معالـــي  وزيـــر التجـــارة والصناعـــة رئيـــس مجلـــس إدارة الهيئـــة العامـــة 
للصناعـــة خالـــد ناصـــر الروضـــان مـــع وزيـــر االقتصـــاد األلمانـــي بيتـــر التايمـــر ســـبل 

تطويـــر العاقـــات بيـــن البلديـــن علـــى الصعيديـــن االقتصـــادي واالســـتثماري.

وقالـــت وزارة التجـــارة والصناعـــة فـــي بيـــان لهـــا نشـــرته "كونـــا" إن االجتمـــاع يأتـــي 
ـــوزراء الشـــيخ  ـــت برئاســـة ســـمو رئيـــس مجلـــس ال ـــة الكوي ـــارة وفـــد دول ضمـــن زي
ــا حيـــث يحـــل ســـموه ضيـــف شـــرف فـــي الملتقـــى  ــارك إلـــى ألمانيـ ــر المبـ جابـ

ـــه الــــ21.  ـــي فـــي دورت ـــي - األلمان االقتصـــادي العرب

الوزير الروضان شارك ضمن وفد رسمي في الملتقى االقتصادي العربي- األلماني

الكويت بوابة للشركات
األلمانية لدخول المنطقة

الجانبيـــن  أن  البيـــــان  وذكـــــــر 
التعـــاون  تعزيـــز  ســـبل  بحثـــا 
المشـــترك فـــــــي المجــــــاالت 
االقتصاديـــة التـــي تخـــدم خطـــة 
التنميـــة فـــي الكويـــت وتحســـن 
ـــا. وأوضـــح  ـــة االعمـــال فيه بيئ
الروضـــان  الوزيـــر  أن  البيـــان 
عـــرض التســـهيات والمزايـــا 
ــة الكويـــت  ــا دولـ التـــي تقدمهـ
للمســـتثمرين مـــن خـــال هيئـــة 
تشـــجيع االســـتثمار المباشـــر 
والملكيـــة الكاملـــة للشـــركات 
ــة  ــت منصـ ــل الكويـــــ ــا يجعـ مـ
منهـــا  تنطلــــــــق  أن  يمكـــن 
الشـــركات األلمانيـــة لدخـــول 
أســـواق المنطقـــة الشـــمالية.

فرص استثمارية

إلـــى دعـــــــــوة  وأشـــار البيـــان 
ــان  ــر الروضــــــــــ ــا الوزيــــ وجههـ
دولـــة  لزيـــارة  التايمـــر  للوزيـــر 
الكويـــت برفقـــة مســـــــؤولي 
األلمانيـــــة  الشـــركات  كبـــرى 
الفــــــــرص  علـــى  للتعـــــــــرف 
ــة بالكويــــــــــــــت  االستثماريـــــــ

والميـــزات التنافســـية الكبيـــرة.

واضـــاف البيـــان أن الجانبيـــن 
طلـــب  تنفيـــذ  ســـبل  بحثـــا 
ربـــط صنـــدوق دولـــة الكويـــت 
الوطنـــــــــي للمشروعـــــــــــــات 
الصغيـــرة بالتجربـــة األلمانيـــة 
ــل  ــي ظـ ــا فـ ــتفادة منهـ واالسـ
ماييـــــــــن   7،3 نحـــو  وجـــود 
شـــركة ألمانيــــــــة صغيـــــــــــــرة 
توظـــف 15 مليـــون موظـــف.

طاقة بديلة

أيضـــا  الجانبـــان  بحـــث  كمـــا 
تطويـــر  للبيـــان ســـبل  وفقـــا 
التعـــاون الثنائـــي فـــي مجـــال 
ــن الجانـــب  ــة مـ ــة البديلـ الطاقـ
االســـتثماري مـــــع وجـــود خطـــة 
تدريجيـــا  للتحـــــول  كويتيـــــة 
البديلـــة  الطاقــــــــة  لمصـــــادر 
 10 الــــ  الســـنوات  خـــال 
مـــن  واالســـتفادة  المقبلـــة 
التجربـــة األلمانيـــة فـــي هـــذا 

المجـــال.

وشـــارك فــــــــي االجتمـــــــــــاع 

الروضـــان  للوزيـــر  باإلضافـــة 
اإلدارة  مجلــــــــس  رئيـــــــــس 
والمدير التنفيـــــــــذي للهيئـــــــــة 
العامـــة لاتصـــاالت وتقنيـــة 
األذينـــة  ســـالم  المعلومـــات 
ومديـــر عــــــام هيئـــة تشـــجيع 
الشـــيخ  المباشـــر  االســـتثمار 
مشـــعل جابـــر األحمـــد الصبـــاح 
ــة  ــر الخارجيــــــــ ــاعد وزيــــــ ومسـ
أمـــل  االقتصاديـــة  للشـــؤون 
الحمـــد. وتحتـــــــل الكويــــــــــــت 
المــــرتبـــــــــة األولـــى بــــــــدول 
المنطقـــة بالنســـبة للصـــادرات 
ــة التـــــــــي بلغـــــــــــت  األلمانيــــ
دينـــار  مليـــون   500 قيمتهـــا 
فـــي عـــام 2016 فيمـــا تميـــل 
كفـــة االســـتثمارات لصالـــــح 
الكويـــت للقطاعيـــن الحكومـــي 
والخـــــــاص وتبلـــــــغ قيمــــــــة 
اســـتثماراتها فـــي ألمانيـــا 30 

دوالر. مليـــار 

خطة كويتية 
للتحول تدريجيا 
لمصادر الطاقة 

البديلة خالل 
السنوات الـ 10 

المقبلة

دعوة الشركات 
األلمانية للتعرف 

على الفرص 
االستثمارية 

بالكويت

ربط صندوق دولة 
الكويت الوطني 

للمشروعات 
الصغيرة بالتجربة 

األلمانية
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على هامش غبقة وزارة التجارة 

الروضان: حققنا 12 ألف رخصة
تجارية وهو الرقم األعلى في تاريخنا

أكـــد معالـــي وزيـــر التجـــارة والصناعـــة رئيـــس مجلـــس إدارة الهيئـــة العامـــة 
للصناعـــة خالـــد ناصـــر الروضـــان أن الـــوزارة اســـتطاعت تحقيـــق الرقـــم 
األعلـــى بتاريخهـــا فـــي قطـــاع شـــؤون الشـــركات والتراخيـــص التجاريـــة 
ـــًا إلـــى أنهـــا بهـــذا الرقـــم  بواقـــع أكثـــر مـــن 12 ألـــف رخصـــة تجاريـــة، الفت

ـــرة ســـابقة. تجـــاوزت فـــي ســـنة مجمـــوع ســـنوات كثي

أرقام قياسية

ــي  ــان فـــــ ــح الروضــــ وأوضــــــ
كلمتــــــــه خـــــــال الغبقــــــــــــة 
الرمضانيـــــة السنويــــــــــة التـــي 
مايــــــــو   27 فــــي  أقيمـــــــت 
الماضـــي بحضـــور مديـــر عـــام 
ـــه  ـــم تقـــي أن ـــد الكري ـــة عب الهيئ
ــوزارة  ــة الـ ــى حقيبـ ــا تولـ عندمـ
ــن  ــث عــــ ــاك حديــــــ كان هنــــــ
أهـــداف تـــم تحقيـــق الكثيـــر 
ــع  ــود جميـ ــل جهـ ــا بفضــ منهـ
العامليـــن فـــي الـــوزارة وليـــس 

فقـــط. المســـؤولين 

وأضـــاف الروضـــــــان: الـــوزارة 
بفضـــــــــل جهـــــــود الجميــــــــع 
ــة،  ــًا قياسيـــــــ ــت أرقامـ حققــــ
مؤكـــدًا أن هنـــاك العديــــد مـــن 
األرقـــام واإلنجــــــــازات التـــــــي 

تســـعى الـــوزارة إلـــى تحقيقهـــا.

وأشــــار إلـــى أن الـــوزارة خرجـــت 
مـــــــن أطـــــــر الشعـــــــارات إلـــى 
مــــفاهيم وإجـــراءات وتوظيـــف 
للقـــدرات؛ وهـــــــو مــــــا مكنهـــا 
ـــا  ـــن فيه ـــود العاملي بفضـــل جه
مـــن تحقيـــق نجاحــــــــات فـــي 
قطاعـــات عـــدة، ومنهـــــــا قطـــاع 
الشــــــــؤون الفنيــــــــة وتنميـــة 
التجـــارة الـــــــذي حقــــق قفـــزة 

ــوم. ــرد باليـ ــة طـ ــع مئـ بواقـ

وتحـــــــدث الوزيـــــــــر الروضــــــــان 
ــة  ــؤون الرقابــــ ــاع شـــ ــن قطـ عـ
الفتـــًا  المســـتهلك،  وحمايـــة 
ــاظ  ــاع الحفـــ ــه استطــــــ ــى أنـ إلـ
علـــى ثبـــــــات األسعـــــــار لفتـــرة 
ســـنة ونصــــــف، كمــــــا استطاع 
أن ينظـــم العمليـــات الرقابيـــة 

حركـــة  بمتابعـــة  والتفتيشـــية 
البيـــــــــع والشـــــــــراء والتعامـــــل 
مــــــــع شكــــــــاوى وباغــــــــات 
المستهلكيـــــن بســـرعة وفعالية 

أكثـــر مـــن أي وقــــــت ســـبق.

دعم فني 

ـــاع شــــــــؤون  ـــال إن قطـــــ وقـــــ
ــط  ــي والتخطيـ ــم الفنــــــ الدعــــ
نافــــذة الـــوزارة الرقميـــة ســـاهم 
ـــر  ـــي تطوي ـــر فـــــ ـــل كبيــــ بشكــــ
ــا  ــًا "أننـــــــــ ــة مضيفـــــــ األنظمـ
ـــد مـــن  ـــى المزيــــ ـــون علــــ مقبل

التطويـــر وتحســـين األداء".

 وأفـــــاد بــــــأن الـــوزارة ســـتقوم 
بإصـــدار تقريـــر مالـــي وإداري 
لبيــــــــان مـــا قامـــــــت بــــــه مـــن 
ـــاألرقام  ـــازات بـــــ أعمـــال وإنجـــ

واإلحصائيـــات قريبـــًا، مؤكـــدًا 
ــظ  ــه، ويحافـ ــاح يحققـ أن النجـ
ـــون  ـــط مـــن يواصل ـــه فقـــــ علي
المحاولـــــــــة وأن الطمــــــــــوح 
كبيـــر، وأنـــه علـــى يقيـــــن بـــأن 
ـــوزارة ســـيصلون  ـــن بال العاملي

ــوح. ــق الطمـ ــًا لتحقيـ معـ

ــان  ــر الروضــــــ ــع الوزيــــــ ورفـــــ
التهــــــاني  آيــــــــــات  أســـمى 
حضـــرة  لمقـــام  والتبريـــكات 
صــــــاحــــــــب السمـــــــو أميـــر 
ــاه،  ــه ورعـــــ ــه اللـ البـــاد حفظـ
وولـــي عهـــده األمين، وسمـــــو 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء، وإلـــى 
بعيـــــــــد  الكويتـــي  الشـــعب 
ـــاده  ـــارك "أعــــــ ـــر المبــــ الفطـــــ
ــن  ــًا باليمـ ــا جميعـــــ ــه علينـ اللـ

والبـــركات. 



25 مجلة الصناعة والتنمية

حصاد الهيئة

*تطبق الشروط واألحكام

20
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 / 
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ج /
ت-

وفوقها

مع بطاقات التجاري
سفرتك على كيفك... تذاكر وكاش

التجاري يمنح عمالئه 12 فرصة للفوز بجوائز ـســفر مع حرية إختيار وجهة وموعد الرحلة، ـشــاملة تذاكر الـســفر وحجز الفندق ومبلغ نقدي، 
باإلضافة إلى دخول السحب لربح كيلو من الذهب.

فقط استخدم أي من بطاقات البنك التجاري  لتزيد فرصك في الربح، كل 10 دنانير تعطيك فرصة لدخول السحب عند استخدام  بطاقتك 
االئتمانية داخل الكويت، وثالث فرص عند اـســتخدام بطاقتك االئتمانية أو بطاقة الـســحب اآللي أو المـســبقة الدفع خارج الكويت. 

يسري العرض لغاية 2018/8/31
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شـــهد شـــهر يونيـــو مـــن العـــام الحالـــي قـــرارات وزاريـــة وإداريـــة ولقـــاءات مفتوحـــة مـــع الصناعييـــن 
حـــددت معالـــم الطريـــق فـــي الكثيـــر مـــن الموضوعـــات العالقـــة التـــي تهـــم القطـــاع الصناعـــي 

والمســـتثمرين فـــي القطـــاع الخـــاص. 

ــا  ــى أهميتهـ ــوف علـ ــا للوقـ ــرارات وتحليلهـ ــك القـ ــم تلـ ــتعرض معكـ ــة" تسـ ــة والتنميـ و"الصناعـ
وفائـــدة تطبيقهـــا بمـــا يعـــزز دور الصناعـــة فـــي دفـــع عجلـــة التنميـــة االقتصاديـــة واالجتماعيـــة 

ــا يحقـــق رؤيـــة كويـــت جديـــدة 2035. وبمـ

إعداد: سالم المهنا

بانوراما صناعية
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اصـــدر معالـــي وزيـــر التجـــارة والصناعـــة رئيـــس مجلـــس إدارة 
ـــة  ـــح الفني ـــد ناصـــر الروضـــان اللوائ ـــة العامـــة للصناعـــة خال الهيئ
الكويتيـــة المحدثـــة للدهانـــات المســـتحلبة والدهانـــات األلكيديـــة 

بقـــرار وزاري رقـــم 2018/14 ، 

حيث نصت المادة األولى من القرار على أنه 

يتم تحديث واعتماد اللوائح الفنية الكويتية التالية:

األصبـــاغ )الدهانـــات المســـتحلبة الجـــزء األول: األصبـــاغ 	 
)الدهانـــات( المســـتحلبة لأعمـــال الداخليـــة )19 /1 - 2018 

 .)KWS

ــاغ 	  ــزء الثانـــي: األصبـ ــتحلبة الجـ ــاغ )الدهانـــات المسـ األصبـ
)الدهانـــات( المســـتحلبة لأعمـــال الخارجيـــة )-2018/2 19 
KWS( تحـــل محـــل الائحـــة الفنيـــة الكويتيـــة )المواصفـــة 

اإللزاميـــة( )م ق ك 19 /1988(

الداخليـــة 	  لأعمـــال  المســـتحلبة  )الدهانـــات  األصبـــاغ 
والخارجيـــة.

ـــدي 	  ـــات الامعـــة(. ذات األســـاس األلكي ـــاغ )الدهان - األصب
ــانة  ــاء والخرسـ ــال البنـ ــة وأعمـ ــة والخارجيـ ــال الداخليـ لأعمـ
)KWS 16 /2018(  تحـــل محـــل الائحـــة الفنيـــة الكويتيـــة 
/ 16( األصبـــاغ  اإللزاميـــة( )م ق ك 1994  )المواصفـــة 

ــة )الدهانـــات الامعـ

األصبـــاغ )الدهانـــات المطفـــأة ذات األســـاس األلكيـــدي 	 
لأعمـــال الداخليـــة )KWS 18  /2018( تحـــل محـــل الائحـــة 
الفنيـــة الكويتيـــة ( المواصفـــة اإللزاميـــة( )م ق ك 18/ 
المطفـــأة ذات األســـاس  )الدهانـــات(   1994( األصبـــاغ 

ــة. ــال الداخليـ ــدي لأعمـ األلكيـ

ونصـــت المـــادة الثانيـــة علـــى أنـــه : "تلغـــي الائحـــة 
ـــاغ  ـــار األصب ـــة )م ق ك 262/ 1988(  طـــرق اختب ـــة الكويتي الفني

)الدهانـــات المســـتحلبة لأعمـــال الداخليـــة والخارجيـــة".

وأشـــارت المـــادة الثالثـــة إلـــى تحديـــث وتغييـــر الصفـــة 
 /884 ك  ق  )م  الكويتيـــة  القياســـية  للمواصفـــة  القانونيـــة 
 KWS884 /(  )2006( إلـــى الئحـــة فنيـــة  )مواصفـــة الزاميـــة
)الدهانـــات نصـــف المعـــة ذات األســـاس  2018( األصبـــاغ 

العامـــة(. )لاســـتخدامات  األلكيـــدي 

وألغـــت المـــادة الرابعـــة جميـــع القـــرارات الســـابقة بشـــأن 
اعتمـــاد اللوائـــح الفنيـــة والمواصفـــات القياســـية الكويتيـــة التـــي 

تتعـــارض مـــع هـــذا القـــرار.

وحـــددت المـــادة الخامســـة مـــن القـــرار تاريـــخ العمـــل 
بمـــا ورد فيـــه مـــن مـــواد بعـــد  النشـــر فـــي الجريـــدة الرســـمية 
والعمـــل بهـــا بعـــد ســـتة شـــهور مـــن تاريـــخ نشـــره وإلـــزام 

الجهـــات المختصـــة تنفيـــذ مـــا جـــاء بـــه مـــن أحـــكام.

اعتماد اللوائح الفنية الكويتية المحدثة للدهانات
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ــس إدارة  ــس مجلـ ــة رئيـ ــارة والصناعـ ــر التجـ ــي وزيـ ــدد معالـ حـ
الهيئـــة العامـــة للصناعـــة قواعـــد وضوابـــط تخصيـــص مواقـــع 
ســـكراب الســـيارات؛ إذ شـــملت الفئـــات المســـتفيدة مـــن 
القـــرار الشـــركات والمؤسســـات واألفـــراد الحاصليـــن علـــى 
ــادر عـــن وزارة  ــيارات صـ ــال ســـكراب سـ ــة أعمـ ترخيـــص مزاولـ
ـــم  ـــة تقيي التجـــارة والصناعـــة وســـاري المفعـــول، ووفـــق أولوي
طلبهـــم بالهيئـــة العامـــة للصناعـــة. علـــى أن تكـــون مـــدة 
التخصيـــص 5 ســـنوات، ويجـــوز تجديدهـــا وفـــق تقديـــر الهيئـــة 

ــر جميـــع شـــروط التخصيـــص والتجديـــد. بعـــد توافـ

وحـــدد القـــرار الـــوزاري الصـــادر عـــن الروضـــان شـــروط 
منـــح التخصيـــص لمواقـــع الســـكراب أن تكـــون التراخيـــص 
ـــاك  الخاصـــة بتلـــك الجهـــات ســـارية المفعـــول، وأال تكـــون هن
ـــة عليهـــا، مـــع عـــدم جـــواز رهـــن  مخالفـــات او مســـتحقات مالي

ـــا. ـــز عليه ـــع أو الحج ـــك المواق ـــى تل ـــي القائمـــة عل المبان

ـــي  ـــوزاري تول ـــرار ال ـــاء فـــي المـــادة الخامســـة مـــن الق  وج
لجنـــة تخصيـــص القســـائم البـــت فـــي الطلبـــات الجديـــدة 
المقدمـــة للهيئـــة للحصـــول علـــى قســـائم ســـكراب الســـيارات 
المتعّلقـــة  القـــرارات  وإصـــدار  المخالفـــات  فـــي  والنظـــر 
بالســـحب والنظـــر فـــي التظّلمـــات التـــي تقـــدم بشـــأن تلـــك 
القـــرارات وفقـــا لإلجـــراءات والنظـــم المتبعـــة فـــي الهيئـــة 
فـــي هـــذا الشـــأن، وال يتـــم النظـــر فـــي طلبـــات التوســـعات 

ــن  ــر مـ ــى أكثـ ــوي علـ ــي او المعنـ ــول الشـــخص الطبيعـ أو حصـ
ــع. موقـ

ويتـــم تحديـــد مقابـــل االنتفـــاع لقســـائم ســـكراب الســـيارات 
وفقـــا لقـــرارات مجلـــس الـــوزراء، وفـــي حـــال إخـــال المخصـــص 
لـــه بـــأي التـــزام مـــن التزاماتـــه الـــواردة بعقـــد التخصيـــص يتـــم 
تطبيـــق الجـــزاءات المقـــررة بالعقـــد وفقـــا لإلجـــراءات المتبعـــة 

ـــذا الشـــأن. ـــة به ـــدى الهيئ ل

ـــاء  ـــي بانته ـــص ينته ـــة أن التخصي ـــادة الثامن ـــي الم ـــاء ف وج
مدتـــه، مـــا لـــم يتـــم تمديـــده أو تجديـــده، كمـــا ينتهـــي بانتهـــاء 
الغـــرض الـــذي تـــم التخصيـــص مـــن أجلـــه، ويجـــوز للهيئـــة منـــح 
مـــدة ثاثـــة أشـــهر للمخصـــص لـــه إلزالـــة المنشـــآت المقامـــة 

وتنظيـــف الموقـــع.

وأشـــارت المـــادة التاســـعة مـــن القـــرار أنـــه عنـــد انتهـــاء مـــدة 
ـــد،  ـــد أو التجدي ـــى التمدي ـــة عل التخصيـــص وعـــدم موافقـــة الهيئ
وكذلـــك فـــي حـــال إلغـــاء الترخيـــص التجـــاري، يلتـــزم المخصـــص 
ــع  ــة جميـ ــه بإزالـ ــخ إباغـ ــن تاريـ ــهر مـ ــال 3 أشـ ــه خـ ــه بإخائـ لـ
المنشـــآت التـــي أقامهـــا علـــى الموقـــع وإعادتـــه للهيئـــة. وفـــي 
حالـــة عـــدم قيامـــه بذلـــك تقـــوم الهيئـــة بإزالتهـــا بالطريـــق اإلداري 
ـــأي  ـــه ب ـــة الرجـــوع علي ـــه، ويحـــق للهيئ ـــة المخصـــص ل ـــى نفق عل

ـــك. ـــى ذل ـــب عل تعويضـــات أخـــرى تترت

 ضوابط تخصيص مواقع سكراب السيارات
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ــي  ــم تقـ ــد الكريـ ــة عبـ ــة للصناعـ ــة العامـ ــام الهيئـ ــر عـ ــه مديـ وجـ
بضـــرورة العمـــل علـــى إزالـــة مخالفـــات القســـائم الصناعيـــة 
الـــواردة فـــي قـــرار المديـــر العـــام، والتـــي حرصـــت فـــي مضمونهـــا 
علـــى إزالـــة المخالفـــات الـــواردة فـــي محاضـــر الضبـــط قريـــن كل 

قســـيمة. 

ــذار  ــه إنـ ــى توجيـ ــام إلـ ــر العـ ــة للمديـ ــرارات اإلداريـ ــارت القـ وأشـ
لبعـــض القســـائم الصناعيـــة ، علـــى أن تتـــم إزالـــة المخالفـــات 
ــًا، وإال  ــا 15 يومـ ــدة أقصاهـ ــي مـ ــذار فـ ــرار اإلنـ ــي قـ ــواردة فـ الـ
فســـيتم اتخـــاذ إجـــراءات أشـــد وفقـــًا للقواعـــد المعمـــول بهـــا. 

كمـــا تـــم إنـــذار بتوقيـــع جـــزاءات إداريـــة أشـــد فـــي حـــال عـــدم إزالـــة 
المخالفـــة الـــواردة وتكليـــف شـــركات أخـــرى بإزالـــة المخالفـــات 
ــيمة  ــق قسـ ــام بغلـ ــر العـ ــدر المديـ ــا أصـ ــًا.  كمـ ــال 15 يومـ خـ
بمنطقـــة الفحيحيـــل الصناعيـــة، وقســـيمة أخـــرى بمنطقـــة 
تكملـــة الشـــويخ وحـــدد قـــرار المديـــر العـــام شـــهرا مـــن تاريـــخ 
اإلغـــاق إلزالـــة المخالفـــات، وإال فســـيتم توقيـــع عقوبـــة أشـــد.  

ـــى  ـــز الشـــفافية والقضـــاء عل ـــر العـــام لتعزي ـــي قـــرارات المدي وتأت
أيـــة مخالفـــات فـــي المناطـــق الصناعيـــة التابعـــة للهيئـــة العامـــة 
للصناعـــة خـــال تلـــك الفتـــرة، وهـــو األمـــر الـــذي يعـــزز ويطـــور 
مـــن قـــدرات الشـــركات العاملـــة فـــي القطـــاع الصناعـــي لتحقيـــق 
ـــاع أقصـــى درجـــات الســـامة للحفـــاظ  ـــة واتب ـــد مـــن اإلنتاجي مزي

ـــى موظفيهـــا.  عل

ه بإزالة مخالفات  قسائم صناعية المدير العام وجَّ

الجمارك تحظر السلع المشابهة للمتفجرات 
حرصـــًا علـــى األمـــن الداخلـــي ومنعـــًا لهـــدر الوقـــت والجهـــد لرجـــال 
ـــى األرواح، أصـــدرت اإلدارة  ـــا للحفـــاظ عل ـــة وســـعيًا منه الداخلي
العامـــة للجمـــارك تعليمـــات جمركيـــة بشـــأن حظـــر اســـتيراد 
ـــك بســـبب  ـــرات، وذل ـــة المشـــابهة للمتفج ـــع الســـلع التجاري وبي
ورود الكثيـــر مـــن الباغـــات فـــي اآلونـــة األخيـــرة لـــإلدارة العامـــة 
للمتفجـــرات تفيـــد بوجـــود أجســـام مقاربـــة لشـــكل المتفجـــرات.

وجـــاء فـــي الكتـــاب الموجـــه مـــن وزارة الداخليـــة إلـــى اإلدارة 
ـــر ســـلبي لمـــا فيهـــا  العامـــة للجمـــارك أن هـــذه الباغـــات لهـــا أث
مـــن إهـــدار الوقـــت والمـــال والجهـــد والتأثيـــر علـــى األمـــن 
الداخلـــي ببـــث الرعـــب واالســـتنفار مـــا يتطلـــب حظـــر اســـتيراد 

ــكل  ــى شـ ــات علـ ــة، أو قداحـ ــكل قنبلـ ــى شـ ــه علـ ــاعات منبـ سـ
ـــر  ـــة، وذخائ ـــل يدوي ـــى شـــكل قناب ـــل، وأكـــواب عل طلقـــات وقناب

ــة.  ــة يدويـ ــور علـــى شـــكل قنبلـ ــات عطـ ــة وزجاجـ متنوعـ
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محضـــر  توصيـــات  علـــى  بنـــاًء 
االجتمـــاع األول للجنـــة التوجيهيـــة 
ــز الدعـــم الفنـــي للمنشـــآت  لمركـ
فـــي  والمتوســـطة  الصغيـــرة 
مجـــاالت التقييـــس الـــذي عقـــد 
خـــال  الكـــــــــويت  دولـــة  فـــــــي 
الفتـــرة مـــن 29 أبريـــل – 1 مايــــــــو 
2018م بإقامـــــــة ورش عمـــــــــل 
ــة ممثلـــي  ــة بمشاركــــ تحضيريـــــــ
الـــدول األعضـــاء، لإلعــــداد لتنفيـــذ 
ــتقصائية  ــة االسـ ــروع الدراسـ مشـ
بالتعـــاون مـــع منظمـــــة األمـــم 
المتحـــدة للتنميـــــــــة الصناعيــــــــة 
المعوقـــــــات  حــــــــول   )UNIDO(
ـــآت الصغيـــرة  التـــي تواجـــه المنشــ
والمتوســـطة فـــــــــي تطبيـــــــــق 

القياسيـــــــــة. المواصفـــات 
ـــة  ـــة العامـــــ ـــت الهيئــــــــــ قامـــــ
للصناعــــــة بتاريـــخ 24 يونيــــو 
2018م بالتعاون مع منظمـــــة 
األمـــم المتحـــدة والصنـــدوق 
ـــة  ـــة وتنميـــ ـــي لرعايــــــ الوطنــــــ
المشروعــــــــــات الصغـيــــــــــرة 
ــذ أولـــى  والمتوســـطة بتنفيــــــ
ورشـــات العمــــــل التعريفيـــــة 
للمشـــروع والـــــذي تـــــــم مـــن 
خالــــــــه توضيــــــــح أهميـــــــة 
ـــآت  ـــذه الدراســـة للمنشــــــ هــــــ
ــة  ــرة والمتوسطــــــــ الصغيـــــــــ
وللجهـــــــات  للمبــــــــادريـــــــــن 
الحكوميـــة والشـــركات الكبـــرى 
ذات العاقـــة واالطـــاع علـــى 
المعوقـــات التـــي تواجههــــــم 

المواصفـــات  تطبيـــق  فـــي 
القياســـية.

وقـــد شـــارك فـــي هـــذه الورشـــة 
ـــة للصناعـــة  مـــن الهيئـــة العامـــ
ـــات  ـــم العاقــــ رئيــــــــس قســـــ
الفنيـــة الدوليـــة  المهندســــة 
ـــان  ـــه الجيعـــــــ ـــاد عبداللـــــ نهـــــــ
ـــد  ـــد خالـــــ ـــدس وليــــ والمهنــــــ
المجنـــي مهندس مواصفـــــات 
ومقاييـــس ومـــن الصنــــــدوق 
ـــة  ـــة وتنميـــ ـــي لرعايـــــــ الوطنـــــ
المشروعــــــــــــات الصغيـــــــــرة 
والمتوســـطة فيصـــل عقـــاب 
القريفـــة ومـــن منظمـــة األمـــم 
المتحـــدة للتنميـــة الصناعيـــة 
المستشـــار أســـامة المليجـــي. 

مركز الدعم الفني
الدعـــم  مركـــز  إنشـــاء  يأتـــي 
الصغيـــرة  للمنشـــآت  الفنـــي 
مجـــاالت  فـــي  والمتوســـطة 
التقييـــس والمتضمـــن اعتمـــاد 
الئحـــة عمـــل المركـــز وثيقـــة 
 ،)BD-152108-01( رقــــــــــــم
إدارة  مجلـــس  لقـــرار  تنفيـــذًا 
ــة  ــة التقييــــــــس الخليجيــــ هيئـ
لـــدول مجلــــــــــس التعــــــــاون 
فـــي  العربيـــة  الخليـــج  لـــدول 
اجتماعـــه الحـــادي والعشـــرين 
مايـــو 2015م(   )الدوحـــة، 21 
توفيـــر  إلـــى  المركـــز  يهـــدف 
الدعـــم الفنـــي فـــي مجـــاالت 
للمنشــــــــــــآت  التقييــــــــــــس 

والمتوسطــــــة،  الصغيـــرة 

أهداف المركز
وذلك لتحقيق التالي:

التعـــرف عـــن كثـــب علـــى 	 
المواصفــــــــات القياسيــــة 
واللوائـــح الفنيـــة وإجـــراءات 
المطابقـــة  مـــن  التحقـــق 
والمعايـــرة. القيـــاس  وعلـــم 

تقليـــل الخســـائر المحتملـــة 	 
فـــي أنظمـــة إدارة الجـــودة 
فـــي المنشــــــــــاة، وذلـــك 
بتأهيلهـــم لتطبيـــق أفضـــل 
ـــة  ـــات الـــــدوليـــــ الممارســـــ
فـــي  الجـــودة  إدارة  فـــي 
منشآتهـــــــم والحصـــــــــول 
علـــى شـــهادات نظـــام إدارة 
الجـــودة ISO 9001 ونظـــم 
البيئيـــة  السامــــــــــة  إدارة 

تنفيذًا لمشرع الدراسة اإلستقصائية بالتعاون مع اليونيدو

"الهيئة" أقامة ورشة معوقات تنفيذ
المشاريع الصغيرة والمتوسطة 

إعداد: م. وليد المجني
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ISO 14001 ونظـــــــــــــــــــام 
إدارة الصحـــة والسامــــــــة 
 OHSAS 18001 ــة المهنيـ
ــادات  ــن شهــــــــــ ــا مـ وغيرهـ
نظـــم اإلدارة ذات العاقـــة.

تطبيــــــــق المواصفــــــــــات 	 
القياسيــــــــــــة واللوائــــــــــح 
الفنيـــة علـــى منتجاتهـــــــــم 

وخدماتهـــــم.
الحصـــول علـــى شـــهادات 	 

المطابقـــة وعامـــة الجـــودة 
إلثبـــات جـــودة خدماتهــــــــم 
ومنتجاتهـــــــــــم، ودعـــــــــــم 

ــا. ــا عالميـ قبولهـ
علــــــــى 	  الحصـــــــــــــــــــــــول 

المعلومـــات والمواصفـــات 
القياســـية الدوليـــة الازمـــة 
لدعـــم التصديـــــــــر للـــدول 

المســـتهدفة.
فيهـــا 	  العامليـــن  حصـــول 

الازمـــة  المهـــارات  علـــى 
فــــــــي  الجــــــــــودة  إلدارة 

. تهم منشـــآ

الفئات المستهدفة:
 الجهـــات الحكوميـــة فـــي  1-

ــاء ذات  ــدول األعضـــــــــ الــــــ
بالمنشـــــــــــآت  العاقــــــــة 
والمتوسطــــــــــة. الصغيـــرة 

المنشـــــــــآت الصغيـــــــــــرة  2-
والمتوســـطة فـــي الــــدول 

األعضـــاء

 حاضنات االعمــــال. 3-

الجهــــــــــــــــات الممولــــــــــة  4-
للمشـــاريع.

 المستهلكين. 5-

خدمات المركز
توفيـــر قواعـــد معلومـــات  1-

متكـــــــــاملــــــــــة حـــــــــول 

القياســـية  المواصفـــات 
الفنيــــــــــــــة  واللوائــــــــــح 
وإجـــراءات التحقـــق مـــــن 
المطابقـــة فـــي الـــــــــدول 

األعضـــاء.

توفيـــر قواعـــد معلومـــات  2-
حــــــــــول  متكـــــــــاملــــــــة 
القياســـية  المواصفـــات 
واللوائـــح الفنيـــة للجهـــات 
الحكوميـــة والجهــــــــــــات 
فــــــــي  الكبـــرى  الخاصـــة 
الـــدول األعضـــاء. )متجـــر 
القياســـية(. المواصفـــات 

توفيـــر قاعـــدة معلومـــات  3-
متكــــــــــــاملــــــــة حـــــــــول 
ــة  ــات القياسيــــ المواصفـ
الفنيــــــــة  واللـــــــوائــــــــح 
وإجـــراءات التحقــــق مـــن 
المطابقـــة فـــــــي الــــــدول 
التـــي يســـتهدف أعضـــــاء 
المركـــز التصديـــر لهــــــــــا 
)دليـــل المتطلبـــات الفنيـــة 
المســـتهدفة  لأســـواق 

للتصديـــر(.

أدلـــــــــة  4- وتنفيـــذ  إعـــداد 
معلوماتيــــــة مبسطــــــــــة 
المتطلبـــــــــات  تشـــــــــرح 
ـــا  ـــة تطبيقهـ ـــة وكيفي الفني

الصحيـــح. بالشـــكل 

معياريـــة  5- نمـــاذج  توفيـــر 
لنظـــــــــام إدارة الجـــــــودة 
الصحـــــــــة  إدارة  ونظـــام 
ــة  ــة المهنيـــــــ والسامـــــــ
السامــــــة  إدارة  ونظـــام 
البيئيـــة لمســـاعدة أعضــــاء 
المركـــز فـــي تطبيقهـــــــــا 

واالســـتفادة منهــــــــا.

تقديــــــــم اإلستشــــــــارات  6-
الفنيـــة لدعـــم حصـــــــول 
ــى  ــز علــــــ ــاء المركــــــ أعضـ
ــة أو  ــهادات المطابقـــــ شـ
عامـــات الجـــودة والتـــي 
ـــودة  ـــى جــــ ـــن علــــ تبرهـــــــ
وخدمــاتهـــــــم. منتجاتهـــم 

إعـــداد الدراســـات الفنيـــة  7-
ــى  ــرف علـــــ ــة للتعـ الازمـ
المعـــــــوقــــــــات التـــــــــي 
ــز،  ــاء المركـ ــه أعضــــــ تواجـ
ــة  ــول الازمـ ــع الحلـ ووضـ

لتجاوزهـــا.

إعـــداد وتنفيـــــــذ برامـــــــــج  8-
تدريبيـــة لزيـــادة مهـــارات 
العامليـــن فـــي المنشـــــآت 
والمتوســـطة  الصغيـــرة 
ــام الجـــــــودة  فـــي أقســـــــ
ـــة  ـــرات.) الخطـــــــــ والمختب
التدريبيـــة لهيئـــة التقييـــس 

لعـــام 2018م(.

إعـــــــــداد وتنفيـــذ برامـــج  9-
توعويـــــــة توضـــح أهميـــة 
ــد  التقييــــــــس والفـــوائــــــ
ــا  ــتحصل عليهــــــ ــي سـ التـ
المنشـــآت الصغــــيـــــــــرة 
والمتوسطة من تطبيـــق 

المختلفـــة. أنشـــطة 

توفيـــر بوابـــة معلومـــات  10-
إلكترونيـــة تفاعليـــة تمكـــن 
ـــن  ـــز مـــــــ ـــاء المركــــ أعضــــ
ـــول  ـــل والحصــــــ التواصـــــ
ــات  ــى كل المعلومــــــــ علـ
ـــا  ـــم توفيرهــــــ التـــي سيتــــ
مـــن المركــــــــز لجميـــــــــــع 
األعضـــاء بطريقــــــة ســـهلة 
ــى  ــة إلـ ــة باإلضافـ وموثقـ
ـــات التواصـــل  ـــر خدم توفي
ـــن  ـــادل المعلومـــات بي وتب
أجهـــزة التقييـــس بالـــدول 

ــاء. األعضـ

 توفيـــر لقـــاءات ســـنوية  11-
بيـــن أعضـــــــــاء المركــــــــــز 
المعنيـــــــــة  والجهــــــــــات 
األعضـــاء  الــــــــدول  فـــي 
لتسهيــــــــــل التواصـــــــــل 
ـــح الجهـــود  بينهـــم وتوضي
التـــــــــي  والمـمارســـــــات 
بذلـــت لتطويـــــــــر جـــــــــودة 
منتجاتهـــــــم وخدماتهـــم.
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شـــاركت دولـــة الكويـــت وهيئـــة 
ـــدول مجلـــس التعـــاون  التقييـــس ل
لـــدول الخليـــج العربيـــة الهيئـــات 
فـــي  المماثلـــــــــة  والمؤسســـات 
بيـــوم  احتفالهـــا  العالـــم  دول 
الـــذي  العالمـــي  المترولوجيـــا 
يصـــادف يـــوم الــــ20 مـــن شـــهر 
احتفـــل  حيـــث  عـــام،  كل  مايـــو 
العالـــم بـــه تحـــت شـــعار " التطـــور 
الوحـــدات  لنظـــام  المســـتمر  

.")SI Unit  ( الدولـــي 

”)SI Unit( بمناسبة اليوم العالمي للمترولوجيا وتحت شعار “التطور المستمر لنظام الوحدات الدولي

الخصيبي :تغير تاريخي على النظام
الدولي للوحدات نوفمبر المقبل

وبهـــذه المناســـبة توجـــه  األمين 
ــدول  ــة التقييـــس لـ ــام لهيئـ العـ
مجلـــس التعـــاون لـــدول الخليـــج 
األســـتاذ  ســـعادة  العربيـــة 
ســـعود بـــن ناصـــر الخصيبـــي 
ـــًا:   بكلمـــة بهـــذه المناســـبة قائ
إلـــى  أتقـــدم   أن  لـــي  يطيـــب 
ــات  ــي هيئـ ــن فـ ــع العامليـ جميـ
التقييــــــس الوطنيــــــــــة فــــــي 
ـــل عـــام،  الـــدول األعضـــاء بشكـــ
والعامليـــن منهــــــم فـــي نشـــاط 
ـــاص  ـــل خـــــ ـــا بشكــــ المترولوجي
بخالـــص التهنئـــــــــة وأطيــــــب 
المناســـبة،  بهـــذه  التمنيـــات 
مؤكـــدًا علـــى دور المترولوجيـــا 
الحيـــوي فـــي مختلـــــــف أوجــــه 
وال سيــمــــــا  اليوميـــة  الحيـــاة 
ـــي  ـــدات الدولـــــــ ـــام الوحــــ نظــــــ

.)SI Units(

تقنيات القياس

ــام الدولـــي للوحـــدات  إن النظـ
)SI( هـــو مجموعـــة الوحـــدات 
المقبولـــة لجميـــع تطبيقــــــات 
ــاء  ــع أنحـ ــي جميــــــ ــاس فـ القيـ
ـــم إعطـــاؤه  ـــذ أن ت ـــم. ومن العال
اســـم )SI( منــــــــــذ 60 عاًمـــا 
علـــى  االتفـــــاق  تـــم  تقريًبـــا، 
إدخـــال التحســـينات عليـــه كلمـــا 
كان ذلـــك ممكنـــًا لاســـتفادة 
مـــن التقـــدم العلمــــــي فـــي 
تقنيـــات القيـــــــاس وللوفـــــــاء 
بالمتطلبـــات الجديـــــــدة فـــي 

مجـــال القيــــــاس.

وفــــــي نـــــوفمبـــــــر القـــــــادم 
ـــع  ـــن المـــتـــــوقـــ 2018م، مـــــ
العـــام  المؤتمــــــر  يوافـــق  أن 

لــــــــأوزان والـمقـــــايــيـــــــــــس 
ــن  ــد مـ ــى واحــــــــ )CGPM( علـ
أهـــم التغييـــرات علـــى النظـــام 
ـــذي  ـــي للوحـــدات )SI( وال الدول
ســـيعتمد علـــى مجموعـــة مـــن 
بـــكل  المرتبطـــة  التعريفـــات 

قوانيـــن الفيزيـــاء.

تغير تاريخي

نحـــو  التاريخـــي  التغييـــر  هـــذا 
الطبيعـــــــــة  اســـتخدام قوانينــــ 
فــــــــــــــي   )laws of nature(
الرابـــط  ســـينهي  التعريفـــات 
بيـــن النظـــام الدولـــي للوحـــدات 
)SI( والتعريفـــات القائمـــة علـــى 
 physical( المقيـــاس المـــادي

.)artefacts

وســـيتم ربـــــــط الكيلوغــــــــرام 
لثابـــت  الدقيقـــة  بالقيمـــة 
 )Planck constant( بانـــك 
بــــــــداًل مـــن النمـــوذج األولـــي 
بعـــد  للكيلوغـــرام،  الدولـــي 
ــي  ــام الدولـ ــة للنظـــــــ مراجعـــــ
للوحـــدات )SI(، كمـــا هـــو مقـــرر 
العـــام  المؤتمـــر  قبـــل   مـــن 
لـــأوزان والمقاييـــــــس األول 
فـــي  عقـــد  الــــــذي   )CGPM(
ــام 1889م. ــس عـ ــة باريـ مدينـ

إن وحـــدة الكتلـــة “الكيلوغـــرام” 
األساســـية  الوحـــدات  مـــن 
الدولـــي  للنظـــــــام  الســـبعة 
للوحـــدات )SI( التـــي ال يـــزال 
تعريفهـــا  يعتمـــد على النموذج 
المحفـــوظ  المـــادي  األولـــي 
المكتـــب  مقـــر  فـــي  حاليـــًا 

إعداد: م. وليد المجني
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الدولـــي لـــأوزان والمقاييـــس 
ــة باريـــس،  ــي مدينـ BIPM(( فـ
ـــف  ـــذا التعري ومـــن مســـاوئ ه
ــة  ــة قطعـ ــى كتلـ ــير إلـ ــه يشـ أنـ
مادتــــي  مــــــــن  مصنوعــــــة 
الباتينيــــــــــوم والريديـــــــــوم، 
يمكـــن  ال  وبحكـــم طبيعتهـــا 
أن تكـــون مســـتقرة تمامـــا مـــع 

مـــرور الزمـــن.

طموح الدول

وأضـــاف لقــــــــد كان طمـــوح 
الـــدول علـــى مـــدار أكثـــر مـــن 
المتـــري  للنظـــام  عـــام   200
فـــي توفيـــر عالميـــة الوصـــول 
إلـــى األســــــــاس المتفــــــــــق 
العالميـــة.  للقياســـات  عليـــه 
ـــف المتوقـــع  وســـتكون التعاري
أن يتـــم االتفـــاق عليهــــا فـــي 
نوفمبـــر  2018م خطـــوة أخـــرى 
الهـــدف.  هـــذا  تحقيـــق  نحـــو 
نتائـــج  إلـــى  تســـتند  وهـــي 
البحـــث فـــي طـــرق القيـــاس 
اســـتخدمت  التـــي  الجديـــدة 
كأســـاس  الطبيعـــة  الظواهـــر 
للمعاييـــر األساســـية للقيـــاس، 
االهتمـــام  تركيـــز  تـــم  وقــــــد 
ــذه  ــون هـ ــان أن تكـ ــى ضمـ علـ
ـــة  ـــدة متوافق ـــات الجدي التعريف
مــــــع التعريفـــــــات الحاليــــــــة 
التغييـــر،  تنفيـــذ  وقـــت  فـــي 
ــر  ــرات غيـ ــون التغييــــ وستكـــــــ
ملحوظـــة للجميـــع باســـتثناء 
المســـتخدمين الذيـــن يتطلـــب 
عملهـــم تحقيـــق وحـــدة القيـــاس 

.)  Units Realization  (

فـــي  التغييــــــــرات  هـــــــذه  إن 
تعريـــف وحـــــــدات القيـــــــــاس 
الدوليــــــــــــة )SI( لهـــــــــا ميـــزة 
كونهـــا قـــادرة علـــى مواكبـــة 
التطـــورات المســـتقبلية فـــي 

أساليـــــــب القيـــــــاس لتلبيـــة 
ــن  ــات المستخدميــــــ احتياجـــــــ
فـــــــي الـــمستــقبـــــــــل ألنهـــا 
إلـــى  راســـخ  بشـــكل  تســـتند 
ــوف  ــاء، وسـ ــن الفيزيـــــــ قوانيـ
ـــدة  ـــات الجدي تســـتخدم التعريف
 Natural( الطبيعـــة  “قواعـــد 
إلنـــشــــــــــــــاء   )Phenomena
قواعـــد القيـــاس” والتـــي تربـــط 
المقاييـــس  فـــي  القياســـات 
تلـــك  مـــع  والكميـــة  الذريـــة 
المســـتوى  علـــى  الموجـــودة 

الماكروســـكوبي.

تطور علمي

ـــى إن تســـارع التطـــور  وأشـــار إل
ــاالت،  ــي كل المجـ ــي فـ العلمـ
معاييــــــــــر  توفيــــــــر  يتطلـــب 
قيـــاس وطنيـــة بتكنولوجيـــات 
التوجهـــات  تــدعــــــــم  جديـــدة 
فـــي  الجديـــدة  التكنولوجيـــة 
جميـــع المجـــــــاالت، األمــــــــر 
إلـــى  بـــدوره  ســـيؤدي  الـــذي 
كبيـــرة  مســـتقبلية  تحديـــات 
لتوفيـــر مثـــل هـــذه القياســـات.

تعزيز القدرات

وفيمـــا يتعلـــق بإنجـــازات هيئـــة 
الخصيبـــي   أشـــار  التقييـــس، 
إلـــى أن الهيئـــة حققـــت فـــي 
مختلـــف األنشطــــــــة ومنهـــا 
وذلـــك  المترولوجيـــا  نشـــاط 
القـــدرات  تعزيـــز  خـــال  مـــن 
ــاء  ــدول األعضــــ ــة للــــــ الفنيــــــ
بهـــدف رفـــع كفـــاءة مختبـــرات 
ــول  ــة والوصـ ــاس الوطنيـ القيـ
بقـــدرات القيـــاس والمعايـــرة 
)CMCs( لديهـــا إلـــى االعتـــراف 

الدولـــي.

تجمع خليجي

وقـــال تـــم إنشــــــــاء التجمـــع 
الخليجــــــــي للــمتــرولــــوجيــــــــا 
ــم  ــذي تــــــــ )GULFMET( الـــــــ
كهيئـــة  دوليـــًا  بـــه  االعتـــراف 
 )RMO( ـــا ـــة للمترولوجي إقليمي
ــول  ــة الوصــــــ ــون منصــــــ ليكـ
لقـــدرات  الدولـــي  لاعتـــراف 
 )CMCs( القياس والمعايــــــرة
وفقـــًا لترتيبــــــــــات االعتـــراف 

.)CIPM MRA الدولـــي 

قاعدة بيانات

وأضــــــــــــاف أن  نــشــــاطـــــــات 
ـــرًا  التجمـــع إكتســـبت زخمـــًا كبي
مـــن حيـــث عـــدد المقارنـــات 
البينيـــة الدوليـــة المســـجلة فـــي 
قاعـــدة البيانـــات فـــي  المكتـــب 
الدولـــي لـــاوزان والمقايـــس 
)BIPM(، ومراجعـــــــة قـــدرات 
 )CMCs( القيـــاس والمعايـــرة
المتـــــــرولوجيـــــــا  لهيئـــــــــات 
ــة  ــرى، وفعاليـ ــة األخـ اإلقليميـ
لجانـــه الفنيــــــــة والــــــدعــــــــم 
الدولـــي الـــــــــذي يتلقــــــــــــــاه 
ـــب  ـــن المكتـــــــ وخصوصـــًا مـــــ
الدولـــي لـــاوزان والمقاييـــس 
)BIPM( والهيئـــات االقليميـــة 

المماثلـــة.

وبـــارك الخصيبـــي للعامليـــن 
فـــي نشـــاط المترولوجيـــا مـــن 
الـــدول األعضـــاء هـــذا اليـــوم 
الجهـــود  بـــه  نســـتذكر  الـــذي 
الكبيـــرة التـــي يبذلهـــا العاملـــون 
فـــي نشــــــــــــاط المترولوجيـــا 
لتوفيــــــــر قيــــاســــــــــات ذات 
موثوقيـــة ومصداقيـــة عاليـــة 

ــًا. ــا دوليـ ــرف بهـ معتـ
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ملف التقييس

"هيئة الصناعة" تبارك تعيين

سعود الخصيبي أمينًا عامًا
لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون

تبـــارك الهيئـــة العامـــة للصناعـــة لســـعادة األخ الفاضـــل/ ســـعود 
بـــن ناصـــر الخصيبـــي بمناســـبة توليـــه منصـــب األميـــن العـــام 
لهيئـــة التقييـــس لـــدول مجلـــس التعـــاون لـــدول الخليـــج العربيـــة 
ـــدول  ـــاون ل ـــس التع ـــام لمجل ـــن الع ـــي األمي ـــرار معال بموجـــب ق
الخليـــج العربيـــة الدكتـــور عبـــد اللطيـــف الزيانـــي رقـــم 6/92 
بتاريـــخ 12/4/2018م القاضـــي بتعيينـــه أمينـــًا عامـــًا لهيئـــة 
التقييـــس اعتبـــارًا مـــن 28 أبريـــل 2018م، وذلـــك خلفـــًا لمعالـــي 
األســـتاذ نبيـــل بـــن أميـــن مـــا )أبريـــل 2012م- أبريـــل 2018م(، 
ــا  ــز وجـــل أن يســـدد خطاكـــم ويوفقكـــم لمـ داعيـــن المولـــى عـ

فيـــه خيـــر وصـــاح لألمـــة اإلســـامية.

سيرة ذاتية

سعــــــــادة الفاضـــــــل ســـعود 
الخصيبـــــــي حاصــــــل علــــــــى 
فـــــــي  الماجستيـــــــر  شـــهادة 
ـــل  ـــة هيـــ االقتصـــاد مـــن جامع
فـــي المملكـــة المتحدة، ونــــــال 
قبلهـــا درجــــــــة البكالوريـــوس 
فـــي  كارديـــف  جامعـــة  مـــن 

المتحـــدة. المملكـــة 

ــد مـــن  ــد تـــدرج فـــي العديـ وقـ
المناصـــب اإلداريـــة المهمـــة 
منهـــا مديـــر مركـــز اإلحصـــاء 
عمـــان،  بســـلطنة  الصناعـــي 
التخطيــــــــط  دائــــــــرة  ومديـــر 
الصنـــــاعــــــــي والدراســـــــــات، 
ومديـــر عـــام المديريـــة العامـــة 
للمواصفـــــــات والمقاييـــــــس 
بـــوزارة التجـــارة والصناعــــــــــة 
عضـــوًا  وقتهـــا  كان  حيـــث 
فـــي المجلـــس الفنــــي لهيئـــة 
ــس  ــدول مجلــــ ــس لـــــــ التقييـ
ــه  ــم تعيينـ ــا تـــــــ ــاون، كمـ التعـ

فـــــــي 02 نوفمبــــــــر 2014م 
مديـــرًا عامـــًا للمديـــــــرية العامـــة 
للمنظمــــــــات والعاقـــــــــات 
التجـــارة  بــــــــــوزارة  التجاريــــــــة 
والصناعـــة واســـتمر فـــي هـــذا 
ــه  ــرار تعيينـ ــى قـ ــب حتـ المنصـ
ــًا لهيئـــة التقييـــس. ــًا عامـ أمينـ

مشاركة فعالة

ـــد  وشـــارك ســـعادته فـــي العدي
مـــن المحافـــل والمناســـبات 
ـــة فـــي  ـــة المتخصصــــ الدوليـــــ
 ISO،( شـــؤون التقييـــس مثـــل

CODEX، IEC( وغيرهـــا.

خبرة طويلة

يســـهم  أن  المؤمـــل  ومـــن 
ــعادة الفاضـــل ســـعود بـــن  سـ
ناصـــر الخصيبـــي مــــــن خـــال 
خبرتـــه الطويلـــة فـــي مجـــــال 
التقييـــــــس فــــــــــي مواصلـــــة 
فـــي  تحقـــق  الـــذي  النجـــاح 

الهيئـــة خـــال فتـــرة األمنـــاء 
إلـــى  باإلضافـــة  الســـابقين، 
ـــز مســـيرة  االســـتمرار فـــي تعزي
العمـــل الخليجـــي المشتـــــــرك، 
ـــة  ـــة التحتيــــ ـــق البنيـــــ وتحقيــــــ
للتقييـــس والجــــــــودة فـــــــي 
ـــر  ـــاء وتطويـــ ـــدول األعضـــــ الـــــ
أعمـــال الهيئـــة بمــــــا يحقـــــق 
ــداف  ــات واألهــــ التطلعـــــــــــــــ

المنشـــــــــودة.

هيئة التقييس في سطور

ـــة  ـــر أن هيئـــــ ـــر بالذكـــــ جـــــديـــــ
ـــس  ـــدول مجلــــــ ـــس لـــــ التقييـ
التعــــــــــاون لــــــــدول الخليــــــــج 
العربيـــة هـــي هيئـــة إقليميـــة 
أنشـــئت بقـــرار مــــن المجلـــس 
األعلـــى لمجلـــــــس التعـــــــاون 
لـــدول الخليـــج العربيــــــــة فـــي 
دورته )22( )مسقــــــط، 30-31 
وباشـــــرت   ،)2001 ديســـمبر 
أعمالهـــا فـــي شهــــــــر مايـــــــــو 
ــة  ــا فـــي مدينـ 2004م ومقرهـ

العربيـــة  بالمملكـــة  الريـــاض 
الســـعودية.

الدول األعضاء

ـــة فـــي عضويتهـــا  وتضـــم الهيئ
ســـبع دول هـــي دول مجلـــس 
)اإلمـــارات  الســـت  التعـــاون 
مملكـــة  المتحـــدة،  العربيـــة 
العربيـــة  المملكـــة  البحريـــن، 
الســـعودية، ســـلطنة عمـــان، 
دولـــة قطـــر، دولـــة الكويـــت( 
الجمهوريـــة  إلـــى  باإلضافـــة 
اليمنيـــة التـــي انضمـــت فـــي 

2010م. ينايـــر 

وتهـــدف الهيئـــة إلـــى توحيـــد 
ــة  ــس المختلفـ ــطة التقييـ أنشـ
ومتابعـــة تطبيقهـــا وااللتـــزام 
بهــــــا، بالتعـــــــاون والتنســـيق 
مـــع أجهـــزة التقييـــس الوطنيـــة 
لرفـــــــع  األعضـــــــاء  بالــــــدول 
ــات  ــية الصناعـ ــاءة وتنافسـ كفـ
الخليجيـــة وتطويـــر قطاعاتهـــا. 
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ملف التقييس

عقــــــــدت اللجنـــــــــة الفنيـــــــة 
المشـــكلة لمراجعـــة وتحديـــث 
ــة  ــات الخاصـــــــــــ المواصفـــــــــ
ــاني  ــوق الخرســـــــــــــ بالطابـــــــــ
المصمـــت اجتماعهـــا الثالـــث 
بالهيئـــــــة العامـــــــة للصناعـــة 
الماضـــــي  يونيــــــــو  خــــــــال 
بمشـــاركة وفــــد مـــن الهيئـــة 
ممثــــــــًا فـــــــي مهنــــــــــدس 
ــس  ــات ومقـــــاييـــــ مواصفـــــــ
اختصاصـــي أول م. عبيـــر عبـــد 
للجنـــة  مقـــررًا  العنـــزي  اللـــه 
ـــودري  ـــي الفــــ ـــدس علــ والمهن
مـــن مختبـــــــر مـــــــواد البــنــــــاء 
ومهنــــــدس قســــــم تنميــــــــة 
الجـــودة المهندســــــة مريـــــــــم 

مصعـــــب المطيـــري .

ــة خـــــــــال  ــت اللجنــــــ واتفقـــــ
ــل  ــى تعديــــ ــا علـــــــ اجتماعهـــــــ
جميـــع بنــــــــود المواصفـــــــــــة 
بحيـــث يتـــم اســـتبدال كلمـــة 
الطـــوب االســـمنتي بالطـــــــوب 
تعديـــل  وكذلـــك  الخرســـاني 
عـــدد مـــن الفقـــرات تمثلـــت 
فـــي : " الـــذي يســـتعمل فـــي 

خالل إجتماعها الثالث بـمقر الهيئة بحضور ممثلي جهات حكومية

اللجنة الفنية لمواصفات الطابوق الخرساني
المصمت أقرت عدة تعديالت جوهرية

بنــــــــاء الحوائـــــــط )الداخليـــة أو 
الخارجيـــة م1( ســــــــواء."

كمـــــــا تـــــم خــــــــال االجتمـــاع 
وضـــــــع ماحظـــــــــة: يمنـــــــــع 
اســـتخدام الطابـــوق الخرســـاني 
للحوائــــــــط الخارجيـــــــة فــــــي 
ــتخدام  ــدون اسـ ــاني بــــــ المبـــــ
نظـــام عـــزل حـــراري مناســـب 
ومطابــــــــق الشتــــراطـــــــــات 
ومواصفـــــــات وزارة الكهربـــاء 

والمـــاء.

تعديات مهمة

وباإلضافــــة إلـــى التعديـــات 
الســـابق ذكرهــــا تـــم تعديـــل 
فقــــــــرات أخـــــــرى تشتـمــــــل 
علـــى مصطلحـــات وتعاريـــف 
ــة  حيـــث تـــم تعريــــف الطابوقـ
الخرســـانية بأنهـــا وحـــدة البنـــاء 
باإلضافـــة إلــــــى أن إنتاجيــــــــة 
ـــن الطـــوب الخرســـاني  عـــدد مــ
المصمـــت لـــــــه نفـــس خـــواص 
والخلـــط الخرســـانية وطريقـــة 

اإلنتـــاج والمعالجـــة.

وقـــد تـــــــم تعديـــــــل الفقــــــــرة 
التاليـــــــة فــــــي بنــــــــد )5/1/1( 

األســـمنت لتكـــون " يجـــب أن 
يكـــون األســـمنت المســـتعمل 
فـــي صنــــــاعــــــــة الطــــــــــوب 
االســـمنتي المصمــــــت مـــن 

ــدي....." ــوع البورتانــ النـ

ـــل  ـــة تعدي ـــك أقـــرت اللجن وكذل
الفقـــــــــــرة فــــــي بنـــد )5/1/2(  
ـــى: "يجـــب أن  ـــي تنـــص عل والت
يكـــون مـــن المـــواد الطبيعيـــة 
المتدرجـــــــــة والتــــــي تشـــمل 
ــركام أو  ــر الـ ــج كسـ ــركام )ناتـ الـ
ـــوخ أو كســـر  ـــج كســـر الصلب نات

ــر( والرمـــل. الحجـ

مواد طبيعية

ـــى أن هـــذه  ـــة إل وأشـــارت اللجن
ــة  ــة المتدرجـ ــواد الطبيعيــــ المـ
نظيفـــــــة  تكـــون  أن  يجـــب 
وخاليـــة مـــن المـــواد الضـــــــارة 
ــى  ــر علـ ــن أن تؤثــــ ــي يمكـــ التـ
والتـــي  الخلطـــة  تماســـك 
تطابـــق المواصفـــــة الخليجيـــة 
 GSO 1809,الخاصة بالركــــــام

""BS 882, ASTM C33

كمــــــــا تقدمـــــــت المهندســـــــة 
فاطمـــة نصــــــــــر العصفــــــور 

ممثـــــل معهــــــــــد الكويــــــــت 
بمقتـــرح  العلميـــة  لأبحـــاث 
"المـــواد  كلمـــــــة  إضافـــــــة 
ـــد 5/1/2  ـــى )البن ـــة" ال المصنع
الـــركام( حيـــث أفـــادت بوجـــود 
بهــــــــا معهــــــد  قـــام  دراســـة 
العلميـــة  لأبحـــاث  الكويـــت 
يمكـــــــن  مـــــــواد  بتصنيــــــــع 
ـــة  ـــام للخلطــــ اضافتهـــا كــركــــــ
وجـــاٍر حاليـــا تصنيعهـــا بعـــدد 
مـــن المصانـــع، وتـــم االتفـــاق  
المهندســـة  تقـــوم  أن  علـــى 
ــة  ــن الدراسـ ــخة مـ ــر نسـ بتوفيـ
لدراســـتها  اللجنـــة  ألعضـــاء 
ومـــن ثـــم االتفـــــــــاق علـــــــى 
إمكانيــــــة اضافتهـــــــــا للبنــــــــد 

الســـابق.

وقـــد استعـــــرضت اللجنـــة  فـــي 
مقترحـــات  إجتماعهـــا  بدايـــة 
ــغال  ــاع ووزارة األشـ وزارة الدفـ
العامــــــــــة فيمـــــــــا يتعلــــــــق 
ــة  ــة القياسيــــــــــــ بالمواصفـــــــ
الكويتيـــة الخاصـــة بالطابــــــــوق 
الخـــــرســـانــــــــي المصمـــــت " 

.GSO1910/2012 KWS

إعداد: م. وليد المجني
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لقاء العدد
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37 مجلة الصناعة والتنمية

لقاء العدد

إدارة  مجلـــس  عضـــو  يؤكـــد 
غرفـــــــــة تجـــــــارة وصناعـــــــــة 
الكويـــت عبداللــــــــه نجيــــــــب 
المـــــــــال أن غرفـــــــــة تجـــــــارة 
وصناعة الكويت حريصــــة كل 
الحـــرص علـــى دعم االقتصــــــاد 
والتجـــارة والصناعـــــــــة فـــــــــي 
الكويـــت، وعلـــى حـــل العقبـــات 
ـــه  ـــد تواج ـــي قـــ والمشـــاكل الت
االقتصـــاد الكويتـــي، مؤكــــــــدًا 
نجـــاح الغرفـــة فـــي حــــل الكثيـــر 
ــي كانـــت  ــات التـ ــن المعوقـ مـ
ــاع  ــق قطــــــ ــرض طريــــــ تعتـــــ
زالـــت  مـــا  بينمـــا  االعمـــــال، 
ـــات  ـــل وعقبــ ـــاك مشاكـــــ هنـــــ
بحـــاجـــــــة إلـــى تشريعــــــــــات 

وقوانيـــن جـــادة لحلهـــا.

مجتمع حرفي 

ويضيــــــــــــــف أن القطــــــــــــاع 
الصناعـــي يعتبــــر مـــن أهــــم 
القطاعـــات التـــي يجـــب دعمهـــا 
أن  خاصـــــــــة  وتشجعيهــــــــــا، 
المجتمـــع الكويتـــي ُعـــرف منـــذ 
نشـــأته بأنـــه مجتمـــع حرفـــي 
وصناعـــــــي، فالرعيــــــل االول 
نجـــح فـــي صناعـــة القـــوارب 

والعديـــــــــد مـــــــن الصناعـــــــات 
الحرفيـــة اليدويـــة الــــتي تؤكد أن 
ـــل  ـــو حصــ القطـــاع الصناعـــي ل
علـــى الدعـــم الـــازم لتجاوزنـــا 
دول الخليـــج بمراحـــل، خاصـــة 
ــراه اليـــوم مـــن نجـــاح  ــا نـ أن مـ
ــات  ــة منتجـ ــال صناعـ فـــي مجـ
األلبــــــان فـــي إحـــــــــدى دول 
الخليجـــي  التعـــاون  مجلـــس 
ـــة إنمـــا  ـــى العالمي ووصولهـــا إل
يقـــف وراءه الدعـــم الحكومـــي 
فـــي هـــذا البلـــد لهـــذه الصناعـــة 
مـــن خـــال توفيـــر األراضـــي 
المـــادي  والدعـــم  والتخزيـــن 
ــواء. ــد سـ ــى حـ ــوي علـ والمعنـ

قضايا صناعية

أن لجنـــة  أكـــد كذلـــك  المـــا 
بغرفـــة  والعمـــل  الصناعـــة 
ـــت تعـــي  ـــة الكوي تجـــارة وصناع
القطـــاع  دور  أهميـــــة  جيـــدًا 
الخـــاص فـــي دعـــم االقتصـــاد 
ـــا تســـعى  ـــذا فإنهــــ ـــي، ل الكويت
دائمـــًا إلـــى حـــل الكثيـــر مـــن 
وتحقيـــق  الصناعـــة  قضايـــا 
العديــــــــد مـــــــــــن اإلنجـــــازات، 
علـــم  تعلـــم  أنهـــا  خاصـــة 

مـــن  الكثيـــر  بـــأن  اليقيـــــــن 
قادريـــن  غيــــــر  الصناعييـــن 
علـــى التوســـع فـــي صناعاتهـــم 
للعديـــد مـــن األســـباب التـــي 
شـــح  رأســـها  علـــى  يأتـــي 
االراضـــي الصناعيـــة، وذلـــك 
ــت  ــن أن الكويـ ــم مـ ــى الرغـ علـ
شاســـعة  مســـاحات  لديهـــا 

الفضـــاء. األراضـــي  مـــن 

تحديات وحلول

ــا  ــاك قضايـــ ــف :"هنــــــ ويضيـ
تواجــــــــه  وتحديـــات  روتينيـــة 
الصناعييـــن، ليـــس فقـــط فـــي 
موضـــوع القســـائم الصناعيـــة 
المتعلقــــــة  اإلجــــــــــراءات  أو 
باســـتيراد منتجـــات الصناعـــة 
مــــــــع  األخـــــــرى  والمشـــاكل 
الجمـــارك والموانـــئ، بـــل إن 
هنـــاك أمـــورًا أخـــــرى تتعلـــق 
بصعوبـــة إيجـــــــــاد األيـــــــــدي 
ــة  ــة والحرفيــــ ــة الفنيــــــ العاملـ
التـــي أصبحنـــا نجــــد صعوبـــة 
علـــى  الحصـــول  فـــي  كبيـــرة 
ــا ســـواء  ــيرات دخــــــول لهـ تأشـ
الداخليـــــــة  مـــن قبـــــــل وزارة 
أو تصاريـــح عمـــل مــــن قبـــل 

الحلول المطلوبة 
ال يجب أن تتم 

من خالل الضرائب 
أو رفع اسعار 

القسائم الصناعية

 الصناعة بحاجة 
إلى الدعم ال إلى 

زيادة التكاليف 
المترتبة عليها

 يجب على القطاع 
الخاص تبني 

مشاريع متميزة 
مثل مشاريع 

الطاقة المتجددة 
والطاقة الشمسية

متفائلون برؤية 
الشيخ ناصر 

المتعلقة بتطوير 
الجزر ومدينة 

الحرير

خاص - الصناعة والتنمية : 
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ــذه  ــؤون، وهـــــــــــ وزارة الشــــــــ
ــو  ــل نمـ ــات تعرقـ ــا تحديــــ كلهـ
بشـــكل  بالكويـــت  الصناعـــة 

عـــام".

تكلفة منخفضة

ويـــرى المـــا أن الكويـــت تمتـــاز 
بـــأن الرســـوم المفروضـــة علـــى 
األراضـــي الصناعيـــة باإلضافـــة 
إلـــى رســـوم الكهربـــاء والمـــاء 
ــن  ــر مـ ــل بكثيـ ــت أفضـ ــا زالـ مـ
ــاك  ــدول، وهنـ ــن الـ ــد مـ العديـ
ــدم اإلخـــال  ــة بعـ ــود دائمـ وعـ
ـــة،  ـــاء الصناعي بتســـعيرة الكهرب
كمـــا وأنهـــا تمتـــاز بموقعهـــا 
االســـتراتيجي بيـــن أكبـــر دولتين 
ـــة  ـــة ســـكانية عالي ـــا كثاف لديهم
العـــراق وإيـــران، ومـــن ثـــم فـــإن 
نجـــاح القطـــاع الصناعـــي فـــي 
إيجابيـــًا  سيســـتفيد  الكويـــت 

مـــن أســـواق هـــذه الـــدول.

طموحات القطاع الصناعي

وُيعّلـــق الملـــــــا آمـــااًل كبيـــرة 
علـــى الجهـــــــــود والتجــــــــارب 

الحكوميـــة الجـــادة الراميـــة إلـــى 
ـــدة،  ـــة جدي إنشـــاء مـــدن صناعي

طموحات صناعية

ويؤكـــد عضـــو غرفـــة التجـــارة 
والصناعـــة عبـــد اللـــه المـــا  أن 
طموحـــات القطـــاع الصناعـــي 
فـــي الكويـــت ال تقتصـــر علـــى 
إيجـــاد هـــذه المناطـــق أو المدن 
الصناعيـــة، بقـــدر حاجتهـــا إلـــى 
ـــة،  ـــاد التســـهيات الصناعي إيج
فالعمليـــــــة ال تقتصـــر علـــى 
فحســـب،  األراضـــي  توفيـــر 
وإنمـــا يجـــب توفيـــر تســـهيات 
بينهــــــــــا  مــــــــن  مسانـــــــــدة 
ــة  ــة المهنيـ ــتقطاب العمالـ اسـ
خاصـــة  والمدربـــة،  المؤهلـــة 
تتحـــدث  باتـــت  الحكومـــة  أن 
مؤخـــرًا عـــن التركيبـــة الســـكانية 
وضـــرورة إيقـــاف التاشـــيرات 
مـــن  الرغـــم  علـــى  الجديـــدة، 
يفتقـــد  المحلـــي  الســـوق  أن 
وجـــود العمالــــــــــة القــــــــادرة 
والمؤهلـــــــــة للعمــــــــل فــــــي 

القطـــاع الصناعـــي.

وقـــال : "يجـــب دعـــم االقتصـــاد 
المواطنيـــن  وتســـهيل عمـــل 
الخـــاص، والشـــك  بالقطـــاع 
أن جميـــع الجهـــات الحكوميـــة 
) وزارة التجارة-هيئـــة الصناعـــة-

البنـــك الصنــاعــي..وغيرهـــــــا( 
أجـــل  مـــن  جاهــــــدة  تعمـــل 
محاولـــة إنهــــــــاء المعوقــــات، 
فـــي  ليســـت  فالمشـــكلة 
ــا  بعـــض هـــذه الجهـــات، وإنمـ
تكمـــن المشـــكلة فـــي بعـــض 
القـــــــــرارات والتشريعــــــــــــات 
ــة  ــى تنميـ ــاعد علـ ــي ال تسـ التـ
فالكثيـــر  الصناعـــي،  القطـــاع 
مـــن الصناعـــات تعانـــي مـــن 
أمريـــن، األول هـــــــو نقــــــــص 
الجيــــدة،  الفنيــــــــة  العمالـــة 
والثانـــي األراضـــي الصناعيـــة، 
ـــي  ـــع تعان ـــر مـــن المصان فالكثي
مـــن توفـــر المســـاحات الازمـــة 
حتـــى  وللتخزيـــن،  للصناعـــة 
تعرضـــت  قـــد  جميعـــًا  أنهـــا 
لمخالفـــات مـــن البلديـــة، فـــي 
ظـــل عـــدم وجـــود تصـــور عـــام 
للحلـــول المتكاملـــة كالطـــرق 
والمخـــازن وســـكن العامليـــن 

بالمصانـــع".

ضريبة القيمة المضافة

ــدث  ــذي تتحـ ــت الـ ــي الوقـ وفـ
فـــرض  عـــن  الحكومـــة  فيـــه 
ضرائـــب علـــــــى الشركــــــــات 
ــمى  ــا يســـــ ــع أو مـــــ والمصانـ
المضافـــة،  القيمـــة  بضريبـــة 
فـــإن المـــا كان لــــــه رأي فـــي 
هـــذا الموضـــوع، حيــــــث يؤكـــد 
علـــى أن الحلـــول التـــي تبحـــث 
العجـــز  لســـد  الدولـــة  عنهـــا 
المالــــــــي فـــــي ميزانيتهـــــــا أو 
زيـــادة دخلهـــا، ال يجـــب أن تتـــم 
ــع  مـــن خـــال الضرائـــب أو رفـ
أســـعار القســـائم الصناعيـــة، 
فالصناعـــة بحاجـــة إلـــى الدعـــم 
التكاليـــــــف  زيـــــــــادة  إلـــى  ال 

المترتبـــة عليهـــا.

رسوم وقائية

ويضيـــف المـــا أن أي ضريبـــة 
مضافـــة للمنتجـــات الصناعيـــة 
ــى  ــلبًا علـ ــوف تنعكـــس سـ سـ
الصناعـــة، خاصـــة وأن القطـــاع 
الصناعـــي وكمـــا نعلـــم جميعـــًا 
يعمـــل ضمـــن ربحيـــة محـــدودة 
ــع ال شـــك  ــذا الوضـ ــدًا، وهـ جـ
انـــه غيـــر صحـــي، فالعديـــد مـــن 
تعانـــي  أصبحـــت  المصانـــع 
مـــن بعـــض التحديـــات، فعلـــى 
ــه فـــي  ــد أنـ ــال نجـ ــبيل المثـ سـ
قطـــاع صناعـــة البتروكيماويات 
فـــإن الكويـــت تقـــوم بتصديـــر 
منتجاتهــــــــــا  مــــــــن  العديـــــد 
النفطيـــــــة، وال يوجـــــــد لدينــــــا 
"إيكــــويت"  شـــركتي  ســـوى 
و"القريـــن" المتخصصتيـــــــــن 
بتكريـــر المـــواد البتروليـــة، علـــى 
ــارب  ــذه التجـ ــن أن هـ ــم مـ الرغـ
ــة  ــارب الناجحـ ــن التجـ ــر مـ تعتبـ
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فـــي هـــذا الجانـــب.

طاقة متجددة

ويؤكـــد المـــا علـــى أنـــه يجـــب 
علـــى القطـــاع الخـــاص تبنـــي 
مشـــاريع متميزة مثل مشـــاريع 
الطاقـــة المتجـــددة والطاقـــة 
ـــًا إلـــى رفـــض  الشمســـية، الفت
ـــب  ـــرًا لطل مجلـــس األمـــة مؤخ
تقدمـــت بـــه بلديـــة الكويـــت 
ـــرى،  ـــة أخــــ ـــات حكومي مـــع جه
يتعلـــق بالطاقـــة الشمســـية، 
قـــدرة  عـــدم  بســـبب  وذلـــك 
المجلـــس علـــى فهـــم طبيعـــة 
تدفـــع  لـــن  الـــذي  المشـــروع 
فيـــه الحكومـــة دينـــارًا واحـــدًا 
حيـــث ســـيتم تمويلـــه بالكامـــل 
عـــن طريـــق القطـــــــاع الخـــــــاص 

ــة %100. وبنسبـــــــ

تطوير الجزر

فـــي ســـياق آخـــر، أشـــاد المـــا 
ـــي يبذلهـــا  ـــة الت بالجهـــود الحثيث
النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس 

الـــوزراء ووزيـــر الدفـــاع ورئيـــس 
المنطقــــة  أمنـــــــــاء  مجلـــس 
االقتصاديـــة الدولية الشـــمالية 
الشـــيخ ناصـــر صبـــاح األحمـــد، 
مستشـــهدًا فـــي هـــذا الصـــدد 
بالزيـــارة التـــي قـــام بهـــا الشـــيخ 
االقتصـــادي  وفريقـــه  ناصـــر 
إلـــى غرفـــة التجـــارة والصناعـــة 
ــدة  ــه الجديـــــــ ــرح رؤيتـــــــ لطــــــ
المتعلقـــة بتطويـــــــــر الجـــــــزر 
ــدى  ــث أبـ ــر، حيـ ــة الحريـ ومدينـ
ســـموه حرصـــه علـــى أن تكـــون 
هنـــاك مشـــاريع تنقـــذ الكويـــت 
القادمـــــة  الفتـــــــــرة  خـــــــــال 
ـــي  إلخراجهـــا مـــن الوضـــع الحال
منـــذ  الدولـــة  تعيشـــه  الـــذي 
التحريـــر، مبينـــًا ان أجمـــل مـــا 
فـــي هـــذه المشـــاريع هـــو أن 
فيهـــا  تنفـــق  لـــن  الحكومـــــة 

ــدًا. ــارًا واحـ دينـ

توجهات جادة

واختتـــم المـــا قائـــًا: "هنـــاك 
ــادة  ــة جــــ ــات حكوميــــ توجهــــــ

إلنقــــــــاذ القطـــــــاع الصناعـــي 
أن  شــــــــك  وال  الكويتــــــــــي، 
تأسيـــــــس مدينــــــــة النعايـــم 
ــا  ــة التـــي أعلنـــت عنهـ الصناعيـ
للصناعـــة  العامـــــــــــة  الهيئـــة 
والتوجـــه  وكذلــــــــك  مؤخـــرًا، 
إلنقـــاذ  الجــــــــــــاد  الحكومـــي 
القطـــاع الصناعـــــــــــي، تعتبـــر 
ـــم  ـــوادر األمـــل لدع مـــن أهـــم ب
هـــذا القطـــاع الـــذي ال يقـــل 
أهميـــة عـــن القطـــاع التجـــاري، 
فالصناعـــة لهـــا دور كبيـــر فـــي 
لـــذا  االقتصاديـــة،  العمليـــة 
ــا النصيـــب  ــد أن يكـــون لهـ البـ
العـــادل باالقتصـــاد الوطنـــي 

والناتـــج القومـــي المحلـــي.

 نعاني من 
صعوبة إيجاد 

األيدي العاملة 
الفنية والحرفية

رسوم األراضي 
الصناعية 

والكهرباء والماء 
أرخص من العديد 

من الدول

يجب توفير 
تسهيالت مساندة 

مثل استقطاب 
العمالة المهنية 

المؤهلة

تطوير الجزر 
لن تنفق فيها 
الحكومة دينارًا 

واحدًا
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باتــت المــدن الصناعيــة حــًا غيــر تقليــدي لمشــاكل مزمنــة  عايشــتها الكويــت  خــال العقــود الماضيــة وأصبــح الحــل 
األمثــل للخــروج مــن تلــك المشــكات الســعي لخلــق مــوارد ماليــة بعيــدة عــن إيــرادات النفــط وتوفــر فــي الوقــت نفســه 
وظائــف وفرصــًا اســتثمارية ألبنــاء الكويــت فــي ظــل اســتراتيجية طموحــة تســعى الحكومــة لتنفيذهــا خــال المرحلــة 

.New Kuwait 2035 المقبلــة بعنــوان

وهــذه الخطــة تســتند فــي واقعهــا علــى تحويــل الكويــت لمركــز مالــي وتجــاري والعمــل علــى أن يكــون القطــاع الصناعــي 
محــورًا وركيــزة أساســية لتنفيــذ تلــك االســتراتيجية. والصناعــة والتنميــة تفتــح ملــف المــدن الصناعيــة بالكويــت حيــث 
رحــب وزراء وخبــراء صناعيــون واقتصاديــون بقــرار الحكومــة الخــاص بتشــييد مدينــة النعايــم الصناعيــة بكلفــة إجماليــه قدرهــا 6.6 

مليــارات دوالر بشــراكة فاعلــة بيــن الحكومــة و القطــاع الخــاص والتــي بدورهــا ســتوفر آالف الوظائــف ألبنــاء الكويــت.

في استطالع موسع أجرته "الصناعة والتنمية" رصدت من خالله آراء الوزراء والصناعيين و الخبراء

المدن الصناعية .. حلم يتحقق على أرض الكويت

خاص - الصناعة والتنمية :
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متفرقــة  لقــاءات  فــي  وقالــوا 
إن القطــاع الخــاص علــى أهبــة 
االســتعداد للمشــاركة في جعل 
فــي  صناعيــا  مركــزا  الكويــت 
المنطقــة ترجمــًة لرؤيــة صاحــب 
الشــيخ  البــاد  أميــر  الســمو 
اللــه  حفظــه  األحمــد  صبــاح 
ورعــاه فــي التحــول أيضــا الــى 
ــاري إقليمــي . ــي وتج ــز مال مرك

مركز مالي وتجاريي

نائــب  أعــرب  البدايــة  فــي 
رئيــس غرفــة تجــارة وصناعــة 
الــوزان  عبدالوهــاب  الكويــت 
مدينــة  بإنشــاء  تفاؤلــه  عــن 
فـــــــــي  متكاملــــــــة  صناعيــة 
القطــــــــاع  تخـــــــدم  الكويــت 

. الصناعــي 
وقــال الــوزان فــي لقــاء أجرتــة 
"الصناعــة والتنميــة" معــه إن 
إنشــاء  علــى  الحكومــة  عــزم 
مدينــة صناعيـــــــة متكاملــــــــة 
توفــر نحــو الـــ 50 ألــف فرصــة 
عمــل أمــــــر إيجابــي، ويعتبــر 
الدالـــة  المؤشـــــــرات  ضمــن 
إلــى  الكويــت  تحــول  علــى 
مركـــــز مالــي وتجــاري إقليمــي 
وفقــا للرغبــة الســامية لحضرة 

صاحــب الســمو أميــر البــاد 
الشــيخ صبــاح األحمــد.

تطوير الجزر

إلــى أن توجــه  وأشــار كذلــك 
فــــــي  لاستثمـــــــار  الكويــت 
ــع  ــة مـــ ــزر الكويتي ــر الجـــ تطوي
أمـــــر  الحريــر،  بطريــق  الربــط 
يســاهم كذلــك فــي تشــجيع 
الصناعــي  الفائــض  تصديــر 
خصوصــا  الجــوار  دول  إلــى 
المتخمــة بأعــداد بشــرية كبيــرة 
المنتجــات  هــذه  الــى  تحتــاج 
الصناعيــة ، فالصناعــة تعتبــر 
التنميــة  فــي  الكويــت  أمــل 
تحقيــق  فــي  رئيســي  وجــزء 
خطــة كويــت جديــدة 2035.

ضــوء  علــى  أنــه  وأوضــح 
النعايــم  مدينــة  إنشــاء   ،

المشــــاركــــــــة  أن  وأكــــــدوا 
والمســــاهمــــــة فــــــي تطلـــع 
ــز  ــود مركـــــ الكويــت الــى وجــــ
صنــــاعــــي متكامــــل ، أمــــــرًا 
البــاد  أن  ، خصوصــًا  واجبــا 
فــي أمــس الحاجــة أيضــا إلــى 
يتــم  صناعــي  تكتــل  وجــود 
إنشــاؤه واكتمالــه فــي مــدن 
يخــدم  متكاملــة  صناعيــة 
الداخلــي  الصناعــي  القطــاع 
ــض  ــر الفائ ــم تصدي وأيضــا يت
إلى دول الجــــــوار  خصوصـــــــا 

. الســكانية  الكثافــة  ذات 
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ــويت  ــان الكـ ــة ، فــــ الصناعيــــ
شــمالها  فــي  أيضــًا  تحتــاج 
تكــون هنـــــــاك مدينــــــــة  أن 
صناعية أخرى ، علــــــى غرارها، 
خصوصــا أن هنــاك عــزم مــن 
النائــب األول لرئيــس مجلــس 
الــوزراء وزيــر الدفــاع ورئيــس 
مجلــس أمنــــــــاء المنطقـــــــة 
االقتصادية الشــمالية الشــيخ 
ناصــر صبــاح األحمــد بتطويــر 
الجــزر الكويتيـــــــة بمستـــــوى 
عالمــي ترتبــط إرتباطــا مباشــرًا 

. الحــرة  بالمناطــق 

استقالية كاملة

وطالــب الــــــــوزان بــأن تكــــــون 
ــة كاملــة  ــاك استقاليــــــ هنـــــ
بــإدارة هــذه المــدن الصناعيــة، 
عبــر  عرقلتهــا  اليتــــم  حتــى 
البيــــروقــــراطيــــــة الحكوميــــة 
التــي تقــف حجــــــر عثــــرة أمــام 
ــع فــي  ــازات والمشاريــــ اإلنجــ

الكويـــت .
أن  فــي  أملــــه  عــن  وأعــرب 
يتــم القضــاء علــى التحديــات 
ــه إنشــاء  ــن أن تواج ــي يمك الت
هــذه المــدن، قبـــــــــل بدئهـــــا، 
حيـــــث دعــا إلــى استصــــــدار 
قانــــــــون مــن مجلـــــس األمــة 
بــأن تكــون هــــــــذه المـــــــدن 
مستقلـــــة وقائمــــــــة بذاتهــا 
وخدماتهــا ومطاراتهــا، حمايــة 
للمســتثمر، مــن جانــب ومــن 
جانــب آخــــــر، لضمـــــان ســير 
عملهــا علــى النظــم العالميــة، 
ولتكــون نموذجــا يحتــذي كمــا 
هــو موجــود فــي العديــد مــن 

العالــم. دول 
االخـــــــر،  الجانــــــــب  وعلـــــــى 
رأي الـــــــوزان أن االهتمـــــــــام 

بالعنصــر البشــري، أمــر فــي 
غايــة األهميـــــــة ، فهــو الــذي 
ســيقوم بــإدارة هــذه المــدن 
والمتوقــع أن تســاهم بشــكل 
كبيــر كرافــد قــوي لاقتصــاد 
الوطنـــــــي، يمكــــــــن االعتماد 

عليــه مســتقبا.  
ــل  ــاح مث وحــول مؤشــرات نج
هذه المشــاريع االســتراتيجية، 
أكــد الــوزان أن الكويــت تحتــل 
ــا  ــًا مهمــــ ــًا استراتيجيـــــ موقع
ومؤثــرا فــي المنطقـــــة ، وأن 
مــن أهــم عوامــــــل النجــــــاح 
متاخمتهــا لــدول ذات كثافــة 
سكانية عاليـــــة ، تمثل عنصرا 
تسويقيًا مهمــــــــًا ، باإلضافة 

ــى أن ربــط الكويــت بطريــق  إل
الحريــر العالمــي عبــر االتفاقيــة 
ــع  ــت مـــــ ــا الكوي ــي وقعته الت
الصيــن، ســيعزز مــن هـــــــذا 
الموقـــــــــع االستراتيجــــــــــي، 
وتصريــف  تســويق  ويجعــل 
هــذه المنتجــات في األســواق 
أمــرا ســهًا  وناجحــا فــي ذات 

الوقــت .

فرص كبيرة

وقــال أن الكويــت لديهــا أيضــا 
ــرة  ــرص كبي ــات وفــــ إمكانيــــــ
فــي إقامــة مدينــة لوجســتية 
لتخزيــن األغذيـــــــة، حيــــــث إن 
القطــاع الخــاص حاليــــــا هــــــو 

عبد الوهاب الوزان :

الصناعة امل 
الكويت في التنمية 

وجزء رئيسي في 
تحقيق خطة كويت 

جديدة 2035

المدن الصناعية 
مؤشر على تحول 

الكويت لمركز 
مالي وتجاري 

توفير 50 ألف 
فرصة عمل أمر 

إيجابي يترجم رغبة 
صاحب السمو 

أمير البالد
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المتحكــم األكبــر في مســتوى 
المخــزون االستراتيجــــي مــن 
األغذيـــــــة فــي الكـــــويــــــــــت، 
واذا مــا توافــرت مساحـــــات 
تخزينيــة، فــإن المــدة التخرينية 
لمستـــــــوى األغذيـــــة ســوف 
تزيــد مــن 6 أشــهر إلــى عــام .

مدينة لوجستية 

وأشــار الــوزان إلــى العديــد مــن 
التــي تعــود علــى  المميــزات 
الكويـــــــت بالنفــــــع والفائــــدة 
مــن تواجــد مدينــة لوجســتية 
لأغذيــة، ففضــا عــن زيــادة 
المــدة إلــى عــام أو أكثــر، فــان 
هــذه المدنيــة، والتــي يمكــن 
عالمــي،  بمســتوى  تقــام  أن 
ــودة  ــة بجـــــ ســتحفظ األغذيـــــ
أعلــى تســاهم فـــــــي نشــــــاط 
تجـــــــاري يزيــــــد مـــــن النشاط 

االقتصــادي فــي الكويــت .

وحــــــــول التمويــــــــل وقــــــدرة 
مشــاركة القطـــــــــاع الخــاص 
فــــــــي هـــــــــذه المشـــاريـــــــــع 
الضخمــــة واالستراتيجيـــــــــة، 
قــال إن القطـــــــاع الخــــــاص 
الكـــويتــــي قـــــوي ، وقـــــــــادر 
علــى المســاهمة والمشــاركة 
وكتابــة قصــــــة نحـــــــاج جديــرة 
باالحتــرام والتقديــر فــي هكــذا 

مشــاريع.

مشاريع إستراتيجية

ولخـــــــص الوزان قدرة القطاع 
بهــذه  النجــــاح  فــي  الخــاص 
المشــاريع االســتراتيجية فــي 
ــة الضخمــة  القــدرة التمويليـــــ
ــب  ــى الترحيـــــ ــة إلـــــ باإلضافــ
لتمويلــه  والعالمــي  الدولــي 
مــن البنــوك العالميــة أو مــن 

المحليــة، البنــوك 

تصنيف ائتماني

وأضــاف الــوزان أن التصنيــف 
االئتمـــانــــــــــي السيـــــــــــــادي 
للكويــت القــوي الــذي تعــززه 
ــاالت الدوليــة  ــر الوكـــــ تقاريــــــ
المتخصصــــــــة فــــــي هـــــــذا 
المجــال يبرهــن ويؤكــد بشــكل 
متواصــل قــــــــدرة الكــــــويت 
الماليــــة واالقتصاديــة، يعــزز 
دومــــــًا مكانتهــا االقتصاديــة 

محليــًا وإقليميــًا وعالميــًا.
وهــو األمــر الــذي يثبــت الثقــة 
ــة  ــة والمحلي ــة والدولي العالمي
ــى  فــي قــدرة هــذا القطــاع عل
اإلنجــاز والنجــاح ، أضــف إلــى 
ذلــك كلــه، أن القطــاع الخاص 
لديــة تمويــل ذاتــي قــوي قــادر 
علــى اإلنجــاز وتعزيــز االقتصاد 
الوطنــي فــي هكــذا مشــاريع .

 

تطوير الجزر الكويتية 
مع الربط بطريق 

الحرير يساهم في 
تشجيع الفائض 

الصناعي الى دول 
الجوار

استقاللية كاملة 
بإدارة هذه المدن 
الصناعية ، حتى 

اليتم عرقلتها 
عبر البيروقراطية 

الحكومية.

إمكانيات وفرص 
كبيرة في إقامة 
مدينة لوجستية 

لتخزين األغذية
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خطة التنمية

ومــن جانبهــا، قالـــــــت وزيــــــرة 
ــة الســابقة  ــارة والصناعــــ التج
وأســتاذ التمويــل والمنشــآت 
اإلداريــة  العلــوم  كليــة  فــي 
أمانـــــي  د.  الكويــت  بجامعــة 
ــة  ــي: إن الصناعـــــــــــ بورسلــــــ
ــة  ــت فــي التنمي أمــل الكويــــــ
تحقيــق  فــي  رئيســي  وجــزء 
 2035 جديــدة  كويــت  خطــة 
وأشــارت إلــى أن انشــاء مدينــة 
ــة الخدمــات،  صناعيــة متكامل
أمــر يتماشــــى تمامـــــا وفــق 
منظــور خطـــة التنميــة التــي 

تعمــل عليهــا الحكومــة.

أمر إيجابي

وقـــــد تــــــم طـــــرح هــذا األمــر 

ــى دراســة  ــل علــــــ منــذ العمــــ
خطــة التنميــة ، وأن االهتمــام 
بــه فــي هــذا التوقيــــــت أمــر 
ايجابــي وحيــوي يخــدم القطــاع 
ــات  ــي والقطـــاعــــــ الصناعــــــــ

ــه. المرتبطــة ب

معايير واضحة

وأكــدت بورســلي علــى ضرورة 
وجــود معاييــر واضحة ومعلنة 
ــع األراضــي،  ــة توزي فــي عملي
منهــا: الشــفافية، والعدالــة، 
ــرار  ــى االستمـ ــدرة علــــ والقــــــ
فــي المشــروع، والمســاهمة 
فــي الناتــج القومــي بالنســبة 
للمشــاريع الصناعيــة الكبــرى، 
وتدريــــــــب وتشغــيــــل كـــوادر 
ــة  ــة، باإلضافـــــ ــة وطنيـ بشريـ
إلــى أن هــذه المشــاريع تخــدم 

التنميــة  خطـــــــة  توجهــــــــات 
المســتقبلية.

إستراتيجية الدولة

ــرورة  ــي بضــــ وطالبــت بورسلــــــ
المشــاريع  هــذه  تتماشــي  أن 
وتــــــــــوزيــــــع األراضــــــــي مـــــــع 
اســتراتيجية الدولــة وخطتهــا فــي 
تحقيــق كويــت جديــدة 2035.

وعــــــن مساهمـــــــة القطــــــاع 
الخــاص الصناعــي فــي هــذه 
المشــاريع، أكـــــــدت بورســلي 
قــدرة وقــوة القطــاع الصناعي 
ــه الكبــرى  الكويتــي، بإمكانياتــ
يمكــن أن يحــــــــدث طفـــــــرة 
المدينــة  هــذه  فــي  صناعيــة 
اذا مــا توافــرت لــه اإلمكانــات 

ــاح. االزمــة للنج

آلية التمويل

اعــادة  كذلــك  واقترحــت 
تمويــل  اليــه  فــي  التفكيــر 
التحتيــة  البنــى  احتياجــات 
يمــا ال يثقــل علــى الميزانيــة 

. للدولــة   العامــة 

الدولة تهدف من 
المدن الصناعية 
لزيادة اإليرادات 

وتوظيف الشباب

اعادة التفكير 
في اليه تمويل 
احتياجات البنى 

التحتية 

بورسلي :

القطاع الصناعي 
لديه القوة والقدرة 

واإلمكانيات 
الكبيرة إلحداث 

طفرة في المدن 
الصناعية
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زيادة الدخل

ومــن جانبــــــه، قــال الرئيــس 
إيــكاروس  لشــركة  التنفيــذي 
النفطيــة ســهيل  للصناعــات 
دول  اغلــــــــب  إن  بوقريــص 
العالــم تعتمــد علـــــــى تنــوع 
األنشــطة لزيــــــــادة الدخـــــــل 
لبنــاء  االتجــاه  وأن  القومــي، 
متكاملــة  اقتصاديــة  مدينــة 
الخدمــات فــي الكويــت لــه أمر 
إيجابــي وبنــاء يخــدم النشــاط 

كلــه. االقتصــادي 

مدن صناعية

التوجــه  هــذا  أن  إلــى  وأشــار 
المملكــة  مؤخــرا  لــــه  لجــأت 
ــة فــي  ــة السعوديــــــــ العربيــــــ
إنشــاء مــدن صناعيــة متنوعــة 
األنشــطة وقــد أتــت بثمارهــا، 
بمثــل  الكويــت  قيــام  وأن 
هــذا التوجــه أمــر مــن شــأنه 

القطاعــات  جميــع  اســتفادة 
االقتصاديــة منـــــــه ، الســيما 
ــي معظــم  ــا فـــــ بعــد نجاحهــــ

أنشــأتها. التــي  الــدول 

فوائد متنوعة

وأكــد أن هنــاك فوائــد كثيــرة 
االقتصـــــاد  علــــــــى  ســتعود 
هــذه  مثــــــل  إنشـــــــــــاء  مــن 
منهــا  الصناعيــــــــة،  المـــــدن 
تدريـــــــب وتأهـــــيــــل وتشغيل 
األيــــــــدي العاملـــــــه الكويتيــة 
معينــــــــة  نوعيــــــات  فــــــي 
مــن الصناعـــــــات القوميــــــــة، 
ــادة عــدد المصانــع العاملــة  زي
في قطاعات مختلفـــة، ارتفاع 
معــدالت النشــاط الصناعــي، 
اإلنتــاج  فــرص  تنــوع وتوفــر 

وزيــادة تنــوع الصــادرات.
وطالــب بوقريــص بــأن تكــون 
بهــا  المســموح  الصناعــات 

فــي هــذه المــدن ذات اهــداف 
ــة  ــدى، وقابل ــدة المـــــــــ بعيــــــ
لاســتمرار والتطــور والنمــو، 
الناتــج  إلــى  وتضيــف قيمــة 
المحلــي اإلجمالــي، كمــا أنهــا 
يجــب أن تبتعــد كل البعــد عــن 
ــة وصناعــة  الصناعــات الغذائي
المابــس ، التــي تتوافــر فــي 
كثيــر مــن الــدول ، وال تعطــي 
عائــدًا كبيــرا يلبــي متطلبــات 

ــة. خطــة التنمي

صندوق خاص

وحــول التمويـــــــل، قــــــال: إن 
ــددة،  ــل متع مصــادر التمويـــــ
ويمكن للقطــــــاع الصناعـــــــي 
أن يتــم تمويلــه مــن صنــدوق 
خــاص تشــرف عليــه الدولــة 
بفائــدة بســيطة تعمــل علــى 
ســرعة نمــو هــذه المشــاريع 
كبيــرة،  فائـــــدة  تحملــه  دون 
فهــــــو سيستفيــــــد كقطـــــــاع 
صناعي مـــــــن جانــــــــب، ومن 
جانــب آخــر ستســتفيد الدولــة 

ــدة.  مــن هــذه الفائ
بعــض  وجــود  إلــى  وأشــار 
التحديــات التــي تواجــه القطــاع 
الصناعــي ربمــا تتلخــص فــي 
توافــر األيــدي العاملــة التــي 
يتــم جلبهــا مــن الخــارج، لكنــه 
عليــه،  التغلــب  يمكــن  تحــدٍّ 

عبــر وســائل عــده.

االتجاه لبناء مدينة 
اقتصادية متكاملة 

الخدمات في 
الكويت له أمر 

إيجابي

الصناعات 
المسموح بها في 

هذه المدن ذات 
اهداف بعيدة 

المدى
مدينة صناعية متكاملة

تعتــزم الحكومــة  تشــييد البنيــة التحتيــة لبنــاء مدينــة صناعيــة متكاملــة بتكلفــة 6.6 مليــارات 
دوالر منهــا 6 مليــارات دوالر بمشــاركة مــن القطــاع الخــاص، حيــث ســيقوم القطــاع الخــاص 
والمســتثمرين ببنــاء المشــاريع فيمــا تتولــى الحكومــة بنــاء وتشــييد البنيــة التحتيــة وســتكون 

منظمــًا لعمــل المدينــة.

بوقريص:

فوائد كثيرة 
ستعود على 

االقتصاد من 
إنشاء المدن 

الصناعية
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تحقيق

أشاروا عبر "الصناعة والتنمية" إلى ضرورة خلق بيئة مناسبة لها بالقطاع الصناعي 

المدن الصناعية تعزز دور المرأة في االقتصاد

بــكل  االقتصــادي  األداء  فــي  للمــرأة  الكبيــرة  رغــم األهميــة 
قطاعاتــه علــى مســتوى الكويــت ودول الخليــج، فــا يــزال  دور 
المــرأة فــي القطــاع الصناعــي دون المســتوى المأمــول رغــم 
أهميتــه الكبــرى فــي تحقيــق التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة 
داخــل تلــك الــدول مــع تراجــع مســتويات أســعار النفــط، وحرص 
الجهــات الحكوميــة علــى تحقيــق اســتراتيجية كويــت جديــدة 
2035 مــن خــال زيــادة اإليــرادات غيــر النفطيــة وتعزيــز قــدرات 

القطاعــات اإلنتاجيــة فــي المــدى الطويــل.    

وتهتــم الحكومــة بتعزيــز وتطويــر المــرأة فــي كل القطاعــات 
االقتصاديــة، وعلــى رأســها القطــاع الصناعــي الــذي يعــد محــورًا 
وركيــزة أساســية للتنميــة خــال الفتــرة المقبلــة عبــر حزمــة 
متكاملــة مــن المحفــزات تســتهدف تعزيــز دور المســتثمرين 

الصناعييــن وصغــار المبادريــن فــي العمــل االقتصــادي. 

خاص - الصناعة والتنمية :

ورأى عـــــــــدد مــــــن الخبـــــــراء 
ــة  ــر "الصناعـــــــ ــن عب الصناعيي
والتنميــة" أن المدن الصناعية 
التــي تنــوي الكويت تأسيســها 
عبــر  المقبلــة  المرحلــة  فــي 
القطــاع  مــع  فعالــة  شــراكة 
الخــاص أحــد تلــك المحفــزات، 
ــز  ــا تحفي ــن شأنهـــ ــي مــــــ والت
للدخــول وبقــوة فــي  المــرأة 

الصناعــي.  القطــاع 
وأجمعــوا علــى أهميــة دخــول 
المــرأة إلــى القطــاع الصناعــي 
بقــوة، مشــيرين إلــى أن تواجد 
القطــاع  هــذا  فــي  المــرأة 
الحيــوى مــازال دون المأمــول، 
ــى المــرأة  ــن الســبب إل مرجعي
العمــل  ترفــض  التــي  ذاتهــا 
القطــاع، متوجهــة  فــي هــذا 

أقــل  أخــرى  قطاعــات  إلــى 
أريحيــة.   وأكثــر  أهميــة 

واقترحــوا عــددًا مــن اإلجــراءات 
تعزيــز  فــي  ستســاهم  التــي 
القطــاع  إلــى  المــرأة  دخــول 
الصناعــــــي، ومنهــــــــا إنشــاء 
مراكــز توظيـــــف متخصصــة 
ــات  ــل القطاعــــــ للمــرأة داخــــــ
الصناعيــة وتأسيـــــــس مــــــدن 
ــة تخصــص مســاحات  صناعي
ــة  ــرأة الصناعيـــــــ كافيــة للـمـــــ
وتحســين الثقافــة الصناعيــة 
فــي المجتمــع بمــا يعــزز زيــادة 
عــدد الســيدات العامــات فــي 
هــذا القطــاع، واقتــرح البعــض 
إنشــاء أقســام  تهتــم بعلــوم 
الجامعــات  داخــل  الصناعــة 

المختلفــة. والكليــات 

ومــن جهــة أخــرى اســتعرض 
الخبــراء المعوقــات والعراقيــل 
التــي تحــول دون دخــول المرأة 
الصناعيــة،  القطاعــات  إلــى 
مقترحيــن زيــــــادة دور المــرأة 
مــن  الصناعــي  القطــاع  فــي 
ــة  ــة مستقبلـــيـــــ خــال خطـــــ
ــة  ــر البيئــــــ ــز وتطويــــــ لتجهيـــــ
الصناعيــــــة الحاليــة اســتعدادًا 
ــي  ــرأة فــــــــ ــة المـــــــ لمشاركــــ
المنظومــة بشــكل أكبــر وأكثــر 
ــة  ــل، الفت ــن ذي قب ــة ع فاعلي
إلــى أن الظــروف والمعطيــات 
علــى  مشجعــــــــة  القائمــة 
صناعيــة  منظومــة  تأســيس 
علــى  المــرأة  فيهــا  تســتحوذ 
جــزء كبيــر ومهــم, مشــيرة إلــى 
ضــرورة قيــام الدولــة بتعزيــز 

وترســيخ دور المـــــــرأة عــــــــن 
طريق نشر البرامـــج التوعويـة 
والتثقيفيــة الصناعيـــــة التـــي 

ــى هــذا األمــر.  تحــث عل
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تحقيق

فــي البدايــة، قالــت د. ســناء 
العصفــــــور: إن القطــــــــــــــاع 
الصناعــي مــن القطاعـــــــــات 
االقتصاديــة الحيويـــــــة فـــــي 
الدولـــــــة، والتــــــــي يمكــــــــــن 
رافـــــــدا أساسيـــــــا  أن تكــون 
ــب  بديــا للنفــط، ولهــذا يجـــــ
ــات المجتمــع  ــع فئ ــى جمي عل
المشــاركة  المــرأة  الســيما 
القطــاع  هــذا  تنميــــــة  فـــــي 
أن  إلــى  وأشــارت  المهــم، 
ــة  ــرأة الحاليــــــ مســاهمة المـــــ
خجولــة  القطــاع  تعزيــز  فــي 
ــر، خصوصــا مــع  إلــى حــد كبي
تضــاؤل المجــاالت التعليميــة 
والمهنيــة المتاحــــة أمـــــــــــام 
المــرأة التـــــي اعتـــــادت علــى 
ــا فــي  ــاد قطاعــات عينهـــــ ارتي

الدولــة.  
علــى  العصفــــــــور  وشــددت 
فــرص  وخلــق  تعزيــز  أهميــة 
صناعيــة للمــرأة وتغيــر خارطــة 
تواجدهــا فـــــــــــي المناحـــــــــــي 
طالمــا  التــى  االقتصاديــة 

العصفور : 
الصناعة رافد أساسي 
وبديل إليرادات النفط 

في الميزانية 

المنصور : 
إنشاء مراكز تأهيل 

وتدريب السيدات في 
المجاالت  الصناعية 

اقتصــــــــرت علـــــــى الرجـــــــال, 
الفتــة إلــى أهميــــــة تطبيــق 
تجــــــارب الـــــــدول المتطــــــورة 
ــا  فــي هــذا المجــــــال السيمــــ
مــع تنامــي دور المـــــرأة فــي 
ــذي يعــد  القطــاع الصناعــي ال
نمــــــو وتطــور  علــى  مؤشــرا 
الــدول, مشــيرا إلـــــى أهميــة 
تســليط الضــوء علــى جانــب 
ــرأة  ــي للمـــــ التعليــم الصناعــــ
عــن طريــق تخصيــص أقســام 
فــي الكليـــــــات والجامعـــــــات 
ــن  ــى المعنييـــ كمــا يجــب علــــ
العمليـــــــة  األقســام  تطويــر 
ــات  ــم وآلي واســتحداث نظــــــــ
متطــــــــــورة ذات تكنولوجيــة 

عاليــة .

خطة مستقبلية

وطالبـــــــت بوضـــــــع خطـــــــة 
وتطويــر  لتجهيــز  مســتقبلية 
البيئـــــــة الصناعيـــــة الحاليــــــة 
استعــــــدادا لمشاركـــــة المــرأة 
فــي المنظومــة بشــكل أكبــر 
وأكثــر فاعليــة مــن ذي قبــل, 
الفتــة إلـــــــى أن الظـــــــــروف 
ــة  ــات القـــــــائمــــــ والمعطيــــــ
مشجعـــــــة علــــــى تأسيــــــــس 
ــة تســتحوذ  منظومــة صناعيـــ
فيهــا المــرأة علــى جـــــــزء كبيــر 
ومهــم, مشــيرة إلــى ضــرورة 
ــز وترســيخ  قيــام الدولــة بتعزي
دور المــرأة عــن طريــق نشــر  
البرامــج التوعويــة والتثقيفيــة 
علــى  تحــث  التــي  الصناعيــة 

ــر .  هــذا األم
 

ومــن جهتهــا، قالــت الرئيــس 
التنفيــذي فــي شــركة جلوبــال 
فرانشــايز لاستشــارات ســارة 
باتــت  المــرأة  إن  المنصــور: 
ــااًل  ــًا وفعـــ ــرًا أساسيـــــ عنصـــــ
فــي النسيــــــج االقتصـــادي، 
ملحــة  الحاجــة  باتــت  ولهــذا 
إلشــراكها فــي كل القطاعــات 
ــة السيمــــــــا  االقتصــــاديــــــــــ
الصناعيـــــــة المـــــــدرة لأربــاح 
فــي الــدول المتطــورة، الفتــة 
ــرأة  ــة دور المـــــ ــى أن ضآلـــــ إل
الصناعيــة  المنظومــة  داخــل 
أمــر  مؤقــــــــت، وأن المـــــــرأة 
ســتحتل فــــــــي المستقبــــــــل 
القريــب مســاحة كبيــرة علــى 
ــل  ــة والدليـــــ خارطــة الصناعـــــ
ــدة  دخولهــا إلــى مجــاالت عدي
كانــت فــي الســابق حكــرا علــى 

الرجــال. 
أن  شــــــــــك  ال  وقالــــــــت: 
التطــــــــور الهائـــــــل الحــــــــادث 
الصناعيــة  المجتمعــات  فــي 
فــي  المتطــورة سيســـــــاهم 

ــوة إلــى  ــرأة بقـــ ــول المــــ دخـــــ
ــذي  ــى الـــــــ القطــاع الصناعــــــ
يضــم العديــد مــن اآلليـــــــــات 
والتفاصيــــــــل التـــــي تحتـــــاج 
إلــى مهــــــــــــارات وإمكانيــات 

. متخصصــة

مراكز تأهيل

ــور إنشــاء  واقترحــت المنصــــــ
وتدريــــــــــب  تأهيــــــــل  مراكــز 
الســيدات فـــــــي المجـــــاالت 
التــي  السيمـــــــــــا  الصناعيــة 
ــة   ــارات دقيقـــ ــى مه ــاج إل تحت
وآليــات متخصصــة, مشــيرة 
إلــى أهميــــــــة االستعـــانـــــــة 
المتدربــة  األجنبيــة  بالخبــرات 
العالميــة  للمعاييــر  وفقــا 

. المتطــورة 

تهيئة المرأة

تهيئـــــــة  "يجــــــب  وأضافــت: 
ــة  المــرأة فــي مراحــل عمريــــــــ
مــن  تتمكــن  لكـــــــي  مبكــرة 
اقتحــام المجــاالت الصناعيــة 
أطالــب  حيــث  المتخصصــة؛ 
المعنييــن فــي قطــاع التعليــم 
بتعزيــز الجانـــــــــــب الصناعــي 
داخــل المؤسســات التعليميــة 
ســواء  المختلفــة،  بمراحلهــا 
عــن طريــق إنشــــــــاء أقســام 
مناهــج  وضـــــع  أو  مختصــة 
تضــم هــذا الجانــب الحيــوي .
إلــى  المنصــــــــــور  وأشــارت 
بمعاهــد  االهتمــام  ضــرورة 
التدريــب المتخصصــــــة فــي 
وتعزيــز جســور  المجــال  هــذا 
التعــاون بيــن قطاعــات الدولــة 
التدريــب  ومراكــز  الصناعيــة 
ــة  ــارات المهتمـــــــ واالستشـــــ
بهــذا الشــأن، السيـــمـــــــا أن 
أغلــب الخريجيــن يعملــون فــى 
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أي  اجتيــاز  المؤسســات دون 
اختبــارات أو تدريبــات تمهيدية 
تؤهلهــم إلــى ممارســة العمل 
بشــكل مهنــي واحترافــــــــي .

المــــــــرأة  قــــــدرات  أن  ورأت 
العقليــــــــة  وإمكــــــانيــــاتهــــــا 
إلــى  تؤهلهـــــــا  والتعليميــــــة 
دخــول القطاعــــــات الصناعيــة 
بقــــــــوة؛ حيــــث إن التجـــربـــــة 
ــا فــي العديــــــد  أثبتــت نجاحهـــ
األخـــــــــرى  المجـــــــاالت  مــن 
األكثر تعقيــــــــدا واألصعـــــــب 
ــروة  ــة إلــى ضــــ عمليــا، الفتــــ
تشجيـــــع المرأة علــــــى فهـــــم 
ــواء عــن  ــة سـ طبيعــة الصناعـــ
طريــق العمــــــل والتوظيـــــــف 
أو االستثمار فــــــي المشاريـــع 
الصناعيــة المــدرة لأربــاح . 

 

وبــدوره، قــال مديــر العمليــات 
فــي شــركة صناعــات الخطيب 
ــل: إن  ــن الجمــــــ حســام الديــــ
مشــاركة المــرأة فــي القطــاع 
الصناعــــــــي تكـــــــــــاد تكـــــون 
معدومة؛  حيــــــــث إن أغلــــــب 
المتخرجــات يتــم تعيينهــم فى 
ــا  ــة له ــة ال عاقــ أقســام إداري
بالجوانــب الفنيـــة الدقيقـــــــة، 
الفتــا إلــى ضـــــــرورة توجيــــه 
المرأة  ليـــس فقـــــط للعمـــــل 
ــي،  ــاع الصناعـــــــــ فــي القطـــــ
ولكــن أيضــا  لاســتثمار فيــه، 
الســيما أن  الصناعـــــــة تخلــق 
اقتصـــادا حقيقيــــــا و فرصـــــًا 

وظيفيــة حقيقيـــــــة .

معوقات عديدة

ــد  ــاك العدي ــى أن هن وأشــار إل
تواجــه  التــي  العوائــق  مــن 
دخـــــــــول المــــــــرأة للقطـــــــاع 
ــرة  الصناعــي ســواء كمستثمــ
أو كموظفــة، مؤكـــدًا أن أبــرز 
تحــول  التــي  العوائــق  تلــك 

دخــول المرأة لهــذا القطاع هو 
عــدم وجــود معرفــة بطبيعــة 
ــة  ــارات الصناعيـــــــ االستثمــــــ
وآليــة االســتثمار فيهــا؛ حيــث 
ال توجــد معلومـــــات كافيـــة 
ــاذ  ــى اتخ ــا تســاعدها علـــ لديه
هــذا النـــــــوع مـــــن القــرارات 
االستثماريـــــة، كمــا أنــه ليــس 
ــة  ــة الصناعيــــــ ــا الثقافـــــ لديه
الكافيــة التــــــــي تساعـــــــــدها 
علــى مواجهـــــــة تحديـــــــــــات 
االستثمــــــــارات الصناعيــــــــة، 
ناهيــك عــن األنظمـــة اإلداريــة 
والتنظيميــة الخاصــة بالمــرأة 
التــي تحــــــد مـــــن اتـخـــاذ القرار 
لاستثمــــــار فــــــي القطــــــــاع 
ــب  ــًا: إن أغلـــــ الصناعــي، قائ
تقـــــــــــــــوم  التــي  األنشــطة 
المــرأة هــــــي نشــاطات  بهــا 
صغيــرة ومتوســطة. وأضــاف 
إزالــة  الحكومــة  علــى  يجــب 
ــي تمنــع  مــن  العقبــات  التـــــ
ــة فــي  مشــاركة المــرأة الفعال
دعــم االقتصـــــــاد الوطنــــــــي؛ 
حيـــــــــث إن هنــــــــــاك العديـــد 
تبطــئ   التــي  اإلجــراءات  مــن 

ــا.  تحركاتهــ
ــب  ــه يجـــــ ــى أنــــــ ــار إل وأشــــــــ
علــى الدولــة إزالــة العقبـــــات 
الحقيقيـــــــة  مـثـــــل الروتيــــن 
والــدورة المســتندية الطويلــة 
وفتــح المجــال أمام المســاواة 
فــي الفــرص الوظيفيــة بيــن 
الجنســين فــي كل القطاعــات  
ــي  ــرارات التــــ ــل القــــ وتفعيــــــ
تســاهم فــي زيــادة مســاهمة 
المــــــرأة فــــــي هـــــــذا القطــاع 
الحيــوي القــادر علــى تحقيــق  

ــاح .   أرب

شروط صعبة

وقال: " يجـب  توفير  الفرص 
الوظيفية داخـــــــــل  القطــــــــاع 
الصناعــي للمــرأة السيمــــا أن 
العمــل ال يفــــــرق بيــن رجــل 
وامــرأة، وإنمــــا ينظــر للقدرات 
والمجهــود، ويخلـــــق الفــرص 
المتاحــة حســب حاجــة الســوق 
والمتطلبـــــــات،  مشــــــــــــددا 
ــاء علــى   علــى  ضــرورة  القضــ
التــي  الصعبـــــــة  الشـــــــروط 
الوظائــف  طبيعــــة  تفرضهــا 
ــة التــــــي صمـمــــــت  الصناعيـ
ــه رأى  ــد أن ــال بي لتناســب الرجـ
القطــــاعات   مــن   %  99 أن 
الصناعية بعيــــدة عــــــن  المرأة 
قــــوانين   هنــاك  ألن  ليــس 
تمنــع وليــس ألن المـــــرأة ال 
تريــد، ولكــن ألن الشـــــــروط 
والمواصفــــــــات لتوظيفهـــــا 
ــا  ــد، السيمـــــ شــديدة التعقيــ
فيما يخــــــص مواعيـــد العمل 

وطبيعتــه.   
تعزيـــــــــــز  أن  إلــــــــــى  وأشــار 
المجتمـــــــع  فــي  المــرأة  دور 
الصناعــي يحتــاج إلــى تكثيــف 
ــوزارات  ــع الــــــ ــود جميــــــ جهــــ
فــي  المعنيــة  والمؤسســات 
الدولة ســـــواء وزارة الصناعـــة 
والتجــارة والهيئـــــــة العامـــــــة 
للصناعــــــة، أو المؤسســـــات 
المطالبـــــة بخلــق  التعليميــة 
أقســام متخصصة للطالبـــات 
ــاالت  المتخصصــات فــي مج

صناعيــة بعينهــا. 

الجمل : 
شروط التوظيف 

الصعبة أبعدت المرأة 
عن  الصناعة

تكثيف جهود 
جميع الوزارات 
والمؤسسات 

لتعزيز دور المرأة

معوقات عديدة 
تقف حائاًل أمام 
دخول المرأة في 
القطاع الصناعي
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القناعي : 
مطلوب خلق بيئة 

تناسب دخول المرأة
إلى القطاع الصناعي 

ومــن جهتــه قــال المستشــار 
الصناعــي م. محمــد القناعــي:  
إنــه ممــا ال شــــــك فيـــه أن 
توظيــف النســاء فــي القطــاع 

الصناعــــــــي  أمــر غايــــــة  فــي 
أنهــا  السيمـــــــــــا  األهميــة، 
نصــف المجتمــع وجــزء مهـــم 
االقتصـــــادي،   نســيجه  مــن 
مشــيرا إلــى أن  إنشــاء مــدن 
النســاء  بهــا  تعمــل  صناعيــة 
وجودهــا  لتعزيــز  ناجــح  حــل 
فــي بيئــة صحيــة ومشــجعة 

علــى الصناعــة . 

بيئة صحية

وقــال: " يجــــــــب خلــق بيئــة 
صناعيــة صحـيـــــــة تناســــــب 
دخــول المــرأة إلــى معتـــــرك 
الصناعــــــة فعلــــــى سبيــــــــل 
المثــال يمكــن تحفيــز المــرأة 
إلـــــــى  الدخــــــــــــول إلى عالـــم 
الصناعــة عــن طريــق  إنشــــــاء 
مراكــز توظيــــف لهــا داخـــــــل 
القطــاع الصناعــي وتوفيــر كل 
اإلمكانيــات الماديــة والفنيــة 
الازمــة لتســهيل آليــة عمــل 

المراكــز، مقترحــا علــى  تلــك 
هيئــة الصناعــة إنشــاء  مــدن 
صناعيــة متكاملــة وتخصيص 
جــزء كبيــر منهــا للمــرأة التــى 

لديهــا خبــرة بالصناعــات .  
وبيــن القناعــي أنــه يجــب علــى 
القطــاع الخــاص الصنــــــاعــــي 
تبنــي المبــادرات االســتباقية 
ــل الخبــراء  المطروحــة مــن قبــ
والمعنييــن لتوظيــف المــرأة 
ــب  ــن الصعـــ ــه مــــ الســيما أن
حصرهـــــــــا داخــل قطاعـــــــــات 

ــا .  ــاالت بعينه ومج

دور محوري

وأشــار إلــى أن دور المـــــــــرأة 
محـــــــــوري فـــــــي تنمــــيـــــــة 
التقليديــة  الصناعــة  قطاعــي 
واالقتصــاد بشكــــــــل عـــــــام، 
ــا  ــب جهودن ويجــب أن  تنصـــــ
ــرأة  ــدة المــــــــــــ ــى مساعــــــ عل

المصنعــة وتحســين ظــروف 
تواجدهــا  وتعزيــز  معيشــتها 
فــي عالــم الصناعــات ســواء 
كمــا  التقليديــة،  أو  الحديثــة 
يجــب التركيــز علــى دور مراكــز 
األبحــــــــــاث والدراســات فــي 
تحســين دور المــرأة الصناعــي 

وآليــات توجيهــه . 
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درويش لـ " الصناعة والتنمية"

 4850 موظفًا إستفادوا من دورات
"الهيئة" في السنوات الخمس الماضية

خاص - الصناعة والتنمية :

يعـــد التدريـــب والتطويـــر حجـــر زاويـــة فـــي تنفيـــذ خطـــة كويـــت 
مـــن  الكويـــت  تســـتهدف  والتـــي  الطموحـــة   2035 جديـــدة 
ــم الفـــرص  ــادة حجـ ــرادات النفـــط وزيـ ــل إليـ ــاد بديـ ــا إيجـ ورائهـ
مـــن  المزيـــد  وتوظيـــف  العمالـــة  واســـتيعاب  االســـتثمارية 
العمالـــة الوطنيـــة علـــى المـــدى البعيـــد. وعلـــى الرغـــم مـــن أن  
تداعيـــات األزمـــة الماليـــة أصابـــت الكثيـــر مـــن شـــركات القطـــاع 
الخـــاص العاملـــة فـــي القطـــاع الصناعـــي وتحديـــدًا قطاعـــي 
التدريـــب والتطويـــر بهـــا إال أن الهيئـــة العامـــة للصناعـــة واصلـــت 
تطويـــر قـــدرات موظفيهـــا فـــي جميـــع مجـــاالت التدريـــب بمـــا 
يواكـــب أهدافهـــا ويحقـــق اســـتراتيجيتها علـــى المـــدى البعيـــد . 
هـــذا مـــا أكدتـــه مديـــر التطويـــر اإلداري بالتكليـــف فـــي الهيئـــة 
شـــذا عبـــد العزيـــز درويـــش لــــ "الصناعـــة والتنميـــة"  والتـــي 
أشـــارت إلـــى أن إدارة التطويـــر اإلداري تعمـــل جاهـــدة مـــن أجـــل 
االرتقـــاء بالموظـــف بـــكل التخصصـــات مـــن خـــالل طـــرح دورات 
تدريبيـــة فـــي مختلـــف المجـــاالت واألنشـــطة التـــي تعمـــل 
بهـــا الهيئـــة. وبلغـــة األرقـــام، أشـــارت درويـــش إلـــى أن اإلدارة 
أقامـــت  مـــا يقـــارب ) 1205 ( دورة تدريبيـــة محليـــة وخارجيـــة 
خـــالل الســـنوات الخمـــس الماضيـــة بـــكل التخصصـــات. وحـــول 
المســـتفيدين مـــن تلـــك الـــدورات خـــالل تلـــك الفتـــرة قالـــت إن 
هنـــاك مايقـــارب مـــن  )4850( موظفـــًا إســـتفادوا مـــن الـــدورات 
التـــي عقـــدت فـــي الســـنوات الخمـــس الماضيـــة موزعـــة علـــى  
)4023( موظفـــًا للـــدورات المحليـــة و )827( للـــدورات الخارجيـــة 

وفيمـــا يلـــي التفاصيـــل..

حدثينـــا عـــن واقـــع التدريـــب 
ـــة العامـــة  ـــر فـــي الهيئ والتطوي

للصناعـــة؟

ــر  ــل إدارة التطـــــــويــــــ تعمـــــــــ
اإلداري جاهـــدة مـــن أجـــــــــل 
االرتقـــاء بالموظــــــف بكافـــة 

التخصصـــات مـــن خـــال طـــرح 
دورات تدريبيـــة فـــي مختلـــف 
المجـــاالت واألنشـــطة التـــي 
تعمـــل بهــــــــا الهيئـــة وذلـــك 
الـــدورات  عقـــد  خـــال  مـــن 
التدريبيـــة المحليـــة والخارجيـــة 
ــلوكية  ــدورات السـ ــك الـ وكذلـ
ــات  ــدورات ذات التخصصـ والـ
العامـــة. وذلـــك تأديـــة لـــدور 

فـــي  اإلداري  التطويـــر  إدارة 
ــن  ــل الموظفيـ ــداد وتأهيـ اعـــــ
األكفـــــــاء المزوديـــن بالخبـــرة 
الوظيفيـــة  باألعبـــاء  للقيـــام 

علـــى الوجـــه األكمـــل.

الـــدورات  رســـم  يتـــم  كيـــف 
التدريبيـــة واالحتياجـــات فـــي 

اإلدارة؟

اإلداري  التطويـــر  إدرة  تلتـــزم 
ــة  ــي بتغطيــــ ــت الحالــــــ بالوقـ
الكفـــاءات مــــــــــــن الـــدورات 
التدريبيـــة التـــي تـــم تحديدهـــا 
مــــــــن خـــــــــال الدراســــــــــــة 
ــن  ــة مـــ ــارية المقدمـ االستشـ
ــع بعـــض  ــاث مـ ــد األبحـ معهـ
تتناســـب  التـــي  التعديـــات 
العمـــل  مســـتجدات  مـــع 
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وكذلـــك وفــــــــق االحتياجـــات 
التـــي تتقـــدم بطلبهـــا إدارات 
ظهـــور  حـــال  فــــــي  الهيئـــة 
الحاجـــة إلـــــــــى التدريــــــــــــــب 
بتخصصـــات معينـــة أو فـــي 
ــال وجـــود تعيينـــات حديثـــة  حـ
تحتـــاج إلـــى تدريـــب وتأهيـــل.

مـــن  المتدربيـــن  عـــدد  كـــم 
موظفـــي الهيئـــة خـــال ســـتة 
الشـــهور األولـــى مـــن العـــام 

الحالـــي؟

ــر اإلداري  ــت إدارة التطويـ قامـ
بعقـــد ) 417 ( دورة تدريبيـــة 
محليـــة وخارجيـــة فـــي مختلـــف 
التخصصـــات وفـــق الضوابـــط 

المعتمـــدة.

تواجـــه  التـــي  التحديـــات  مـــا 
قطـــاع التدريـــب فـــي اآلونـــة 

األخيـــرة؟

التحديـــات تتمثـــــــــــل فـــــــــي 
مواجهـــة ضعــــــــف مشـــــــاركة 
المؤسســـــــــات والجهـــــــــات 
األكاديميـــــــــة فـــــــي عقـــــــــد 
ـــة التــــــي  الـــــــــدورات التدريبيـــــ
يحتاجهـــا ســـوق العمــــل فـــي 
ــة  ــك مواجهـــ ــة. وكذلــــــ الدولـ
ـــي تكمـــن فـــي  ـــات الت الصعوب
ــم  ــات التعليـ ــب مخرجـــــــ تدريـ
ــي  ــطة التـ ــض األنشـ ــي بعـ فـ
يتـــم  ولـــم  الهيئـــة  تحتاجهـــا 
تغطيتهـــا مـــن خـــال الدراســـة 

األكاديميـــة.

مـــع  تعـــاون  لديكـــــم  هـــل 
الخـــاص؟  القطـــاع  شـــركات 
ـــوع هـــذا التعـــاون؟ ومـــا هـــو ن

معظـــم الـــــدورات التدريبيـــة 
ــع  ــاون مـــــ ــد بــــالتعــــــــ تعقــــــ
ــاع الخــــاص مـــن خـــال  القطـ

التدريـــب  ومعاهـــد  شـــركات 
ســــــــــواء الـــدورات التدريبيـــة 
أو  الخطـــة  وفـــق  المحـــددة 
الـــدورات التعاقديــــــــة . مـــــــع 
التنويـــه الـــى تعـــاون الهيئـــة 
الدوليـــة  المنظمـــات  مـــع 
الهيئـــة عضـــوا  التـــي تكـــون 
تدريـــب  خلــــــــال  مـــن  فيهـــا 
الموظفيـــــــن ومشــــاركتهــــم 
بالـــدورات التــــــــي تعقدهـــــــا 
هـــذه المنظمـــة الـــى جانـــب 
التـــي  بالـــدورات  المشـــاركة 
تعقدهـــا الجهـــات الحكوميـــة 
ـــة  ـــوان الخدمـــة المدني مثـــل دي

وغيرهـــم. الماليـــة  وزارة  او 

إحصائيـــات  هنـــــــــاك  هـــل 
بعــــــدد الــــــــدورات التدريبيـــة 
التـــي أقامتهـــا الهيئـــة خـــال 
ـــة؟ الخمـــس ســـنوات الماضي

عقـــــــــــدت الهيئــــــــــــة مـــــــــا 
يقــــــــــــــــارب ) 1205 ( دورات 
وخارجيـــة  محليـــة  تدريبيــــــة 
ـــوات  ـــس سنــ ـــال الخمـــــ خـــــ
ـــكل التخصصـــات. ـــة ب الماضي

مــــــــا عــــــدد موظفـــــــي الهيئـــة 
الذيـــن استـفــــــادوا مـــن تلـــك 
الـــدورات خلــــــال تلـــك الفتـــرة؟ 

ــتفيدة؟ ــات المسـ والقطاعـ

استفــــــــــــاد مـــــــا يقـــــــــــارب 
) 4023 ( موظفـــــــــًا مــــــــــن 
الـــــــــــــدورات المحلــــــيـــــــــــــــة 
و ) 827 ( مـــــوظفــــــــًا مـــــــن 
الـــدورات الخارجيـــــــــة خــــــــال 
الســـنوات المـــس الماضيـــة 
ـــة.  ـــع قطاعـــات الهيئ مـــن جمي

األداء  قيــــــــاس  يتــــــــم  هـــل 
ــا  ــة؟ ومـــ ــي الهيئـــــــــ لموظفـ
ـــور  ـــدة المرجـــوة بعـــد ظه الفائ

النتائـــج؟

التطويـــــــــــــر  إدارة  بـــــــــــدأت 
اإلداري مـــن خـــــــال قســـم 
بتفعيـــــــــل عمليـــة  التدريـــب 
قيـــاس األداء للموظفيـــــــــن 
المســـتفيدين مـــن الـــدورات 
المحليـــــــة والخارجيـــــــــة عـــن 
ــاء  ــارات اثنـ ــل اختبـ ــق عمـ طريـ
ـــك عمـــل  ـــدورة وكذل انعقـــاد ال
تقييـــم عـــام للـــدورة التدريبيـــة، 
ونحـــن بصـــدد تحويـــل التقييـــم 
إلـــى النظـــام اآللـــي فـــي الفتـــرة 
القادمـــة . آمليـــن مـــن خـــال 
نتائـــج التقييـــم الوقـــوف علـــى 
مـــدى اســـتفادة الموظـــف من 
الـــدورات التدريبـــة المطروحـــة 
واطـــاع المســـؤولين عليهـــا 
لمعرفـــة الجوانـــب التـــي تمـــت 
تغطيتهـــا مـــن خـــال التدريـــب 
التـــي  األخـــرى  والجوانـــب 
يتطلـــب تغطيتهـــا مســـتقبا.

الخطـــط  اإلدارة  تضـــع  هـــل 
لتدريــــــــب وتطـــويـــــــــر األداء 
للموظــــــــف فــــــــي القطــــــــاع 
الصناعـــي ومـــا أبـــرز إنجازاتهـــا؟

ــإدارة  ــة بـ ــة ممثلـ ــوم الهيئـ تقـ
التطويــــــــــر اإلداري بإشــــــراك 
ــدورات  ــي بالـ ــاع الصناعـ القطـ
تعقـــد  التـــي  التخصصيـــة 
ـــا وفـــق الخطـــة المتبعـــة  محلي
ـــارب الــــ  حيـــث اســـتفاد مـــا يقـــ
ـــدرب مـــن القطـــاع  ) 263 ( مت
الصناعـــي مــــــــن الـــــــــــدورات 
التدريبيـــة التــــــي تقدمهــــــــــا 
الهيئــــــــة العامـــــة للصناعـــة.  
ــع  ــة مـ ــاون الهيئـ وكذلـــك تتعـ
ـــة  ـــات الكويتي ـــاد الصناعــــ اتحـــ
ــدورات  ــد الـ ــال عقـ ــي مجــــــ فـ

المتخصصـــة. التدريبيـــة 

417 دورة تدريبية 
محلية وخارجية 

في مختلف 
التخصصات  

للنصف األول من 
العام الحالي

 263  متدربًا من 
القطاع الصناعي 

من الدورات 
التدريبية التي 
تقدمها الهيئة 
العامة للصناعة

ضعف مشاركة 
الجهات األكاديمية 

في عقد الدورات 
التدريبية أبرز 
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قطـــاع  أهميـــة  صناعيـــون  أكـــد 
ـــة،  ـــر فـــي الصناع ـــب والتطوي التدري
ــا  ــا ملحـ ــا باتـــت مطلبـ ــيما أنهـ السـ
التكنولوجيـــا  تطـــور  ظـــل  فـــي 
وإطـــاق الدولـــة لرؤيـــة الكويـــت 

.2035 الجديـــدة 

 وبينـــوا فـــي حديثهـــم الـــذي خصـــوا 
والتنميـــة  الصناعـــة  مجلـــة   بـــه 
عـــدة  لهـــا  الـــدورات  تلـــك  أن 
إيجابيـــات، منهـــا رفـــع مســـاهمة 
الناتـــج  فـــي  الصناعـــة  قطـــاع 
لـــدى  أن  موضحيـــن  المحلـــي، 
الجهـــات التدريبيـــة فـــي الصناعـــة 
خطـــط  لمواكبـــة  اإلمكانـــات  كل 

لتنميـــة. ا

أكدوا أهميته في تحقيق أهداف شركات القطاع الخاص

التدريب والتطوير  في الصناعة ضرورة
ملحة لمواكبة رؤية الكويت 2035

ـــم  ـــأن برامـــج التعلي ـــادوا  ب وأف
والتدريـــب يجـــب أن تواكـــب 
ـــة  ـــة والخطـــط االقتصادي الرؤي
الحاليــــــــة والمستقبليـــــــــــــــة 
ــل  ــوق العمـ ــات ســــــ واحتياجـ
الســـيما رؤيـــة كويـــت 2035.

وطالبــــــــوا بقيــــــــام الهيئــــــــة 
العامـــة للصناعـــة والجهـــات 
ذات العاقـــة بإطـــاق المزيـــد 
ـــة  ـــدورات التدريبيــــــ ـــن الـــــ مــــ
الحديثـــــــــة للعامليــــــــن فــــــي 
قطـــاع الصناعـــــــة، وذلـــــــك 
ـــف فـــي  ـــي الموظـــ لرفـــع وعــ
وتطويـــر  الصناعـــي  القطـــاع 

العمـــل فيـــه.

استراتيجية صناعية

بدايــــــــة أكــــــد نائـــب رئيـــس 
مجلس إدارة شـــركـــــــة عربــــــي 
ــام  ــد البســـــــ ــة حامــــــ القابضـ
أهميـــة قطـــــــــاع التدريـــــــــب 
ــاع  ــر فـــــــي القطــــــ والتطويــــــ
الصناعـــي الســـيما أنـــه مقبـــل 
علـــى طفـــرة كبيـــرة مـــع وضـــع 
االستراتيجيـــــــــات الصناعيـــــــة 

ــًا. ــا مستقبــــــ لتنفيذهـ

ــب  ــى أن التدريـــــ ــار إلــــ وأشــــــ
مهـــم جـــدًا ســـــــواء للقطـــــــاع 

الصناعـــي، أو لزيـــادة مبيعـــات 
الشـــركات الصناعيـــة.

فرص عمل

وبيـــــــن البســـــــــام أن تلــــــــك 
الـــدورات التدريبيـــة ســـتنعكس 
إيجابـــًا فـــي توفيـــر فـــرص عمـــل 
فـــي  للمواطنيـــن  حقيقيـــة 
القطـــاع الصناعـــي، مؤكـــدًا أن 
ــدى  ــل إحـ ــدورات تمثـ ــذه الـ هـ
أهـــم قصـــص النجـــاح التـــي 
تتحقـــق مـــن خـــال تضافـــر 
والقطـــاع  الحكومـــة  جهـــود 
الخـــاص فـــي هـــذا المجـــال.

وأوضـــح أنـــه يجـــب أن تحـــرص 
علـــى  الصناعيـــة  الشـــركات 
ــة  ــواء الخاصــــ ــره ســـــ تطويــــــ
واالهتمـــام  الحكوميـــــــة  أو 
بكيفيـــة العمــــــــل وتطويـــــــــر 

العامليـــن فيهـــا. وتدريـــب 

خاص - الصناعة والتنمية :
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وعـــن مواكبـــة تلـــك العمليـــات 
الكويـــت  لرؤيـــة  التطويريـــة 
بأنـــه  أفـــاد    2035 الجديـــدة 
مـــن المفتـــرض أنـــه ولكـــي 
الرؤيـــة  تحقيـــق  إلـــى  نصـــل 
يجـــب أن نطـــور الشـــباب علـــى 
العمـــل فـــي كل القطاعـــات 
الصناعـــي  القطـــاع  ومنهـــا 
ـــز الشـــباب  ـــذي يجـــب تحفي وال

للعمـــل فيـــه.

وذكـــــــر أن التطويـــــــــــــر فـــي 
ـــركات  ـــات والشـــــ المؤسســــــ
هـــو مـــن ســـيعمل علـــى رقـــي 
مســـتوى الـــدول، ولـــذا يجـــب 
العمـــل علـــى تطويرهـــم كـــي 
يســـتطيعوا تحقيـــــق تلـــــــك 
الخطـــط والعمـــل وفق أحــــدث 
التكنولوجيــــــــــــا واألســـاليب 
المتطـــورة، إال أنـــه حـــذر مـــن 
عـــدم وجـــود خبـــراء تدريـــب، 
وجـــود  إلـــى ضـــرورة  وأشـــار 
خبـــراء تدريـــب علـــى مســـتوى 
الشهـــــــادات  مـــــــن  عـــــــــال 
العاليـــة، وليســـت الشـــهادات 
المضـــــروبــــــــة، باإلضافـــــــة 

مـــن  المدربيـــن  تخـــرج  إلـــى 
بهـــا  المعتـــرف  الجامعـــات 
ــات  ــاء بالجامعـ وليـــس االكتفـ

العاديـــة.

إجادة اللغات

وأشـــار إلـــى أهميـــة التأكـــد مـــن 
وشـــهادات  برامـــج  ســـامة 
المدربيـــــــــن، موضــحـــــــــًا أن 
هـــذا األمـــر مهـــم جـــــدًا، فلـــو 
تمـــت االســـتعانة بمطوريـــن 
يملكـــون شـــهادات مضروبـــة 
فســـيتم عرقلـــة العمـــل بـــدال 
مـــن الفائـــدة، ومـــن المهـــم 
جلـــب  علـــى  الحـــرص  أيضـــا 
الشـــهادات  ذات  الخبـــرات 
العليـــا التـــي تخرجـــــــت مـــن 
جامعـــــــــات معتــــــــــرف بهـــا 
ويجيـــدون اللغـــات المختلفـــة؛ 
إحضـــار  تـــم  لـــو  إنـــه  حيـــث 
ـــد اللغـــات فلـــن  مـــدرب ال يجي
يجـــدي فـــي التطـــور، وبخاصـــة 
ــاج  ــي يحتـ ــاع الصناعـ أن القطـ
الخبـــرات  تلـــك  مثـــل  إلـــى 
خاصـــة للمصانـــع ولمعداتهـــا 
اإلنجليزيـــة  اللغـــة  ولقـــراءة 
األجهـــزة  علـــى  الموجـــودة 
والكاتالوجـــات والتعامـــل مـــع 
الوفـــود والزيـــارات الخارجيـــة.

ـــدورات التـــي تقيمهـــا   وعـــن ال
الهيئـــة العامــــــة للصناعـــة فـــي 
ـــي أوضـــح  ـــج المحل ـــز النات تعزي
أنهـــا مفيـــدة، ويجـــب تطويرهـــا 
ــط  ــن النمـ ــح مـ ــى ال تصبـ حتـ
القديـــم، وحتـــى ال تعـــاد كل 
الواجـــب  مـــن  لـــذا  ســـنة؛ 
مدربيـــن  وجلـــب  تطويرهـــا 
متنوعيـــن، وعلـــى مســـتوى 

وكفـــاءة عاليـــة.

وأضـــاف: أن جلـــب الخبـــرات 
ـــة التدريـــب يجـــب  ـــز عملي لتعزي

مســـتوى  علـــى  يكـــون  أن 
ـــاٍل، وليـــس حضورهـــم مـــن  ع

شـــركات بعينهـــا.

 تعزيز اإليرادات

مســـاهمة  البســـام  وأكـــد 
العمليـــات  تلـــك  ومشـــاركة 
التطويريــــــة فــــــــي تعزيـــــــــــز 
إيـــرادات الشـــركات الصناعيـــة، 
وبالتالـــي  تعمـــل علـــى زيـــادة 
ــي  ــة فـ ــة الصناعـــــ مساهمــــــ
النتـــــــاج المحلـــــــي، مشـــيرًا 
ــر  ــور البشـ ــا تطـ ــه كلمـ ــى أنـ إلـ
تطـــور اإلنتـــــاج، مـــع العلـــم 
يـــوم  فـــي  يتطـــور  لـــن  أنـــه 
الـــى  يحتـــاج  وإنمـــا  وليلـــة، 
الخطـــــــــط  مـــدة، ووضــــــــع 
الازمـــة للتطويـــر مـــن قبـــل 
متميزيـــن فـــي مجـــال التطويـــر 

والتدريـــب.

الوطـــن  أبنـــاء  أن  وأضـــاف: 
يتـــم  أن  يجـــب  مـــــــن  هـــم 
مـــن  تطويرهـــم وإعطاؤهـــم 
قبـــل مدربيـــن علـــى مســـتوى 
عـــاٍل ومـــن جامعـــات عاليـــة، 
فلـــو تطـــور العنصـــر البشـــري 
وارتقـــت  البـــاد  لتقدمـــت 

وازدهـــرت.

ومـــن جانبهـــا قالـــت رئيـــس 
األعمـــال  ســـيدات  شـــبكة 
ــميط:  ــدور السـ ــات بـ والمهنيـ
التدريبيـــــــــــة  الـــــــــدورات  إن 
القطاعـــات  فـــي كل  مهمـــة 

المختلفـــــة. االقتصاديـــة 

وبينـــت أن للـــدورات التدريبيـــة 
ـــت  ـــة إذا كان ـــدة فـــي التنمي فائ
وبهـــا  عاليـــة،  جـــودة  ذات 
ـــن خـــال  إضافـــة للعامليـــن مـ
تنميـــة قدراتهـــــــــم وتطويـــر 
مجـــــــــــال أعمالهــــــــم وفـــق 

التخصصـــات.

وأشـــارت إلـــى أن الشـــركات 
مـــن  ستســـتفيد  الصناعيـــة 
قيـــام الهيئـــة العامـــة للصناعة، 
اقتصاديــــــة  جهـــــــــة  أي  أو 
أخـــرى مـــن إقامـــة الـــدورات 
المتخصصـــة، الســـيما أنهـــا 
ــارات  ــة مهـ ــاعد فـــي تنميـ تسـ

الكويتـــي، الموظــــــف 

واكــــــــــدت أهميــــــــة عمليـــة 
ـــي القطـــاع  التطويـــر خاصـــة فــ
الــــ6  ومواكبــــــــــة  الصناعـــي، 

 البسام: الدورات 
التدريبية توفر 

فرص عمل 
للمواطنين وتعزز 

قدراتهم

السميط: تنمي 
مهارات الموظف 
وتقلل من التكلفة 

وتزيد الجودة
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ســـيجما التـــي تســـاعد صاحـــب 
ــة  ــل التكلفـ ــي تقليـ ــل فـ العمـ
المحافظـــة  مـــع  اإلنتاجيـــة 

علـــى الجـــودة.

وأشـــــــارت إلـــى أن القطــــــــاع 
الصناعـــي يحتـــاج إلـــى مثـــل 
تلـــك الـــدورات، مبينـــة أهميـــة 
التدريـــــــب والـــدورات فــــــــي 
المؤسســـات والشـــــــــــركات 

الصناعيـــة.

طرق روتينية

وأضافـــت: أن قطـــاع التدريـــب 
خاصـــة  صبغــــــــة  يكتســـب 
فـــي كــــــــل الجهــــــــــات؛ لـــذا 
والتخلـــص  تطويـــره،  يجـــب 
مـــن الطـــرق الروتينيـــة فـــي 
التدريـــب؛ حيـــث يجـــب قيـــاس 
المقدمـــة  التدريـــب  فائـــدة 
علـــى أرض الواقـــع، وليـــس 
فقـــط تصميـــم برامـــج تدريبيـــة 
طـــوال العـــام، مشـــيرة إلـــى أن 
اإلنجـــاز ليـــس بكثـــرة الـــورش 
والتدريـــب وتعددهـــا، وإنمـــا 
اإلنجـــاز يقـــاس عبـــر ناتـــج تلـــك 
علـــى  والتدريبـــات  الـــورش 
أدائهـــم  وكيفيـــة  العامليـــن 
اجتيازهـــم  بعـــــــــد  وتطويـــره 
مـــن  واالســـتفادة  للـــورش 

تلـــك البرامـــج. 

زيادة اإلنتاج

رؤيــــــــــة  أن  إلـــــــى  وأشـــارت 
أن  يجـــب   2035 الكويــــــــت 
تصاحبهـــا زيـــادة فـــي القطـــاع 
الشـــركات  فــــــــي  التدريبـــي 
للمســـاهمة فـــي نمـــو الوعـــي 
وزيـــادة اإلنتـــاج، ممـــا ينعكـــس 
فـــي  المحلـــي  الناتـــج  علـــى 
ــدة  ــة، مؤكـ ــة النهائيـ المحصلـ
الجهـــات  بعـــض  هنـــاك  أن 

ـــة  ـــي بعناي ـــكادر التدريب ـــار ال تخت
ـــرد  ـــا ف ـــح لدين ـــي يصب ـــرى ك كب
منتـــج  واٍع قـــادر علـــى العمـــل 
ـــد  ـــك بالتأكي ـــر ذل ـــة فيؤث بحرفي

إيجابيـــا علـــى الدولـــة.

وذكـــرت أن الـــدول المتطـــورة 
قامـــت بتثقيــــــــــف وتكثيـــف 
ـــدورات لموظفـــي  ـــل الــــــ عمـــ
ــا، وذلــــــــــك  مؤسســـــــاتهــــــــ
البشـــري،  العنصـــر  لتطويـــر 
مـــا ينعكـــس بالنهايـــة علـــى 

مســـتوى تلـــك الجهـــات.

رئيـــس  قـــال   ناحيتـــه  ومـــن 
مجلــــــــس اإلدارة والعضــــــــــو 
ــة  ــي شـــركــــــ ــدب فــــــ المنتــــــ
المجموعــــــــة المتحــــــــــــــــــدة 
ســـابقًا  الغذائيـــة  للصناعـــات 
الدكتـــور جـــواد ســـيد خلـــف: 
إن للـــدورات التدريبيـــة أهميـــة 
كبـــرى فـــي التنـــوع االقتصـــادي 
يســـلط  أن  يجـــب  أنهـــا  إال 
الضـــوء عليهـــا بشـــكل أكبـــر.

وذكـــر أن الـــدورات التدريبيـــة 
ق لهـــا. يجـــب أن ُيســـوَّ

العامـــة  الهيئـــة  بـــأن  وأفـــاد 
ــى  ــاع علـ ــى اطـ ــة علـ للصناعـ
كل الصناعـــــــــات الموجـــودة 
فـــي الدولـــة، وتعلـــم  جيـــدا 
التـــي  الصناعيـــة  القطاعـــات 
تحتـــاج إلـــى تطويـــر وتدريـــب 
ــا  ــا، ومنهــــــــ ــن فيهـــــ العامليـ
ـــاع  علـــى ســـبيل المثـــال القطـــ
الغذائـــي. مشـــيرًا  الصناعـــي 
إلـــى أن الـــدورات المتخصصـــة 
تســـاهم فـــي رفـــع إيـــرادات 
الشـــركات، وتسهيـــــــل بيئـــة 

العمـــل.

الشـــركات  قطـــاع  أن  وذكـــر 
الصغيـــرة والمتوســـطة فـــي 
الجانـــب الصناعـــي يحتـــاج الـــى 
التثقيـــف والتعليـــم؛ حيـــث إن 
ــاع  ــذا القطـ ــي هـ ــن فـ العامليـ
جـــدد، ويحتاجـــون الـــى الدعـــم 
ــًا  ــي، مبينـ ــي والتدريبـ التعليمـ
أن الدعـــم ليـــس فقـــط علـــى 
لكـــن  المـــادي،  المســـتوى 
مـــن  أخـــرى  طـــرق  هنـــاك 
ــين  ــي تحسـ ــل فـ ــم تتمثـ الدعـ
أداء الموظـــف والعامـــل فـــي 
القطـــاع الصناعـــي، وهـــذا مـــا 
يحتاجـــه أصحـــاب المشـــروعات 

الصغيـــرة والمتوســـطة.

مشـــاركة  إلـــى  خلـــف  ودعـــا 
الخاصـــــــــة  الشركــــــــات  كل 
والمؤسســـات الحكوميــــــــــة 
الـــــــــدورات  إطلـــــــــاق  فـــي 
التدريبيــــــــــة للعامليـــــــــــــــــن 
أن  الســـيما  القطـــاع،  فـــي 
إلـــى  يحتاجـــون  الموظفيـــن 
جلـــب المزيـــد مـــن الخبـــرات 
تهتـــم  أن  ويجـــب  المفيـــدة، 
تلـــك الجهـــات بتطويـــر إداراتهـــا 
ــب  ــاع التدريـ ــام بقطـ واالهتمـ

والتطويـــر

ضرورة وجود 
خبراء تدريب على 
مستوى عال من 

الخبرة والكفاءة

العمليات 
التطويرية تعزز 

إيرادات الشركات 

الدورات 
المتخصصة 
تساهم في 
تسهيل بيئة 

األعمال

رؤية الكويت 
2035 يجب أن 
تصاحبها زيادة 
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خلف:  لتسويق 
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تجربة صاحب مشروع حر

ناصحًا الشباب بالتوجه لصندوق المشروعات لدعم مشروعاتهم ماديا ومعنويًا

عبد الغفور: ألواح المغنسيوم
ثورة حقيقية في عالم البناء 

هـــو مبـــادر بدرجـــة دكتـــور فـــي مجـــال طـــب األســـنان 
وأحـــد الشـــباب الكويتييـــن الواعديـــن الـــذي اســـتهواه 
ـــى  ـــًا بعـــد تخرجـــه إل ـــه، متوجه ـــذ بدايات العمـــل الحـــر من
فضـــاء العمـــل الحـــر الرحـــب، والـــذي تمكـــن مـــن 
خالـــه أن يتحـــول مـــن مبـــادر إلـــى مؤســـس ألحـــد 
المصانـــع العاملـــة فـــي تصنيـــع ألـــواح المغنســـيوم، 
والـــذي يعـــد ضمـــن أهـــم المجـــاالت المســـتخدمة 

ــة.  ــات الصناعيـ ــن القطاعـ ــد مـ ــي العديـ فـ

خاص - الصناعة والتنمية :

وعبــــــــر مجلـــــــــــة "الصناعـــة 
ــادر  والتنميـــة" يطـــــــــــرح المبـ
ـــات  ـــد الغفـــور تحدي فيصـــل عب
ــًا  ــه موجهـ ــروعه وطموحـ مشـ
الكثيـــر مـــن النصائـــح لصغـــار 
المبادريـــن فـــي مجـــال العمـــل 
الحـــر، مشـــيرًا إلـــى أن الطمـــوح 
النجـــاح  أســـاس  والعزيمـــة 

ــباب.  ــال والشـ ــرواد األعمـ لـ

وبلهجـــة الواثـــق مـــن قـــدرات 
ـــاء  ـــن الشـــباب مـــن أبن المبادري
الكويـــت، يوجـــه عبـــد الغفـــور 
المقبـــل  للشـــباب  نصائحـــه 
مشــــــــروعه  تكويــــــــن  علـــى 
بالقـــول: إن اإلقـــدام والصبـــر 
أســـاس  الصعـــاب  وتحمـــل 
ــي  ــروع، وبالتالـ ــاح أي مشـ نجـ
إلــــــى  بالتوجـــــــــه  أنصحهـــم 
لرعايـــة  الوطنـــي  الصنـــدوق 
ــرة  ــاريع الصغيـ ــة المشـ وتنميـ
ـــم  ـــة لتقديمهــــــ والمتوسطـــــ
تســـهيات ماديـــة ومعنويـــة 

كبيـــرة لهـــم. 

إلـــى  الغفـــور  عبـــد  وتطـــرق 
أهميــــــــة المنتجـــــــات ونظــــــم 
البنـــاء التـــي توفرهــــــا ألـــواح 
إنهـــا  بالقـــول:  المغنســـيوم 
ــي  ــول التـ ــل الحلـ ــدم أفضـ تقـ
تتناســـب مـــع جميـــع األذواق، 
بـــــــدءًا  مـــن التصميـــم وانتهـــاًء 
ــيرا  بتسليــــــــم المفتـــاح، مشـ
ــع  ــات المصنـ ــى أن منتجــــــ إلـ
ــة  ــال صناعـ ــن خـ ــن مـــــ تكمـ
ـــد  ـــارات الحدي ـــب إطــــــ وتركيـــــ
ـــى  ـــل علـــــ المجلفـــن المشكـــــ
ـــن  ـــاردة، فضـــا ع ـــة الب الطريق
ألـــواح المغنيســـيوم والكاربـــن 
فايبــــــــر وبوليميــــــــر ريبــــــــــــار 
لأليـــاف الزجاجيـــة والخرســـانة 

الخفيفـــة. 

ــواح  ــع ألــــــــ ــن أن مصنــــــ وبيـ
المغنسيــــــــوم يعتمـــــد علـــى 
تقــــديـــــــم نظــــــــام المبانــــــي 

ــارات  ــى إطـــــــ ــة علــــــ القائمـــــ
الحديـــد المجلفـــن المشـــكلة 
ـــاردة  والمصنعـــة بالطريقـــة الب
مـــع التركيـــز علـــــــى االبتـــكار 
والتكامـــل الناتـــــــج عـــن توفيـــر 
خـــال  مـــن  المـــواد  أفضـــل 
سلســـلة مـــــــــن المصــــــــــادر 

الموثوقـــة. 

وأوضـــح أن نظامنـــا ومنتجاتنـــا 
تمكنـــك مـــن إنجـــاز البنـــاء فـــي 
مـــدة أقـــل بنســـبة 65 فـــي 
المئـــة مقارنــــــــة مـــع البنـــاء 
الخرسانــــــي مــــــــع االحتفـــاظ 
بجـــودة عاليـــة، عــــــــاوة علـــى 
ماليـــة  مبالـــــــــــــغ  توفيرهـــا 
ــة عـــن  ــبة 20 فــــــي المئـ بنسـ
النظـــام التقليـــدي المخرســـن. 

بدايات الفكرة 

فـــي البدايــــــــة ، أشـــار عبـــد 
ــل  ــه حصـ ــى  أنــــــــــ ــور إلـ الغفـ

علـــى الدكتـــوراه فـــي مجـــال 
وتوجـــه  األسنــــــــــان،  طـــب 
الصناعــــــــــي  المجــــــال  إلـــى 
حبـــا للقطـــاع، وشـــارك فـــي 
برعايـــــــــة  المبــــــــادر  برنامـــج 
وحصـــل  األميـــري،  الديـــوان 
علـــى المركـــز األول فـــي عـــام 
2013 علـــى نفـــس المشـــروع 
ذاتـــه، وحصـــل علـــى الدعـــم 
ــة  ــركة الكويتيـ ــل الشـ ــن قبـ مـ
ــرة  ــاريع الصغيـ ــر المشـ لتطويـ

والمتوســـطة.

وعـــن فكـــرة مشـــروعه مصنـــع 
يقـــول  المغنســـيوم،  ألـــواح 
عبـــد الغفـــور: بـــدأت الفكـــرة 
فـــي البدايـــة خـــال دراســـتي 
الجامعيــــــــة فــــــي روسيـــــــــا 
ــر سكنــــــــي؛  ــد بمقـــ بالتحديــــ
ـــن  ـــي السكــــ حيثـــــــ استلهمنـــ
ذاتـــه مـــن ناحيـــة تصميمـــه 
وطريقــــــة بنائــــــــه، وبـــــــــدأت 
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محدودية المساحة 
والموقع أبرز 

تحديات المشروع 

طلبات من دول 
عربية ونيوزيلندا 

وإسبانيا على 
منتجات المشروع 

إنجاز البناء في مدة 
أقل بنسبة 65 في 

المئة مقارنة مع 
البناء الخرساني 

تحقيق وفر مالي 
قدره 20 % 

باستخدام ألواح 
المغنسيوم

نصدر منتجاتنا 
للخارج والطلب 
على اإلنتاج في 

تزايد

ـــع  ـــر مـــــ ـــث والتطويـــــ بالبحــــــ
أصحــــــــاب الســـكن للتعـــــــرف 
ــن  ــة مـ ــذه النوعيـــــــ ــى هـ علـــــ

البنـــاء.

مجاالت متنوعة

ـــواح  ـــدام ألـــــــــ وحـــول استخــــــ
المغنســـيوم فـــي العديـــد مـــن 
االقتصـــاد   فـــي  القطاعـــات 
يشـــير عبـــد الغفـــور إلـــى أن 
تدخـــل  المغنســـيوم  ألـــواح 
فـــي مجـــاالت عديـــدة، وتتركـــز 
ــاء  ــاالت البنـ ــي مجـ ــًا فـ أساسـ
ســـواء كانـــت تشـــيد داخليـــا 
أو خارجيـــا وأســـقفا، وأيضـــا 
يمكـــن اســـتخدامها فـــي مجـــال 
ـــا  ـــي، فضـــــ ـــاث المنزلــــــ األث
المنـــزل  أســـاس  بنـــاء  عـــن 
الحديـــد  نظـــام  طريـــق  عـــن 
التســـلح  قضبـــان  و  البـــارد 
المقـــوس  الباســـتيك  مـــن 

الزجاجيـــة. باألليـــاف 

طلبات متزايدة

تصديــــــــــر  عــــــــن  وبســـؤاله 
أنهـــا  أم  للخــــــــــارج  منتجاتـــه 

موجهـــة للداخـــل، قـــال اتجهنـــا 
وذلـــك  الخارجـــي،  للتصديـــر 
لتنامـــي الطلبـــات الخارجيـــة، 
وال نســـتطيع أن نلبـــي جميـــع 
الطلبـــات لمحدوديـــة موقـــع 
مســـاحاته  حيـــث  المصنـــع؛ 
صغيـــرة ال نستطيـــــــــع مـــن 
فـــي  نتوســــــــــع  أن  خالهـــا 

اإلنتاجيـــة.

وأضـــاف هنـــاك العديـــد مـــن 
الـــدول التـــي طلبــــــــت هـــذا 
النـــوع مـــن التصنيــــــــع بـــدءا 
مـــن الـــدول العربيـــة،  والتـــي 
منهـــا الســـعودية واإلمـــارات 
وقطـــر والعـــراق، فضــــــــا عـــن 
دولـــة نيوزيلنـــدا التـــي طلبـــــــت 
ـــاج كامـــل حصـــري لهـــا  ـــا إنت من
بمعـــدل 1500 بـــورد يومـــي 

ــا. ــبانيا أيضـ ودولـــة إسـ

محدودية المكان

وعـــن التحديـــات التـــي تواجـــه 
عبـــد  قـــــــــــــــال   ، المشـــروع 
ــام األول  ــي المقـــــ ــور فـ الغفـ
المصنـــــــــع  موقــــــــع  يأتـــي 

ـــث ال نســـتطيع  المحـــدود، حي
ــدة  ــات المتزايـ أن نلبـــي الطلبـ
ـــن طـــول  ـــا عـــ ـــا، فضـــــ خارجي
الـــدورة المستنديــــــــة فـــــــي 
بعـــض الجهـــات الحكوميــــــة.

تحمل الصعاب

وحـــول أهـــم النصائـــح التـــي 
يقدمهـــا للشبـــــــاب ، أوضـــــــح 
عبـــد الغفـــــــور أن اإلقـــــــدام 
والصبـــر وتحمـــــــل الصعـــــــاب 
أســـاس نجـــاح أي مشـــروع، 
وبالتالـــي أنصحهـــم بالتوجـــه 
الوطنــــــي  الصنـــــــدوق  إلـــى 
لرعايـــة وتنميــــــة المشــــــاريع 
الصغيـــــــــــــرة والمتوسطــــــــة 
لتقديمهــــم تســـهيات ماديـــة 

ومعنويـــة كبيـــرة لهـــم.

وفر مالي

ــركة تأسســـت  ــال: إن الشـ وقـ
ــام 2010 وبـــــدأت  فـــــــي عــــــ
 2013 عــــــــام  التنفيـــذ  حيـــز 
ومقرهـــا دولــــــــة الكويـــــــت، 
وهـــي شركــــــــة متخصصــــــــة 
فـــي نظـــام المبانـــي الحديثـــة 
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مـــع  تنافســـية  أســـعار  ذات 
ـــة  المحافظـــة علـــى جـــودة عالي
فـــي  وتوفيـــر  التنفيـــذ  فـــي 
وتقليـــل  الطاقـــة  اســـتخدام 
الصيانـــة، مســـتخدمين مـــواد 
صديقـــة للبيئـــة ال تؤثـــر علـــى 

صحـــة اإلنســـان. 

تقـــدم  الشـــركة  بـــأن  وأفـــاد 
ــي  ــول التــــــــ ــل الحلــــــ أفضــــــ
تتناســـب مـــع جميـــع األذواق، 
ــاء  بـــدءا مـــن التصميـــم وانتهـ
بالتســـليم علـــــــى المفتـــــــاح، 
منتجاتنـــا  أن  إلـــــــى  مشـــيرا 
ـــال صناعــــــة  تكمـــن مـــــــن خلـــ
وتركيـــــــب إطـــــــارات الحديـــد 
المجلفنـــــــ المشكـــــــل علــــــى 
فضلــــــا  البــــــاردة،  الطريقـــة 
المغنســـيوم  ألــــــــواح  عــــــن 
ـــر  ـــر وبوليميـــــ ـــن فايبـــــ والكارب
الزجاجيـــة  لأليــــــــــاف  ريبـــار 

الخفيفــــــة.  والخرســـانة 

ألــــــواح  مصنــــــــع  أن  وبيـــن 
ــى  ــد علـــــــ ــيوم يعتمـ المغنسـ

المبانــــــــي  نظــــــــام  تقديـــم 
إطـــــــــارات  علـــــــى  القائمـــــة 
الحديـــد المجلفـــن المشـــكلة 
ـــاردة  والمصنعـــة بالطريقـــة الب
االبتـــكار  علـــى  التركيـــز  مـــع 
ــر  والتكامـــل الناتـــج عـــن توفيـ
خـــال  مـــن  المـــواد  أفضـــل 
سلســـلة مــــــــن المصـــــــــادر 

الموثوقـــة. 

وأوضـــح أن نظامنـــا ومنتجاتنـــا 
تمكنـــك مـــن إنجـــاز البنـــاء فـــي 
مـــدة أقـــل بنســـبة 65 فـــي 
المئـــة، مقارنـــــة مـــع البنـــاء 
الخرســـاني مــــــــع االحتفـــــــاظ 
بجـــودة عاليـــة، إضافـــة إلـــى 
توفيرهـــا مبالـــغ ماليـــة بنســـبة 
20 فـــي المئـــة عـــن النظـــام 

التقليـــدي المخرســـن. 

حلول اقتصادية

ــول  ــؤاله حـ ــال سـ ــن خـــــ ومـــــ
ـــد  ـــاء بنظـــام الحدي ـــزات البن ممي
ــور أن  ــد عبدالغفـــــ ــارد، أكــــــ البـ
النظـــام يتمتـــع بعمليـــة إنشـــاء 

ــأثر  ــة ال تتـــــ ــريعة واقتصاديـ سـ
بالظـــروف المناخيـــة، ويقــــــوم 
بتوفيــــــــر نسبـــــــة عاليـــــة مـــن 
الطاقــــــة مـــن خـــال الحلـــول 
االقتصاديـــة والمختلفـــة التـــي 
تائـــــــــم مختلـــــــف الظــــروف 
المناخيــــــة، الفتـــــــا إلـــــــى أنـــه 
النظـــــــام األكثــــــــر مــــقاومــــــة 
للـــزالزل علـــى مســـتوى العالـــم. 

 وتابـــع عبدالغفـــور مميـــزات 
البنـــاء الحديــــــد بنظـــام بـــارد 
قائـــا: إنــــــه يمكـــن إنشـــاؤه 
األكثـــــــر  األرضيــــــــات  علـــى 
رداءة بفضــــــــل خفـــــــة وزنــــــه 
متمتعـــا بإيجابيـــــات ال مثيـــــــل 

الجوانـــب  حيـــث  مـــن  لهـــا 
المتعلقـــة بفعاليــــــة الطاقـــــــة 
واالستـــــدامــــــــــة ، ويحقــــــــق 
سهولـــــــة كبيـــــــرة ومرونـــــــــة 
فـــــــي الحلــــــــول المعماريـــــــة 
والكهربائيـــة والميكانيكيـــــــة، 
تقـــديمــــــــــه  عـــــــن  فضـــًا 
إمكانيـــات فيزيولوجيـــــــة بنـــاء 
عاليـــة للمســـتخدمين، منهـــا 
ـــة،  ـــرارة والصـــوت والرطوب الح
ويتمتـــع بعمـــر طويـــل للغايـــة. 

حل أمثل

وذكـــر أن النظـــام يوفـــر مـــن 
خـــال تصميمـــه الحالـــي مـــن 
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األعمـــدة والعـــوارض ســـهولة 
ـــاري  ـــور والمعمــــــ فـــي الديكـــــ
ـــل  ـــي، وهـــو الحـــل األمث الداخل
إلنشـــاء األمكنـــة ذات جـــودة 
هـــواء داخلـــي صحــــــي، مبينـــا 
أنـــه يعمـــل أيضـــًا علـــى تحقيـــق 
اســـتهاك قليــــــــل للمــــــــــاء 
وصديـــق للبيئـــة أثنـــاء اإلنشـــاء 
وتقليـــل مـــــن نســـبة مخاطـــر 
تلـــوث مصـــادر الميـــاه وهـــو 
قابـــل إلعـــادة التدويـــر بنســـبة 

أكثـــر مـــن 90 فـــي المئـــة. 

وقـــال إن مبانـــي الحديـــد البـــارد 
تنقســـم إلـــى قســـمين، األول 
خـــال المبانـــي الخاصـــة مـــن 
خـــال الفلـــــل والشـــاليهات، 
وبيـــــــوت  األدوار  وإضافـــــــة 
فـــي  والديوانيـــات،  المـــزارع 
حيـــن أن القســــــــم الثانـــــــي 
المبانــــــــي  فـــــــي  يختــــــــص 
الصناعيـــة مــــــن خــــــال بنـــاء 
ـــة  ـــي الصناعي المخـــازن والمبان
ـــط  ـــع والحوائ ـــب المواق ومكات
الفاصلـــــــــة ومقصـــــــــــورات 

متحركـــة وســـكن العمـــال. 

خرسانات هوائية

وعلـــى الصعيـــد ذاتـــه، بيـــن 
عبـــد الغفـــور أنـــه تـــم تصنيـــع 
الخرســـانات الهوائيـــة خفيفـــة 
ــتخدام  ــا لاسـ ــوزن خصيصـ الـ
مواقـــــــــع  فـــــــي  المباشـــــــر 
ــر  ــا توفـ ــا أنهـ ــاء، موضحـــــ البنـ
ــانة  ــد الخرســـــــ جميـــع فوائـــــــ
خفيفـــة الـــوزن والمصممـــة 
للمزيـــج الجـــاف لبنـــاء هيـــاكل 
ــدران  ــن الجـــــــ ــة مـــــــ متجانسـ
ـــع مزايـــا العـــزل  واألرضيـــات مـ
الحـــراري والصوتـــي وتصميـــم 

مقـــاوم للحرائـــق. 

ومـــن خلــــــــال ســـؤالــــــــه حـــول 
نوعيـــة ألـــــــواح المغنســـيوم 
 ، استخدامهـــــا  ومجــــــــاالت 

ألـــواح  أن  عبدالغفـــور  أكـــد 
مثـــاال  تعتبـــر  المغنســـيوم 
جيـــدا علـــى التقـــدم المحـــرز 
فـــي مــــــــواد البنــــــــاء لتلبيــــــة 
المتغيـــرات فـــي قوانيـــن البنـــاء 
مـــن أجـــل الســـامة والمتانـــة 
والمقاومــــــــة البكـــــتيــــريـــــــة، 
والحـــد مــــــن الرطوبـــــة ، وهـــي 
ـــى نطـــاق واســـع  تســـتخدم عل
كبديـــل جيـــد أللـــواح الجبـــس 
التقليديـــة وألـــواح األســـمنت 

ــه.  ــز بـ ــا تتميـ ــوق لمـ والطابـ

ألــــــــــــــــواح  أن  وأوضـــــــــــح 
ــا  ــن قطعهـ ــيوم يمكـ المغنسـ
ونجرهـــا وحفرهـــــــا وتثبيتهـــا 
علـــــــى  أو  الخشــــــــب  علـــى 
إطـــارات الحديــــــد، وأي نـــوع 
مـــن الحوائــــــــــط التقليديـــة، 
وهـــي تمتـــاز بجهـــة ملســـاء 
تمكـــن مـــن طائهـــا مباشـــرة 
دون الحاجـــة إلـــى المســـاح، 
موضحـــا أن تطبيقاتهـــا تكمـــن 
فـــي تكســـية الجـــدران الداخليـــة 
ـــة واألســـقف فضـــا  والخارجي
عـــن القواطـــع، وهـــي بديـــل 
األســـمنت  أللـــواح  أفضـــل 
والجبـــس مـــع الفـــارق الكبيـــر 

فـــي المواصفـــات. 

مميزات عديدة

وأشـــار إلـــى مميـــزات ألـــواح 
المغنســـيوم مـــــــــن خـــــــــال 
للحـــرارة  العاليـــة  مقاومتهـــا 
لغايـــة  تحملهـــا  إلـــى  تصـــل 
أربـــع ساعـــــــــات متواصلـــــــة 
ومقاومتهـــا للمـــاء والرطوبـــة 
ومنـــع تســــــرب األصـــوات، 
المـــواد  وهـــي خاليـــــــة مـــن 
الكيميــــــائيــــــة وخفيــــفــــــــــة 
الـــوزن ومنعهــــــــا للموجـــات 
الكهرومغناطيسيــــــــة، مؤكـــدا 
أنهـــا ال تحتـــوي علـــى مـــواد 
متفاعلــــــــة وزيـــوت وأمـــاح 
معدنيـــة ثقيلـــة ومـــواد قابلـــة 

لاشـــتعال. 

ومـــن خـــال سـؤالــــه حـــول 
استخــــــدامـــــــات األليـــــــــاف 
الكربونيـــة المســـتخدمة فـــي 
ــور  ــاد عبدالغفـــ ــع أفـــــ المصنـ
ــو،  ــة النانـ ــع بتقنيـ ــا تصنـ بأنهـ
وتتميـــــــــز بمقاومـــــــة عاليـــة 
جـــدا فـــي الشـــــــد، ويمكـــن 
ــن  ــب مـ ــل قضيـ ــل محـ أن تحـ
ــر  ــك كبيـ ــد ذي سمــــــ الحديـــــ
فـــي مقاومـــة الشـــد، ومـــن 
مميزاتهــــــــا استخداماتـــــهــــــــــا 
فـــي أعمـــــال التدعيـــم هـــي 

شـــد  وقـــوة  وزنهـــا  خفـــة 
عاليـــة وغيـــر قابلـــة للصـــدأ، 
ويتـــم تغطيتهـــــــــا بطبقــــــات 
التشـــطيب فـــا تتــــــــرك أثـــرا 
التدعيـــم.  ألعمـــال  ظاهريـــا 

قضبان تسليح باستيكية

وتطـــــــرق عبدالغفـــــــور إلـــى 
ــي  ــع فـ ــاالت التصنيـ ــر مجـ آخـ
قضبـــان  وهـــي  مصنعــــــه، 
التسليـــــــح المصنــــــــــوعــــــــة 
ــوي  ــك المقـــ ــن الباستيـــــ مـ
باألليـــاف الزجاجيـــة، معتبـــرًا 
ــل  ــد والبديـ ــل الجديـ ــا الجيـ أنهـ
للحديـــد التقليـــدي فـــي عالـــم 
البنـــاء ومـــن مميزاتهـــا أنهـــا 
تتمتـــع بعـــدم التـــآكل وخفيفـــة 
مـــن  أقـــل  بنســـبة  الـــوزن 
 25 نحـــو  التقليـــدي  الحديـــد 
فـــي المئـــة، إضافـــة إلـــى عـــدم 
مامســـتها  عنـــد  تفاعلهـــا 
ـــة  ـــول المغنــــــاطيسيـــ للحقـــــ
القويـــة، أو عنــــــــد تشغـــيــــــل 
معـــدات كهربائيـــة حساســـة ، 
وهـــي غيـــر موصلـــة كهربائيـــا 

وحراريـــًا. 
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تقـــريـــــر

رغم قتامة المشهد .. هناك فرص تلوح في األفق يجب اغتنامها 

الحرب التجارية "األمريكية - الصينية" ..
أضرار وفوائد على اقتصاديات دول الخليج

ترامـــب  دونالـــد  األمريكـــي  الرئيـــس  نفـــذ 
تهديداتـــه الســـابقة، بفـــرض جمـــارك 25% 
علـــى واردات أمريـــكا مـــن الصلـــب، و10% 
علـــى واردات األلمنيـــوم، وفـــرض ضرائـــب 
جمركيـــة علـــى نحـــو 1300 ســـلعة صينيـــة، 
لتجنـــي أمريـــكا نحـــو 50 مليـــار دوالر مـــن 
الخطـــوة  هـــذه  أن  مدعيـــًا  اإلجـــراء،  هـــذا 
ســـتعزز الصناعـــات، وســـتدافع عـــن األمـــن 
القومـــي األمريكـــي؛ بعدمـــا واجهـــت أمريـــكا 

ــة.  ــر عادلـ ــة غيـ ممارســـات تجاريـ

الرئيـــــــــس  يكتـــــــف  ولــــــم 
األمريكـــي بهـــــذه اإلجـــراءات، 
ــه  ــد مــــــــن تهديداتــــ بـــل صّعـ
تجـــاه الصيــــــن، وأعلــــــــن أن 
ـــة  ـــه ســـتحدد ســـلعًا صيني إدارت
مليـــار   200 بقيمـــة  جديـــدة 
دوالر، قـــد تواجـــــــه رســـومــــــــًا 
جديـــدة بنسبــــــــة %10، فـــي 
حـــال فرضـــت الصيـــن رســـومًا 
علـــى واردات أميركيـــة بقيمـــة 
ــا  ــار دوالر، حسبمـــــ 50 مليــــــ
أعلنـــــــت بكيــــــــن ردًا علــــــى 

اإلجـــراءات األمريكيـــــة.

ــذه  ــإن هـ ــل، فـ ــي المقابــــ وفـ
الخطـــوة القـــــــــت معارضـــــــــة 
شـــديدة مـــــــن سياسيـــيــــــــن 
داخــــــــــل أمريكـــــــــا، وحتــــــى 
مــــــن أصحـــــــاب الصناعـــات، 
مثــــــل مصانــــــــع السيــــــارات 

أيضـــًا  والقـــت  والطائـــرات، 
قبـــل  مـــن  وتنديـــدًا  رفضــــًا 
الــــــــدول األخــــــــرى، مثــــــــل 
الصيـــن، واالتحـــاد األوروبـــي، 
والمكسيـــــــــــك،  وكنـــــــــــدا، 
مـــن  وغيرهــــــا   .. واليابـــــــان 
المتضــــــــررة، كمـــــــا  الـــدول 
ـــل  ـــرات وردود فع القـــت تحذي
غاضبـــة مـــن قبـــل صنـــدوق 
النقـــــــد الدولــــــــي، ومنظمـــة 

العالميـــة. التجـــارة 

وقــــــــد رصــــــدت "الصناعـــة 
ـــر شـــامل  ـــي تقري ـــة" ف والتنمي
وموســـــــــع آثـــــــار وتداعيـــات 
تلـــك الحـــرب التجاريـــه علـــى 
العاقـــات االقتصاديـــة بيـــن 
الواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة 
وبيـــن  جهـــة  مـــن  والصيـــن 
ــاد  ــدة واالتحـ ــات المتحـ الواليـ

أخـــرى  جهـــة  مـــن  األوروبـــي 
"الصناعـــة  أجــــــــرت  كمــــــــــا 
والتنميـــة" إســـتطاعًا حـــول 
ــى  ــرب علـ ــك الحـ ــات تلـ تداعيـ
األســــــواق الماليـــة وســـوق 
العقــــــــــــار وكذلـــــــــــك علـــى 
العاقـــات العربيـــة األمريكيـــة 
مجلـــس  دول  تأثـــــر  ومـــدى 
ــات  ــي بتداعيـ ــاون الخليجـ التعـ
واألضـــرار  الحـــــــــــرب  تلـــك 
أن  يمكـــن  التـــي  والفوائـــد 

تجنيهـــا مـــن ورائهـــا.

وفيما يلي التفاصيل:

تصعيد مستمر

ــات  ــض التوقعـ ــم بعـــــ ورغــــــ
التـــي تأمـــل أن تهـــدأ الحـــرب 
االقتصاديـــة بيـــــــن أمريـــــــكا 
تتجـــه  األخــــــــرى،  والـــدول 

خاص - الصناعة والتنمية :

تصريحـــات مســـؤولي أطـــراف 
ـــم  ـــد، ول الصـــراع نحـــو التصعي
يظهـــر أي مـــن هـــذه األطـــراف 
االســـتعداد للتراجـــع. ويخشـــى 
كثيـــر مـــن المعنييـــن بالشـــأن 
رد  يـــؤدي  أن  االقتصـــادي 
بيـــن  المتسلســـل  الفعـــل 
أطـــراف األزمـــة إلـــى جـــذب 
المزيـــد مـــن البلـــدان إلـــى هـــذا 
ـــذر بــــ "حـــرب  الصـــراع، ممـــا ين
ــد  ــاملة" قـ ــة شـ ــة تجاريـ عالميـ
تعصـــف بالشـــركات وأســـواق 
العالـــم،  أنحـــاء  فـــي  المـــال 
إلـــى"  األمـــر  يتطـــور  وقـــد 
حـــرب عمـــات"، متوقعيـــن 
االضطرابـــات  مــــــــن  مزيـــدًا 
مدعومـــة بمخـــاوف مـــن أن 
ـــة"  ـــراءات "الحمائي تســـود اإلج
ممـــا  العالميـــة،  الســـوق 
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ســـيؤثر علـــى معـــدالت النمـــو، 
وزيـــادة أعـــداد العاطليـــن.

وتؤكــــــــــد المؤشــــــــــرات أن 
لـــن  األزمـــة  لهـــذه  الحلـــول 
ويبقـــى  سهلــــــــــة،  تكـــون 
اللجـــوء  هـــو  حلولهـــا،  أحـــد 
ـــة،  لمنظمـــة التجـــارة العالميــــ
التـــي مـــن مهـــام عملهـــا، حـــل 
أو منـــع مثـــل هـــذه المواجهات 
التصعيديـــة، والتـــي كانـــت قـــد 
أصـــدرت بياًنـــا قويـــًا بخصوص 
هـــذه األزمـــة مطلــــــــــع مـــارس 
إعــــــان  بعــــــــــد  الماضــــــي 
الرئيـــس ترامـــب عـــن خططـــه 
علـــى  القائمـــة  االقتصاديـــة 
أكـــدت  "الحمائيـــة"،  فكـــرة 
التجاريـــة  "الحـــرب  أن  فيـــه 
ليســـت فـــي مصلحـــة أحـــد"، 
الوضـــع  "ســـتراقب  وأنهـــا 
ـــب"، ولكـــن المشـــكلة  عـــن كث
الحقيقيـــة تكمـــن فـــي أن كل 
مـــا قامـــت بـــه المنظمـــة حتـــى 
اآلن هـــو "المراقبـــة" فقـــط.

ـــت  وفـــي نفـــس الســـياق، قال
النقـــد  صنـــدوق  مديـــرة 
ـــارد: إن  ـــي كريســـتين الغ الدول
"تزايـــد الحمائيـــة بيـــن القـــوى 
فـــي  الرئيســـة  االقتصاديـــة 
ــرر  ــاق الضـ العالـــم يهـــدد بإلحـ
األكثـــر فقـــرًا  بالفئـــة  األكبـــر 
فـــي العالـــم"، محـــذرة أمريـــكا 
مـــن وضـــع العراقيـــل التجاريـــة، 
ومؤكـــدة فـــي ذات الوقـــت أن 
ـــا  ـــس فيه ـــة "لي الحـــرب التجاري
علــــــــى  وســـتؤثر  فائـــزون" 
وخريطـــة  أمريـــكا  شـــركاء 
ــة  ــادرات األمريكيــــــــــــ الصــــــــ
والعالميـــة فـــي ذات الوقـــت.

توعد أوروبي

تعهـــد  "انتقامـــي"  رد  وفـــي 
بفـــرض  األوروبـــي  االتحـــاد 
ــرات  ــرة علـــى عشـ ــوم كبيـ رسـ

المنتجـــات األمريكيـــة، منهـــا 
التبـــغ والمابـــس والدراجـــات 
قـــد  االتحـــاد  وكان  الناريـــة، 
أرســـل الئحـــة بهـــذه المنتجـــات 
التجـــــــــارة  منظمــــــــــة  إلـــى 
لســـريان  تحســـبًا  العالميـــة 
الرســـوم األمريكيـــة. ويهـــدف 
االتحـــاد األوروبـــي مـــن خـــال 
إلـــى  المضـــــــادة  اإلجـــراءات 
التعويـــض بقيمـــــة 2.8 مليـــار 
الرســـوم  أضـــرار  عـــن  يـــورو 

األمريكيـــة.

وحـــذر االتحـــاد مـــن الدخـــول 
التصعيـــد  فـــي دوامـــة مـــن 
تتضـــرر منـــه كل األطـــراف، 
واصفـــًا القــــــــــرار األمريكــــي 
وأن  القانونـــــــــــي"  "غيـــر  بــــ 
ـــة  ـــة االقتصــــاديـــــ "القوميــــــــ

ــرب".  ــى الحـ ــود إلـ تقــــــــ

صدام "أميركي- صيني"

ردت  فقـــد  الصيـــن  أمـــا 
بإجـــراء مماثـــل علـــى اإلجـــراء 
األمريكـــي، وفرضـــت رســـوًما 
علـــى  "انتقاميـــة"  جمركيـــة 
نحـــو 128 ســـلعة أمريكيـــة، 
ــدار مـــن  لتحقـــق نفـــس المقـ
الضرائـــب الجمركيـــة )50 مليار 
ــا  ــي استهدفتهـــــ دوالر(، التــــــ
وزارة  هـــددت  كمـــا  أمريـــكا، 
بشـــّن  الصينيـــة،  الخارجيـــة 
"حـــرب تجاريـــة" علـــى أمريـــكا، 
تقـــف  لـــن  أنهـــا  مؤكـــدة 
مكتوفـــة األيـــدي فـــي حـــال 
ــات  ــنطن عقوبـ ــت واشـ فرضـ
تعـــوق التجـــارة بيـــن البلديـــن.

ـــن  ـــم مـــن أن الصي ـــى الرغ وعل
ـــرار  ـــن ترغـــب فـــي االنج ـــم تك ل
ــذي  ــتنقع، الـ ــذا المسـ ــى هـ إلـ
ــة  ــة التجاريـ ــيقّوض العاقـ سـ
فـــي  لكنهـــا  البلديـــن،  بيـــن 
تخـــاف  ال  نفســـه  الوقـــت 
المواجهـــة، بـــل علـــى العكـــس 

آخرهـــا،  إلـــى  بهـــا  ســـتذهب 
ـــم تعـــد كمـــا الســـابق،  فهـــي ل
ــًا  ــًا رئيسـ ــت العبـ ــد أصبحـ فقـ
ومهمـــــــــًا وصاحــــــــــــب دور 
العالـــم أجمـــع  وتأثيـــر فــــــي 
المســـتويات  علـــى جميــــــــع 
السياسيــــــــــــة واالقتصاديــــــة 
وحتـــى الثقافيـــة، وهـــذا بحـــّد 
كبيـــرًا  قلقـــًا  يشـــّكل  ذاتـــه 
لواشـــنطن المتورطـــة بحـــروب 
كثيـــرة وقـــرارات غيـــر مســـؤولة 
ســـتقودها ال محالـــة إلـــى عزلـــة 
دوليـــة فـــي حـــال اســـتمرت 
العدوانـــي  النهـــج  فـــي هـــذا 
نحـــو  ترامـــب  يقـــوده  الـــذي 
جميـــع الـــدول فـــي الشـــرق 

والغـــرب.

الواليـــات  الصيـــن  وحّثـــت 
االبتعـــاد  علـــى  المتحـــدة 
عـــن حافـــة الهاويـــة، واتخـــاذ 
ــّر  ــب جـ ــيدة وتجّنـ ــرارات رشـ قـ
الثنائيـــة  التجاريـــة  العاقـــات 
إلـــى مـــكان خطيـــر، وطالبـــت 
أيضـــًا واشـــنطن بالتراجـــع عـــن 
عقوبـــات  بفـــرض  تهديدهـــا 
تجاريـــة عليهـــا، مؤكـــدة أنهـــا 
ســـتتخذ كل التدابيـــر المناســـبة 
للدفـــاع بقـــوة عـــن حقوقهـــا 

المشـــروعة. ومصالحهـــا 

وال شـــك أن هـــذه القـــرارات 
ــكا  ــن )أمريـ ــن البلـــــــديـــــــ مــــــ
والصيـــن(، لهـــا تأثيـــرات كبيـــرة 
العالمـــي،  االقتصـــاد  علـــى 
إحصائيـــات،  آخـــــــر  فحســـب 
فـــإن هنــــــــاك حجـــم تبـــادل 
ــنطن  ــن واشـ ــرا بيـ ــاري كبيـ تجـ
وبكيـــن، وصـــل إلـــى 519,6 
مليـــار دوالر العـــام الماضـــي، 
وفـــي حـــال بقيـــت واشـــنطن 
تعمـــل بهـــذه العقليـــة، فإنهـــا 
ســـتقود العالـــم أجمـــع إلـــى 

كارثـــة اقتصاديـــة، 

أطراف الصراع 
تتجه نحو التصعيد 

ولم تظهر استعداًدا 
للتراجع وسط 

تخوف من حرب 
عالمية تجارية 

شاملة

مخاوف أن يتطور 
األمر إلى" حرب 

عمالت" تزيد 
االضطرابات 
الناجمة عن 
اإلجراءات 
"الحمائية"

"صندوق النقد": 
تزايد الحمائية  بين 
القوى االقتصادية 
يهدد بإلحاق الضرر 
األكبر بالفئة األكثر 

فقرًا في العالم
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االتحاد األوروبي 
يتعهد برد 

"انتقامي" بفرض 
رسوم كبيرة على 

عشرات المنتجات 
األمريكية

الصين ترد على 
أمريكا بإجراء مماثل 

وتفرض رسوًما 
جمركية على نحو 

128 سلعة 

التأثيرات 
االقتصادية على  

دول مجلس التعاون 
الخليجي مازالت 

حتى اآلن غير 
واضحة بشكل كبير 

ودول  التجــــــــارية...  الحـــــرب 
"التعـــاون"

الصـــراع  هـــذا  ظـــل  وفـــي 
محـــدد  غيــــــــــر  االقتصـــادي 
القـــــــوى  بيــــــــــن  األبعـــــــــاد 
االقتصاديــــــــــــة العالميــــــــــة 
أســـئلة  عـــدة  تبـــرز  الكبـــرى، 
مـــا   .. لنـــا  بالنســـبة  مهمـــة 
تأثيـــر هـــذه الحـــرب علـــى دول 
األوســـط،  الشـــرق  منطقـــة 
التعـــاون  مجلــــــــس  ودول 
الخليجـــي؟ ومــــــــــــا مواقـــع 
ـــي  ـــن أن تلق ـــي يمك الضـــرر الت
علـــى  السلبـيـــــــــة  بظالهـــا 
االقتصـــادات العربيـــة؟ ومـــا 
ــة  موقـــف العـــرب مـــن قضيـ
والتداعيـــات  التجـــارة  حمايـــة 
الســـلبية للحـــرب التجاريـــة؟!

أن  أحـــد  علـــى  يخفـــى  وال 
القلـــق  مـــن  حالـــة  هنـــاك 
هـــذه  مـــن  الجميـــع  تنتـــاب 
ــدأت  ــي بـ ــة التـ ــرب التجاريـ الحـ
أولـــى خطواتهـــا بيـــن أمريـــكا 
مســـتوى  وعلـــى  والصيـــن، 
ــإن  ــرق األوســـط، فـ دول الشـ
مصـــر قـــد تكـــون مـــن أكثـــر 
الـــدول تضـــررًا مـــن تصاعـــد 
الحـــرب التجاريـــة عالميـــًا، لمـــا 
الحـــرب  هـــذه  مـــن  ســـينتج 
ــة  ــى حركـ ــلبي علـ ــر سـ ــن أثـ مـ
التـــي  العالميـــة،  التجـــارة 
الســـويس،  قنـــاة  عبـــر  تمـــر 
باقـــي  علـــى  التأثيـــرات  أمـــا 
اقتصاديـــات دول المنطقـــة، 
ومنهـــا دول مجلـــس التعـــاون 
الخليجـــي فمازالـــت حتـــى اآلن 
غيـــر واضحـــة بشـــكل كبيـــر.

األمريكيـــة  العربيـــة  التجـــارة 
لصينيـــة ا

ــى  ــه حتـ ــن أنـ ــم مـ ــى الرغـ وعلـ
اآلن لـــم تعلـــن أي دولـــة عربيـــة 
اإلجـــراءات  مـــن  تضررهـــــــــــا 

التـــي أعلنتهـــا أمريـــكا بفـــرض 
الضرائـــب الجمركيـــة الجديـــدة 
التـــي  )باستثنـــــاء مصــــــــــر(، 
ـــراق  ـــة اإلغ ـــاز مكافح ـــن جه أعل
ــاس  ــم التمـ ــن تقديـ ــا عــــــــ بهـ
ــر مـــن فـــرض  ــتثناء مصـ السـ
هـــذه الضرائـــب علـــى واردات 
أمريـــكا مـــن الصلـــب المصـــري 
مليـــون   100 نحـــو  البالـــغ 
دوالر ســـنوًيا، والتـــي بدورهـــا 
رفضـــت هـــذا الطلـــب، إال أن 
الفتـــرة المقبلـــة مـــن المتوقـــع 
أن تشـــهد تأثيـــرًا ســـلبيًا علـــى 
تجـــارة دول الشـــرق األوســـط 
اإلجـــراءات،  هـــذه  بســـبب 
فـــي  وضعنـــا  إذا  خصوصـــًا 
االعتبـــار أن الجـــزء األكبـــر مـــن 
مـــع  يتركـــز  العربيـــة  التجـــارة 

الصيـــن وأمريـــكا.

التقريـــر  بيانـــات  وحســـب 
االقتصـــادي العربـــي الموحـــد 
لعـــام 2017، بلغـــت التجـــارة 
ـــة فـــي  ـــدول العربي ـــة لل الخارجي

 1592 نحـــو   ،2016 نهايـــة 
مليـــار دوالر، منهــــــــا 796.4 
ــكل  ــة لـ ــادرات عربيـ ــارًا صـ مليـ
دول العالـــم، و795.8 مليـــار 
دول  كل  مـــن  واردات  دوالر 
العالـــم، وبذلـــك تكـــون نتيجـــة 
الســـلعي  التجـــاري  الميـــزان 
للـــدول العربيـــة وجـــود فائـــض 
بنحـــو 6 ماييـــن دوالر فقـــط.

وحســـب نفـــس التقريـــر، بلـــغ 
إجمالـــي التجـــارة العربيـــة مـــع 
الصيـــن نحـــو 210.1 مليـــارات 
دوالر، وهـــو مـــا يمثـــل 13.1 
%؛ حيـــث بلغـــت الصـــادرات 
ــار  ــن 78.8 مليـ ــة للصيـ العربيـ
دوالر، بينمـــا بلغـــت الـــواردات 
ــن 131.3  ــن الصيـ ــة مـ العربيـ
ــار دوالر، ليفضــــــــــي  مليـــــــــــ
الميـــزان التجــــــــاري لتحقيـــق 
ــن  ــح الصيــــــ فائــــض لصالــــــ
دوالر،  مليـــار   52.5 بنحـــو 
العربيـــة  التجـــارة  حجـــم  أمـــا 
ـــغ 106.6  ـــكا فقـــد بل مـــع أمري
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تقـــريـــــر

ــل  ــا يمثـ ــارات دوالر، وبمـ مليـ
ــت  ــث بلغـ ــبة 6.6 %؛ حيـ نسـ
الصـــادرات العربيـــة للواليـــات 
المتحـــدة 37.4 مليـــار دوالر، 
ـــواردات  ـــت الـــــ ـــا بلغـــــ بينمــــــ
العربيـــة مـــن أمريـــكا 69 مليـــار 
دوالر، وبذلـــك يظهـــر الميـــزان 
ــًا  ــا تجاريـــــ التجــــــــاري فائضـــــــ
لصالـــح أمريـــكا بنحـــو 31.8 

مليـــار دوالر.

ومـــن خـــال هـــذه البيانـــات 
ـــى  ـــن تتفـــوق عل نجـــد أن الصي
تجارتهـــا  حجـــم  فـــي  أمريـــكا 
بمـــا  العربيـــة،  الـــدول  مـــع 
يصـــل إلـــى الضعـــف تقريبـــًا، 
التجاريـــة  الحـــرب  وتصاعـــد 
واالقتصاديـــة العالميـــة يعنـــي 
الـــذي  مزيـــدًا مـــــــن الركــــود 
ســـيلقي بظالـــه علـــى تراجـــع 
الدوليـــة،  التجـــارة  معـــدالت 
والتـــي تؤثـــر بدورهـــا علـــى دول 
األوســـط،  الشـــرق  منطقـــة 
منهـــا دول منطقـــة الخليـــج.

تعميق أزمة النفط

الصـــــــــــراع  ازداد  مــــــا  وإذا 
ــي  ــي الصينـ ــاري األمريكــ التجـ
يتعلـــق  فيمـــــــــا  األوروبـــي، 
بفـــرض ضرائـــــــــب جمركيـــة، 
وشـــملت دائـــــــــــــرة الصـــراع 
ــون  ــوف تكـ ــرى، فسـ دواًل أخـ
النتيجـــة الطبيعيـــة انخفـــاض 
معـــدالت اســـتهاك الطاقـــة، 
وبالتالـــي تراجــــــــع معـــدالت 
ــراد النفـــــــط العربـــي،  استيـــــــ
وتراجـــــــــع األســـــعـــــــار فـــي 
األســـواق العالميــــــــة، وهـــو 
مـــا ســـيؤثر بالسلـــــــب علـــى 
الموازنـــــــات العامـــــــة للـــدول 
النفطيـــــــة العربيـــة، ويـــؤدي 
الســـتمرار سياســـة التوســـع 
ـــة، فـــي  ـــون العامـ ـــي الديــــ فــــ
ـــي  ـــت تعان ـــذي مازال الوقـــت ال
العربيـــة  االقتصـــادات  فيـــه 

المعتمـــدة علـــى النفـــط مـــن 
التداعيـــات الســـلبية النهيـــار 
بالســـــــــــوق  الخــــــام  أســـعار 
ــف  ــذ منتصـــــ ــة منــــــ العالميـ
2014، ممـــا أدى إلـــى زيـــادة 
ـــك  ـــات بتلـــــ ـــز الموازنـــــ عجـــــــ
الـــدول، ولجـــأت إلـــى تقليـــص 
موازناتهـــا، وتطبيـــق إجـــراءات 
غيـــر  تقشفيــــــــة  اقتصاديـــة 
مســـبوقة، بــــــــل وصــــل األمـــر 
إلـــى  لجـــأ  بعضهـــا  أن  إلـــى 
االســـتدانة داخليـــًا وخارجيـــًا، 
وهـــو أمـــر لـــم يحـــدث منـــذ 

الســـنوات. عشـــرات 

الفرص أمام دول "التعاون"

المخاطـــر،  هـــــــــذه  ووســـط 
قاتـــم،  المشـــهد  أن  ورغـــم 
إال أن هنـــاك بعـــض الفـــرص 
التـــــــــــي تلـــــــوح أمـــام دول 
الخليـــج، وعلـــى الرغـــم مـــن 
ليســـت  الفـــرص  هـــذه  أن 
كبيـــرة، إال أنهـــا تبقـــى فـــرص 
ويجـــب اســـتغالها لتعويـــض 
لهـــذه  الســـلبية  التداعيـــات 
وتكمـــن  التجاريـــــــة،  الحـــرب 
هـــذه الفـــرص فـــي أن الصيـــن 
وضعـــــــــت وارداتهـــــــا مـــــــن 
األمريكيـــة  البتروكيماويـــات 
ســـلع   103 قائمـــة  ضمـــن 
رســـومًا  عليهـــــــا  ســـتفرض 
جمركيـــة إضافيـــة، وبالتالـــي 
لديهـــا  الخليـــــــج  دول  فـــإن 
محـــل  تحــــــــل  ألن  فرصـــة؛ 
الصـــادرات األمريكيـــة للصيـــن 
لـــذا  البتروكيماويـــات،  مـــن 
اغتنـــام  الخليـــج  دول  علـــى 
واســـتغالها  الفرصـــة  هـــذه 
بشـــكل جيـــد، وحتـــى تســـتطيع 
المنتجـــــــــــة  الخليــــــــج  دول 
ـــك،  ـــات ذل للبتــــــروكيمــــاويـــــ
عليهـــا أن تكـــون لديهـــا مرونـــة 
ســـريعة فـــــــي االستجـــابــــــة 
لتغطيـــة احتياجـــات الســـوق 
الصينيـــة، وإال فسيســـتغلها 

اآلخـــرون.

وحســـــــب بيانــــــــات االتحـــاد 
الخليجـــــــــي للبتروكيماويـــات 
)جيبـــكا(،  والكيمــــــــاويــــــــات 
قطــــــــــاع  صـــــــــادرات  فـــإن 
البتروكيمـــــاويــــــــات بالخليـــج  
دوالر  مليــــــــار   48.8 بلغـــت 
أن  بعـــد   ،2016 عـــــام  فـــي 
ـــار دوالر فـــي  ـــت 62.2 ملي كان
2014. ويعـــد فـــرض ضرائـــب 
جمركيـــة مـــن قبـــل الصيـــن 
األمريكيـــة  المنتجـــات  علـــى 
البتروكيمــــاويـــــــــات،  مــــــــن 
فرصـــة ألن يعـــوض قطـــاع 
ـــات الخليجـــــي  البتروكيماويــــــ
تراجـــع صادراتـــه علـــى مـــدار 
العاميـــن الماضييـــن، بســـبب 
النفـــط،  أسعــــــــار  انخفـــاض 
التـــي أثـــرت بدورهــــــــا علـــى 

أســـعار منتجـــات القطـــاع.

كارثة لاقتصاد العالمي

الحـــرب  هـــذه  تأثيـــرات  أمـــا 
المستــــــــوى  علـــى  التجاريـــة 
تقاريـــر  فوفــــــق  العالمـــي، 
اقتصاديـــــة عالميــــــة، فـــــــــإن 
الصــــــــراع التجــــــــاري بيــــــــن 
ســـيجلب  وأمريكــــــا  الصيـــن 
ــي،  ــاد العالمـ ــة لاقتصــــ كارثـ
والواضــــــــح أن واشنــــــــــطن 
تســـتهدف بهـــذه اإلجـــراءات 
بشكـــــــــل مباشــــــــر الصيــــــن 
ــادات  ــدت الزيــــــــ التـــي ساعـــــ
فـــي طاقتهـــا اإلنتاجيـــة فـــي 
العالميـــة  الفوائـــض  تعزيـــز 
مـــن الصلـــب، وهـــذا األمـــر 
التـــي  بكيـــن  يعجـــــــب  لـــم 
ـــزون  ـــد فائـــــ قالـــت: "ال يوجـــــ
فـــي الحـــرب التجاريـــة... لـــن 
تجلـــب ســـوى كارثـــة للصيـــن 
والواليـــات المتحـــدة والعالـــم 
ـــي ذات  ـــا فـــ أجمـــع"، ولكنهـــــ
بالدفـــاع  تعهـــــدت  الوقـــت 
ـــا  ـــا ومصالحه ـــن "حقوقهـــــــ ع

210 مليارات دوالر 
إجمالي التجارة 

العربية مع الصين 
في 2016.. و106 
مليارات مع أمريكا 

تصاعد الحرب 
التجارية يعني مزيًدا 
من الركود التجاري 

العالمي بما يؤثر 
على دول منطقة 
الشرق األوسط 

زيادة الصراع 
التجاري العالمي 

يؤثر على معدالت 
استهالك الطاقة 
وتراجع معدالت 
استيراد النفط 

العربي
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تراجع استيراد النفط 
سيؤثر بالسلب على 

الموازنات العامة 
للدول النفطية 

العربية ويزيد 
التوسع في الديون 

العامة

الملحم: ارتفاع 
أسعار الحديد ومواد 

البناء األخرى أبرز 
نتائج تلك الحرب 

التجارية

فرض الصين 
جمارك على واردات 

البتروكيماويات 
األمريكية فرصة 

لدول الخليج 
للسيطرة على 

السوق الصيني

اســـتهدفتها  إذا  المشـــروعة" 
أميركيـــة،  تجاريـــة  إجـــراءات 
باســـتطاعتها  أنهـــا  مؤكـــدة 
التعامـــــــل مـــع أي تحديـــات، 
وأنهـــــــــــا ستحمـــــــــي بقـــوة 

. لحهـــا مصا

بـــدء  أن  التقاريـــر  وأكـــدت 
أمريـــكا حـــرب تجاريـــة عالميـــة 
عـــن  بعيـــدة  أنهـــا  يعنـــي  ال 
مخاطـــر هـــذه الحـــروب، فـــأذى 
هـــذه الحـــروب ليـــس بعيـــدًا 
عـــن اقتصـــاد أمريـــكا، وخاصـــة 
ــات  ــم الصناعـــــــ ــى حجـــــــــ علـ
الداخلـــي، وبالتالــــــــــي علـــى 
العمالـــة،  وحجـــم  البطالـــة 
الصـــادرات بســـبب  وكذلـــك 
الســـلـــــع  أسعــــــــــار  ارتفـــاع 
هـــذه  أن  كمـــا  والخدمـــات، 
لهـــا  العدوانيـــة  السياســـات 
أســـواق  علـــى  مباشـــر  أثـــر 
المـــال األمريكيـــة والعالميـــة؛ 
ـــن يكـــون خطرهـــا  ـــي فل وبالتال
بعيـــدًا عـــن أمريـــكا، مشـــيرة 
بســـبب  أمريـــكا  أن  إلـــى 
سياســـاتها مـــا زالـــت تعانـــي 
التـــي  الماليـــة  األزمـــة  مـــن 
ولـــم   ،2008 فـــي  اندلعـــت 
تتعـــاف مـــن شـــرورها حتـــى 
اآلن، والدليـــل علـــى ذلـــك هـــو 
العجـــز فـــي الميزانيـــة وفـــي 
الميـــزان التجـــاري؛ حيـــث بلـــغ 
ــاري  ــزان التجـ ــز فـــي الميـ العجـ
حســـب بيانـــات صـــادرة عـــن 
ـــل االقتصـــادي  )مكتـــب التحلي
نوفمبـــر  لشـــهر  األمريكـــي(، 
مليـــار   50.5 نحـــو   2017
دوالر، وهـــو أعلـــى مســـتوى 
منـــذ ســـنة 2012، ويتوقـــع 
أن يبلـــغ العجـــز فـــي الموازنـــة 
األمريكيـــة لهـــذا العـــام 2018 
مـــا يقـــارب 702 مليـــار دوالر.

الحـــرب  تأثيـــر  شـــأن  وفـــي 
القـــوى  بيــــــــن  التجاريـــــــــة 
االقتصاديـــة العالميــــــة علـــى 
العالمـــي  العقـــــــــار  قطـــاع 
الرئيـــس  أكـــــــــــد  والمحلـــي، 
التنفيـــذي لشـــركة "بلوبرينـــت" 
القابضـــة المهنـــدس مشـــعل 
ــراءات  الملحـــم، أن هـــذه االجـ
تســـببت فـــي ارتفـــاع أســـعار 
الحديـــد، والمــــــــواد األخـــرى 
هـــــــذه  تشملهـــــــــــا  التــــــي 
القـــرارات، وهـــذا األمـــر مـــن 
شـــأنه ايجـــاد حالـــة مـــن القلـــق 
فـــي األســـواق العقاريـــة، وال 
شـــك أن هـــذا األمـــر ســـيؤثر 
العقــــــــارات  أسعــــــــار  علـــى 
والمشروعــــات العقـــاريــــــــة، 
خاصـــة أن الزيـــادات تأتـــي بعـــد 
فتـــرة مـــن اســـتقرار الســـوق 

العقاريـــة.

هـــذه  أن  الملحـــم  وأضـــاف 
المـــواد الخـــام المتوقـــع ارتفـــاع 
ــج  ــى المنتـ ــر علـ ــعارها تؤثـ أسـ
العقـــاري فـــي شـــكله النهائـــي، 
ألن مـــواد البنـــاء تدخـــل ضمـــن 
أي  وبالتالـــي  البنـــاء،  تكلفـــة 
فـــي  تدخـــل  أو  مضاربـــات 

ــى  ــوق تنعكـــس علـ ــذا السـ هـ
اإلنشـــائية،  المـــواد  ســـوق 
ـــدون شـــك  ـــذي ينعكـــس ب وال
علـــى ســـوق العقـــار، ســـواًء 

المحلـــي أو العالمـــي.

وحــــــــول امكانيــــــــة فــــــــرض 
ــة"  ــراءات "حمائيـــ ــت اجـ الكويـ
هـــذه  مـــن  وارداتهـــا  علـــى 
مبـــدأ  وتطبيـــــــــق  المـــواد، 
أكـــد  بالمثــــــــــل،  المعاملـــة 
الصعـــب  مـــن  أنـــه  الملحـــم 
فـــرض مثـــل هـــذه اإلجـــراءات 
الكويـــت  باعتبـــار  الحمائيـــة، 
دولـــة مســـتوردة لمـــواد البنـــاء، 
ــدرة،  ــة مصـ وليســـــــت دولــــــ
ــب  ــرض أي ضرائـ ــي فـ وبالتالـ
ــل إلـــى  ــتؤدي بالمقـــابــــــــــ سـ
ــادة  ــعار وزيـ ــي األسـ ــاع فـ ارتفـ

فـــي معـــدالت التضخـــم.

وكــــــالـــــــة  نشــــــــرت  وقــــــد 
"بلومبيـــرغ" مؤخـــرًا أن الصيـــن 
تــــــــدرس مســألـــــــــة خفـــض 
عملتهـــا المحليـــة فـــي إطـــار 
حربهـــا التجاريـــة مـــع أمريـــكا، 
ـــة  ـــا األزمــــ وإذا انتقـــل طـــرفـــــ
الرئيســـان )أمريـــكا والصيـــن( 
قيمـــة  تخفيـــــض  لمضمـــار 
العمـــات، فســـوف ينتقـــل 
ــدول،  ــة الـ ــى بــقـيــــ ــر إلـ األمـــ
ـــو الحـــال اآلن بشـــأن  ـــا هــ كمــ
الجمركيـــة،  الرســــــوم  زيـــادة 
تعـــرض  يعنـــي  مــــــا  وهـــو 
الثـــروات العربيـــة الموجـــودة 
بالخـــارج لانخفـــاض، وكذلـــك 
ــد  ــن النـقـــــ ــا مـــــ احتياطـــاتهــــ
خســـارة  لتكـــون  األجنبــــــي، 
الـــــــدول العربيــــــــــة النفطيـــة 

مركبـــة.
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النقي: التكامل 
االقتصادي العربي 

يحمي دول المنطقة 
من مخاطر تفاقم 

الحرب التجارية التي 
انطلقت شرارتها

بوخضور: أسواق 
المال العربية 

والخليجية تواجه 
حالة عدم يقين منذ 
بدء الصراع التجاري 

العالمي

الحرب التجارية قد 
تتحول إلى خفض 

عمالت وتعرض 
الثروات العربية 

الموجودة بالخارج 
لالنخفاض

رفع أسعار الفائدة 
تحدٍّ جديد تواجهه 

الدول العربية 
في ظل سعيها 
إلى استقطاب 

االستثمارات 
األجنبية المباشرة

ــذه  ــر هـــــ ــأن تأثيــــــ وفــــي شــــ
ــراءات "الحمـــائــــيـــــــة"  اإلجـــــــ
علـــــــى االقتصــــــاد العربـــي، 
ومـنــــه االقتصـــاد الخليجـــي، 
يـــرى رئيـــس مجلـــــــــس إدارة 
ــة  ــات الكويتيـ ــركة الصناعـــ شـ
ـــي،  ـــد النقــــ القابضـــة، محمـــــ
أن هـــذا التأثيـــر لـــــــــن يكـــون 
بالشـــكل الكبيـــر، نظـــرًا لغيـــاب 
العربيـــة علـــى  التجـــارة  تأثيـــر 
ــبب  ــة، بسـ ــارة العالميـــــــ التجـ
الســـلعي  اإلنتـــــــاج  ضعـــف 
ــرة المـــواد  العربـــي، وسيطـــــــ
التقليديـــة  والســـلع  الخـــام 
تمثـــل  إذ  الصـــادرات؛  علـــى 
الجـــزء  النفطيـــة  الصـــادرات 
الصـــــــــادرات  مــــــــن  األكبـــر 
ــة  ــة والخليجيـ ــلعية العربيـ السـ
إلـــى الـــدول الخارجيـــة، ومنهـــا 
ــدة  ــات المتحـ ــن والواليـ الصيـ
األمريكيـــــــــة ودول االتحــــــــاد 

واليابـــان.  األوروبـــي 

ـــه مـــن  ـــي أنـــ ـــح النقــــ وأوضـــــ
ال  االقتصاديــــــــة  الناحيـــــــــة 
يمكـــن لكثيــــــر مــــــن الـــدول 
العربيـــة أن تتخـــذ قـــرار منـــع 

صادراتهــــــــــا النفطيـــــــــة إلـــى 
الـــدول المذكـــورة فـــي حـــال 
ـــرد علـــى اإلجـــراءات  أرادت أن ت
"الحمائيـــة" لهـــذه الـــدول، لمـــا 
تمثلـــه إيـــرادات النفـــط مـــن 
ـــي  ـــة قصـــوى فـــي إجمال أهمي
اإليـــرادات العامـــــــــة ألغلـــب 
وباألخـــص  العربيـــة،  الـــدول 

الخليـــج. دول 

ـــى أن التكامـــل  وأشـــار النقـــي إل
االقتصـــادي العربـــي مـــن شـــأنه 
أن يحمـــي دول المنطقـــة مـــن 
مخاطـــر تفاقـــم هـــذه الحـــرب 
انطلقــــت  التــــي  التجاريـــة 
ــى  ــد إلـ ــم أحـ ــرارتها، وال يعلـ شـ
مشـــددًا  ســـتصل،  مـــدى  أي 
علـــى ضـــرورة اإلســـراع فـــي هـــذا 
األمـــر لتكويـــن تكتـــل اقتصـــادي 
أن  مـــن  بـــداًل  قـــوي،  عربـــي 
نتـــرك كل دولـــة تواجـــه مصيرها 
التجـــاري بمفردهـــا فـــي ظـــل 

هـــذا الصـــراع العالمـــي. 

و بمـــا أن األمـــر أوشـــك أن 
تجاريـــة  حـــرب  إلـــى  يتحـــول 
كـــــــــل المستــــــويات،  علـــى 
يكـــون  أن  المتوقـــع  فمـــن 
ــن  ــوم بيـ ــباق محمـ ــاك سـ هنـ
الـــدول لرفـــع أســـعار الفائـــدة، 
مـــن  أكثـــر  تتجـــه  وســـوف 
دولـــة لتحـــذو حـــذو الواليـــات 
فـــي  األمريكيـــة  المتحـــدة 
رفـــع أســـعار الفائـــدة، لكـــي 
لديهـــا  مـــا  علـــى  تحافـــظ 
أجنبيـــة،  اســـتثمارات  مـــن 
ســـواء كانـــت مباشـــرة أو غيـــر 
مباشـــرة، ولتمنـــــــــع كذلـــك 
خـــروج االســـتثمارات المحليـــة 
إلـــى الســـوق األمريكيـــة بحثـــًا 
عـــن عائـــد مرتفـــع. وهـــذا األمـــر 
ـــدًا  ـــًا جدي ســـوف يفـــرض تحدي
التـــي  العربيـــة  الـــدول  علـــى 
علـــى  كبيـــر  بشـــكل  تراهـــن 
اســـتقطاب االستثمــــــــــارات 

المباشـــرة األجنبيـــة 

تأثيـــر هـــذه  أمـــا فـــي شـــأن 
العالميـــة  التجاريـــة  الحـــرب 
علـــى أســـواق المـــال الخليجية، 
االقتصـــــــادي  الخبيـــر  قـــال 
والمحلـــل المالـــــــــي، حجـــاج 
بوخضـــور: إن "أســـواق المـــال 
فـــي دول المنطقـــة العربيـــة، 
بالطبـــع،  الخليجيـــة  ومنهـــا 
األســــــــواق  هــــــــذه  تواجـــــه 
اليقيـــن  عـــدم  مــــــــن  حالـــة 
منــــــــذ اشتعــــــــال الموقـــف 
تجاريــــــــًا بيــــــن أكبــــــــر كتـــل 
اقتصاديـــة عالميـــــــــًا، ممثلـــة 
المتحـــدة  الواليـــــــــــات  فـــي 
األمريكيـــة، والصيــــــن، ودول 
االتحـــاد األوروبـــــــي"، مشـــيرًا 
ـــرة ممـــن  ـــى أن شـــرائح كبيـــ إل
أســـــــــواق  فـــي  يســـتثمرون 
ـــرة  ـــرة كبي ـــوا فـــي حي المـــال بات
حـــول كيفيـــة مواجهـــة هـــذا 
ــم  ــم لـ ــر منهـــــ ــر، وكثيـــــ األمـ
يستطــــــع حتــــــى اآلن حســـم 
موقفـــه، هـــل يســـتمر فـــي 
األســـهم،  فـــي  اســـتثماراته 
وضـــوح  لحيـــن  يتوقـــف  أم 

الصـــورة؟!
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وأوضـــح بوخضـــور أن التأثيـــر 
علـــى المحافـــظ االســـتثمارية 
أو  أفـــرادا  كانـــت  )ســـواء 
يعتمـــد  ســـــــوف  شـــركات(، 
علـــى مـــا إذا كانـــت هـــذه الحـــرب 
التجاريـــة ســـوف تتوقـــف عنـــد 
ســـــــــوف  أو  معينـــة،  حـــدود 
تجـــارة  حـــــــرب  إلـــى  تتحـــول 
ـــدة  ـــرارات جدي أوســـع تشـــمل ق
ودواًل جديـــدة، مؤكـــدًا أنـــه فـــي 
حـــال اشـــتداد الصـــراع التجـــاري 
تأثيــــــــرات  هنــــــــاك  ســـتكون 
أســـواق  علـــى  قويـــة  ســـلبية 
المـــال العربيـــة، وســـيؤدي هـــذا 
إلـــى هـــروب العمـــات، وتراجـــع 
اإلقبـــال علـــى االســـتثمار فـــي 

أســـواق المـــال.

اســـتهداف  أن  إلـــى  وأشـــار 
"الحمائيــــــــة"  اإلجـــــــــــــراءات 
عالميـــة  شـــركات  لمنتجـــات 
ـــب  ـــد والصل ـــة فـــي الحدي عامل
واأللمنيـــــــــوم والتكنولوجيـــا 

والنقـــل والمعـــدات واآلالت، 
مـــن شـــأنه التأثيـــر علـــى هـــذه 
القطاعـــات عالميـــًا وإقليميـــًا، 
القطاعـــات  هـــذه  وســـتكون 
مـــن  بكثيـــر  تقلبـــًا  أكثـــــــــــــر 
نتيجـــة  األخـــرى  القطاعـــات 
ولتفـــادي  اإلجـــراءات،  هـــذه 
ذلـــك البـــد أن تكـــون المحافـــظ 
االســـتثمارية بهـــا تنويـــع كاف، 
األصـــول  ذلـــك  فـــي  بمـــا 
المنخفـــض  االرتبـــاط  ذات 
مثـــل  األســـهم،  بأســـواق 
الســـندات والنقـــد، والتركيـــز 
المحميـــة  القطاعـــات  علـــى 
أكثـــر، خصوصـــًا أن الدالئـــل 
ـــة اشـــتعال  ـــى احتمالي تشـــير إل
بيـــن  التجاريـــة  الحـــرب  هـــذه 
األطـــراف المتصارعـــة، ممـــا 
ــة  ــب كارثيـ ــه عواقـ ــتكون لـ سـ

علـــى االقتصـــاد العالمـــي.

 

سعر الفائدة"

شـــك  بـــا  المقارنـــة  ولكـــن 
ســـوف تكـــون لصالـــح أمريـــكا 
منـــاخ  مـــن  بـــه  تتميـــز  لمـــا 
اســـتثمار أفضـــل مـــن الـــدول 
مـــن  تعانـــي  التـــي  العربيـــة 
ولـــن  متعـــددة.  مشـــكات 
العربيـــة  الـــدول  تســـتطيع 
العالـــم  ينتظـــره  مجـــاراة مـــا 
ســـعر  فـــي  سبـــــــاق  مـــن 
بالفعــــــل  ألنهــــــــا  الفائـــدة؛ 
لديهـــا أســـعار فائـــدة مرتفعـــة 
وتحتـــاج تصرفـــًا عكسيـــــــــًا، 
وهـــو تخفيـــض األســـعار مـــن 
أجـــل خفـــض تكاليـــف اإلنتـــاج 
المرتفعـــة التـــي تحـــول دون 
منافســـة المنتجـــات المحليـــة 

الدوليـــة. الســـوق  فـــي 

التجاريـــة  المبـــادالت 
ــي  ــة" فـ ــة - الصينيـ "األمريكيـ

م قـــا ر أ

يميـــل الميـــزان التجـــاري بيـــن 
ــدة  ــات المتحـ ــن والواليـ الصيـ
لصالـــح بكيـــن، التـــي تجـــاوز 
فائضهـــا التجـــاري 375 مليـــار 
مـــع  تبادالتهـــا  فـــي  دوالر 
واشـــنطن عـــام 2017، علمـــا 
بـــأن حجـــم التبـــادل التجـــاري 
 600 تجـــاوز  البلديـــن  بيـــن 

عـــام 2016. دوالر  مليـــار 

ووصلـــت صـــادرات الواليـــات 
عـــام  الصيـــن  إلـــى  المتحـــدة 
إلـــــــى 116.2 مليــــــــــار   2017
دوالر، بينمـــا وصلـــت صـــادرات 
الواليــــــــــــات  إلــــــــى  الصيـــن 
المتحـــدة إلـــى نحـــو 492 مليـــار 
نفســـه.  العــــــــــام  فـــي  دوالر 
بيـــن  التجـــاري  العجـــز  ويعـــود 
ــواردات  ــاع الـ ــى ارتفـ ــن إلـ البلديـ
مـــن  أســـرع  بوتيـــرة  الصينيـــة 
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إلـــى  األمريكيـــة  الصـــادرات 
الواليـــات  وتســـتورد  الصيـــن، 
ــب  ــوم والصلـ ــدة األلمنيـ المتحـ
واإللكترونيــــــات والمـــابـــــس 
بينمـــا  الصيـــن،  مـــن  واآلالت 
تعتبـــر الصيـــن أكبـــر مســـتورد 
لفـــول الصويـــا مـــن الواليـــات 

المتحـــدة.

االســـتثمارات  شـــأن  وفـــي   
المباشـــرة بيــــــــن الصيــــــــــن 
فقـــد  المتحـــدة  والواليــــــات 
إلـــى   2017 عــــــام  وصلـــت 
60 مليــــــــــار دوالر، وبلغـــت 
حصـــة االســـتثمارات الصينيـــة 
بالواليـــات المتحـــدة نحـــو 46 
مليـــار دوالر، فـــي حيـــن لـــم 
تتجـــاوز قيمـــة االســـتثمارات 
الصيـــن 14  األمريكيـــة فـــي 

دوالر. مليـــار 

 .. تحـــذر  التجـــارة  منظمـــة 
وواشـــنطن تـــرد "نحـــن نحـــدد 
ـــا وليـــس المنظمـــة" مصلحتن

حـــذر المديـــر العـــام لمنظمـــة 
روبرتـــو  العالميـــة،  التجـــارة 
أزيفيـــدو، مـــن أن االقتصـــاد 
ــلبًا إذا  ــر سـ ــد يتأثـ ــي قـ العالمـ
تصاعـــد الصـــراع التجـــاري بيـــن 
الواليـــات المتحــــــــــدة ودول 
ـــاك  ـــى أن هن أخـــرى، مشـــيرًا إل
بالفعـــــــــــل علـــى  مؤشـــرات 

ــر. ــذا األمـ ــدوث هـ حـ

وقـــال أزيفيـــدو: "إذا تصاعـــد 
ـــاك  ـــاري، فهنـــــــ ـــزاع التجـــــ النــ
تهديـــد بتراجـــع عالمـــي، ونحـــن 
ـــى  ـــرى بالفعـــل مؤشـــرات عل ن
أن هـــذا المســـار النزولـــي بـــدأ 
بالفعــــــل .. مـــن المهـــم تجنـــب 

التصعيـــد". 

أهـــداف أمريـــكا مـــن اإلجـــراءات 
الحمائيـــة التـــي اتخذتهـــا

فـــي  1- العجـــز  معالجـــة 
الميــــــــــزان التجــــــــــــــاري 
األمريكـــي، الـــــذي يســـجل 
خـــال  متواصـــًا  عجـــزًا 
ـــة؛  ـــوات الماضيــــ السنــــــ
مجمـــوع  ســـجل  حيـــث 
التجـــاري  الميـــزان  عجـــز 
السنــــــــــــة  األمريكــــــــي 
الماضيـــــــــة 2017 نحـــو  
ــذا  ــار دوالر، وهـ 566 مليـ
ـــو 2.9  %  ـــل نحـــــ يمثــــــــ
مـــن الناتـــــــــج المحلــــــــي 

ألمريـــكا. اإلجمالـــي 

إضعـــــــــــاف خصومــهــــــــــــا  2-
السياســـيين واالقتصادييـــن، 
وتطويعهــــــــــــــم حســــــــــــب 
سياساتهــــــــا، والحــــــد مـــن 
ــدي  ــى التحـ ــم علــــــ قدرتهـــــــ
لسياســـات أمريكـــــــــا، كمـــا 
ــم  ــى تحطيـ ــًا إلـ ــدف أيضـ تهـ

ــن  ــي والصيـ ــاد األوروبـ االتحـ
علـــى وجـــه الخصـــوص.

ـــدودة  3- ـــن محــــ جعـــل الصي
القـــــــــدرات منـــــزويـــــــــة 
ـــة علـــى محيطهـــا  ومنكفئ
فقـــط، وفـــــــي الوقــــــت 
نفســــــه مرتبطـــــــة فـــي 
ـــا،  عصـــــــــب اقتصـــادهـــــ
االســـتيراد  حيـــــث  مـــن 
والتصديــــــــر والغطــــــــاء 

النقـــدي بأمريكــــــا.

جلــــــب رؤوس األمـــوال  4-
الخارجيـــــــة إلـــــــى داخــــــل 

أمريكــــــا.

الســـيطرة علـــى األســـواق  5-
الخارجيــــــــة؛ مــــــن حيـــث 

ــر . ــتيراد والتصديـ االسـ
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واجه العديد من التحديات والفشل إال أنه نجح بالنهاية 

هنري فورد .. من مزارع إلى
مؤسس شركة فورد العمالقة      

تعـــد قصـــة هنـــري فـــورد مثـــااًل يحتـــذى 
فـــي النجـــاح والتفـــوق، فقـــد واجـــه العديـــد 
مـــن الصعوبـــات فـــي بداياتـــه حتـــى وصـــل 
إلـــى هدفـــه، وكان لـــه الفضـــل فـــي إنشـــاء 
أول مصنـــع إلنتـــاج السيـــــارات وانتشـــارها 
ــاح  ــه أتـ ــا أنـ ــم، كمـ ــاء العالـ ــع أنحـ ــي جميـ فـ
الفرصـــة للرجـــل العـــادي باســـتخدام الســـيارة 
واالســـتفادة منهـــا بـــداًل مـــن كونهـــا وســـيلة 

ترفيهيـــة للشـــخص الغنـــي فقـــط.

ــد أهـــم رواد  ــورد أحـ ــد فـ ويعــــ
ــي  ــارات فـــــ ــة السيــــــ صناعـــــ
العالـــم، وكان أحـــد العوامـــل 
الرئيســـة فـــي ظهـــور الطبقـــة 
المتوســـطة فـــي أمريكــــــــــا؛ 
رواتـــب  بدفــــــع  قـــام  حيـــث 
عاليـــة لموظفيـــــــه،  ويلقـــب 
هنـــري بعبقــــــــري صناعــــــــة 
الســـيارات عالميـــًا كــــونــــــــــه 
مبتكـــر خـــط تجميـــع الســـيارات 
إلنتـــاج السيـــــارات بالكــــــــم، 
فـــي  ســـيارة  بإنتـــاج  وقـــام 
متنـــاول الجميـــع، كمـــا قـــام 
ــي  ــل تـ ــيارة موديـ ــل السـ بعمـ

 .)Model T(

عبقرية فريدة

عبقريتـــه  إلـــى  وباإلضافـــة 
ومواهبـــه الفريـــدة فـــي مجـــال 
قـــام  الســـيارات،  صناعـــة 
فـــورد بابتـــكار ناقـــل للســـرعات 
وابتكـــر المحـــرك ذا الثمانيـــة 

أسطوانـــــــــات V-8 وجعــــــــل 
للســـيارة شـــعبية واســـعة أدت 
إلـــى انتشـــارها محليـــًا وعالميـــًا، 
ــن  ــه مـ ــن خـــال رؤيتـ ــل مـ عمـ
جعـــل الســـيارة وســـيلة وفائـــدة 
بـــداًل مـــن  العــــــــادي  للرجـــل 
ـــة للرجـــل  ـــا وســـيلة رفاهي كونه

ــي.  الغنـ

المياد والنشأة

فـــي  فـــورد  هنــــــــري  ولـــــــد 
30 يوليـــو سنــــــة 1863 فـــي 
مقاطعـــة وايــــــــن بواليـــــــــة 
ميتشـــيجان األمريكيـــة، وهـــو 
مـــن  مهاجـــرة  ألســـرة  ابـــن 
أيرلنـــدا.  تـــرك المدرســـة فـــي 
ســـن الخامســـة عشـــرة ليعمـــل 
فـــي مزرعـــة والـــده لم يســـتهوه 
العمـــل بالزراعـــة، فانتقـــل إلـــى 
ديترويـــت ليعمـــل، ويتـــدرب 
ولزيـــادة  ميكانيكـــة،  بورشـــة 
دخلـــه كان يعمـــل فـــي ســـاعات 

فراغـــه فـــي تصليـــح الســـاعات 
والمنبهـــات.

ــدة  ــى بلـ ــورد إلـ ــري فـ ــاد هنـ عـ
أعطـــاه  أن  بعـــد  جرينفيلـــد 
والـــده أربعيـــن هكتـــارا ليبـــدأ 
مزرعتـــه الخاصـــة، ولـــم يحـــب 
ومضـــى  بالزراعـــة،  العمــــل 
ــاء  ــاول بنـ ــم الوقـــت يحـ معظـ
طريـــق  عـــن  تعمـــل  مركبـــة 

زراعيـــة.  البخـــار ومركبـــة 

ـــاء  ـــه فـــي البق ـــدم رغبت ومـــع ع
بالمزرعـــة، عـــاد ليعمـــل فـــي 
للكهربـــاء،   أديســـون  شـــركة 
إلـــى  متـــدرب  مـــن  وترقـــى 
خـــال  بالشـــركة  مهنـــدس 
هنـــري  قـــرأ  عملـــه  فتـــرة 
مجلـــة  فـــي  مقالـــة  فـــورد 
عالـــم العلـــم عـــن المهنـــدس 
أوتـــو  نيكلـــوس  األلمانـــي 
محـــرك  ببنـــاء  قـــام  الـــذي 

احتـــراق داخلـــي . وخـــال تلـــك 
ــورد  ــري فـ ــى هنـ ــرة أمضـ الفتـ
بنـــاء  محـــاواًل  فراغـــه  وقـــت 

بالوقـــود.  تســـير  ســـيارة 

أول سيارة

قـــام  ســـيارة  أول  وكانـــت 
وتجميعهـــا  منهـــا  باالنتهـــاء 
فـــي عـــام 1896 وكانـــت تلـــك 
الســـيارة تعمـــل بمحـــرك عـــدد 
2 أســـطوانة رباعـــي األشـــواط 
ومركـــــــــب علـــــــى عجــــــــات 
دراجـــة، وسمـــيــــــت باســــــم 
   quadricycle  كوادريســـيكل
وكان للسيـــــــــارة نقلتــــــــــــان 
بهـــا  يكـــن  ولـــم  أماميتـــان، 
نقلـــة خلفيـــة أو فرامـــل . قـــام 
ببيـــع ســـيارته  فـــورد  هنـــري 
فــــــــي  ثمنهــــــــا  واســـتخدام 
مجـــال  فـــي  عملـــه  تمويـــل 

الســـيارات.
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أديسون للكهرباء

شـــركة  فـــي  هنـــري  عمـــل 
لمـــدة  للكهربـــاء  أديســـون 
واعتـــزل  ســـنوات،  ثمانــــــــي 
وتفـــرغ  بعدهـــــــــا  العمــــــــل 
لتصنيـــع الســـيارات.  أصبـــح 
المهندســـين  رئيـــس  فـــورد 
وشـــريكا فـــي شـــركة ســـيارات 
ــت  ــي أنتجـــــ ــت، والتـــــ ديترويـ

الســـيارات.  مـــن  القليـــل 

خط التجميع 

ولتغطيـــة الحاجـــــــة لمزيـــد مـــن 
موديـــل تـــي عمـــل هنـــري فـــورد 
علــــى تجميع  دقة اإلنتـــــــــــاج، 
التوحـــــيد القياســـي، األجـــزاء 
ـــن اســـتبدالها مـــن  التـــي يمكــــ
خـــال قســـم العمـــال . وفـــي 
خـــط  أدخـــل   1913 ســـنة 
اإلنتـــاج "التجميـــع" المتحـــرك 
ــي  ــال فـ ــى العمـ ــو أن يبقـ وهـ
أو  قطعـــة  ليضيفـــوا  مـــكان 
جـــزءا لـــكل ســـيارة عنـــد مرورهـــا 
أمامهـــم علـــى الخـــط . ويمـــد 
بالقطـــع  العمـــال  مجموعـــة 
المطلوبـــة عـــن طريـــق ســـير، 
بعنايـــة  توقيتـــه  محســـوب 
فائقـــة لتمكيـــن خـــط التجميـــع 
مـــن العمـــل بساســـة تامـــة . 

فقـــام بتقســـيم خـــط التجميـــع 
 ، منفصلـــة  84خطـــوة  إلـــى 
ويـــدرب العمـــال علـــى القيـــام 
وقـــام   . واحـــــــــــدة  بعمليـــة 
للزمــــــــــن والحركـــة  بدراســـة 
المناســـب  الزمــــــن  لتقديـــر 
المطلـــوب  العمــــــال  وعـــدد 

إلنجـــاز العمـــــل.

 إن اســـتخدام خـــط التجميـــع 
ــة  ــورة هائلـ ــام بثـ ــرك قـ المتحـ
فـــي مجـــال تصنيـــع الســـيارات 
ممـــا قلـــل مـــن زمـــن تجميـــع 
السيــــــــــارة،  وبالتالــــــــي إلـــى 
خفـــض ســـعرها ممـــا جعلهـــا 
فـــي متنـــاول الكثيـــر وعمـــل 

ــادة شـــعبيتها. علـــى زيـ

أساس الفكرة 

يقـــــــــول هنــــــــري فـــورد: إن 
فكـــرة خـــط التجميـــع خطـــرت 
زيـــارة  فـــي  كان  حيـــن  لـــه 
ألحـــد األماكــــــن المخصصـــة 
للذبـــح وتحضيــــــــــر اللحـــــــوم 
فـــي شـــيكاغو . فقـــد كانـــت 
ترولـــي  فـــي  تعلـــق  الذبائـــح 
علـــوي وتتحـــرك لتقـــف أمـــام 
العامليـــن؛  مـــن  مجموعـــة 
حيـــث تقـــوم تلـــك المجموعـــة 

ــتقطاع  ــددة السـ ــة محـ بعمليـ
جـــزء محـــدد مـــن الذبيحـــة، ثـــم 
للمجموعـــة  الذبيحـــة  تحـــرك 
فقـــط  تقـــوم  التـــي  التاليـــة 
محـــدد،   آخـــر  جـــزء  باقتطـــاع 
وهكـــذا حتـــى ينتهـــي المطـــاف 
بالهيـــكل  الخـــط  فـــي نهايـــة 
العظمـــي للذبيحـــة.  وتبلـــورت 
فـــورد  هنـــري  عنـــد  الفكـــرة 
بأنـــه يمكنـــه تجميـــع الســـيارة 
العكســـية. فيبـــدأ  بالطريقـــة 
بالهيـــكل  الخـــط  بدايـــة  فـــي 
العظمـــي للســـيارة )الشاســـيه( 
ثـــم تقـــوم كل مجموعـــة مـــن 
العمـــال بتركيـــب أجـــزاء محـــددة 
عنـــد توقـــف الســـيارة أمامهـــم 
بالقطـــع  )مجهزيـــن  بالخـــط 
المطلوبــــــــة ومدربيـــن علـــى 
تلـــك العمليــــــة المحـــــددة،( 
المطــــــــــاف  ينتهـــي  حتـــى 
ـــة  ـــي نهاي بســـيارة مجمعـــة فــــ
الخـــط  بطريقـــة أســـرع وأدق!

محاوالت فاشلة 

بعـــد أن وصـــل إلـــى شـــركة 
“أيديســـون” للكهربـــــــاء خبـــر 
ـــري لهـــذه الســـيارة،  ـــراع هن اخت
قامـــوا بترقيتـــه إلـــى مديـــر عـــام 
اشـــترطوا  ولكـــن  للشـــركة، 

ابتكر خط التجميع 
إلنتاج السيارات 

للمرة األولى 
عالميًا 

جعل السيارة في 
متناول الجميع بعد 
أن كانت حكرًا على 

طبقة معينة 

ترك المدرسة 
في سن الخامسة 
عشرة ليعمل في 

مزرعة والده 

أول سيارة انتهى 
من تجميعها 

بالكامل في سنة  
   1896
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عليـــه فـــي المقابـــل أن يتـــرك 
أي عمـــل مقابـــل، وبالرغـــم من 
أن ترقيتـــه أدت لزيـــادة راتبـــه، 
وكان ذلـــك مناســـبًا لعائلتـــه 
إال أنـــه ظـــل يفكـــر فـــي طريقـــــة 
لكـــي يعـــود للعمـــل باختراعـــه، 
وبالفعـــل حـــدث ذلـــك عندمـــا 
وجـــد تاجر الخشـــــــــب "ويليــــام 
ــركة  ــس شـ ــد أســـــــ ــور" قـــ مـ
"ديترويـــــت" للسيــــــــــــــــــارات 
ودعــــــاه للعمـــــل معـــه، فلـــم 
يتـــردد وتــــــرك عملـــه وتعّيـــن 
كبيـــر المهندسيـــــــن فــــــــــي 

الشـــركة الجديـــدة.

وبالرغـــم مــــــن شخصــيــــــــة 
هنـــري العبقريـــة إال أنـــه كان 
أمـــور  فـــي  شـــيئًا  يـــدرك  ال 
الحسابــــات واألرقـــــــــام، وال 
يقـــّدر حجـــم المصاريـــف فـــي 
أنـــه  كمـــا  العمليـــة،  الحيـــاة 
ــن،  ــع اآلخريـ ــل مـــ ــره العمـ يكـ
وبـــدأ جميـــع مــــــن ســـاندوه 
ـــه؛  فـــي الغضـــب مـــن تصرفات
حيـــث إن الشـــركة لـــم تحقـــق 
يتـــم  لـــم  أنـــه  كمـــا  نجاحـــًا 
مـــن  كاف  عـــدد  تصنيـــع 
النهايـــة  وفـــي  الســـيارات، 
ــة  ــركة وإقالـ ــة الشـ ــم تصفيـ تـ
فـــورد  عـــاش  وقـــد  هنـــري. 
حتـــى  اإلحبـــاط  مـــن  فتـــرة 
أقنـــع بعـــض ممولـــي الشـــركة 
شـــركة  بتأســـيس  القديمـــة 
ــباق،  ــيارات السـ لتصميـــم سـ
نجاحـــًا  الشـــركة  وحققـــت 
مقبـــواًل دام 16 شـــهرًا إال أنـــه 
لـــم يســـتمر طويـــًا بســـبب 
ـــري مـــع شـــركائه،  اختـــاف هن
يتجنبـــون  النـــاس  وأصبـــح 
العمـــل معـــه؛ وذلـــك ألنهـــم 
وجـــدوا فيـــه شـــخصا صعـــب 

التعامـــل.

بدايات النجاح 

إلـــى  هنـــري  وصـــل  عندمـــا 
ــه  ــاءت ببالـ ــًا، جـ ســـن 40 عامـ
فكـــرة عمـــل صـــاالت عـــرض 
النـــاس  ليجـــرب  للســـيارات 
بهـــا ســـياراتهم، ليـــس هـــذا 
فقـــط بـــل أيضـــًا كان يطمـــح 
وســـيلة  الســـيارات  لجعـــل 
ــن  ــاس مـ ــع النـ ــتفيد جميـ يسـ
تكـــون  فـــا  الطبقـــات،  كل 
حكـــرًا علـــى طبقـــة األغنيـــاء 
فقـــط، وفـــي ذلـــك الوقـــت 
مـــن  الدعـــم  فـــورد  تلّقـــى 
مالكولمســـون"  "الكســـندر 
ذلـــك  فـــي  ُعـــرف  والـــذي 
الوقـــت بتجارتـــه فـــي الفحـــم، 
وفـــي عـــام 1906 نجـــح هنـــری 
ــورد  ــركة فـ ــي تأســـيس “شـ فـ
لصناعـــة الســـيارات” وأصبـــح 

رئيســـًا لهـــا.

نجاحـــًا  الشركــــــــة  حققـــــــت 
عـــن  يومـــًا  وتطـــورت  كبيـــرا 
يـــوم، وبعـــد أن وصلـــت إلـــى 
مرحلـــة عظيمـــة مـــن التقـــدم 
عـــاد هنـــري يفكـــر فـــي رغبتـــه 
بـــأن يقـــوم بتصنيـــع ســـيارات 
لجميـــع  متاحـــة  تكـــون 
وبالفعـــل  النـــاس،  طبقـــات 
وقـــام  طويـــًا  ينتظـــر  لـــم 
صحـــف  فـــي  إعـــان  بنشـــر 
ديترويـــت عـــام 1905 قائـــًا 
إنـــه يمكنـــه تصنيـــع 10000 
الواحـــدة  وســـيبيع  سيـــــــارة 
دوالر   400 بســـعر  منهــــــــا 
فقـــط، وأحـــدث هـــذا األمـــر 
نفـــس  وفـــي  كبيـــرة  ضجـــة 
ـــار غضـــب شـــركائة،  الوقـــت أث
فاضطـــر لشـــراء 85 % مـــن 
األســـهم حتـــى ينفصلـــوا عنـــه.

وفاته 

توفـــــــــى هنـــري عـــام 1947 
ــا،  ــز 83 عامـ ــره يناهـ وكان عمـ

وقـــد تـــرك ثـــروة تقـــدر بنحـــو 
مليــــــــون   700 إلــــــى   500
دوالر، وكذلــــــــــــك شــــــــركة 
الســـيارات العالميـــة، والتـــي 
حفيـــده  إلـــى  رئاســـتها  آلـــت 
وقـــد  الثانـــي.  فـــورد  هنـــري 
أصبحـــت شـــركة فـــورد مـــن 
المصنعـــة  الشـــركات  أكبـــر 

العالـــم،  فـــي  للســـيارات 

أشهر أقواله 

ـــون 	  ـــاس يضيع معظـــم الن
وطاقــــــــة  كبيــــــــرا  وقتـــا 
عاليـــة فـــي الـــدوران حـــول 
مـــن  بـــــــــــداًل  المشـــاكل 

حلهـــا. 

التحـــدي 	  هـــي  المشـــاكل 
لقدراتـــك فالمشـــكلة تظـــل 

ــل. ــى تحـ ــكلة حتـ مشـ

تجنــــــــب 	  مـــــــــن  بـــداًل 
المشـــاكل يجـــــــب عليــنـــــــا 
ومــــــــــن   نواجههــــــــا  أن 
خـــال التفكيـــر الصحيـــح 

نجعلهـــــا نافعـــــــة. 

ــة مـــن شـــيء 	  ليـــس ثمــــــ
لـــــــــو قمــــــت  صعــــــــب 
ــى  ــك إلـ ــم مهمتـ بتقسيــــ

صغيـــــــرة.  وظائـــف 

لـــو كان المــــــال هـــو أملـــك 	 
الوحيــــــد فـــــــــي تحقيــــــق 
االســـتقال فلن تحصـــــــل 

عليـــه. 

والخبـــــــرة همـــا 	  المعرفـــة 
األمـــان الحقيقــــــــي الـــذي 
يمكـــن لإلنســـان أن يحصـــل 

ــم.  ــي العالـ ــه فـ عليـ

عمل في شركة 
“إيديسون” 

للكهرباء في عام 
1891 وأصبح 

رئيسًا للمهندسين 

في عام 1906 نجح 
هنري في تأسيس 

“شركة فورد 
لصناعة السيارات” 

وأصبح رئيسًا لها

نجح  في تأسيس 
شركة فورد 

لصناعة السيارات 
عام 1906 وأصبح 

رئيسًا لها
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فاعليات رياضية

كـــرة  فريـــق  بأهميـــة  إيمانـــًا 
القــــدم ودوره فـــــــي تحقيـــق 
مراكـــز متقدمـــة بيـــــــن المراكـــز 
المنافســـة فـــي دوري الـــوزارات 
ـــدرات  ـــادة ق ـــا لزي وســـعيًا منهـــ
العبـــي الفريـــــــق، أطلقـــــــت 
اللجنـــة الرياضيــــــــة التابعـــــــة 
للهيئـــة استراتيجيــــــة عملهـــــــا  
ــة  ــوات المقبلـ ــال 5 سنـــــــ خـ
بغـــرض تأهــــيل وتطويـــر فريـــق 
ـــا ليواكـــب  ـــدم لديهــ ـــرة القـــــ ك
ـــي يشـــهدها  المســـتجدات التــــ
ــرة  ــال الفتـ ــوزارات خـ دوري الـ

المقبلـــة. 

دراسة شاملة   

ـــة  ـــة الرياضي وقـــد قامـــت اللجن
بعمل دراســـات شـــاملة لوضع 
فريـــق كـــرة القـــدم ، والتـــي بنـــاء 
ــرارات  ــاذ قـ ــا قامـــت باتخـ عليهـ
تأهيـــل  شـــأنها  مـــن  نوعيـــة 
وتطويـــر قـــدرات الاعبيـــن فـــي 

ــة.  ــة المقبلـ المرحلـ

وجـــاءت تلــــــــك القـــــــــــرارات 
متناغمـــة مـــع القـــوة والتطويـــر 
التـــي شـــهدها دوري الـــوزارات 
فـــي الفتـــرة الماضيـــة والـــذي 
ــة بيـــن الفـــرق  جعـــل المنافسـ

ــة.  ــة للغايـ ــاركة قويـ المشـ

قرارات نوعية

وتهـــدف اللجنـــة الرياضيـــة مـــن 
اتخـــاذ تلـــك القـــرارات الحصـــول 

ــل  ــة لتأهيـ ــز متقدمـ ــى مراكـ علـ
وتطويـــــر الاعبيـــن .وتمثلـــت 
قـــرارات اللجنـــة فـــي عـــدد مـــن 
الخطـــوات تمثـــل خارطـــة طريـــق 
للفريـــق فـــي الفتـــرة المقبلـــة 
وشـــملت القـــرارات مـــا يلـــي : 

التعاقـــد مـــع مـــدرب فنـــي 	 
جديـــد لفريـــق كـــرة القـــدم  
ــال  ــور جمـ ــو الدكتـــــ وهـــــ
جمـــال  حســـن  محمـــد 
ــن  ــاره مـ ــم اختيـ ــذي تـ والـ
ــة  ــن للجنـ ــن المتقدميـ بيـ
ـــة  ـــاره بعناي ـــم اختي ـــث ت حي
ليواكــــــــب استراتيجيـــــــة 

وأهـــداف اللجنـــة. 
تــــــــم تعيـيــــــــن مساعـــــــد 	 

للمـــدرب الفنــــــي وهـــو 
ـــرار الـــذي  م. سعـــــــد شـــــ
يتمتـــع بخبـــــــرة كبيــــــرة 

ولديـــه  الماعـــب  فـــي 
خبـــرة ســـابقة فـــي مجـــال 

التدريـــب. 
ـــد 	  ـــن مـــدرب جدي ـــم تعيي ت

لحـــراس المرمـــى. 

ــي 	  ــع أخصائـ ــد مـ ــم التعاقـ تـ
عـــاج طبيعـــي لاهتمــــــام 
باعبـــي الفريـــق مـــن الناحيـــة 
البدنيــــــــة ومعالجــــــة أيـــــــة 
ــب.  ــذا الجانـ ــي هـ ــور فـ قصـ

تـــم التعاقـــد مـــع نـــادي 	 
كـــــاظمـــــــة الرياضــــــــــي 
بماعــــــــــب  لاســـتعانة 
النـــادي لتدريـــب الفريـــق 
كامـــل،  موســـم  لمـــدة 
اللجنــــــــة  مــــــــن  ايمانـــًا 
فـــي  المـــكان  بأهميـــة 
تدريـــب الفريـــق مـــن حيـــث 

الواســـعة.  المســـاحة 

إعداد: سالم المهنا

اللجنة الرياضية وضعت استراتيجية عملها للخمس سنوات المقبلة

تغييرات نوعية لتطوير وتعزيز
أداء فريق كرة القدم في "الهيئة" 
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فاعليات رياضية

جهاز إداري جديد

وبجانـــب التغييـــرات الخماســـية 
التـــي أجرتهـــا اللجنـــة الرياضيـــة، 
قامـــت اللجنـــة كذلـــك بتغييـــر 
الخاصـــة  الفنيــــــــــة  اللوائـــح 
والجهـــاز  الاعبيــــــــن  بتقييـــد 

ــق.  ــي للفريـ الفنـ

ــرات،  ــك التغييـــــــ ــق تلـ ورافــــــ
جديـــد  إداري  جهــــــــاز  تكويـــن 

للفريـــق يتمثـــل فـــي : 

للفريـــق 	  اإلداري  المديـــر 
م.علـــي غلـــــــوم والـــذي 
مركـــــز  رئيــــــس  يشـــغل 

صبحـــــان. 

م. أحمـــد صـــادق مشـــرفًا 	 
للفريـــق والـــذي يشـــغل 
منصـــب مديـــر إدارة نظـــم 

المعلومـــــات بالهيئـــة. 
م. نـــــــاصــــــر الشطـــــــي 	 

للمشــــــرف  مساعـــــــــدًا 
ــل  ــذي يشغـــــــ ــام والـ العـ
ـــدات  ـــس قســـم التوري رئي

فـــي الهيئـــة. 

وقـــد قامـــت اللجنـــة الرياضيـــة 
بعقـــد اجتمـــاع موســـع مـــع 
القـــدم  كـــرة  فريـــق  العبـــي 
ــد  ــي الجديـ ــدرب الفنــــــ والمـــــ
وأعضـــــــاء الفريـــــــــق اإلداري 
عـــام  مديـــر  وإدارة  باشـــراف 
ــة  ــة للصناعـ ــة العامــــــ الهيئــــــ
رئيـــس اللجنــــــــة الرياضيــــــــة 
عبـــد الكريـــــم تقـــــــي، حيـــث 
تمـــت مناقشـــة كل جوانـــب 
ــا  ــر التـــــــي اتخذتهــــــ التطويـــــــ
اللجنـــة الرياضيـــة وتـــم وضـــع 
االســـتراتيجية أمـــام الاعبيـــن 
والتعـــرف علـــى األهـــــــــداف 
المطلــــــوب تنفيذهــــــــــا فـــي 
للوصـــول  المقبلــــــة  الفتـــرة 

ــدارة.   ــز الصــــــ ــى مراكـ إلـ

واســـتمعت اللجنــــــــــــة لـــكل 
ماحظـــات الاعبيـــن وأعضـــاء 
وكذلــــــــك  اإلداري  الفريـــــــق 
توجيهـــات المــــــدرب الجديـــد 

للفريـــق.

الصدارة هدفنا     

وقـــد بـــارك مديـــر عـــام الهيئـــة 
الرياضيـــة  اللجنـــــــــة  ورئيـــس 
الجهـــود  تلـــك  الكريـــم  عبـــد 
ـــرة  ـــة للفت ـــرات المطلوب والتغيي
المقبلـــة التــــــــي تستهــــــــدف 
الصـــدارة،  مراكــــــــز  تحقيــــــق 
الهيئـــة  اهتمـــام  أن  موضحـــًا 
العامـــة للصناعـــة باألنشـــطة 
فــــــــي مختلـــــــــف  الرياضيـــة 
المجـــاالت ونشـــاط كـــرة القـــدم 
بشـــكل خـــاص يأتـــي فـــي ظـــل 
الزخـــم والنشـــاط الكبيـــر الـــذي 
فـــي  الـــوزارات  دوري  شـــهده 
والـــذي  الماضيـــة  المرحلـــة 
ـــد مـــن الجهـــد مـــن  ـــاج لمزي يحت
ـــة  ـــق لمواكب ـــي الفري ـــل العب قب
تلـــك التطـــورات والتغييـــرات 

فـــي المرحلـــة المقبلـــة. 

مساعد المدرب المهندس/ سعد شرارمدرب الفريق: الدكتور/ جمال محمد حسن جمال

تقي : تعزيز 
األنشطة الرياضية 
يستهدف تحقيق 

مراكز الصدارة 

االهتمام 
بالرياضة يعزز 

روح التعاون بين 
المشاركين من 
موظفي الهيئة 

نسعى ألن 
يكون فريق كرة 
القدم في مركز 

الصدارة في دوري 
الوزارات 
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تقارير عالمية

في ضوء توسعها في األعمال التجارية

66 % من الشركات تواجه صعوبات
في إدارة البنى التحتية التقنية

الجديـــدة  لـــأدوات  الشـــركات  تبنـــي  يـــزداد 
والخدمـــات الســـحابية فـــي ضـــوء توســـعها فـــي 
األعمـــال التجاريـــة، وضمـــن مســـاعيها الراميـــة 
إلـــى تســـهيل عمـــل موظفيهـــا والتقليـــل مـــن 
أجرتهـــا  بحثيـــة  لدراســـة  ووفقـــًا  التكاليـــف. 
كاسبرســـكي الب، فـــإن مـــا يقـــرب مـــن ثلثـــي 
ــى  ــل إلـ ــا يصـ ــي توظـــف مـ ــركات )%63( التـ الشـ
ــا إلـــى اســـتخدام  ــأ فـــي أعمالهـ ــًا تلجـ 249 موظفـ
تطبيـــق أو أكثـــر مـــن التطبيقـــات التـــي ُتقـــدم 
كخدمـــة. لكـــن توّجـــه الشـــركات الناميـــة الملحـــوظ 
فـــي  الســـحابية  الخدمـــات  إلـــى  اللجـــوء  نحـــو 
ـــه تبعـــات ســـلبية،  تحســـين عملياتهـــا قـــد يكـــون ل
مثـــل انعـــدام الســـيطرة علـــى أمـــن التطبيقـــات 

وعلـــى بيانـــات العمـــاء القّيمـــة.

منصات سحابية

الصغيـــرة،  الشـــركات  وتـــرى 
بمرحلـــة  تمـــّر  التـــي  وتلـــك 
التقنيـــات  أن  ســـريع،  نمـــو 
الســـحابية تتيـــح لهـــا فرصـــة 
مهمـــة لتولـــي مهـــام األعمـــال 
ــاءة وبتكلفـــة  بشـــكل أكثـــر كفـ
معقولـــة، إذ إن لـــدى نصـــف 
التـــــــــي   )%50( الشركــــــــات 
توظـــف مـــا يصـــل إلــــــــى 49 
ــرة  ــركات الصغيـ ــًا )الشـ موظفـ
جـــــــدًا( و 40% من الشــــــركات 
التـــي توظــــف مــــــا بيـــن 50 
)الشـــركات  موظفــــــــًا  و249 
والمتوسطــــــــــة(  الصغيـــــــرة 
ـــارج  ـــون خـــ ـــن يعملـــ موظفيـــــ

مكاتبهـــم بشـــكل معتـــاد

بيانات وتطبيقات

ويحتاجـــون الدخـــــــــــــول إلـــى 
عـــن  والتطبيقـــات  البيانـــات 
طريـــق الســـحابة. وكلمـــا نمـــت 
الشـــركات كانـــت أحـــوج إلـــى 
فمـــا  الســـحابية؛  الخدمـــات 
نســـبته 73% مـــن الشـــركات 
ــة  ــرة والمتوسطــــــــــ الصغيـــــــ
ومـــا يصــــــل إلـــــى 56% مـــن 
الشركــــــــات الصغيــــــــرة جـــدًا 
تســـتعمل علـــى األقـــل خدمـــة 
ســـحابية واحـــــــــــدة. وتشـــمل 
أكثـــــــــر األدوات شـــيوعًا فـــي 
تقديـــم البرمجيـــات كخدمـــة، 
وتخزيـــن  اإللكترونـــي  البريـــد 
الملفــــــــــــات والخـــدمــــــــــــات 
ـــة  التنســـيقية والشـــؤون المالي

والمحاســـبية.

أمن إلكتروني

ومـــع ذلـــك، فـــإن االســـتخدام 
الســـحابية  للنظـــم  النشـــط 
لـــه جانـــب معاكـــس أيضـــًا؛ إذ 
تعمـــل الُبنـــى التحتيـــة لتقنيـــة 
الشـــركات  فـــي  المعلومـــات 
ـــد،  والمؤسســـات، بنحـــو متزاي
ــن  ــد مـــــــــ ــج المزيـ ــى دمـــــ علـ
الخـــدمـــــــات والتطبيقــــــــات، 
ــان  ــض األحيـ ــي بعـ ــا فـ ولكنهـ
تقُصـــر عـــن إتاحـــة المســـتويات 
ــم  ــن التحكـــــــ ــودة مــــــ المنشـ
والســـيطرة والرؤيـــة الواضحـــة، 
مـــا يـــؤدي إلـــى أن تواجـــه %66 
مـــــــن الشـــركات التـــي يتـــراوح 
عـــدد الموظفيـــن فيهـــا بيـــن 

1 و249، صعــــوبـــــــات فـــي 
إدارة البنـــــــــى التحتيــــــــة غيـــر 

المتجانســـة.

تعقيد متنامي

ويتطلــــــــب هـــــــــذا التعقيـــــــد 
الشـــركات  مـــــــــن  المتنامـــي 
ــة  ــرة والمتوسطــــــــ الصغيـــــــــ
أن تتبنــــــى نهجــــــــــًا مختلفـــًا 
إاّل  التحتيــــــــة.  البنـــى  إلدارة 
ــي أن  ــن فـ ــكلة تكمـــ أن المشـ
ـــات  ـــة المعلومـــ ـــراء تقنيـــ خبـــــ
ـــركات  ـــدى الشــ ـــن لــــ العامليـــــ
ليســـت لديهـــــم الخبـــرة الكافية 
دائمـــًا لمواجهـــة هـــذا التحـــدي. 
فـــإن  ذلـــك،  علـــى  وعـــاوة 
14% مـــــــن الشـــركات التـــي 
تضـــم مـــــــا بيـــــــن 50 و249 
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تقارير عالمية

فـــي  ثقتهـــا  تضـــع  موظفـــًا 
ـــة  الموظفيـــن إلدارة أمـــن تقني
مـــن  بالرغـــم  المعلومـــات، 
ويمكـــن  تخّصصهـــم.  عـــدم 
إلـــى  األمـــر  هـــذا  يـــؤدي  أن 
بـــروز مخاطـــر تترّبـــص باألمـــن 
اإللكترونـــي للشـــركات التـــي 
باســـتطاعتها  يكـــون  ال  قـــد 
لديهـــا  أو  تقييمهـــا  دائمـــــــــًا 
الوقـــت الكافـــي لذلـــك، نظـــرًا 
اهتمامهـــــا منصّبـــًا  لكــــــــون 
تطويـــر  علـــى  فـــي معظمـــه 

أعمالهـــا.

حماية البيانات؟

ال تـــزال الشـــركات الصغيـــرة 
ــة  ــة ألهميـ ــطة واعيـ والمتوسـ
ضمـــان أمـــن البيانـــات القّيمـــة 
حتـــى  بعمائهـــا،  الخاصـــة 
يتـــم  التـــي  الحـــاالت  فـــي 
أهميـــة  مـــن  التقليـــل  فيهـــا 
المعلـــــومــــــــات فـــي  أمــــــن 
نمـــــــو الشركــــــــات. ويشّكـــــــل 
كل  فـــي  البيانــــــــات  أمـــن 
مــــــــن الشركــــــــات الصغيـــرة 
جـــدًا والشركـــــــــات الصغيـــرة 
التحــــــــــدي  والمتوسطــــــــــة، 
عليهـــا  يتعّيـــن  الـــذي  األبـــرز 
مواجهتـــه. ومـــع ذلـــك، يتـــّم 
تخزيـــن بيانـــات العمـــاء ذات 
القيمـــة الكبيـــرة علـــى أجهـــزة 
فـــي  المحمولـــة  الموظفيـــن 
49% مـــن الشـــركات الصغيـــرة 
جـــدًا و 64%  مـــن الشـــركات 
الصغيـــــــرة والمتوسطـــــــــــة، 
حـــادث  أي  أن  مــــــن  بالرغـــم 
لهـــذه  تســـريب  عنـــــه  ينجـــم 
البيانـــات قـــد يتسبــــــب بإلحـــاق 
أذًى كبيـــر بســـمعة الشـــركة، 
ــة  ــائر الماليـ ــن الخسـ ــًا عـ فضـ
أيـــة  عـــن  تنجـــم  قـــد  التـــي 
ذات صلـــة  قانونيـــة  نزاعـــات 

بتلـــك الحـــوادث. وفـــي الوقـــت 
الـــذي توجـــد لـــدى الشـــركات 
والمـــــــؤسســـــــــات  الكبيـــرة 
يمكـــن  احتياطيــــــــــــة  مـــوارد 
المتصــــــــــــاص  اســـتخدامها 
ــة  ــلبية الناجمـ ــات السـ الصدمـ
قـــد  الحـــوادث،  تلـــــــك  عـــن 
تواجـــــــه الشركــــــات األصغـــر 
عواقـــــــــــب مدمـــــــــرة، مثـــل 
كبيـــرة  اضطرابـــــــات  حـــدوث 
ـــى خســـارة  فـــي األعمـــال أو حت

. بعضهـــا

فهم واضح

الشـــركات  لـــــــــدى  وليــــــــس 
الصغيـــرة فهــــــم واضــــــــــــح 
بخصـــوص مــــــــن يتولــــــــــى 
مســـؤولية هـــــــذه األصـــول، 
بالرغـــم مـــن وعيهــــــا التـــام بهذه 
يتـــم  نظـــرًا ألنـــه  المشـــكلة، 
التعامـــل معــهــــا عبـــر الخدمـــات 
ــركات  ــدي الشـ ــحابية. وُتبـ السـ
الصغيـــرة جـــدًا موقفـــًا مزعجـــًا 
ــا  ــكلة، فثلثـ ــذه المشـ ــاه هـ تجـ
تقريبـــًا  الشــــركــــــــــات  هـــذه 
)64%(، وفـــق مـــــــا أظهـــرت 
الدراســـة، مقتنعــــة بـــأن مقـــّدم 
الخدمـــة مســـؤول عـــن أمـــن 
ــادل  ــة بتبـ ــات الخاصـــ التطبيقـ
ــارك  ــا يتشــــ ــات، بينمــــ الملفـ
 %56 الـــــــرأي  هـــــــذا  فـــــــي 
مــــــن الشـــركـــــــات الصغيـــرة 
فـــي  المشـــاركة  المتوســـطة 

الدراســـة.

ودعـــا ماكسيـــــــم فرولـــــــوڤ، 
للمبيعـــات  الرئيـــــس  نائـــــب 
ـــدى كاسبرســـكي  ـــة لــــ العالميــ
إلـــــــــى  الشــــركـــــــــات  الب، 
االهتماــــــــم بـــــــإدارة العديــــــد 
مـــن المنصــــــات والخدمـــات 
ـــا  ـــاءة"، إذا مـــ ـــة "بكفــ السحابيــ

التـــي  التمتـــع بالمزايـــا  أرادت 
تتيحهـــا الحوســـبة الســـحابية، 
مرحلـــة  عـــن  النظــــــر  بغـــض 
النمـــو التـــي تمـــــــّر بهـــا، وقـــال: 
إلنجــــــاح  الضـــــــروري  "مـــن 
ذلـــك امتـــاك القـــدرة علـــى 
تحديـــد المســـــؤول عـــن األمـــن 
التحتيـــة  للبنـــى  اإللكترونـــي 
التـــي  المعلومـــات  لتقنيـــة 
يمكـــن  وال  تعقيـــدًا.  تـــزداد 
اإللكترونـــي،  األمـــن  تجاهـــل 
كان  إذا  عّمـــا  النظـــر  بغـــض 
ُمـــدارًا مـــن داخـــل الشـــركة أو 
استشـــارية محـــل  جهـــة  عبـــر 
ثقـــة، وبالتالـــــي، ينبغـــي علـــــى 
تأســـــــــيس  الشــــــركات  كل 
يكـــون  مختـــــــص  منصـــب 
مســـؤواًل عـــــن أمـــن المنصـــات 
والبـيـــــانــــــــــات  السحابيــــــــــة 
والعمليــــــــــات  الحساســـــــــة 

التجاريـــة".

أمن إلكتروني

الدراســـات  تلـــك  تهـــدف 
األمـــن  علـــى  الحفـــاظ  إلـــى 
اإللكترونـــي فـــي كل مرحلـــة 
األعمـــال  نمـــو  مراحـــل  مـــن 
توظيـــف  ويمكـــن  التجاريـــة. 
عـــدد مـــن المزايـــا الكامنـــة فـــي 
مجموعـــة حلـــول كاسبرســـكي 
الب األمنيــــــــة، وإدارتهـــــــــــــا 
مـــن السحابــــــــة، تماشيــــــــــًا 
مـــع التوّجـــه المتنامـــي نحـــو 
اســـتخدام النظـــم الســـحابية، 
عـــاوة علــــــــى اشتمــــــــــــــال 
ـــول الشـــركة علـــى  محفظـــة حلـ
حلـــول مخصصــــــة لحمايـــــــة 

الســـحابية. التطبيقـــات 

التقنيات 
السحابية تتيح 

للشركات 
الصغيرة مهمة 

تولي األعمال 
بشكل أكثر كفاءة 

الشركات الصغيرة 
والمتوسطة واعية 

ألهمية ضمان 
أمن البيانات

ضرورة الحفاظ 
على األمن 

اإللكتروني في 
كل مرحلة من 

مراحل نمو 
األعمال التجارية
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دراســـــــة

4 ماليين جنيه إسترليني خسارة قطاع األعمال المقدرة في بريطانيا

إنتاجية الموظفين تراجعت
خالل كأس العالم لكرة القدم

الماييـــن  انتظـــار  رغـــم 
كل  مبارياتهـــا  مشـــاهدة 
ومتابعتهـــم  ســـنوات   4
ــر  ــا الكبيـ ــا وتأثيرهـ ــة لهـ الحثيثـ
الكثيـــر  عانـــت  أدائهـــا،  علـــى 
والمصالـــح  الـــوزارات  مـــن 
الحكوميـــة وكذلـــك القطـــاع 
الخـــاص فـــي العديـــد مـــن دول 
العالـــم مـــن تلـــك المباريـــات، 
وأثـــرت ســـلبًا علـــى إنتاجيـــة 
للقطـــاع  وكان  الموظفيـــن 
الصناعـــي فـــي العديـــد مـــن 
ــرق  ــة الشـ ــي منطقـ ــدول فـ الـ
نصيـــب  والخليـــج  األوســـط 
إنتاجيـــة  تراجـــع  فـــي  كبيـــر 

  . ظفيهـــا مو

وقـــد خلصـــت نتائـــج دراســـة 
قامـــت بهــــــــا شركـــــة جلـــف 
إنتــــاجيـــــــة  أن  إلـــى  تالنـــــــت 
الشركــــــات فــــــــي الشـــــــرق 
األوســــــــط تأثـــــــرت سلبــــــــًا 
خـــال شـــهري يونيـــو ويوليـــو 
بســـبب مشـــاهدة الموظفيـــن 
ــم  ــأس العالـــــ ــات كــــــ لمباريــــ
لكـــرة القـــدم 2018.  وقــــــــد 
انطلقـــت أحـــــــداث مباريـــات 
كأس العالـــم فـــي روسيـــــــــا 
مـــــن 14 يونيــــو ولغايـــة 15 
يوميـــة  بمباريـــــــات  يوليـــــــو 
ــرًا  ــة ظهـ ــة الثانيــ ــن الساعــــ بيـ
والواحــــــــدة بعــــــد منتصــــــف 

الليـــل. 

وأشـــارت الشـــركة التـــي أجـــرت 

ـــة كأس  ـــى أن بطول الدراســـة إل
ـــر  العالـــم حظيـــت باهتمـــام كبي
فـــي أنحـــاء العالـــم العربـــي بعـــد 
الوطنيـــة  المنتخبـــــات  تأهـــل 
للعـــــب  عربيــــــــة  دول  ألربـــع 
ــة،  ــة العالميـــــ ــي البطولــــــ فــــ
غيـــر مســـبوق  حـــــدٌث  وهـــو 
فـــي تاريـــخ هــــــذه البطولـــة، 
ممـــا عـــزز االهتمـــام الخليجـــي 
والعربـــي علـــى نحـــــــو خـــــاص 
بمباريـــات الحـــدث العالمـــي. 
كمـــا أن وجـــود أعـــداد كبيـــرة 
مـــن الوافديـــن فـــي المنطقـــة 
مـــن دول ُممثلـــة فـــي كأس 
العالـــم يرفـــع مـــن مســـتوى 
التشـــويق واإلثـــارة أكثـــر مـــن 

أي وقـــت مضـــى.

هـــــــــذا  أن  التقريــــــــر  وبيـــن 
مـــن  االســـتثنائي  المســـتوى 
ـــارة هـــذا العـــام  التشـــويق واإلث
ســـيؤثر بشـــكل ملمـــوس علـــى 
إنتاجيـــة الموظفيـــن؛ حيـــث إن 
العديـــد مـــن المباريـــات ســـتقام 
خـــال ســـاعات العمـــل حســـب 
الشــــــرق  منطقـــــــة  توقيـــت 
األوســـط ويمكـــن مشـــاهدتها 
مـــن خـــال البـــث الحـــّي علـــى 

ــة. ــف الذكيـ الهواتـ

نتائج الدراسة

وحســـب نتائـــج دراســـة جلـــف 
ـــة  تالنـــت، خطـــط 92 فـــي المئ
مـــن الموظفيـــن فـــي المنطقـــة 
ــات  ــاهدة بعـــض المباريـ لمشـ

ـــراوح النســـبة  علـــى األقـــل. وتت
ــل  ــث تقـ ــس؛ حيـ ــب الجنـ حسـ
بعـــض الشـــيء فـــي أوســـاط 
النســـاء لتبلـــغ 84 فـــي المئـــة 
مقارنـــة مـــع 93 فـــي المئـــة 
بيـــن الرجــــــــال.  ومـــــــن بيـــن 
ــملتهم  ــن شـ ــن الذيـ الموظفيـ
أنحـــاء  جميــــع  فـــي  الدراســـة 
فـــي   28 أكــــــد  المنطقـــــــة، 
المئـــة، أو أكثـــر مــــــن واحـــد مـــن 
كل أربعـــة أشخــــــاص، أنهـــم 
يخططـــون  لمشـــاهدة بعـــض 
ــاعات  ــال سـ ــات خــــــ المباريــــ
العمـــل. ومــــن بيـــن هـــؤالء، 
أن  تقريبــــــــًا  ثلثهـــــــم  توقـــع 
ـــى إذن لمشـــاهدة  ـــوا عل يحصل
المباريـــات، بينمـــا قـــال الربـــع: 
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دراســـــــة

ـــات  إنهـــم سيشـــاهدون المباري
ســـرًا عـــن طريـــق البـــث الحـــّي 
أو  الكمبيوتـــر  أجهــــــزة  علـــى 
ــمل  ــة. وتشـ ــم الذكيــــ هواتفهـ
األخـــرى  الموظفيـــــن  خطـــط 
ـــب  ـــات طل لمشـــاهدة المباريــــ
مـــن  كامــــــل  ليـــــــوم  إجـــازة 
السنويــــــــــة،  اإلجـــازة  رصيـــد 
العمـــــل  مـــن  االنصـــراف  أو 
مبكـــرًا لمشـــاهدة المباريـــات، 
أو ادعـــاء المـــرض وأخـــذ إجـــازة 

مرضيـــة.

مكاتب العمل

وعنـــد المقارنـــة بيــــن فئـــات 
نجـــد  المختلفـــة،  الوظائـــف 
مجـــــــال  فــــــي  العامليـــن  أن 
أكثـــر  يميلـــــــون  المحاســـبة 
مـــن غيرهـــم إلـــى مشـــاهدة 
المبــــاريــــــات فـــي مكاتــــــــب 
ــن  ــن العامليــــ ــل. ولكـــــ العمــــ
فـــي مجـــال خدمـــة العمـــاء 
يميلـــون أكثـــر مـــن غيرهـــم إلـــى 
الحصـــول علـــى يـــوم إجـــازة مـــن 
الســـنوية،  إجازاتهـــــم  رصيـــد 
المهندســـون  يميــــل  بينمـــا 
المدنيـــون أكثـــر مـــن غيرهـــم 
إلـــى االنصـــراف مبكـــرًا مـــن 
لمشـــاهدة  عملهـــم  أماكـــن 

المباريـــات.

فقدان اإلنتاجية

مصـــدرًا  الدراســـة  وذكـــرت 
اإلنتاجـــــــية،  لفقــــــدان  آخـــر 
المباريـــات  مشـــاهدة  وهـــو 
مـــن  متأخــــــر  وقــــــت  فـــي 
الليـــل وقضـــاء وقتهـــم مـــع 
األصدقـــاء بعـــد الـــدوام، مـــا 
ـــوم  ـــر وقـــت الن ـــى تأخ ـــؤدي إل ي
ثلثـــي  نحـــو  وقـــال  لديهـــم. 
الدراســـة  فـــي  المشـــاركين 
ـــات  أنهـــم سيشـــاهدون المباري

فـــي ســـاعات متأخـــرة حتـــى لـــو 
كان ذلـــك يعنـــي تأخيـــر وقـــت 
النـــوم. وعنـــد ســـؤالهم حـــول 
عملهـــم  علـــى  ذلـــك  تأثيـــر 
قـــال  التالـــي،  اليـــوم  فـــي 
74% منهـــم أنهـــم ســـيقللون 
وقـــت نومهـــم ببســـاطة لكـــي 
فـــي  العمـــل  مـــكان  يصلـــوا 
الوقـــت المحـــدد. وقـــال %17 
منهـــم إنهـــم ســـيذهبون إلـــى 
العمـــل فـــي أوقـــات متأخـــرة، 
بينمـــا قـــال 8% منهـــم إنهـــم 
ســـيأخذون إجـــازة فـــي اليـــوم 
التالـــي مـــن رصيـــد إجازاتهـــم 
الســـنوية، وأعـــرب 1% أنهـــم 

مرضيـــة. إجـــازة  ســـيأخذون 

مرونة األداء

ـــد وجهـــت الدراســـة ســـؤااًل  وق
ــدى  ــول مــــــــ ــن حـــــــ للمديريــــ
يسمحــــــون  التـــــي  المرونـــة 
التابعيـــن  للموظفيــــــن  بهـــا 
المباريـــات.  بمشـــاهدة  لهـــم 
 67 قـــال  إجمالـــي،  وبشـــكل 
المديريـــن:  مـــن  المئـــة  فـــي 
إنهـــم ســـيفكرون فـــي الســـماح 
لمــــوظفيهــــــم بمشــاهـــــــدة 
المباريـــات بشـــرط أال يكـــون 
حجـــم األعمـــال كبيـــرًا جـــدًا فـــي 

المشـــاهدة. أوقـــات 

وبينـــت الدراســـة أن المدريـــن 
ـــون إلـــى مشـــاهدة  ـــن يميل الذي
اســـتعدادًا  أكثـــر  المباريـــات 
لموظــفــــيهـــــــم  للسمــــــــاح 
ــم  ــا أنهـ ــا. كمـــــــ بمشاهدتهــــــ
ـــدادًا إلعطـــاء  ـــر استعــ ـــوا أكث كان
ــم  ــن لهـ ــن التابعيــــ الموظفيــــ
إجـــازة فـــي األيـــــام التـــي تلعـــب 

فيهـــا فرقهـــم المفضلـــة.

مقارنة عالمية
التأثيـــر  مخاطـــر  تقتصـــــــر  ال 

علـــى إنتاجيـــة الموظفيـــن علـــى 
األوســـط  الشــــــرق  منطقـــة 
بطولـــــــة  فخــــــــال  وحدهـــا. 
كأس العالـــم األخيـــرة، قـــدرت 
دراســـة شـــملت 100 شـــخٍص 
مـــن كبـــار رجـــال األعمـــال فـــي 
أعدتهـــا  المتحـــــدة  المملكـــة 
ســـي  ال  بـــي  كومـــز  شـــركة 
ـــة  ـــي شــركـــ )Coms plc( وهــــ
اتصـــاالت ومـــزودة لخدمـــات 
تكنولوجيـــــــــــا المعلومــــــات، 
أن بطـــولــــــة كــــــأس العالـــم 
الخســـارة  تســـبب  أن  يمكـــن 
داخـــل  األعمـــال  فـــي قطـــاع 
بريطانيـــا بنحـــو 250 مليـــون 
ســـاعة عمـــل. كمـــــا أشـــــارت 
لشـــــركة  منفصلــــــة  دراســـة 
إيـــاس )ELAS( المتخصصـــة 
ــة إلـــى  فـــي الشـــؤون القانونيـ
ـــم 2014  أن تكلفـــة كأس العال
ــال فـــي  علـــى أصحـــاب األعمــ
ــارات  ــا بلغـــــت 4 مليــــ بريطانيـ
بســــــبب  إسترلينــــــي  جنيــــــه 

الخســـارة فـــي اإلنتاجيـــة.

وحســـب شـــركة جلـــف تالنـــت، 
الخاصـــة  الطبيعـــة  وبســـبب 
هـــذه  العالـــم  كأس  لبطولـــة 
السنــــــة، ترتفـــــــع الخســــــارة 
علـــى  لإلنتاجيـــة  المحتملـــة 

ملمـــوس، نحـــو 

ــة  ــال 16 فـــــــــــي المئـــــــــ وقــــ
فقـــط مـــن المديريـــن الذيـــن 
إن  الدراســـــــة  شملتـــهـــــــــــم 
لشركاتهــــــم سياســـة خاصـــة 
ــرات  ــي فتـــــ ــن فــــ بالموظفيــــ
ــا  إقامـــة كأس العالـــم، وحيثمـ
ـــم إعـــداد السياســـات وإعـــام  ت
ــف  ــا، يتألــــ ــن بهــــ الموظفيــــــ
بعضهـــا بشـــكل رئيســــي مـــن 

إجـــراءات عقابيـــة.

واحد من كل 
أربعة موظفين 

خططوا لمشاهدة 
المباريات 

250 مليون 
ساعة عمل 

خسارة بريطانيا 
بسبب مشاهدة 

المباريات 

بعض الموظفين 
خططوا لالنصراف 

من العمل مبكرًا 
ليتمكنوا من 

مشاهدة المباريات

كبار الموظفين 
التنفيذيين شاهدوا 

المباريات في أماكن 
عملهم 
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لقاء العدد

   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 ـــ أو أي ــاتهـ 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 مشاركاتكـ باسـ رئيس التحرير على البريد االلكتروني التالي: 

almujanni@hotmail.com

لالستفسار :  25302637  -   66660067 

@Social_Pai @PAI_KW



بتصير
مليونير ونص!

حساب اـلنجمة ...
أكبر جائزة نقدية في العالم

دـيـــنــار ـكـوـيـــتـي

*تطبق الشروط واألحكام




