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PUBLIC AUTHORITY FOR INDUSTRY
صالهيئـــــــة العـامــــــــة للصنــاعة

عدد خا

السنة التاسعة عشرة          العدد  107             فبراير 2018

صدور المرسوم ا�ميري بتسمية عبدالكريم تقي مديًرا عامًا للهيئة العامة للصناعةصدور المرسوم ا�ميري بتسمية عبدالكريم تقي مديًرا عامًا للهيئة العامة للصناعة

الروضان يعلن معايير توزيع 1036 قسيمة صناعية في منطقة الشداديةالروضان يعلن معايير توزيع 1036 قسيمة صناعية في منطقة الشدادية

هيئة الصناعة تحتفل بتسكين 42 موظًفا إشرافًياهيئة الصناعة تحتفل بتسكين 42 موظًفا إشرافًيا

تقي لـ " الصناعة والتنمية": حكم نهائي باستعادة 62 قسيمة في صبحان و3 صفحات لدراسة الجدوى بدال من 73

الهيئة العامة للصناعة أطلقت 4380 بالونًا احتفاًال
بالذكرى الثانية عشرة لتولِّي سمو أمير البالد مقاليد الحكم

الهيئة العامة للصناعة أطلقت 4380 بالونًا احتفاًال
بالذكرى الثانية عشرة لتولِّي سمو أمير البالد مقاليد الحكم





كلمتنا مجلة دورية تهتم بقضايا الصناعة والتنمية
تصدرها الهيئة العامة للصناعة وتوزع مجانًا

دولة الكويت
رئيس التحرير

عبد الكرمي تقي عبد الكرمي
مدير التحرير

ســـــالـــــــم مــــحــــمــــــد الــــمــــهـــــنــــــا
سكرتير التحرير

عـــــلــــــي عـــــبــــــداهلل جــــــــاســـــــــــم
هيئة التحرير

م.فــــــــايـــــــزة أحــــمـــد املـــــذكــــور
أ. نــايـــف مــــطــــلــــق املـــطــيــري

م. فــــــهــــد حـــــمــــــود املـــطـــيــــري 
م. عـــصــــــام عـــبـــد الكرمي الزيد 
م. ولـــــــــــــــيـــــد الـــــــــــمــــــــــجــــــــــنـــــــــــــــــي
م. نــــاصـر بندر الــــــــــــمـــــطـــــيــــــري
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بــــــــــــــــــــــــــدور الـــــــــــــمــــــــــــطــــــــــــــــــوع
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أحمد سمير محمود
 صممت وطبعت مبطبعة

كافة اآلراء واملقاالت املنشورة تعبر عن رأي صاحبها
وليس عن رأي الهيئة العامة للصناعة

نســتطيع - عزيــزي القــارئ- أن نقــول: إنــه عــدد التهانــي والتبريــكات بامتيــاز.. فســوف تجد  
أن العــدد الجديــد مــن مجلــة كل الصناعييــن " الصناعــة والتنميــة" الــذي هــو بيــن يديــك 
اآلن قــد تزامــن صــدوره والكويــت أميــرا وحكومــة وشــعبا يســتعدون للفــرح والتزييــن ابتهاجــا 
بقــدوم موعــد احتفــاالت دولــة الكويــت بأعيادهــا الوطنيــة الغاليــة علــى قلــب كل كويتــي، 
إنهــا الذكــرى الســابعة والعشــرون علــى تحريــر كامــل تــراب الوطــن مــن دنــس االحتــال 
ــه فــي الســادس والعشــرين  ــر، ويعقب البغيــض فــي الخامــس والعشــرين مــن شــهر فبراي
ــة الكويــت  ــه االحتفــال بالذكــرى الســابعة والخمســين علــى اســتقال دول مــن الشــهر ذات
حــرة أبيــة بيــن دول العالــم المتحضــر. وقبــل أيــام قليلــة احتفلــت الكويــت بالذكــرى الثانيــة 
عشــرة علــى تولــي ســمو أميــر البــاد المفــدى الشــيخ صبــاح األحمــد الجابــر الصبــاح-  حفظــه 
اللــه ورعــاه- مقاليــد الحكــم فــي البــاد؛ حيــث شــاركت الهيئــة العامــة للصناعــة الكويــت 
فرحتهــا وأطلقــت 4380 بالــون ملونــة بألــوان علــم الكويــت إشــارة إلــى األيــام التــي قضاهــا 

ســموه فــي الحكــم.
ــة  ــر الدول ــر التجــارة والصناعــة وزي ــا التهانــي فقــد حظــي معالــي وزي وال تتوقــف إلــى هن
ــد ناصــر الروضــان  ــة العامــة الصناعــة الســيد خال لشــؤون الشــباب رئيــس مجلــس إدارة الهيئ
بثقــة القيــادة السياســية فــي البــاد، وأعيــد توزيــره ليحمــل مجــددا فــي التشــكيل الــوزاري 
التهانــي والتبريــكات  التجــارة والصناعــة والشــباب، فلــه منــا أصــدق  األخيــر حقيبتــي وزارة 
وعســاه علــى القــوة، واللــه يعينــه علــى المســؤولية، وال يــزال قطــار التهانــي منطلقــا 
لنتوقــف جميعــا فــي محطــة جديــرة بالتريــث، فقــد أســدلت القيــادة السياســية للبــاد الســتار 
علــى مشــكلة خلــو منصــب مديــر عــام باألصالــة للهيئــة العامــة للصناعــة طــوال مــدة امتــدت 
نحــو 4 ســنوات؛ حيــث صادقــت الحكومــة علــى تزكيــة معالــي الوزيــر الروضــان، وصــدر فــي 
ــم  ــد الكري ــري الخــاص بتســمية الســيد عب ــر الماضــي المرســوم األمي العاشــر مــن شــهر يناي
تقــي عبــد الكريــم مديــرا عامــا أصيــا للهيئــة العامــة للصناعــة، فهنيئــا للصناعييــن هــذا االختيــار 

األمثــل، ودعنــا نهنئــك مــن القلــب أبــا يوســف وعســاك علــى القــوة فأنــت أهــل لهــا.
العامــة  الهيئــة  التهانــي والتبريــكات منطلقــا؛ حيــث أطلــق مديــر عــام  ويســتمر قطــار 
للصناعــة عبــد الكريــم تقــي أولــى مبادراتــة التصحيحيــة بإصــداره قــرارات تســكين لـــ41 وظيفــة 
إشــرافية خلــت مــن أصحابهــا طــوال أربــع ســنوات مضــت، لتبــدأ هيئــة الصناعــة مرحلــة جديــدة 
فــي عمــر مســيرتها الخدميــة ترتكــز علــى هيــكل وظيفــي مكتمــل األركان لينطلــق دوالب 
العمــل بــكل همــة ونشــاط لخدمــة الصناعــة والصناعييــن فــي بلدنــا الحبيــب.. فهنيئــا لــكل 
زميــل وزميلــة طالهــم التســكين وحظــا موفقــا لمــن لــم يشــملهم القــرار، وأصــدق التهانــي 
أيضــا للســيد/ محمــد عيــد العدوانــي الــذي صــدر مرســوما أميريــا بتســميته نائبــا للمديــر العــام 

للشــؤون اإلداريــة والماليــة.
ــذي يضــم  ــة" ال ــة لهــذا العــدد الخــاص مــن "الصناعــة والتنمي ــت الخصوصي وهكــذا اكتمل
لقــاء حصريــا مــع الرئيــس التنفيــذي لشــركة المتحــدة للصناعــات الغذائيــة عبدالعزيــز البالــول 
بعــد اختيــاره ضمــن أفضــل 100 رئيــس تنفيــذي عربــي، وتتوالــى التحقيقــات واالســتطاعات 
ليشــمل العــدد تحقيقــا ميدانيــا حــول مركــز الخدمــة المتكاملــة فــي الهيئــة العامــة للصناعــة، 
وتحقيقــا آخــر حــول أفضــل األســواق التــي يجــب تســويق المنتــج الكويتــي فيهــا، وتضــم 

موضوعاتنــا أيضــا اســتطاعا حــول دور التكنولوجيــا وأثرهــا فــي الصناعــة فــي الكويــت.
وفــي لقــاء حصــري مــع مديــر عــام هيئــة الصناعــة يرســم الســيد عبــد الكريــم تقــي مامــح 
خطــوات الهيئــة فــي المرحلــة المقبلــة، ويــزف إلــى الصناعييــن عــددا مــن األخبــار الســارة 

والمبشــرة.
هــذا ويضــم العــدد توثيقــا لكثيــر مــن األنشــطة والفعاليــا ت الصناعيــة المهمــة إلــى جانــب 
أبوابنــا الثابتــة مثــل صناعــات مــن بلدنــا، وتجربــة صاحــب مشــروع حــر، وملــف التقييــس، وحــول 

العالــم، والتقاريــر المتخصصــة ، وصفحــات مفتوحــة.
فأها بكم وبمقترحاتكم،،،



احملتويات





حصاد الهيئة
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 4380 للصناعــة  العامــة  الهيئــة  أطلقــت   
ضمــن  الكويــت  دولــة  علــم  بألــوان   

ً
بالونــا

االحتفــاالت بمناســبة الذكــرى الثانيــة عشــرة 
لتولــي أميــر البــاد المفــدى الشــيخ صبــاح 
األحمــد الجابــر الصبــاح حفظــة اللــه ورعــاه 
البالــون  عــدد  يمثــل  الحكم،حيــث  مقاليــد 

عــدد أيــام وجــود ســموة فــي الحكــم.

وقــد اصطــف العاملــون فــي »الهيئــة« أمــام 
مبنــى مقرهــا الكائــن بمنطقــة جنــوب الســرة 
يتقدمهــم المديــر العــام عبــد الكريــم تقــي 
ونوابــه؛ حيــث تحــدث تقــي بهــذه المناســبة، 

 4380 بالونًا
تطلقها الهيئة العامة للصناعة

 

ــر البــاد المفــدى  مشــيدا بجهــود ســمو أمي
البــاد وســط ظــروف  فــي قيــادة ســفينة 
حيــث  المنطقــة؛  دول  بهــا  تمــر  صعبــة 
اســتطاع ســموه بحنكتــه ورؤيتــه الثاقبــة أن 
يحقــق لبلدنــا الحبيــب اســتمرار األمــن واألمان 
المرموقــة  المنشــود، والمكانــة  واالســتقرار 

بيــن كل دول العالــم. 

الكويــت  دولــة  تتهيــأ  آخــر  صعيــد  وعلــى 
ومؤسســاتها  وشــوارعها  مبانيهــا  لتتزيــن 
 بأعيادهــا الوطنيــة حيــث تمــر بعــد 

ً
احتفــاال

والعشــرون  الســابعة  الذكــري  قليلــة  أيــام 

ــي توافــق الخامــس  ــاد والت ــر الب ــي تحري عل
ويعقبهــا  الجــاري  الشــهر  مــن  والعشــرين 
الســتقال  والخمســون  الســابعة  الذكــري 
الســادس  يوافــق  والــذي  الكويــت  دولــة 

الجــاري  الشــهر  مــن  والعشــرين 

وشــعبا  وحكومــة  أميــرا  للكويــت   
ً
هنيئــا

صاحــب  رعايــة  تحــت  الوطنيــة  بأعيادهــا 
الســمو أميــر البــاد المفــدى الشــيخ صبــاح 
األحمــد الجابــر الصبــاح حفظــه اللــه ورعــاه 
ــواف  ــن الشــيخ ن ــى عهــده األمي و ســمو ول

الصبــاح. الجابــر  األحمــد 

في ذكرى تولي أمير البالد المفدى مقاليد الحكم
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مرسوم رقم 13 لسنة 2018
بتعيين مدير عام الهيئة العامة للصناعة

- بعد االطاع على الدستور،
 - وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة

المدنية والقوانين المعدلة له،
ــون الصناعــة  ــون رقــم 56 لســنة 1996 فــي شــأن إصــدار قان ــى القان - وعل

ــه،  ــة ل ــن المعدل والقواني
- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى األولى سنة 1399 هـ

 الموافق 4 من أبريل سنة 1979 م في شأن نظام الخدمة المدنية
والمراسيم المعدلة له،

- وبناء على عرض وزير التجارة والصناعة،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا باآلتي
مادة أولى

 يعيــن عبــد الكريــم تقــي عبــد الكريــم - مديــرا عامــا للهيئــة العامــة للصناعــة 
– بدرجــة وكيــل وزارة.

مادة ثانية
على وزير التجارة والصناعة تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ

صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

                                                     أمير الكويت  
                                           صباح األحمد الجابر الصباح

                                               رئيس مجلس الوزراء
       جابر مبارك الحمد الصباح

         وزير التجارة والصناعة
     خالد ناصر عبد الله الروضان

 صدر بقصر السيف في: 23 ربيع اآلخر 1439 هـ
الموافق: 10 يناير 2018 م

عبدالكريم تقي عبدالكريم
مدير عام باألصالة للهيئة العامة للصناعة

صــدر المرســوم األميــري الخــاص بتســمية الســيد عبــد الكريــم تقــي عبد الكريــم مديــرًا عامًا 
ــص  ــي ن ــا يل ــر 2018 ، وفيم ــهر يناي ــن ش ــر م ــي العاش ــة ف ــة للصناع ــة العام ــة للهيئ  باالصال

المرسوم األميري:
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    أعلــن وزيــر التجــارة والصناعــة وزيــر الدولــة 
لشــؤون الشــباب رئيــس مجلــس إدارة الهيئــة 
العامــة للصناعــة خالــد الروضــان، عــن اعتمــاد 
الجديــدة  للمعاييــر  »الهيئــة«  إدارة  مجلــس 
الخاصــة بأولويــة توزيــع األراضــي الصناعيــة، 
كاشــفا  عن أنه ســيتم توزيع 1036 قســيمة 
 لهــذه 

ً
صناعيــة خــال األشــهر المقبلــة وفقــا

المعاييــر.

عــــصــــر جـــــديــــد لـــتـــفـــعــيـــل دور الصـــــــــــــــنــــــاعة فــــي االقــــتــــصـــاد الــــوطــنـــي 

الـروضـــان: تـــوزيــــــع 1036 قـــــســــيـــــمـــــــــــة صــــنـــاعــــيـــة فــــي الـــشـــداديـــة 
 

تقي : األولوية الصناعية وترشيد الطـاقــــــة والـقــيــمة المضافة .. معايير جديدة  

 
3 معايير 

  وأكــد الروضــان فــي كلمتــه فــي المؤتمــر 
لإلعــان  الهيئــة  عقدتــه  الــذي  الصحفــي 
التقييــم  أن  علــى  الجديــدة،  المعاييــر  عــن 
ســيعتمد  المقدمــة  الصناعيــة  للمشــاريع 
وهــي  أساســية،  معاييــر  ثاثــة  علــى 
بحجــم  تعنــى  التــي  الصناعيــة  الرأســمالية 
التكنولوجيــا  فــي  المســتخدم  المــال  رأس 
حجــم  إلــى  باإلضافــة  والمعــدات،  واآلالت 
المصنــع،  لتشــغيل  المســتخدمة  الطاقــة 
ولهــا 20 % مــن إجمالــي المعايير، واألولوية 
االســتثمار  بنوعيــة  المعنيــة  الصناعيــة 
إلــى  باإلضافــة   ،%  30 ولهــا   والمنتجــات 
القيمــة المضافــة علــى االقتصــاد الوطنــي، 
المســتهدف  األربــاح  حجــم  تشــمل  والتــي 
العمالــة  حجــم  إلــى  باإلضافــة  تحقيقهــا، 
الوطنيــة العاملــة فــي المشــروع وخدمتــه 

األخــرى،  المحليــة  والمشــاريع  للمصانــع 
 
ً
ــاج الفعلــي لــه، موضحــا وكذلــك حجــم اإلنت
أن هــذا المعيــار ســيحوز 50 % مــن إجمالــي 

بالتوزيعــات. الخاصــة  المعاييــر 
 

1036 قسيمة 
الجديــدة  التوزيعــات  أن  الروضــان  وأضــاف 
ســتكون  صناعيــة  قســيمة   1036 البالغــة 
 
ً
فــي منطقــة الشــدادية الصناعيــة، مشــيرا
إلــى أنهــا ستســاهم فــي تعزيــز دور القطــاع 
لتنويــع  الكويــت  دولــة  فــي  الصناعــي 
المحلــي،  الناتــج  وزيــادة  الدخــل،  مصــادر 
معلنــا عــن خطــط لتشــجيع رفــع مســتوى 
والمســتقبلية.  الحاليــة  للمصانــع  الجــودة 
علــى  ع 

ّ
ســتوز القســائم  الروضــان:  وقــال 

عليهــا  تنطبــق  التــي  المشــاريع  أصحــاب 
تتمكــن  حتــى  الجديــدة،  التوطيــن  معاييــر 
المنتجــات الصناعيــة الكويتيــة مــن المنافســة 
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تكــون  أن  يكفــي  »ال  مضيفــا:  عالميــا، 
صناعتنــا لاســتهاك المحلــي فقــط، فبــدون 
تصديــر لــن تكــون الصناعــة مجديــة بالنســبة 

لاقتصــاد«.
 
ً
برنامجــا  وضــع 

ً
 فنيــا

ً
لنا فريقــا

ّ
وأضــاف: شــك

التــي  المشــاريع  علــى  للموافقــات   
ً
زمنيــا

بهــا دراســات جــدوى، وبــدأ عملــه، وســيمتد 
فــي  تنتهــي  أن   

ً
متوقعــا أشــهر،   3 لمــدة 

نهايــة مــارس والبــدء بالتوزيــع الفعلــي بعــد 
اعتمادهــا.

 معايير جديدة
الهيئــة  عــام  مديــر  أوضــح  جهتــه،  مــن   
العامــة الصناعــة الســيد عبدالكريــم تقــي، 
الجديــدة  المعاييــر  فــي  األول  المعيــار  أن 
هــو الرأســمالية الصناعيــة وهــو مقســم إلــى 
قســمين، ترشــيد الطاقــة )مصــدر تشــغيل 
مدعومــة  تقــدم  الطاقــة  ألن  المصنــع(؛ 
وهــي تعتمــد علــى مصــدر ناضــب، وبالتالــي 

كبيــرة  بفوائــد  فســيعود  فيــه  توفيــر  أي 
علــى االقتصــاد ولــه 50 %، والقســم الثانــي 
االســتثمار  أي  الرأســمالية  الكثافــة  هــو 
فــي اآلالت والمعــدات مــن العــدد الكلــي 
لتقليــل  وذلــك   % 50 اإلنتاجيــة  للعمالــة 
غيــر  البســيطة  العمالــة  علــى  االعتمــاد 
المدّربــة وتشــجيع االعتمــاد علــى العمالــة 
المدّربــة، وبالتالــي توفيــر وظائــف يمكــن أن 

الكويتييــن. عليهــا  يقبــل 
    وقال: إن المعيار الثاني)األولوية الصناعية(

إعــادة  هــي  أســس،   4 علــى  ع 
ّ

مــوز
مــن  الناتجــة  المخلفــات  )تدويــر  التدويــر 
منتجــات 5 %،و  ولــه  التصنيــع   عمليــات 

ومنتجــات   ،% 40 ولهــا  الخارجــي  للتصديــر 
مــكان  تحــل  )التــي  المـــحــــلــــي  للســوق 
والصناعــات   ،%  20 ولهــا  الــمـستــــورد( 
ــا ولهــا  ــة والتكنولوجي ــل األدوي األساســية مث

.%  35

القيمة المضافة 
 و ذكــر أن المعيــار الثالــث: )القيمــة المضافــة 
علــى االقتصــاد الوطنــي( ســتكون موزعــة 
ــة  ــة التجاري عــل خمســة أقســام، هــي الربحي
 ،%  15 الوطنيــة  والعمالــة   ،%  20 ولهــا 
والمقصــود  والخلفيــة،  األماميــة  والروابــط 
بهــا االســتعانة بالمــواد األوليــة داخليــا، وأن 
ي المنتــج مصانــع أخــرى، ولهــا 20 %، 

ّ
يغــذ

وتعزيــز الصــادرات أي أن يكــون المنتــج 

عــــصــــر جـــــديــــد لـــتـــفـــعــيـــل دور الصـــــــــــــــنــــــاعة فــــي االقــــتــــصـــاد الــــوطــنـــي 

الـروضـــان: تـــوزيــــــع 1036 قـــــســــيـــــمـــــــــــة صــــنـــاعــــيـــة فــــي الـــشـــداديـــة 
 

تقي : األولوية الصناعية وترشيد الطـاقــــــة والـقــيــمة المضافة .. معايير جديدة  
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يصــدر ألّول مــرة ولــه 25 %، و إحــال الــواردات 
أي منتــج يحــل أول مــرة لمــواد مســتوردة ولــه 

.% 20
 فريق فني

وقــال تقــي: إن الفريــق الفنــي اعتمــد برنامجــا 
بفــرز  بــدأ  المشــاريع،  علــى  للموافقــات   

ً
زمنيــا

ثــم  القطاعــات،  مســتوى  علــى  الطلبــات 
موافقــات فيهــا دراســات جــدوى وأخــرى ليــس 
 أن اللجنــة 

ً
بهــا دراســات جــدوى اقتصاديــة، مبينــا

انتقلــت بعــد ذلــك إلــى تطبيــق المعاييــر علــى 
ثــم  األوليــة  النتائــج  وإظهــار  الموافقــات  تلــك 
تطبيــق النتائــج علــى مــا هــو متوافــر مــن أراض 

ومشــاريع قادمــة.
مقابــات  هنــاك  ســيكون  أنــه  علــى  وأكــد 
فــي  والنظــر  المشــروع،  لشــرح  للمتقدميــن 
 عــن ســيتم تشــكيل لجنــة فــي 

ً
محتوياتــه، معلنــا

قبــل  مــن  مشــكلة  اعتــراض  أي  وجــود  حــال 
وزارة التجــارة والصناعــة والهيئــة للنظــر فــي أي 

لاعتــراض. متقدمــة  حــاالت 

دور تعزيــز  فــي  ستســاهم  الموزعــة  القســائم   :  الروضــان 
البــالد فــي  الدخــل  مصــادر  لتنويــع  الصناعــي  القطــاع 

القطاعــات مســتوى  علــى  الطلبــات  بفــرز  البــدء   تقــي: 
مشــروعاتهم لشــرح  المشــاريع  أصحــاب   واســتقبال 
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    أقامــت الهيئــة العامــة للصناعــة احتفاليــة 
ــة 42 موظفــا مــن موظفيهــا  ــم وتهنئ لتكري
وظائفهــم  فــي  مؤخــرا  تســكينهم  تــم 
اإلشــرافية بعــد انتظــار دام نحــو 4 أعــوام 
اإلشــرافية  الوظائــف  تلــك  خالهــا  ظلــت 
شــاغرة، وقــد حضــر االحتفاليــة معالــي وزيــر 
لشــؤون  الدولــة  وزيــر  والصناعــة  التجــارة 
الشــباب رئيــس مجلــس إدارة الهيئــة العامــة 
ــد ناصــر الروضــان، كمــا  للصناعــة الســيد/ خال

شــارك بالحضــور مديــر عــام »الهيئــة« الســيد 
/ عبــد الكريــم تقــي ونــواب المديــر العــام 

وحشــد مــن موظفــي »الهيئــة«.
وفــي كلمــة لــه بهــذه المناســبة هنــأ الوزيــر 
التســكين،  قــرارات  مــن شــملتهم  الروضــان 
وشــدد علــى أن كل مــن حظــي بالترقيــة 
قــد حصــل عليهــا لكفاءتــه واســتحقاقه لهــا، 
مؤكــدا علــى أنــه لــم يكــن هنــاك أي تدخــل 
صــدرت  حيــث  جهــة  أي  مــن  ضغــوط  أو 

القــرارات بــكل شــفافية ومصداقيــة.
حشــد  مخاطبــا  الروضــان  الوزيــر  وقــال 
الموظفيــن: إنــه إذا كان هنــاك مــن يشــعر 
بــأن ظلمــا قــد وقــع عليــه فــإن بابــه مفتــوح 
للجميــع وفقــا للتسلســل اإلداري المعمــول 
بــه، فيمــا ألمــح إلــى أن هنــاك دفعــة أخــرى 
تتطلبهــا  التــي  اإلشــرافية  الوظائــف  مــن 
المرحلــة المقبلــة مــن العمــل فــي الهيئــة 
وفــي ظــل تغييــرات جوهريــة وتطويــر لــأداء 

هيئة الصناعة تحتفل بتسكين 42 موظفا إشرافيًا
الروضان: كل من حظي بالترقية حصل عليها لكفاءته بعيدًا عن أي تدخل
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القطاعــات  مــن  العديــد  اســتحداث  ومــع 
الجديــدة ومــا تتطلبــه مــن مهــام جديــدة.

وحــث الوزيــر الروضــان الموظفيــن المترقيــن 
ــوم، وقــال: إن  علــى األخــذ بخطــة الـــ100 ي
الجميــع مطالــب بإثبــات ذاتــه وتطويــر أدائــه 
بــه ، وأكــد  وتقديــم خطــة عملــه الخاصــة 
بالقــول: ومــن لديــه حــق ال يســكت عليــه 
كامــل  علــى  للحصــول  جانبــه  إلــى  ونحــن 

حقوقــه .

وكشــف الروضــان عــن استشــعاره الملموس 
فــي  العامليــن  بيــن  قــوي  ترابــط  بوجــود 
الهيئــة، األمــر الــذي حــدا بــه إلــى أن يدفــع 
باتجــاه ترشــيح أحــد أبنــاء »الهيئــة« ليتولــى 
قيادتهــا فــي المرحلــة المقبلــة، ومــن هنــا 
جــاء قــرار اختيــار الســيد عبــد الكريــم تقــي 
الهيئــة” ليســمى مديــرا عامــا  أبنــاء »  أحــد 
باألصالــة؛ حيــث بــات واضحــا أنــه مــن الصعــب 
جلــب أي شــخصية قياديــة مــن خــارج أســرة 

العامليــن بالهيئــة لقيادتهــا.

للجميــع  متمنيــا  كلمتــه  الوزيــر  واختتــم 
التوفيــق والنجــاح فيمــا طالبهــم ببــذل المزيــد 
مــن الجهــد وتقديــم المزيــد مــن العطــاء.

كلمة المدير العام
     وفــي كلمــة موجــزة لــه توجــه الســيد 
معالــي  إلــى  بالشــكر  تقــي  الكريــم  عبــد 
الوزيــر الروضــان علــى تزكيتــه ودعمــه للهيئــة 
ومســاندته لهــا، كمــا شــكره علــى حضــوره 
بشــخصه رغــم ضيــق وقتــه لتهنئــة الفائزيــن 

اإلشــرافية،  بالتســكين فــي وظائفهــم 

بحضور الوزير الروضان ومديرها العام عبد الكريم تقي
تقي: سيحصل كل مجتهد على تقدير نا وسنطبق جميعًا مبدأ الـ 100 يوم
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مؤكــدا علــى أن كل مــن حظــي بوظيفــة 
إشــرافية قــد حظــي بهــا إلمكانياتــه وقدراتــه 
ومؤهاتــه فقــط، دون النظــر أليــة اعتبــارات 

أخــرى.
الــذي  الــدور  أهميــة  علــى  تقــي  وشــدد 
الوقــوف  فــي  الروضــان  الوزيــر  بــه  يقــوم 
وتعهــد  لهــا،  قويــا  وداعمــا  للهيئــة  ســندا 
تقــي فــي كلمتــه أن يعطــي كل مجتهــد 
مــا يســتحقه مــن تقديــر، فيمــا حفــز الجميــع 
علــى العمــل الجــاد واألخــذ بتطبيــق خطــة 
شــخصيا  أخــذه  إلــى  ملمحــا  يــوم  الـــ100 

المبــدأ. بنفــس 
ومخاطبــا  كلمتــه  مختتمــا  تقــي  وقــال 
بكــم  الهيئــة:  موظفــي  مــن  الحضــور 
ســنحقق  وبكــم  الصعوبــات..  ســنتحدى 
ســنصل  وبكــم  المســتهدفة..  الطموحــات 
لســقف أهدافنــا التــي مــن أجلهــا أنشــئت 
متمنيــا  كلنــا،  نعمــل  أجلهــا  ومــن  الهيئــة  

للجميــع. والنجــاح  التوفيــق 
نائــب  بالحفــل  شــارك  وقــد 
المديــر العــام للشــؤون اإلداريــة 
والماليــة المهنــدس محمــد عيــد 
بتســميته  الصــادر  العدوانــي 
 25 رقــم  األميــري  المرســوم 

.2018 لســنة 
وفيما يلي بيان بأسماء مدراء 

اإلدارات ورؤساء األقسام 
المسكنين:

يوسف سامي الوتار
مدير إدارة مكتب المدير العام

مصلح فريح الرشيدي
مديــر إدارة المراجعــة الداخليــة وتقييــم 

األداء
بشاير إبراهيم الخميس

مدير إدارة التخطيط الصناعي
أحمد صادق محمد

ودعــم  المعلومــات  مركــز  إدارة  مديــر 
القــرار

سالم محمد المهنا
مدير إدارة العاقات العامة واإلعام

جار الله فاح الدوسري

مدير إدارة الشؤون اإلدارية
خالد عبد الله عبد الرحيم

مدير إدارة الشؤون المالية
بجاد مرزوق هملول العتيبي

مدير إدارة التوريدات والمخازن
فاح سعد المطيري
مدير إدارة المشاريع

فاح مبارك نايف الحجرف
مدير إدارة المواصفات والمقاييس

ناصر بندر المطيري
مديــر إدارة الســامة الصناعيــة والرقابــة 

البيئيــة
فهد حمود حجي المطيري

واإلرشــاد  الصــادرات  تنميــة  إدارة  مديــر 
التصديــري

حماد فهد الزعبي
مدير إدارة الترويج والفرص التصديرية

مها محمد فاح الدوسري
رئيس قسم السكرتارية 

أسيل يعقوب عبد الله نجم
رئيس قسم شؤون المجالس

سالم علي مندني كندري
رئيس قسم المتابعة

منصور شافي العجمي
رئيس قسم الفتوى والرأي

أبرار عبد الرحمن النويف
رئيس قسم التخطيط الصناعي

بدرية عبد الله عيسى الهزيم
رئيس قسم البحوث الصناعية

صالح خالد ضيف الله المطيري
رئيس قسم التعاون الدولي
محمد حسين محمد حسين

رئيس قسم المعلومات واإلحصاء
لؤي عبد الله علي جمال

رئيس قسم الخدمات اإلدارية
اللــه خليــف العنــزي رئيــس  غــازي عبــد 

الــدوام ومتابعــة  الرواتــب  قســم 
حمد عبد الله العجمي

رئيس قسم التدريب
ناصر نظر الشطي

رئيس قسم التوريدات

طال راشد هيدان الشمري
رئيس قسم المخازن
طال حسين العنزي

رئيس قسم خدمة العماء
منال يعقوب يوسف العلي

والســجل  التراخيــص  قســم  رئيــس 
عــي لصنا ا

غدير عبد الوهاب العبد الرزاق
رئيس قسم تنفيذ المشاريع

حمود جبران العجمي
رئيس قسم تشغيل المناطق المطورة

خالد إبراهيم عبد الله خاطر
رئيس قسم الخدمات الهندسية

حمود محمد الزعبي
رئيس قسم المشاريع الصناعية

محمد غنام المطيري
ــرة  ــة الصناعــات الصغي رئيــس قســم تنمي

ــة والحرفي
معصومة غلوم أكبر

رئيس قسم شؤون االعتماد
مريم جمعان القطان

رئيس قسم المواصفات
نهاد عبد الله الجيعان

رئيس قسم العاقات الفنية الدولية
حميدة علي صرخوه

رئيس قسم مختبر مواد البناء
شمس الدين محمد كندري

رئيس قسم الصيانة الميكانيكية
محمد عويد ريحان المطيري

رئيس قسم السامة الصناعية
عبد الله هادي الهاجري

المخلفــات  نعالجــة  قســم  رئيــس 
عيــة لصنا ا

كوثر عبد الملك سليمان محمد
رئيس قسم تنمية السوق والمنتجات
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     فــي حــوار .. اتســم بالموضوعيــة والوضــوح .. هــو األول منــذ صــدور المرســوم األميــري بتســميته مديــرا عامــا للهيئــة العامــة 

للصناعــة، رســم عبــد الكريــم تقــي مــن خــالل حديثــه الخــاص لـــ« مجلــة الصناعــة والتنميــة« مالمــح الخطــوط العريضــة لمــا ســيؤول 

إليــه القطــاع الصناعــي فــي دولــة الكويــت خــالل الســنوات القليلــة المقبلــة.

ــار الســارة  ــول المدروســة، راح تقــي يتحــدث عــن مجموعــة مــن األخب ــر مــن التفــاؤل القائــم علــى وجــود الخطــط والحل وبقــدر كبي

التــي تهــم كل المســتثمرين الصناعييــن فــي الكويــت بدأهــا بخبــر االنفراجــة القانونيــة والحكــم النهائــي الصــادر بشــأن 62 قســيمة 

صناعيــة غذائيــة بالقطعــة رقــم 4 بمنطقــة صبحــان الصناعيــة، وبإجــراءات ملموســة نحــو تبســيط اإلجــراءات ودحــر البيروقراطيــة 

المزعجــة للصناعييــن، فيمــا كشــف عــن اإلجــراءات العمليــة الجــاري اتخاذهــا للقضــاء نهائيــا علــى مشــكلة نــدرة القســائم الصناعيــة 

مــن خــالل إقامــة المــدن الصناعيــة خــالل الفتــرة مــن 3 إلــى 5 ســنوات مقبلــة، فيمــا أشــار إلــى البــدء بتنفيــذ خطــة ســريعة – بديــال 

لالســتراتيجية الصناعيــة – تواكــب ســير العمــل باالســتراتيجية العامــة للبــالد، باعتبــار أن الصناعــة تقــع ضمــن المنظومــة االقتصاديــة 

لدولــة الكويــت ... فإلــى تفاصيــل الحــوار:

في أول حوار يخص به »الصناعة والتنمية« عقب تسميته مديرا عاما للهيئة العامة للصناعة

القطــاع  ثــورة حقيقيــة فــي  إحــداث  تقــي: هدفنــا 
الصناعــي تحقيقا لتوجهات صاحب الســمو أمير البالد

ــر صدورالمرســوم  ــم خب ــف تلقيت كي
عامــا  مديــرا  بتســميتكم  األميــري 
 4 بعــد  للصناعــة  العامــة  للهيئــة 
ســنوات خــا فيهــا ذلــك المنصــب ؟

شــكري  عــن  التعبيــر  أود  البدايــة  فــي     

وتقديــري لمعالــي وزيــر التجــارة والصناعــة 

وزيــر الدولــة لشــؤون الشــباب رئيــس مجلــس 

إدارة الهيئــة العامــة للصناعــة الســيد خالــد 

عامــا  مديــرا  لــي  لتزكيتــه  الروضــان  ناصــر 

للهيئــة العامــة الصناعــة، كمــا أشــكر القيــادة 

السياســية التــي صادقــت علــى هــذا االختيــار، 

ــد حســن ظــن حضــرة  وأتمنــى أن أكــون عن

صاحــب الســمو أميــر البــاد المفــدى الشــيخ 

أن  وأتمنــى  الصبــاح،  الجابــر  األحمــد  صبــاح 

يوفقنــا اللــه فــي تحقيــق النجــاح المنشــود 

وإحــداث ثــورة فــي القطــاع الصناعــي فــي 

ــر البــاد. ظــل توجيهــات صاحــب الســمو أمي

أشــعرني  لقــد  الحقيقــه  وفــي 

التــي  المســؤولية  بــأن  صدورالمرســوم 

منــذ  الصناعــي  القطــاع  لخدمــة  أتوالهــا 

ســنة بالتكليــف قــد تضاعفــت، وصــارت اليــوم 

ــا اليومــي، وأيضــا فــي  أساســية فــي جدولن

جــدول حياتنــا حتــى األســرية؛ حيــث أصبــح 

لدينــا مزيــد مــن الدقــة والتدقيــق فــي شــكل 

 للزميل أحمد سمير                        تصوير محمد القطوف
ً
عبد الكريم تقي متحدثا
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طبيعــة  حتــى  عملنــا،  ومنهجيــة  قراراتنــا، 

لدينــا  صــار  صراحــة  بــكل  اليومــي،  العمــل 

حــرص أكثــر ومزيــد مــن الدقــة، وقــد تأكــد 

لدينــا أن القيــادة السياســية قــد ألقــت علــى 

مســؤولية  المرســوم  هــذا  بصــدور  عاتقنــا 

البــاد  فــي  الصناعــي  القطــاع  قيــادة 

والنهــوض بــه؛ حيــث بــات مــن الواضــح أن 

القيــادة السياســية لديهــا إيمــان راســخ بــأن 

ــع  الصناعــة باتــت هــي البديــل القــوي لتنوي

كمــرادف  للبــاد  القومــي  الدخــل  مصــادر 

للقطــاع النفطــي، وعقــب تلقينــا خبــر صــدور 

المرســوم، كان لزامــا علينــا البــدء فــي إعــادة 

لدينــا  أيضــا  تغيــرت  حيــث  األوراق؛  ترتيــب 

بمــا  األوراق  ترتيــب  يتــم  األولويات،وبحيــث 

يتوافــق مــع رســائل بدأنــا نتلقاها مــن القيادة 

السياســية بأهميــة القطــاع الصناعــي، حتــى 

لأمــن السياســي فــي البــاد خــال المرحلــة 

القادمــة، لقــد أصبحنــا أكثــر دقــة فــي شــكل 

بجودتــه  يتعلــق  ومــا  نتخــذه،  الــذي  القــرار 

وتأثيــره المباشــر، وشــعرنا بــأن األمــر يتطلــب 

خطــوات أســرع لإلنجــاز،إذ إن أربــع ســنوات 

الخطــط  لتحقيــق  الطويلــة  بالمــدة  ليســت 

واالســتراتيجيات فــي عمــر الــدول بــل وفــي 

علــى  وأتمنــى  أيضــا،  عمرالمؤسســات 

األقــل أن ننجــح فــي تحقيــق كل الخطــط 

ــرة  واالســتراتيجيات التــي وضعناهــا خــال فت

تكليفنــا قبــل عــام مــن اليــوم، لقــد كان الخبر 

مدعــاة لتنظيــم أعمالنــا أكثــر مــن أنــه ســبب 

لمزيــد مــن الشــعور بالمســؤولية الجســيمة.

بشرى للصناعيين
أن  يســعدك  الــذي  الخبــر  ماهــو 
فــي  للصناعييــن  اليــوم  تزفــه 

؟ يــت لكو ا
     الخبــر يتعلــق بالحكــم القضائــي الصــادر 

منطقــة  فــي   4 رقــم  القطعــة  بشــأن 

صبحــان الصناعيــة، والتــي كانــت مخصصــة 

للقطــاع الصناعــي الغذائــي، والتــي تضــم 

62 قســيمة صناعية، وكانت ترســخ مفهوما 

الغذائــي  األمــن  تحقيــق  فــي  جــدا  مهمــا 

تداولهــا  وتــم  قديمــة  قضيــة  إنهــا  للبــاد، 

بيــن أروقــة المحاكــم علــى مــدى 9 ســنوات 

طــوال  دائــرا  الجــدل  كان  حيــث  مضــت؛ 

هــذه الســنوات التســع بيــن الهيئــة العامــة 

لــه مســؤولية  المنــاط  للصناعــة والمقــاول 

إنشــاء البنيــة التحتيــة للقطعــة، ولكــن بعــد 9 

ســنوات مــن الجــدل والتــدول فــي المحاكم، 

صــدر مؤخــرا والحمــد اللــه الحكــم النهائــي 

لصالــح »الهيئــة »، وســوف نبــدأ مــن اليــوم 

تحديدهــا  تــم  التــي  القســائم  تخصيــص 

بالفعــل مــن قبــل، فهــذه القســائم تغطــي 

منهــا  متنــوع،  غذائــي  قطــاع  مــن  أكثــر 

قطاعــات غذائيــة أساســية، وهــذه الخطــوة 

األمــن  لمفهــوم  كثيــرا  تحقــق  الحقيقــة 

الغذائــي فــي دولــة الكويــت، لقــد أفضينــا 

الصناعييــن  إلــى إخواننــا  الســار  الخبــر  بهــذا 

الصناعــي  القطــاع  فــي  باألمــر  المعنييــن 

الغذائــي، وقــد كانــت بشــرى ســارة 

انتظــار دام ألكثــر  بعــد طــول  لهــم 

مــن 9 ســنوات عجــاف كانــت أمورهــم 

يســتطيعون  ال  معلقــة  خالهــا 

وال  مصانعهــم،  بنــاء  فــي  البــدء 

القائمــة،  توســعة مصانعهــم  حتــى 

وأظهــره،  الحــق  أنصــف  الــذي  للــه  الحمــد 

اللــه فــي هــذا األمــر وباشــرنا  لقــد وفقنــا 

ــة المســتحقين  ــة لمخاطب اإلجــراءات القانوني

تتفــاوت مســاحاتها  التــي  القســائم،  لهــذه 

مربــع،  متــر  أالف  والخمســة  األلــف  بيــن 

وســيتم التســليم بعــد التحقــق مــن وجــود 

أصحــاب العاقــة، والتأكــد مــن مواقفهــم 

قيمــة  ســيحققون  أنهــم  ومــن  القانونيــة، 

هــذه  إن  حيــث  القومــي؛  للناتــج  مضافــة 

للتخصيــص. األساســية  معاييرنــا  هــي  
هــل مــن كلمــة توجههــا للصناعيين 
تقــول  ومــاذا  اليــوم  هــذا  فــي 
بشــأن البيروقراطيــة التــي يشــكو 

استشــرائها؟ مــن  الجميــع 
     خال تواجدنا في هذا الموقع بالتكليف 

بالفعــل  استشــعرت  مضــى  عــام  خــال 

هــذه  يتجاهــل  ومــن  بيروقراطيــة،  بوجــود 

المشــكلة ليســت لديــه النية لحلهــا، وال يملك 

اآلليــة التــي تســاعده علــى حلهــا، ولكنــي 

البيروقراطيــة  مشــكلة  أن  التوضيــح  أود 

تتســبب بجزأيــن؛ أحدهمــا تتســبب فيــه الهيئة 

تتســبب  الثانــي  والجــزء  للصناعــة،  العامــة 

أننــا  إال   – الهيئــة  خــارج  مــن  جهــات  فيــه 

لــن نتعــذر بهــذا األمــر – فهنــاك قطاعــات 

صناعيــة تتســبب فــي المشــكلة مثــل غرفــة 

تجــارة وصناعــة الكويــت واتحــاد الصناعييــن، 

جمعيــات  وبعــض  الصناعــي،  والمســتثمر 

حكم نهائي بشأن 62 قسيمة صناعية بمنطقة صبحان الصناعية تعود لمخصصيها بعد انتظار 9 سنوات	 

3 صفحات بدال من73 صفحة لدراسة الجدوى واختزال مدة تقديمها في 5 دقائق بدال من 6 أشهر	 
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المحاســبين  جمعيــة  مثــل  العــام  النفــع 

هــذه  االقتصادييــن،  وجمعيــة  والمراجعيــن 

أساســيا  شــريكا  أصبحــت  الخارجيــة  الجهــات 

وابــداء  المؤسســي  العمــل  تطويــر  فــي 

وتشــاركه  الخدمــات  تطويــر  اقتراحــات 

كان  المواضيــع،  مــن  الكثيــر  فــي  الــرأي 

ــة، لمــاذا  ــدار مــن البعــض فــي الهيئ االمــر ي

الصناعــي للمســتثمر  االمــر؟  هــذا   تريــد 

إال أن الواجــب حدوثــه هــو لمــاذا ال نحقــق 

لــك هــذا األمر)للمســتثمر الصناعــي(.

تغييــر  وهــو  يتحقــق،  أن  نريــده  مــا  هــذا 

للمســتثمر  الخدمــة  تقديــم  مفهــوم 

الــدورة  نختصــر  بدأنــا  لقــد  الصناعــي، 

كانــت  إنهــا  إذ  الهيئــة؛  داخــل  المســتندية 

ذلــك،  فــي  نجحنــا  وقــد  بالفعــل،  طويلــة 

البيروقراطيــة يمكــن  وهكــذا فــإن مشــكلة 

حلهــا بتقليــص الــدورة المســتندية ولأســف 

مــا  ووفــق  العــرف  وفــق  نســير  كنــا  نحــن 

هــو متبــع مــن التراكــم فــي الممارســة؛ إذ 

منعنــا  ذلك،ولكــن  يمنــع  قانــون  يوجــد  ال 

أنفســنا مــن تقديــم األفضــل، كمــا أن هنــاك 

نظــام التفويــض؛ إذ ليــس مــن الضــروري أن 

تمــر المعامــات علــى المديــر العــام ونائــب 

مديــر القطــاع ومديــر اإلدارة ورئيــس القســم 

.

القطــاع  فــي  العامليــن  أطمئــن  أحــب  أنــا 

فــي  خلفيتــي  ربمــا  إذ  اليــوم؛  الصناعــي 

علــى  ستســاعدني  والمعلومــات  النظــم 

تحقيــق هــذا األمــر؛ إذ ســنخفف األعبــاء عــن 

المســتثمر الصناعــي، وباكــورة هــذا التحــول 

هــو اختــزال مــدة دراســة الجــدوى مــن 73 

صفحــة إلــى 3 صفحــات فقــط، ويهمنــا أن 

تســير األمــور مــن خــال نظام مختصــر ولكنه 

الخطــوة  هــذه  تدشــين  وســيتم  منظــم، 

فــي منتصــف شــهر مــارس المقبــل؛ إذ مــن 

خــال نمــوذج بســيط يســتطيع المســتثمر 

أن يقــدم علــى دراســة الجــدوى األساســية 

وربمــا  أشــهر  مــن 6  بــدال  خــال 5 دقائــق 

ســنة.

يرغــب  الصناعــي ال  المســتثمر  أن  وواضــح 

ــدة، وممكــن أن  إال فــي تلقــي خدمــات جي

نظيــر حصولــه  أكثــر  إيجاريــة  قيمــة  يســدد 

 VIP علــى خدمــة جيدة،ولــن يكــون هنــاك

سواســيه،  الجميــع  وأنهــا  معينــه  لفئــه 

 VIP، أحــب أيضا 
ً
وســتكون معاملتهــم جمعيــا

وأوعدهــم  الصناعــي  المســتثمر  أطمئــن 

بأنــه خــال المرحلــة المقبلــة ســيكون فيــه 

والخدمــات  الصناعيــة  األراضــي  مــن  كثيــر 

يمنحهــم  وهــذا  والقســائم،  اللوجيســتية 

بــل  واالنطــاق،  للتوســع  حقيقيــة  فرصــة 

الصناعــي  االســتثمار  أمــام  البــاب  ويفتــح 

الكويــت. فــي  األجنبــي 

المدن الصناعية
ومــاذا بشــأن خطواتكــم نحو إنشــاء 
مــدن صناعيــة فــي دولــة الكويت؟

يطيــب  الصناعيــة   للمــدن  بالنســبة       

لــي فــي هــذا المقــام أن أتوجــه بالشــكر 

لمعالــي وزيــر التجــارة والصناعــة لموافقتــه 

علــى تشــكيل لجنــة مشــتركة بشــأن المــدن 

الصناعيــة فــي الكويــت؛ حيــث ســيتم توقيــع 

مذكــرة تفاهــم بيــن الهيئــة العامــة للصناعــه 

البنــك  إن  إذ  الصينــي؛  التنميــة  بنــك  وبيــن 

الصينــي قــدم لنــا عرضــا بموجبــه ســيقدم 

لنــا دراســة جــدوى فنيــة واقتصاديــة وماليــة 

فــي  الصناعيــة  المواقــع  جميــع  تشــمل 

دولــة الكويــت – علمــا بــأن الكلفــة األوليــة 

لهــذه الدراســة تصــل إلــى نحــو 5 ماييــن 

الخزينــة  لــن يكلــف  أنــه  دينــار كويتــي غيــر 

فــي   - مقابــل  بــا  وســيقدمها  الكويتيــة 

لكيفيــة  األمثــل  الحــل  يعطينــا  أن  مقابــل 
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االســتراتيجية العامــة للدولــة، واليــوم لدينــا 

العامــة  األمانــة  فــي  اإلخــوة  مــع  تعــاون 

للتخطيــط، وقدمنــا لهــم عناصــر االســتراتيجية 

الخاصــة بنــا، والتــي قدمهــا لنــا المستشــار، 

مــن  جــزء  نحــن  الواقــع  فــي  ولكننــا 

بمعنــى  للكويــت  االقتصاديــة  المنظومــة 

ــا  ــد أن يكــون مغذي أن الجهــاز التعليمــي جي

الصناعــي،  للقطــاع  والكــوادر  بالكفــاءات 

كذلــك األجهــزة الخدميــة فــي الدولــة مــن 

نحتــاج  أننــا  جمــارك وموانــئ وغيرهــا، كمــا 

إلــى مجموعــة مــن التشــريعات والقوانيــن 

ــة ليســت أرضــا  المســاعدة، فالمــدن الصناعي

مــن  مجموعــة  أيضــا  هــي  وإنمــا  فقــط، 

التــي  والتســهيات  والتشــريعات  القوانيــن 

لهــا عاقــة وثيقــة بالصناعــة لفتــح المجــال 

وخــارج  داخــل  مــن  المســتثمرين  أمــام 

مثــا  فيهــا  يكــون  لــن  فالكويــت  الكويــت، 

10 آالف مصنــع محلــي، وإنمــا نحــن نطمــح 

مــن  الصناعييــن  المســتثمرين  جــذب  إلــى 

كل أنحــاء العالــم مــن خــال مــا ســنقدمه 

وتشــريعية.  إجرائيــة  تســهيات  مــن  لهــم 

ــث حــول االســتراتيجية أود  واســتكماال للحدي

التوضيــح أننــا قــد وضعنــا خطــة ســريعة لحيــن 

مواكبــة االســتراتيجية العامــة للدولــة؛ بحيــث 

إننــا ال نتأخــر فــي تحقيــق أهداف اســتراتيجيتنا 

 7 الســريعة  خطتنــا  تضمنــت  وقــد  أيضــا، 

محــاور رئيســة تشــمل السياســات والهيــكل 

والمــدن الصناعيــة والدعــم وغيرهــا، وهــو مــا 

ســنطبقه فــي المرحلــة المقبلــة بــإذن اللــه.

ــت، ليســت  ــة فــي الكوي إنشــاء مــدن صناعي

مشــكلتنا مــع المــدن الصناعيــة فــي التكلفــة 

إن  إذ  الوقــت؛  مــع  صراعنــا  وإنمــا  الماليــة، 

كــم  هــو:  نفســة  يطــرح  الــذي  الســؤال 

مــن الوقــت نحــن نحتــاج لبنــاء تلــك المــدن 

نســعى  فنحــن  المســتهدفة؟  الصناعيــة 

الختيــار الطريــق والحــل األمثــل الــذي يحقــق 

لنــا الجــودة المطلوبــة فــي أســرع وقــت ؛ 

إذ إن الوقــت أيضــا عنصــر مهــم فــي هــذا 

الصناعيــة  المــدن  ظهــور  وباكــورة  األمــر. 

فــي دولــة الكويــت هــي منطقــة الشــدادية 

الصناعيــة .. فهــي مدينــة صناعيــة، وأحــب 

 بأنــه يوجــد لدينــا 
ً
أن أبشــر الصناعييــن أيضــا

أيضــا مشــروع النعايــم، وهــو مدينــة صناعيــة، 

وســيكون أول مدينــة صناعيــة مثاليــة فــي 

دولــة الكويــت؛ حيــث تــم التنســيق مــع وزارة 

األشــغال إلطــاق المشــروع والعمــل فــي 

الدراســة االستشــارية الخاصــة بــه فــي شــهر 

أول  هــي  النعايــم  لتكــون  المقبــل  أبريــل 

دولــة  فــي  تقــام  مثاليــة  صناعيــة  مدينــة 

أيضــا  الشــدادية  بــأن  العلــم  مــع  الكويــت، 

ســتكون مدينــة صناعيــة، إال أنهــا غيــر مثاليــة، 

وأســتطيع القــول: إنــه خــال فتــرة تتــراوح مــا 

بيــن 3 إلــى 5 ســنوات ســننتهي مــن قضيــة 

إنشــاء المــدن الصناعيــة فــي الكويــت.

اإلستراتيجية الصناعية
االســتراتيجية  بشــأن  ومــاذا 
الصناعيــة التــي تحدثتــم عنهــا مــن 

؟ قبــل
    بكل أمانة لقد وقفنا أمام أنفسنا وسألنا 

..هــل نحــن بحاجــة إلــى اســتراتيجية صناعيــة 

فقــط أم أننــا بحاجــة إلــى اســتراتيجية عامــة 

للدولــة؟ وقــد وجدنــا أنــه مــن األفضــل أن 

مــن  جــزءا  الصناعيــة  اســتراتيجيتنا  تكــون 

خطوات جادة وفاعلة لالنتهاء من قضية إنشاء مدن صناعية في الكويت خالل 3-5 سنوات	 

مشروع النعايم .. باكورة المدن الصناعية المثالية في دولة الكويت	 
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    نجحــت الهيئــة العامــة للصناعــة فــي تقطيــع ونقــل 19 مليــون إطــار مــن منطقــة إرحيــة إلــى منطقــة الســالمي حتــى أكتوبــر 2017،وذلــك 
بعــد اســتام "الهيئــة" لموقــع اإلطــارات )إرحيــة( عقــب اجتمــاع مجلــس الــوزراء رقــم  7 - 2016 حيــث قامــت الهيئــة بتأهيــل شــركتين للعمــل 
فــي الموقــع مــن شــهر نوفمبــر 2016، كمــا قامــت "الهيئــة "بإدخــال شــركة ثالثــة لمســاندة العمــل وســرعة اإلنجــاز بتوجيــه مــن وزيــر التجــارة 

والصناعــة خالــد الروضــان ومديــر عــام الهيئــة العامــة للصناعــة عبدالكريــم تقــي فــي شــهر أكتوبــر 2017.

كمــا قامــت "الهيئــة" بتأهيــل شــركة رابعــة للعمــل بالموقــع لســرعة العمــل واإلنجــاز. ومــن جهــة أخــرى تــم التنســيق بيــن »الهيئــة« ولجنــة 
إزالــة التعديــات لنقــل اإلطــارات بالتزامــن مــع عمــل الشــركات وإنجــاز العمــل. ومــن جانــب آخــر قامــت الهيئــة العامــة للصناعــة بوضــع خطــة 
عمــل ألعــداد اإلطــارات المفتــرض نقلهــا وتقطيعهــا بحيــث تكــون اإلطــارات المتوقــع نقلهــا وتقطيعهــا وإنجازهــا 3,300,000 شــهريا، وذلــك 

مــن شــهر أكتوبــر 2017 باإلضافــة إلــى عــدد اإلطــارات التــي ســوف يتــم نقلهــا بواســطة لجنــة إزالــة التعديــات. 

كتب - خليفه الدسم:
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للصناعــة أن  العامــة  بالهيئــة  الصناعيــة  الصــادرات  تنميــة      يســر مركــز 
ــة  ــذ مشــروع برنامــج إصــدار الشــهادات العالمي ــدء فــي تنفي يعلــن عــن الب
للمنشــآت الصناعيــة لتأهيــل ومنــح شــهادات الجــودة العالميــة ISO، بهــدف 
تعزيــز إنتــاج وتنميــة صــادرات المنشــآت الصناعيــة، وذلــك بالتعــاون مــع أحــد 

المكاتــب االستشــارية المتخصصــة.

لــذا علــى المنشــآت الصناعيــة الراغبــة باالنضمــام فــي هــذا البرنامــج التقــدم 
 بــه 

ً
بكتــاب رســمي باســم مديــر عــام الهيئــة العامــة للصناعــة، موضحــا

ــة. ــد الشــهادة المطلوب ــة بالمشــاركة فــي البرنامــج وتحدي الرغب

 أن الهيئــة 
ً
وذلــك خــال الفتــرة مــن 21 / 1 / 2018 إلــى 1 / 2 / 2018، علمــا

العامــة للصناعــة ســتقوم بتحمــل جميــع تكاليــف البرنامــج المعنــي حتــى 
إصــدار الشــهادة.

لالستفسار يرجى االتصال على األرقام التالية:

25302917 - 25302916 - 25302905 – 25302904
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ــر عــام الهيئــة العامــة للصناعــة      قــام مدي
عبــد الكريــم تقــي بزيــارات ميدانيــة لعــدد من 
المصانــع الوطنيــة يرافقــه مديــر إدارة مكتبــه 
إدارة  المهنــا مديــر  الوتــار و ســالم  يوســف 
العاقــات العامــة واإلعــام فــي إطــار تأكيــد 
الصناعيــة، وســعيا  لأنشــطة  الهيئــة  دعــم 
مــن  وانطاقــا  مشــاكلها،  علــى  للوقــوف 
خطــة الهيئــه الراميــة إلــى تذليــل الصعوبــات 
أمــام الصناعييــن وتشــجيعهم علــى النمــو 

تقي في زيارات ميدانية لعدد
من المصانع الوطنية

علــى  احتياجاتهــم  ومناقشــة  والتطــور، 
الطبيعــة، وتوطيــن أنشــتطهم وتطويرهــا.

علــى  التأكيــد  إلــى  الزيــارات  تهــدف  كمــا 
ضــرورة  علــى  الكويتيــة  المصانــع  أصحــاب 
مراعــاة أعلــى درجــات الرقابــة والجــودة فــي 
منتجاتهــم  تخــرج  حتــى  اإلنتــاج،   عمليــات 
المنافســة علــى  مــن  تمكنهــا  بمواصفــات 

والدولــي. المحلــي  الصعيديــن 
الزاحــم  الزيــارات مصنــع  هــذا وقــد شــملت 

للصناعــات والمقــاوالت والنقــل العــام فــي 
الكويــت ومصنع الشــركة الكويتية للصناعات 
الغذائيــة وشــركة مطاحــن الدقيــق والمخابــز 
الكويتيــة  ؛ حيــث اطلــع تقــي علــى طبيعــة 
اإلنتــاج،  خطــوط  ومخرجــات  العمــل  ســير 
وشــدد علــى ضــرورة مراعــاة أعلــى درجــات 
أفضــل  إلــى  للوصــول  والجــودة  الرقابــة 
مســتوى لمنتــج ينافــس المنتجــات المماثلــة 

فــي جميــع األســواق.
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جولة تقي في مصنع الزاحم للصناعات والمقاوالت والنقل العام

جولة تقي في مصنع الشركة الكويتية للصناعات الغذائية

جولة تقي في شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية
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     فــي إطــار حــرص الهيئــة العامــة للصناعــة 
علــى تقديــم الجديــد والمتطــور مــن البرامــج 
ــر وتنميــة  ــة التــي تهــدف إلــى تطوي التدريبي
األداء  وتحقيــق  فيهــا   العاملــة  الكــوادر 
المتميــز للموظــف وأعلــى درجــات الجــودة 

فــي العمــل .
إدارة  تواصــل  المبــدأ  هــذا  مــن  وانطاقــا 
التطويــر اإلداري متمثلــة في قســم التدريب 
باســتكمال تنفيــذ الخطــة التدريبيــة الســنوية 
2017 / 2018، والتــي تعتمــد أساســا علــى 
االحتياجــات التدريبيــة إلدارات الهيئــة؛ حيــث 
 خــال شــهري 

ً
تــم تدريــب عــدد)184( متدربــا

نوفمبــر وديســمبر الماضييــن موزعيــن علــى 
ــة : ــة التالي ــة والخارجي ــدورات المحلي ال

الدورات المحلية :
1- مؤتمر التدريب والتطوير :

المشــاركين  تعريــف  إلــي  البرنامــج  يهــدف 
التدريــب االســتراتيجي والعاقــة  بمفهــوم 

بيــن التدريــب واالســتثمار فــي رأس المــال 
. البشــري 

2- المضخات وأنواعها وتشغيلها: 
المشــاركين  تعريــف  إلــى  البرنامــج  يهــدف 
بأساســيات تشــغيل المضخــات وطــرق صيانــة 

المضخــات. 
3- التعبيــر لآلخريــن عــن النوايــا واألفــكار 

بشــكل صريــح ومباشــر: 
المشــاركين  تعريــف  إلــى  البرنامــج  يهــدف 
اآلخريــن   مــع  الفعــال  االتصــال  بمهــارات 
فيهــم  التأثيــر  وكيفيــة  أنواعــه  بمختلــف 

الجيــد. االنطبــاع  وتــرك 
4- تهيئة المعينين الجدد: 

المشــاركين  تزويــد  إلــى  البرنامــج  يهــدف 
بقواعــد  الموظفيــن  فئــات  جميــع  مــن 
الخدمــة  تشــريعات  تطبيقــات  وأحــكام 
المدنيــة والتعــرف علــى الحقــوق والواجبــات 

لوظيفيــة. ا

الواضحــة  االحتياجــات  مــع  التعامــل   -5
تنفيذهــا: وتأكيــد  ومتابعتهــا  للعمــالء 
المشــاركين  تزويــد  إلــى  البرنامــج  يهــدف 
وتدريبهــم وتنميــة مهاراتهــم علــى مفهــوم 
والتعامــل  الخدمــة  تقديــم  وأســلوب 
مــن  بالعمــاء وحــل مشــكاتهم  والعنايــة 
الفعــال  االتصــال  عناصــر  اســتخدام  خــال 

الجمهــور. مــع 
6- معاينة ودراسة حوادث العمل الكبرى:

إلــى إكســاب المشــاركين  البرنامــج  يهــدف 
المهنيــة  والصحــة  الســامة  منهجيــة 
وقوعهــا  عنــد  العمــل  حــوادث  ومعاينــة 

لهــا. المتبعــة  واإلجــراءات 
7 - قانون المناقصات العامة الجديد:

ــون  ــى قان ــى التعــرف عل يهــدف البرنامــج إل
العامــة،  المناقصــات  وإدارة  وإجــراءات 
قانــون  بيــن  االختافــات  علــى  والتعــرف 

والجديــد. القديــم  المناقصــات 

 
 184متدربًا الحصاد التدريبي
لشهري نوفمبر وديسمبر
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الدورات الخارجية:
1- األنظمــة الذكيــة فــي معالجة األخطاء 
المنشــآت  فــي  والفنيــة  الميكانيكيــة 

والمعــدات: 
المشــاركين  تعريــف  إلــى  البرنامــج  يهــدف 
بأهــم األنظمــة الذكيــة المســتخدمة فــي 
معالجــة األخطــاء الميكانيكيــة والفنيــة التــي 

تحــدث فــي المنشــآت.
2- التصاميــم المســتدامة لألبنيــة الذكيــة 

وإدارتهــا: 
يهــدف البرنامــج إلــى فهــم أفضــل لتصميــم 
غيــر  الطاقــة  اســتهاك  وتقليــل  المبانــي 
المتجــددة وتحســين جــودة البيئــة الداخليــة.

ومراقبــة  المصانــع  علــى  التفتيــش   -3
انتشــار  مــن  والحــد  الصناعيــة  المناطــق 

الملوثــات: 
مهــارات  تنميــة  إلــى  البرنامــج  يهــدف 
والحــد  التفتيــش  مجــال  فــي  المتدربيــن 
مــن انتشــار الملوثــات وكيفيــة إعــادة تدويــر 

الصناعيــة. المنشــآت  فــي  المخلفــات 
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        شــاركت دولــة الكويــت ممثلــة فــي الهيئــة العامــة للصناعــة فــي معــرض The Big 5 Show-Dubai 2017 الــذي اقيــم فــي الفتــرة من 
26 - 29 نوفمبــر 2017 فــي مدينــة دبــي – اإلمــارات العربيــة المتحــدة؛ حيــث خصصــت مســاحة 310 أمتــار مربعــة لجنــاح الصناعــات الكويتيــة.     
ومــن الجديــر بالذكــر أن هــذا المعــرض يســاهم فــي زيــادة فرصــة دخــول الصناعــة الكويتيــة إلــى الســوق اإلماراتــي، وكذلــك األســواق 
المجــاورة واألســواق اإلقليميــة واألوروبيــة، والمعــرض يتيــح للشــركات الكويتيــة عــرض منتجاتهــا علــى نطــاق واســع، كمــا يمكنهــا مــن عقــد 
صفقــات وإيجــاد شــراكات مــع الــدول المختلفــة المشــاركة بالمعــرض؛ حيــث إن المشــاركة فــي هــذه المعــارض الدوليــة المتخصصــة تأتــي 

تمهيــدا لمشــاركات أكبــر فــي المســتقبل كالمشــاركة فــي معــرض )إكســبو  2020( فــي دبــي.
     ويعــد  معــرض The Big 5 Show-Dubai 2017، والــذي يقــام فــي وســط مدينــة دبــي، بمركــز دبــي التجــاري العالمي،أحــد المعــارض 
 إلــى دول مجلــس التعــاون 

ً
الناجحــة بمجــال البنــاء واإلنشــاء والمتخصــص بالقطــاع اإلنشــائي، ويشــارك فيــه عــدد مــن الــدول الكبــرى، إضافــة

الخليجي.
    وتقــدم الهيئــة العامــة للصناعــة دعمــا للمنشــآت الصناعيــة المشــاركة تصــل نســبته إلــى )100 %( مــن القيمــة اإليجاريــة للجنــاح وتتحمــل 
الهيئــة كذلــك تكاليــف شــحن المعروضــات، ممــا يحقــق هــدف دعــم الهيئــة، وهــو الوصــول بالمنتجــات الكويتيــة إلــى األســواق اإلقليميــة 

والعالميــة.
ويشارك بالجناح الكويتي عدد من الشركات المتخصصة بمجال اإلنشاء وهي كالتالي:

شركة شواطئ الخليج لأدوات الصحية ومواد البناء )أكواسان(.. 1
ألوسول إلنتاج شرائح الشتر.. 2
الشركة األهلية للكيماويات.. 3
الشركة العالمية لمساحيق األلوان.. 4
شركة الغانم لصناعة شباك التسوير.. 5
شركة صناعات البحر.. 6
شركة الصناعات الوطنية للسيراميك.. 7
شركة هندسة وصيانة التكييف – داسكو.. 8
شركة مجموعة نعمة المتحدة.. 9

شركة آالء الجزيرة للتجارة العامة.. 10
شركة المشعان ستيل لأعمال المعدنية.. 11
مصنع جاسكو لأبواب وأعمال النجارة.. 12
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شــركة تــوب روك لأبــواب والشــبابيك . 13
الجاهــزة.

مصنع المير إلنتاج وحدات التحكم.. 14
شــركة العــوازل الدوليــة لمــواد البنــاء- . 15

ــف. ــو جل بيت
مصنع الكويت ألسقف الجبس.. 16
مجموعة الحساوي الصناعية. . 17
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    ســيطرت الروبوتــات علــى كل مناحــي 
فــي  واالجتماعيــة  االقتصاديــة  الحيــاة 
ــدول ســواء المتقدمــة منهــا أو  معظــم ال
التــي كان  الصناعــات  بيــن  الناميــة، ومــن 
للروبوتــات دور كبيــر فيهــا صناعــة المــواد 

الغذائيــة.
وربمــا ال يكــون لدخــول الـــ “روبوتــات” فــي 
البريــق  مجــال تجهيــز األغذيــة وتصنيعهــا 
الكمبيوتــر  فــوز  أحدثــه  الــذي  نفســه 
الشــطرنج  بطــل  علــى  بلــو”  “ديــب 
 ،

ً
عامــا  20 نحــو  قبــل  كاســباروف  جــاري 

ســبيل  فــي  مهمــة  خطــوة  لكنهــا 
مهــام  إنجــاز  مــن  الـ”روبوتــات”  تمكيــن 
والدجــاج  بالخضــراوات  اإلمســاك  مثــل 
وتقطيعهــا، وهــي أمــور ظلــت حتــى اآلن 

البشــر.  علــى   
ً
حكــرا

صناعات غذائية 

لتلــك  المطــورة  الشــركات  بيــن  ومــن 
»الكــوي«  شــركة  المهمــة  الصناعــة 
Lacquey فــي مدينــة “دلفــت” الهولندية 

التــي أنجــزت بالتعــاون مع شــركة “فتنون” 
 
ً
لتصنيــع معــدات الصناعــات الغذائيــة، أذرعــا

 إعــداد ثمــار الكرنــب 
ً
روبوتيــة ُيمكنهــا مثــا

أو الملفــوف، وتغييــر اتجاههــا، ونقلهــا إلــى 
ــب، وتســتعين  ــة الل ــة إزال ــى عملي ــة تتول آل
إضافــة  كاميــرات،  بخمــس  الغــرض  لهــذا 
أصابــع  وثــاث  استشــعار  أدوات  إلــى 

لالتقــاط.

نجــز 
ُ
ت أخــرى  إصــدارات  الشــركة  طــور 

ُ
وت

عمليــات  مثــل  ُمشــابهة  أخــرى  وظائــف 
والفلفــل،  الطماطــم،  وتغليــف  تعبئــة 
والمانجــو، ورأى الرئيــس التنفيــذي لشــركة 
“الكــوي”، ريتشــارك فــان ديــر لينــد، فــي 
 

ً
مهمــة  

ً
عامــة الـ»روبوتيــة«  األذرع  هــذه 

فــي مســيرة الـ”روبوتــات”، وقــال: “فــي 
الوقــت الراهــن فــي مجــال الصناعــة، فإنــه 

بذلــك”. القيــام  للبشــر وحدهــم  ُيمكــن 

مــا  علــى   
ً
مثــاال »الكــوي«  عمــل  وُيعــد 

مهــام  مــن  الجاريــة  التطــورات  تيحــه 
ُ
ت

مجــال  فــي  الـ”روبوتــات”  أمــام  جديــدة 

معالجــة األغذيــة وتصنيعهــا، ففــي حيــن 
التعامــل  “روبوتــات”  الـــ  علــى  يســهل 
مــع أجــزاء الســيارات، وهــي عناصــر صلبــة 
التعامــل  عليهــا  يصعــب  فإنــه  وُمتماثلــة، 
مــع اللحــوم والخضــراوات والفواكــه التــي 
ــوع أشــكالها وقابليتهــا  تتســم بليونتهــا وتن
أكثــر   

ً
إحساســا وتتطلــب   ،

ً
ســريعا للتلــف 

التحكــم. علــى  أكبــر   
ً

وقــدرة  ،
ً
تطــورا

تكلفة العمالة

الروبــوت  أهميــة  مــن  الرغــم  وعلــى    
فــي صناعــة المــواد الغذائيــة مــن حيــث 
تقليــل تكلفــة العمالــة، كمــا هــي الحــال 
فــي قطاعــات أخــرى، كمــا تــرى شــركات 
االســتعانة  بإمــكان  أنــه  األغذيــة  تصنيــع 
بالروبوتــات، تحســين مســتوى األمــن فــي 
الصناعــة، بحســب رئيــس قســم تكنولوجيــا 
الصناعــات الغذائيــة فــي “معهــد جورجيــا 
ــا”، جــاري مــاك مــوري،  ألبحــاث التكنولوجي
الــذي قــال: فــي أي مــكان يتعامــل فيــه 
بشــر مــع الغــذاء، فإنهــم يرتكبــون أخطــاًء 
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ــى آخــر. ــٍن إل مــن حي

أو  اللحــوم  تلــوث  حــوادث  كبــد 
ُ
وت  

ببكتيريــا  التلــوث  مثــل  الخضــراوات، 
»اإلشــريكية القولونيــة« أو »إي كــوالي« 
خســائر  األغذيــة  مصانــع  »الليســتيريا«،  أو 
فادحــة، وانتهــت دراســة حديثــة إلــى أن 
اســتدعاء المصانــع لمنتجاتهــا مــن اللحــوم 
مــن األســواق ُيكلفهــا 109 ماييــن دوالر 
مــن قيمتهــا العامــة فــي غضــون خمســة 
التلــوث. عــن  الكشــف  مــن  فقــط  أيــام 

128 ألف شخص

  وعلــى الرغــم مــن غيــاب األرقــام التــي 
تتنــاول حــاالت محــددة مــن قضايــا التلــوث 
“مراكــز  فــإن  األغذيــة،  مصانــع  فــي 
الســيطرة علــى األمــراض والوقايــة منهــا” 
قــدر دخــول 128 

ُ
ــات المتحــدة ت فــي الوالي

 
ً
ألــف أميركــي إلــى المستشــفيات ســنويا
باألغذيــة،  صلــة  علــى  أمــراض  بســبب 

منهــم. شــخص   3000 ووفــاة 

 ويحتــاج دخــول الروبوتــات مجــال تصنيــع 
 ، دقيقــة  برمجــة  إلــى  الغذائيــة  المــواد 
اآللــي  التعلــم  لبرمجيــات  يمكــن  أنــه  إال 
هــذا  مــن  كبيــر  جانــب  تولــي  المتطــورة 
إلنجــاز  الـ”روبوتــات”  وتأهيــل  األمــر، 
بمجموعــة  تتعلــق   

ً
تعقيــدا أكثــر  مهــام 

متنوعــة مــن األطعمــة، بحســب مــا قــال 
فــي  المتخصــص  المســاعد  األســتاذ 
علــوم الكمبيوتــر فــي »جامعــة كورنيــل« 

ساكســينا. أشــوتوش  األميركيــة، 

واســتخدم “ساكســينا” ذلــك النهــج لتعليــم 
“روبــوت” مــزود بذراعيــن إلعــداد ســلطة 
بســيطة، وفــي البدايــة خــاض الـ”روبــوت” 
اســتخدام  شــملت  تدريبيــة  مرحلــة 
وغيرهــا  والشــوك  والماعــق  الســكاكين 
الخصائــص  الازمــة لفحــص  مــن األدوات 
الطماطــم،  ومنهــا  لأغذيــة  الملموســة 
والخــس، والجبــن الشــيدر، وفــي المرحلــة 
تقطيــع  مــن  الـ”روبــوت”  تمكــن  التاليــة 

ونقلهــا.  الســلطة  مكونــات 

 ويظــل مــن غيــر الواضــح إذا كان بمقــدور 
الـــ » روبوتــات« مضاهــاة عمــل الطهــاة مــن 
البشــر، وفــي المــدى القريــب اعتبــر »فــان 
شــركته  علــى  ســيتوجب  أنــه  لينــد«  ديــر 
إثبــات  الُمماثلــة،  والشــركات  »الكــوي« 
واكــب 

ُ
ــرة ت أن بإمــكان آالتهــم العمــل بوتي

مهــام  أداء  فــي  تفوقهــم  أو  البشــر، 
معينــة ضمــن خطــوط اإلنتــاج القائمــة.

حماية كبيرة توفرها الروبوتات ضد الفيروسات والبكتيريا 

وظائف عديدة في تغليف وتعبئة المواد الغذائية 

تقوم الروبوتات بعاج المواد الغذائية وتنظيفها قبل التعبئة

 للمستشفيات بسبب تلوث الغذاء 
ً
128 ألف شخص ينقلون سنويا

استخدامها في إعداد وتجهيز السلطة وبعض المأكوالت الخفيفة 

برمجة وأوامر دقيقة في العمل لتحقيق اإلنجاز المطلوب بأقل كلفة 
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        تــم اختيــاره مــن بيــن أفضــل 100 رئيــس تنفيــذي عربــي تقديــرا لجهــوده التــي بذلهــا خــالل الســنوات الماضيــة والتــي 

أســفرت عــن نســبة تطــور ملمــوس لمجموعــة المتحــدة للصناعــات الغذائيــة ؛ حيــث قــدم العديــد مــن اإلنجــازات المبنيــة علــى رؤيــة 

اســتراتيجية خاصــة بدراســة األســواق التــي تتعامــل معهــا المجموعــة ، وأيضــا خطــط للتوســع ألســواق جديــدة.

ــول ، الــذي  ــز البال إنــه نائــب رئيــس مجلــس اإلدارة والرئيــس التنفيــذي فــي المجموعــة “المتحــدة للصناعــات الغذائيــة” عبدالعزي

تحــدث بشــفافية لـــ” مجلــة الصناعــة والتنميــة” وأعــرب عــن ســعادته بإنجــاز مجموعــة مــن األعمــال الخاصــة بالتطويــر و االنتشــار 

الجغرافــي لمنتجــات المجموعــة ليشــمل التوســع أســواقا حيويــة فــي المنطقــة باإلضافــة لجعــل منتجــات المجموعــة هــي الخيــار 

األول للعمــالء فــي الكويــت والخــارج.

واكــد البالــول خــالل اللقــاء العمــل علــى تعزيــز العالمــات التجاريــة للمجموعــة وهــي تشــهد اليــوم إقبــاال كثيفــا مــن قبــل العمــالء 

الســيما أنهــا تلبــي مختلــف األذواق الطامحــة إلــى المنتجــات النوعيــة والمميزة.ويــرى الرئيــس التنفيذي أن الجائزة تحتم مســؤولية 

إضافيــة مــن أجــل الحفــاظ علــى المســتوى الراقــي الــذي اعتــاده العمــالء ســواء بالنســبة للمنتجــات أو الخدمــة النوعيــة والســريعة .

وأشــار البالــول إلــى أن المجموعــة تســتأثر اليــوم بحصــة نوعيــة مــن ســوق مبيعــات التجزئــة فــي الســوق الكويتيــة تصــل إلــى نحــو  

60 % خاصــة أنهــا تقــدم خيــارات مختلفــة مــن المنتجــات ســواء مــن األطعمــة أو الحلويــات الحصريــة.

وأكــد  أن المجموعــة  تعتمدعلــى اســتراتيجية االســتثمار المجــدي واالســتراتيجي وفــق دراســة عــدد مــن المشــاريع النوعيــة التــي 

يثــق بأنهــا ســوف تســاهم فــي توثيــق خطواتهــا ومكانتهــا ســواء فــي الكويــت أو الخــارج.

ــا عــدد الفــروع فــي  ــا ، قــال البالــول : اســتطعنا التواجــد فــي قطــر وزدن ــا وخارجي وحــول االنتشــار والتوســع وخطــط الشــركة داخلي

اإلمــارات ودخلنــا الســوق الســعودية وعقدنــا شــراكات مــع شــركات فرنســية وألمانيــة لتصنيــع الحلويــات ، وفــي الســوق الكويتيــة، 

أسســنا كنافــة أبــو زيــد وهــي إضافــة جديــدة إلــى العالمــات التجاريــة التــي تملكهــا  المجموعةكمــا تــم افتتــاح مقهــى فــي ســوق 

المباركيــة. وأكــد البالــول أن المجموعــة ماضيــة فــي استكشــاف فــرص االنتشــار النوعيــة التــي  تشــكل قيمــة مضافــة علــى أداء 

المجموعــة. وإلــى مزيــد مــن تفاصيــل اللقــاء :

»الصناعــة والتنميــة” تحــاور نائــب رئيــس مجلــس اإلدارة والرئيــس التنفيــذي فــي “المتحــدة 
للصناعــات الغذائيــة” عقــب اختيــاره ضمــن أفضــل 100 رئيــس تنفيــذي عربــي

عبد العزيز البالول :
ضــرورة تفعيــل دور القطــاع الخــاص فــي التنميــة 
االقتصاديــة مــن خــال تقليــص هيمنــة القطــاع العــام

علــى  تســتحوذ  الغذائيــة”  “المتحــدة   مجموعــة 
60 % من مبيعات التجزئة في السوق الكويتية

خاص – الصناعة والتنمية:
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تــم اختياركــم ضمــن   ،      بدايــة 
قائمــة أفضــل 100 رئيــس تنفيــذي 
عربــي، مــن هــي الجهــة المانحــة 
التــي  المعاييــر  للجائــزة ومــا هــي 
ــزة؟ ومــا  اســتندت إليهــا هــذه الجائ

هــو صداهــا وتأثيرهــا عليكــم؟
المتحــدة  المجموعــة  شــركة  حصــدت   
فريــق  “أفضــل  جائــزة  الغذائيــة  للصناعــات 
الغذائيــة  الصناعــات  فــي  عربــي  إداري 
المنظمــة:  الجهــة  قبــل  مــن   ،2017 لعــام 
"جوائــز أفضــل العــرب 2017” فــي الحفــل 
الــذي أقيــم فــي مدينــة مراكــش المغربيــة 
ــاع القــرار الريادييــن من 

ّ
بحضــور نخبــة مــن صن

العالــم العربــي ممثليــن قطاعــات اقتصاديــة 
مختلفــة حيــث تــم اختيــاري مــن بيــن أفضــل 
100 رئيــس تنفيــذي عربــي، تقديــرا للجهــود 
الماضيــة  الســنوات  خــال  بذلتهــا  التــي 
والتــي أســفرت عــن نســبة تطــور ملمــوس 
فــي  اإلدارة  تولينــا  منــذ  المجموعــة  فــي 
2013 حيــث عملنــا علــى توســيع االنتشــار 
ليشــمل  المجموعــة  لمنتجــات  الجغرافــي 
باإلضافــة  المنطقــة  فــي  حيويــة  أســواقا 

الخيــار  جعلهــا  ممــا  منتجاتهــا  تطويــر  الــى 
األول للعمــاء فــي الكويــت والخــارج. كمــا 
ــز  ــرة الماضيــة مــن تعزي اســتطعنا خــال الفت
العامــات التجاريــة للمجموعــة وهــي اليــوم 
العمــاء  قبــل  مــن  كثيفــا  إقبــاال  تشــهد 
الســيما أنهــا تلبــي مختلــف األذواق الطامحة 
ونحــن  والمميــزة.  النوعيــة  المنتجــات  إلــى 
نــرى فــي هــذه الجائــزة إضافــة للمســؤولية 
الواجبــة علينــا بــأن نحافــظ علــى المســتوى 
الراقي الذي اعتاده العماء ســواء بالنســبة 
والســريعة  النوعيــة  الخدمــة  أو  للمنتجــات 
لــذا ســوف نبنــي علــى هــذا النجــاح والتميــز 
لنســتمر فــي تقديــم األفضــل ولنكــون دائمــا 

عنــد حســن ظــن عمائنــا وثقتهــم فينــا.
نسبة االستحواذ

»المتحــدة  حصــة  نســبة  هــي  مــا 
ســوق  مــن  الغذائيــة«  للصناعــات 
الكويــت؟ فــي  التجزئــة  مبيعــات 

 إن المجموعــة المتحــدة للصناعــات الغذائيــة 
ســوق  مــن  نوعيــة  بحصــة  اليــوم  تســتأثر 
الكويتيــة  الســوق  فــي  التجزئــة  مبيعــات 
تصــل إلــى نحــو 60 % خاصــة أنهــا تقــدم 

خيــارات مختلفــة مــن المنتجــات ســواء مــن 
األطعمــة أو الحلويــات الحصريــة. وال ننســى 
عراقــة المجموعــة التــي كانــت أول مــن بادر 
بإطــاق مجموعــة مــن العامــات التجاريــة 
الســوق  فــي  الحلويــات  فــي  المتخصصــة 
الكويتيــة وهــي اليــوم تمتلــك سلســلة منهــا 
أبرزهــا ســابليه الــذي ينتشــر اســتراتيجيا فــي 
والروش  أيضــا،  والمنطقــة  الكويــت  أرجــاء 
للشــوكوالته إضافــة إلــى دانكــن دونتــس 
التنــوع  وهــذا  أيضــا.  الرومــي  والديــك 
المجموعــة  بــه  تســتأثر  الــذي  الحصــري 
يجعلهــا اليــوم الخيــار األول للعمــاء ويضمــن 
حصتهــا  مــن  يزيــد  كمــا  انتشــارها  تعزيــز 

الســوقية.
الخطة اإلستراتيجية

اإلســتراتيجية  الخطــة  أنجزتــم 
خــال  للشــركة  المتوســطة 
 ،2016 الــى   2014 مــن  الســنوات 

أداءهــا؟ قيمتــم  كيــف 
لقــد أســفرت الخطــة اإلســتراتيجية التنمويــة 
إلــى   2014 عــام  مــن  األجــل  المتوســطة 

2016 عــن إعــادة مركــز المجموعــة فــي 

نعمل على االنتشار الجغرافي لمنتجات المجموعة ليشمل أسواقا حيوية في المنطقة

نمتلك اليوم سلسلة أبرزها: “سابليه” و”الروش” و”دانكن دونتس” و”الديك الرومي”
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ــة  ــة وفــق إســتراتيجية تنموي الســوق الكويتي
نوعيــة , كمــا أدت إلــى المزيــد مــن االنتشــار 
فــي  المنطقــة  أو  الكويــت  فــي  ســواء 
العربيــة  اإلمــارات  منهــا  حيويــة  أســواق 
المتحدة، قطر والمملكة العربية الســعودية 
إضافــة إلــى تنويــع المنتجــات. وبنــاء عليــه، 
اســتطاعت المجموعــة مــن تحقيــق الربحيــة 
بشــكل ملحــوظ وكســب أعــداد جديــدة مــن 
العمــاء. وقــد تضمنــت اإلســتراتجية تقديــم 
اســتعنا  حيــث  المنتجــات  مــن  غنــي  تنــوع 
وأيضــا  اإلطــار  هــذا  فــي  أجنبيــة  بخبــرات 
تنويــع نشــاط المجموعــة مــن ناحيــة افتتــاح 
مقاهــي ومتجــر متخصــص بالكنافــة وبذلــك 
مــن  غنيــة  مجموعــة  تقديــم  اســتطعنا 
المنتجــات والحلويــات يضــاف إليهــا التركيــة. 
هــذا وقــد أدخلنــا إلــى أفــرع ســابليه أماكــن 
لتنــاول الحلويــات ضمــن الفــرع ممــا ســاعد 
ــا.                                                                                           ــز أواصــر العاقــات مــع عمائن  علــى تعزي

التحديات الراهنة
اإلســتراتيجية  الخطــة  هــي  مــا 
الشــركة فــي ظــل  تتبعهــا  التــي 

الراهنــة؟ اإلقليميــة  التحديــات 
اســتراتيجية  اليــوم  المجموعــة  تعتمــد 
وفــق  واالســتراتيجي  المجــدي  االســتثمار 
دراســة عــدد مــن المشــاريع النوعيــة التــي 
توثيــق  فــي  تســاهم  ســوف  أنهــا  نثــق 

الكويــت  فــي  ســواء  ومكانتهــا  خطواتهــا 
التحديــات  مــن  الرغــم  فعلــى  الخــارج.  أو 
ندخــل  أن  اســتطعنا  الراهنــة،  اإلقليميــة 
أســواقا جديــدة فــي المنطقــة وبدأنــا نجنــي 
ثمــار خياراتنــا الناجحــة ونحــن مســتمرون فــي 
بــذل كل جهــود ممكنــة لتعزيــز هــذا النجــاح 
وتكريســه مــع تقليــل النفقــات غيــر المجديــة 
وتركيــز توجهنــا باتجــاه المزيــد مــن االنتشــار.

 تحديات الصاعات الغذائية
هــل لنــا أن نتعــرف علــى التحديــات 
الغذائيــة  الصناعــات  تواجــه  التــي 

ــت؟ فــي الكوي
الصناعــات  تواجــه  التــي  التحديــات  إن 
الغذائيــة فــي الكويــت تنطبــق أيضــا علــى 
فعلــى  عــام،  بشــكل  الصناعــي  القطــاع 
الرغــم مــن أن الكويــت لديهــا مزايــا تنافســية 
النفطيــة  االحتياطيــات  تتصدرهــا  عديــدة 
عــن  فضــا  الفائضــة  والســيولة  الضخمــة 
الكبيــرة  األســواق  مــن  عــدد  مــن  قربهــا 
ســريعة النمــو فــي المنطقــة األمــر الــذي  
يجعلهــا مؤهلــة لتكــون العبــا رئيســيا فــي 
الصناعــة  أن  إال  والتصنيــع  الصناعــة  مجــال 
فــي الكويــت تعانــي فــي الوقــت الحاضــر 

مــن عــدة مشــاكل ســاهمت فــي تأخرهــا 
منــذ  الصناعــة  افتقــرت  حيــث  وتراجعهــا 
نشــأتها إلــى خطــة اســتراتيجية طويلــة األمد 
بعكــس الــدول األخــرى، فلــم تكــن هنــاك 
صناعــات  إلنشــاء  مدروســة  واضحــة  رؤيــة 
التركيــز  يكــن  ولــم  دقيقــة  أســس  علــى 
علــى الصناعــة فــي الكويــت منــذ بدايتهــا 
بالمســتوى المطلــوب، حيــث  اليــوم  حتــى 
لــم تشــهد منــذ أربعيــن عامــا  إن الكويــت 
إنشــاء مدينــة صناعيــة واحــدة ممــا ياحــظ 
الصناعــات  اغلــب  أن  الراهــن  الوقــت  فــي 
الكويتيــة صناعــات تحويليــة، أمــا الصناعــات 
 األساســية فهــي صناعــات البتروكيماويــات. 
وتأخــرت الصناعــة فــي الكويت لعدة أســباب 
فــي  الداخليــة  بظروفهــا  يتعلــق  مــا  منهــا 
عاقتهــا بالحكومــة والتشــريعات المنظمــة 
لهــذا النشــاط االقتصــادي، وقضايــا التمويــل 
والتســويق والمشــاريع والمناقصــات، ومنهــا 
مــا يتعلــق بظــروف المنافســة الداخليــة فيمــا 
ومحدوديــة  الســوق  ضيــق  بســبب  بينهــا 
العمالــة  ومشــاكل  االســتهاك   قــوة 
الصناعــي  القطــاع  يعانيــه  مــا  أبــرز  ومــن 
المخصصــة  األراضــي  شــح  الكويــت  فــي 
مــن  المقــدم  الدعــم  وضعــف  للصناعــة 

بدأنــا نجنــي ثمــار خياراتنــا الناجحــة و مســتمرون فــي بــذل كل الجهــود 
ــز هــذا النجــاح لتعزي
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الكويــت أو فــي الخــارج وهــذا دليــل علــى 
عــن  وبحثــه  الغذائيــة  المســتثمر  ثقافــة 
األجــود. وبشــكل عــام، فالمنافســة مؤشــر 
صحــي علــى نمــو القطــاع وكمــا ســبق أن 
أشــرنا هــي دافــع لتقديــم األفضــل وبالتالــي 

النجــاح. عنــوان  هــي  الجــودة 
 التوسع اإلقليمي

تحدثتــم ســابقا عــن نواياكــم فــي 
فــي  وأيضــا  اإلقليمــي  التوســع 
القــارة األوروبيــة، إلــى أيــن وصلــت 

التوســعات؟ هــذه 
الماضيــة  الفتــرة  خــال  اســتطعنا  بالفعــل 
قطــر  فــي  تواجــد  نقــاط  تأســيس  مــن 
العربيــة  اإلمــارات  فــي  انتشــارنا  وتوســيع 
المتحــدة عبــر زيــادة عــدد األفــرع. كمــا دخلنــا 
منتجاتنــا  توزيــع  عبــر  الســعودية  الســوق 
فــي المملكــة. وقــد عقدنــا شــراكات مــع 
شــركات فرنســية وألمانيــة لتصنيــع الحلويــات 
الجــودة  إضفــاء  علــى  خالهــا  مــن  عملنــا 
الســوق  وفــي  منتجاتنــا.  علــى  والنوعيــة 
، وهــي  زيــد  أبــو  الكويتيــة، أسســنا كنافــة 
إضافــة جديــدة إلــى العامــات التجاريــة التــي 
فــي ســوق  افتتحنــا مقهــى  نملكهــا كمــا 
المباركيــة. نحــن ماضــون فــي استكشــاف 
فــرص االنتشــار النوعيــة التــي نثــق مــن أنهــا 
أداء  علــى  مضافــة  قيمــة  تشــكل  ســوف 

المجموعــة.

االنسحاب من البورصة
مــن  االنســحاب  قررتــم   
كان  فهــل  البورصــة، 
ــات  ــر علــى عملي ــك تأثي لذل

؟ كة لشــر ا
آثرنــا االنســحاب مــن البورصــة عندمــا الحظنــا 
أن  كمــا  بطيئــة  الســهم  دوران  حركــة  أن 
ــم 

ّ
القوانيــن الجديــدة لبورصــة الكويــت تحت

رأس  يكــون  أن  المدرجــة  الشــركات  علــى 
بينمــا  أدنــى  دينــار كحــد  مالهــا 10 ماييــن 
رأس مالنــا أقــل مــن ذلــك وليســت هنــاك 
ولــم  المــال.  رأس  زيــادة  تقتضــي  حاجــة 
يســفر عــن انســحاب الشــركة مــن البورصــة 
اســتمرت  التــي  العمليــات  علــى  تاثيــر  أي 

باالزدهــار.
 إنجازات تحققت

أهــم  علــى  نتعــرف  أن  لنــا  هــل 
األرقــام واإلنجــازات التــي حققتهــا 

الغذائيــة؟ للصناعــات  المتحــدة 
إن النتائــج الجيــدة التــي حققتهــا المجموعــة 
إلــى  اســتندت  و2016    2015 فــي 
االســتراتيجية التــي اعتمدتهــا فــي تخفيــض 
التكاليــف التشــغيلية وخســائر الشــركات التــي 
والعمــل   ،

ً
أوال المجموعــة  فيهــا  تســاهم 

إضافــة  عبــر  االســتراتيجي  التوســع  علــى 
والمنطقــة.  الكويــت  فــي  جديــدة  أفــرع 

البنــك الصناعــي وشــح القــروض، وال ننســى 
بالطبــع مــا يمــر بــه الصناعيــون مــن الروتيــن 
والــدورة المســتندية التــي تعتبــر إحــدى ابــرز 
العقبــات إمــام هــذا القطــاع. يضــاف إلــى 
ذلــك، عــدم وجــود آليــات واضحــة وتوجــه 
محــدد إلعــادة هيكلــة قطــاع الصناعــة حتــى 
تكــون أكثــر تنافســية فــي األســواق الداخليــة 
والخارجيــة وعــدم وجــود إســتراتيجية صناعية 
فــي  للمســاهمة  للتنفيــذ  وآليــات  محــددة 

الناتــج المحلــي اإلجمالــي.
كخيــار  التصنيــع  أهميــة  إدراك  يجــب  كمــا 
اســتراتيجي لتنويــع مصــادر الدخــل والتنميــة 
االقتصاديــة بالبــاد ورفــع مســتوى معيشــة 
المواطــن مــن خــال دفــع معــدالت النمــو 
االقتصــادي فــي القطاعــات غيــر النفطيــة 
وتنويــع القاعــدة اإلنتاجيــة علــى قطاعــات 
المــال والتجــارة والخدمات كمكونات رئيســية 
لتنويــع مصــادر الدخــل. ومــن الضــروري أيضــا 
تفعيــل دور القطــاع الخــاص فــي التنميــة 
هيمنــة  تقليــص  خــال  مــن  االقتصاديــة 
القطــاع  مســاهمة  وزيــادة  العــام  القطــاع 
التنميــة  دعــم  أيضــا،  ويتوجــب  الخــاص. 
البشــرية وذلــك بتطويــر التعليــم والتدريــب 
الكويتــي،  المواطــن  تنميــة  فــي  لدورهــا 
وتوزيــع  العمــل،  ســوق  احتياجــات  وتوفيــر 
األراضــي الصناعيــة بشــكل مــدروس، حيــث 
يتــم منــح المصانــع مســاحة مــن األراضــي 
توســعية  خطــط  أي  باســتيعاب  تســمح  ال 
المصنــع  يبقــى  المســتقبل وبالتالــي  فــي 
محــدودة.  إنتاجيــة  خطــة  ضمــن   

ً
محصــورا

وختامــا، يجــب تحريــر العمليــة الصناعيــة مــن 
مســاهمتها  دون  حالــت  التــي  القيــود  كل 

المتوقعــة فــي تنويــع الدخــل
 المنافسه في السوق

فــي  المنافســة  تــرون  كيــف 
الســوق المحلــي واألســواق التــي 

فيهــا؟ تتعاملــون 
بــذل  علــى  دافعــا  المنافســة  فــي  نــرى 
تطويــر  ســبيل  فــي  الجهــود  مــن  المزيــد 
جديــدة.  بأصنــاف  ورفدهــا  منتجاتنــا 
ــرا ســواء فــي  فالمنافســة تشــهد نمــوا كبي
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وإضافــة  المنتجــات  تنويــع  إلــى  باإلضافــة 
منتجــات جديــدة منهــا القهــوة العربيــة،   التــي   
 القــت   استحســانا   واســعا   بيــن   العمــاء،   ممــا  

ــال    .  ــادة   اإلقب  ســاهم   فــي   زي
إن   نتائــج   المجموعــة   تعــد   جيــدة   بالنظــر   إلــى  
 التحديــات   الناجمــة   عــن   عــدم   االســتقرار  
 االقتصــادي   واألمنــي   فــي   المنطقــة؛   حيــث  

 اســتطاعت   رغــم   هــذه   التحديــات     المثابــرة  
 فــي   أعمالهــا   وحققــت   أرباحــا    . 

وقــد   حرصنــا   خــال   الفتــرة   الماضيــة   علــى  
 التركيــز   علــى   جــودة   اإلنتــاج،   واتبعنــا  
 اســتراتيجية   تســويقية   مميــزة؛   واســتحوذنا  
 علــى   شــركة   للكنافــة،   كمــا   عملنــا   علــى  
 التوســع   فــي   الكويــت   والمنطقــة،   وفــي  
 الســوق   المحليــة،   وستســعى   المجموعــة   
 إلــى   مــد   جذورهــا   إقليميــا   فــي   العــام  
 الحالــي؛   حيــث   نخطــط   الفتتــاح   مزيــد   مــن  
 الفــروع      لـــ  » ســابليه    « فــي   قطــر   واســتكمال  
 توســعها   فــي   ســوق   اإلمــارات   الــذي   يعــد  
   بــأن  

ً
 ســوقا   واعــدا   ذا   ربحيــة   عاليــة،   علمــا

 المجموعــة   تمتلــك   حاليــا   ثاثــة   أفــرع   فــي  
 كل   مــن   الشــارقة   وعجمــان   ودبــي    . 

وعلــى   الصعيــد   المحلــي،   تعتــزم   المجموعــة  
 زيــادة   عــدد   أفرعهــا   فــي   وقــت   قريــب    . 

كمــا      أن   المجموعــة   عازمــة   علــى   المحافظــة  
 علــى   أدائهــا   الجيــد   وتحقيــق   المزيــد   مــن  
 النجاحــات   بنهايــة   العــام   الحالــي،   الســيما  
 أنهــا      أكبــر   مجموعــة   للحلويــات   فــي   الســوق  
   فــي  

ً
 الكويتيــة  .   ونحــن   ماضــون   قدمــا

 تحقيــق   النمــو   فــي   اســتراتجيتنا   التوســعية،  
 ونعــد   بتحقيــق   إنجــازات   جديــدة    . 

إلــى   ذلــك،   تثــق   المجموعــة   بــأن   قواهــا  
 العاملــة   التــي   تضــم   أكثــر   مــن   700   موظــف  
   فــي   النجاحــات   التــي  

ً
   محوريــا

ً
 تــؤدي   دورا

  
ً
 تحققهــا  .  وبنــاء   عليــه،   فإنهــا   ال   تدخــر   جهــدا

 فــي   إخضــاع   موظفيهــا   إلــى   برامــج   تدريبيــة  
فــة   تســعى   مــن   خالهــا   إلــى   تطويــر  

ّ
 مكث

 مهاراتهــم   المهنيــة،   بهــدف   تقديــم   خدمــة  
 أفضــل   للعمــاء .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

   قانون   العمل   األهلي      
كيــف   تــرون   قانــون   العمــل   األهلــي  
 وهــل   لــه   تأثيــر   علــى   نشــاط  

 الشــركة؟                    
إننــا   نــرى   فــي   قانــون   العمــل   األهلــي  
 عدالــة   للموظفيــن   الذيــن   نثــق   بأنهــم  
 عمــاد   اإلنتاجيــة ،  وبالتالــي   فمــن   الضــروري  
  أن   يتمتعــوا   بحقــوق   كاملــة   مقابــل 

 جودة اآلداء                                            .
مؤخــرا   هنــاك   اهتمــام   بالمشــاريع  
 الصغيــرة   والمتوسطــــة،   كـــــــــــيف  
 ترونهــا؟   وهـــــل   لهــا   تـــأثـــيــــــر   فــي  

 الصـــــناعــــات   الغذائيــة؟                          
إننــا   نراهــا   ضــرورة   لدعــم   الشــباب   الكويتــي  
 فــي   تحويــل   مشــاريعه   إلــى   واقــع   ممــا  
 يغنــي   القطــاع   الصناعــي   فــي   حــال   تــم  
 االســتثمار   فيــه   علــى   نحــو   مجــد،  وبالطبــع  
 فــإن   التأثيــر   ســوف   يكــون   إيجابيــا   علــى  
 الصناعــات   الغذائيــة   كــون   المنافســة   ســوف  
 تنمــو   ممــا   ينعكــس   زيــادة   فــي   الجــودة  
 واالبتــكار   والحــرص   علــى   تقديــم   األفضــل .                                                                                           
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        أكــد مســؤولو مركــز الخدمــة المتكاملــة بالهيئــة العامــة للصناعــة  أن  إنجــاز المعامــالت فــي أقــل وقــت ممكــن وتقليــص الــدورة 

المســتندية همــا شــعارا المركــز بالمرحلــة الحاليــة والمســتقبلية، الفتيــن إلــى أن هــذا الشــعار ينســجم مــع اســتراتيجية الهيئــة العامــة 

للصناعــة الراميــة لتنفيــذ اإلجــراءات الصناعيــة بالســرعة المطلوبــة وعبــر الخدمــات اإللكترونية. 

 مــع مســؤولي المركــز بالهيئــة والمســتثمرين والمواطنيــن للتعــرف 
ً
 موســعا

ً
 ميدانيــا

ً
    وقــد أجــرت “الصناعــة والتنميــة” تحقيقــا

ــز درجــة اإلنجــاز، ومــا هــي طموحــات  ــى حجــم وطبيعــة الخدمــات التــي يقدمهــا المركــز ومعرفــة التطلعــات المســتقبلية لتعزي عل

المســتثمرين والمواطنيــن. 

      وقــد كشــفت المهندســة خالــدة النيبــاري مديــرة إدارة الخدمــات المتكاملــة أن المركــز يقــوم بإنجــاز مــا بيــن 200 إلــى 300 

، الفتــة إلــى 
ً
، وهــو مــا يعنــي أن حجــم اإلنجــاز لمعامــالت المســتثمرين والمواطنيــن يتجــاوز 800 ألــف معاملــة ســنويا

ً
معاملــة يوميــا

 للمركــز لتفعيــل دور المركــز، مضيفــة أن المركــز يســعى 
ً
أن الربــط اإللكترونــي الفعــال بيــن الجهــات الحكوميــة هــو األكثــر احتياجــا

إلــى تقليــص الــدورة المســتندية وتقديــم كل مــا هــو جديــد أمــام المتعامليــن. 

ــة الجديــدة مثــل  ــى المناطــق الصناعي ــة للمتعامليــن إل ــة نقــل فكــرة مراكــز الخدمــة المتكامل ــاري عــن عــزم الهيئ     وكشــفت النيب

الشــدادية وغيرهــا  بمــا يعــزز، ويطــور مــن هــدف إنشــاء المركــز الــذي يرمــي إلــى تقديــم خدماتــه للمســتثمرين وأصحــاب الــورش 

والمشــروعات الصغيــرة والمتوســطة. 

   وأشــار المتحدثــون إلــى أهميــة إنجــاز المعامــالت عبــر خدمــات األون اليــن كونهــا تقلــص الــدورات المســتندية واألوراق المقدمــة 

وتخفــف درجــات الزحــام مــن المواطنيــن والمســتثمرين، وهــو األمــر الــذي يعــزز مــن تحقيــق تنافســية كبيــرة فــي بيئــة األعمــال داخــل 

 فــي جــذب المزيــد مــن االســتثمارات المحليــة واألجنبيــة.    وفيمــا يلــي التفاصيــل :
ً
الكويــت، وينعكــس إيجابــا

يستهدف تسهيل تقديم الخدمات للمستثمرين والمشروعات الصغيرة والمتوسطة

إنجاز المعامالت في أقل وقت وتقليص الدورة 
المستندية  شعارا مركز الخدمة المتكاملة في 

الهيئة العامة للصناعة
خاص - الصناعة والتنمية:
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     فــي البدايــة، أشــارت مديــر إدارة الخدمــات 
المتكاملــة المهندســة خالــدة النيبــاري إلــى 
أن عــام 2017 شــهد كثيــرا مــن التطــورات 
اإليجابيــة التــي انعكســت بشــكل كبيــر علــى 
وتيــرة إنجــازات المعامــات التــي يتــم إنجازهــا 
والــورش  المصانــع  أصحــاب  مــن  للعمــاء 
ــن جــدد  ــن موظفي ــم تعيي ــث ت وغيرهــم؛ حي
فــي إطــار سياســات الهيئــة فــي التوظيــف. 
       واستدركت: أن عدد الجهات الحكومية 
المرتبطــة بالخدمــة المتكاملــة يبلــغ 7 جهات، 
إال أن اإلدارة العامــة لإلطفــاء تــم الربــط بيننــا 
ــك الجمــارك والقــوى   وكذل

ً
ــا وبينهــا إلكتروني

العاملــة ووزارة الكهربــاء والمــاء ، وتوجهــت 
بالشــكر لــكل تلــك الجهــات مــن خــال مجلــة 

الصناعــة والتنميــة.
بيــن  مــن  أن  بالقــول  واســتدركت        
الجهــات التــي كانــت التجربــة معهــا ناجحــة 
ــط  ــم الرب ــي ت ــة الت ــة العامــة للبيئ هــي الهيئ
اإللكترونــي الفعــال معهــا ، باإلضافــة إلــى 
فــإن  وبالتالــي  لإلطفــاء،  العامــة  اإلدارة 
الجهــات  كل  مــع  مطلــوب  الفعــال  الربــط 
 
ً
الحكوميــة إلنجــاز المعامــات بســرعة، وحاليــا
ــة العامــة للمعلومــات  ــط مــع الهيئ ــاك رب هن
االجتماعيــة  التأمينــات  ومؤسســة  المدنيــة 

 هنــاك مشــروع للربــط 
ً
ووزارة الداخليــة حاليــا

معهــا.  
 وأضافــت: أنــه لــم يتبــق مــن الجهــات معنــا 
ســوى بلديــة الكويــت ووزارة التجــارة، وهــي 
ــز، ومــن المحتمــل  جهــات فــي طــور التجهي

أن يأخــذ الموضــوع بعــض الوقــت. 
اإلدارة  تقــوم  التــي  اإلجــراءات  وحــول     
بتنفيذهــا، أوضحــت النيبــاري أن اإلدارة تقــوم 
وكذلــك  والعمالــة،  التراخيــص  بإجــراءات 
وهــو  الحاليــة،  للمصانــع  التراخيــص  تجديــد 
األمــر الــذي يحتــاج إلــى خبــرات مدربــة فــي 
مــع  والتعامــل  المعامــات  إنجــاز  كيفيــة 

الجمهــور. 
إنجاز المعامات

 وفيمــا يتعلــق بعــدد المعامــات التــي تــم 
إنجازهــا فــي عــام 2017 ، أفــادت النيبــاري 
 300 إلــى   200 بيــن  مــا  إنجــاز  يتــم  بأنــه 
يعنــي أن حجــم  مــا  ، وهــو 

ً
يوميــا معاملــة 

اإلنجــاز الســنوي يتجــاوز 800 ألــف معاملــة، 
فــي  اإلدارة  بــه  تقــوم  كبيــر  إنجــاز  وهــو 
األفــراد  تخــص  التــي  القطاعــات  مختلــف 
بهيئــة  المرتبطــة  والشــركات  والمصانــع 
الصناعــة بالتعــاون مــع الجهــات الحكوميــة 
المختلفــة داخــل الشــباك الواحــد أو الجهــات 

الواحــد.   الشــباك  خــارج  الحكوميــة 
الخدمــة  مركــز  أن  النيــاري  وأوضحــت     
المتكاملــة إدارة تأسســت منــذ إنشــاء هيئــة 
الصناعــة، أمــا خدمــة الشــباك الواحــد فهــي 

فكــرة تــم تطبيقهــا فــي عــام 2012. 
  وعمــا يثــار مــن قبــل بعــض المتعامليــن عــن 
وجــود بيروقراطيــة فــي اإلجــراءات، أجابــت 
بيروقراطيــة  هنــاك  إن  بالقــول  النيبــاري 
ولكنهــا  إنكارهــا،  يمكــن  ال  اإلجــراءات  فــي 
، وهنــاك نظــام 

ً
 حاليــا

ً
خفــت بشــكل كبيــر جــدا

معامــات  إنهــاء  إلــى  يســعى  متكامــل 
المطلــوب  واإلنجــاز  بالشــكل  المواطنيــن 
وفــي مــدة زمنيــة قصيــرة. وأضافــت أنهــا 
تــرى أن البيروقراطيــة تراجعــت بنســبة تتــراوح 
بيــن 30 إلــى 40 فــي المئــة وهــو إنجاز كبير. 
   وفيمــا يتعلــق باســتعدادات مركــز الخدمــة 
المتكاملــة لتلبيــة طموحــات وتطلعــات خطــة 
وســعي   2035 لعــام  التنمويــة  الكويــت 
القطــاع الصناعــي ألن يكــون لــه دور ريــادي 
ــاري بالتأكيــد  فــي هــذه الخطــة، أجابــت النيب
ــة تلــك  ــة الصناعــة لمواكب علــى ســعي هيئ
ــة الطموحــة  الخطــط والمشــروعات الصناعي
التــي تنــوي الهيئــة تنفيذهــا، وعلــى رأســها 

توزيــع القســائم الصناعيــة فــي مناطــق 

النيبــاري : إنجــاز مــا بيــن 200 
 
ً
يوميــا معاملــة   300 إلــى 

طنيــن  ا للمو

متميــزة  خدمــات   : الكنــدري 
الخدمــة  مســؤولو  يقدمهــا 

ملــة  لمتكا ا

مراحــل  تخفيــض   : العنــزي 
الــدورة المســتندية مــن خــال 

اليــن”  “األون  خدمــة 
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جديدة مثل الشدادية الصناعية وغيرها. 
الشدادية الصناعية

وأضافــت: أن مــن بيــن االقتراحــات المهمــة 
خدمــة  مراكــز  تأســيس    

ً
أيضــا المطروحــة 

متكاملــة داخــل المناطــق الصناعيــة الجديــدة، 
تقديــم  إلــى  ســيؤدي  الــذي  األمــر  وهــو 
الخدمــات للمســتثمرين بشــكل جيــد يســهل 

عليهــم كل اإلجــراءات المطلوبــة. 
     وقالــت هنــاك رؤيــة لــدى هيئــة الصناعــة 
مركــز  إنشــاء  إلــى  خالهــا  مــن  تســعى 
الشــدادية  منطقــة  فــي  متكاملــة  خدمــة 
حتــى  قــرار  هنــاك  ليــس  ولكــن  الصناعيــة، 
اآلن. وحــول التحديــات التــي تواجــه اإلدارة 
فــي إنجــاز األعمــال، قالــت النيبــاري: إن الربط 
الصناعــة  هيئــة  بيــن  الفعــال  اإللكترونــي 
االحتياجــات  أكثــر  هــو  الحكوميــة  والجهــات 
الربــط  غيــاب  ألن  وذلــك  الخدمــة،  إلدارة 
اإللكترونــي الفعــال يعطــل العمــل ويــؤدي 

اإلنجــازات.  وتيــرة  لخفــض 
خدمة األون الين

العنــزي  اللــه  المهنــدس عبــد      وتحــدث 
مــن مركــز الخدمــة المتكاملــة والمســؤول 
عــن خدمــة األون اليــن فــي هيئــة الصناعــة 
هدفهــا  اليــن  األون  خدمــة  إن  بالقــول: 
ــى  تســهيل اإلجــراءات للعمــاء والعمــل عل

انتهــاء فتــرات االنتظــار عبــر تقديــم طلباتهــم 
مــن خــال األون اليــن، وليــس عــن طريــق 
انتظــار الــدور. وقــال: إن لديهــم 63 إجــراء 
فــي خدمــة األون اليــن تلبــي احتياجــات مــن 
يقومــون بإنشــاء ترخيــص أو مــن لديهــم 
ترخيــص جديــد ويرغبــون فــي تجديــده، كمــا 
توجــد خدمــات منفصلــة للقســائم الصناعيــة. 
فــرق  يوجــد  ال  أنــه  العنــزي  وأوضــح        
الخدمــة  ومركــز  اليــن  األون  خدمــة  بيــن 
المتكاملــة، فــإدارة الخدمــة المتكاملــة يتبعهــا 
4 أقســام رئيســة وخدمة األون الين هدفها 
 واالنتهــاء منهــا 

ً
تقديــم الخدمــات إلكترونيــا

 مــن انتظــار العمــاء إلنهــاء خدماتهــم، 
ً
بــدال

وهــو مــا يوفــر الوقــت والمجهــود. 
الحكوميــة  الجهــات  عــن  حديثــه  وفــي     
المتكاملــة،  الخدمــة  بمركــز  المرتبطــة 
والشــؤون  البلديــة  أن  إلــى  العنــزي  أشــار 
أهــم  بيــن  مــن  والداخليــة  والمطافــئ 
الجهــات المرتبطــة بالمركــز، وهنــاك جهــات 
تقدمهــا  التــي  بالخدمــات  مرتبطــة  أخــرى 
الهيئــة. وعمــا إذا كان هنــاك تدريــب للعمــاء 
لــدى هيئــة الصناعــة حــول كيفيــة اســتخدام 
فــي  العنــزي  أشــار  اليــن،  األون  خدمــة 
ــى أنهــم قدمــوا  ــم الخدمــة إل ــات تقدي بداي
بالخدمــة  العمــاء  لتعريــف  للخدمــة   

ً
عرضــا

وكيفيــة اســتخدامها والتعــرف علــى موقــع 
إنهــم  وقــال:  اليــن،  األون  علــى  الخدمــة 
عندمــا وجــدوا أســئلة كثيــرة مــن المراجعيــن 
علــى الخدمــة، قامــوا بتنظيــم ورشــة عمــل 
للعمــاء مــن أصحــاب المصانــع الموجوديــن 
تقديــم  بكيفيــة  وتعريفهــم  الهيئــة  فــي 

لهــا.  الصحيحــة  والطريقــة  الطلــب 
  وحــول عــدد الموظفيــن الذيــن يقومــون 
بتقديــم خدمــة األون اليــن، لفــت العنــزي 
إلــى أن موظفــي الخدمــة هــم أنفســهم 
موظفــو الخدمــة المتكاملــة ولكــن طريقــة 
الطريقــة  مــن  تغيــرت  الخدمــة  تقديــم 
 
ً
الفتــا اإللكترونيــة،  الطريقــة  إلــى  اليدويــة 

مــن  المواطنيــن  بعــض  شــكوى  أن  إلــى 
ــاب بعــض الجهــات كالمطافــئ هــو أمــر  غي
يعــود لــإلدارة العامــة للمطافــئ التــي نقلــت 

مكاتبهــا وليــس لهيئــة الصناعــة. 
  وأوضــح العنــزي أن عــدد المعامــات التــي 
تتــم عــن طريــق األون اليــن تصــل إلــى نحــو 
 يتــم التعامــل 

ً
200 معاملــة إلكترونيــة يوميــا

معهــا بشــكل احترافــي، ســاعين مــن وراء 
ذلــك إلــى تقديــم كل مــا هــو جديــد ومتطور 

للعمــاء وبالشــكل األمثــل.
تطلعات مستقبلية 

للخدمــة،  المســتقبلية  التطلعــات  وحــول    
الخدمــة  مركــز  فــي  إنهــم  العنــزي:  قــال 
الــدورة  تقليــل  يســتهدفون  المتكاملــة 
األوراق  لتحويــل كل  والســعي  المســتندية 
المســتندية إلــى آليــة إلكترونيــة، وأن تكــون 
عــن   

ً
بعيــدا إلكترونيــة  كلهــا  المعامــات 

ــه  تكــدس األوراق وهــو النظــام المعمــول ب
. وفيمــا يتعلــق بتحديــات العمــل، قــال 

ً
عالميــا

العنــزي: إن الهــدف األساســي فــي مركــز 
الخدمــة المتكاملــة  هــو تطويــر أداء العمــل 
مقترحاتهــم  ومعرفــة  للعمــاء  واالســتماع 
بالشــكل الــذي يســهل، ويطــور مــن العمــل 

ويحقــق درجــة عاليــة مــن اإلنجــاز. 
دورة مستندية

وتجولــت »الصناعــة والتنميــة” فــي أروقــة 
للتعــرف  بالهيئــة  المتكاملــة  الخدمــة  مركــز 
وأصحــاب  المســتثمرين  احتياجــات  علــى 
المصانــع والــورش وتطلعاتهــم المســتقبلية. 
     فــي البدايــة، أشــار مديــر عــام شــركة 
االتحــاد لصناعــة مــواد البنــاء أحمــد النــوري 
فــي  إيجابيــة  تطــورات  هنــاك  أن  إلــى 
بالمســتثمرين  الخاصــة  المعامــات  تخليــص 
ســواء علــى مســتوى تجديــد التراخيــص أو 
اســتحداث ترخيــص جديــد، إال أن هنــاك حاجــة 
المقدمــة  الخدمــات  تفعيــل  مــن  لمزيــد 
مــن خــال زيــادة وتيــرة اإلنجــاز والربــط بيــن 
العامــة  والهيئــة  الحكوميــة  الجهــات  كل 
للصناعــة، وهــو األمــر الــذي يعــزز مــن قدرات 
العامليــن فــي مركــز الخدمــة المتكاملــة مــن 
تحقيــق اإلنجــازات بالســرعة المطلوبــة وفــي 
مــدى زمنــي قصيــر.  وأشــار إلــى أن تأخــر 
 
ً
إنجــاز المعامــات بــا شــك ينعكــس ســلبا
يتحولــون  ويجعلهــم  المســتثمرين،  علــى 

الــدورة  تقليــص  النــوري: 
مطالــب  أبــرز  المســتندية 

عييــن  لصنا ا
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للعمــل،  أخــرى  ألماكــن  باســتثماراتهم 
وهــو األمــر الــذي يفقــد الدولــة المســتثمر 
ــه توجهــات  الجــاد، ويخالــف فــي الوقــت ذات
ــد  ــق مزي ــة لتحقي ــت الرامي واســتراتيجية الكوي

والتحديــث.  التطويــر  مــن 
الــدورة  تقليــص  أن  النــوري  وبيــن        
المســتندية وتوفيــر القســائم الصناعيــة مــن 
ــن التــي يؤكــد  ــب الصناعيي ــى مطال ــن أول بي
عليهــا المســتثمرون وأصحــاب المصانــع فــي 
الحكومــة  مســؤولي  مــع  لقاءاتهــم  كل 
والقائميــن علــى تنظيــم القطــاع الصناعــي 
تكــون  ألن  والســعي  توفيرهــا،  بضــرورة 
 فــي 

ً
الكويــت ضمــن أفضــل الــدول خليجيــا

األعمــال.  بيئــة  مجــال تحســين 
خدمة أفضل

   وقــد التقــت الصناعــة والتنميــة بعــدد مــن 
المواطنيــن فــي مركــز الخدمــة المتكاملــة  
للتعــرف علــى انطباعاتهــم والتحديــات التــي 
يواجهونهــا خــال تقديــم معاماتهــم؛ حيــث 
أشــار المواطــن خالــد عيــاش إلــى أن هنــاك 
بشــكل مهنــي  العمــل  يــؤدون  موظفيــن 
تلــك  مثــل  توجــد  أن  تمنــى  حيــث  وعــال؛ 
النوعيــات مــن الموظفيــن الذيــن يقومــون 
بالشــكل  للمواطنيــن  الخدمــات  بتقديــم 

الــذي ينهــي اإلجــراءات بالســرعة المطلوبــة 
وفــي الوقــت المناســب. 

 
ً
حاليــا بــه  المعمــول  النظــام  أن  وأضــاف    

منــه  يعانــون  ومــا  الماضــي،  مــن  أفضــل 
، وهــو مــا يعطــل 

ً
أحيانــا النظــام  بــطء  هــو 

اهتمــام  هنــاك  يكــون  أن   
ً
متمنيــا العمــل، 

أكثــر باحتياجــات العمــاء بالشــكل المطلــوب 
مــن خــال التركيــز علــى نوعيــة الموظفيــن 
وتأهيلهــم بمــا يمكنهــم مــن تلبيــة احتياجــات 
العمــاء مــن أصحــاب المصانــع والــورش. 

ــة الصناعــة تســعى ومــن     وأوضــح أن هيئ
ــة  ــى تلبي ــة إل خــال إدارة الخدمــات المتكامل
احتياجــات العمــاء وفــق اإلمكانيــات البشــرية 
قــدرات  مــن  يعــزز  وبمــا   ،

ً
حاليــا الموجــودة 
العامليــن فيهــا.

إيجابيات كثيرة
      ومــن جانبــه، أوضــح المواطــن علــي 
ــاك  ــة أن هن ــدري صاحــب منشــأة صناعي الكن
إيجابيــات كثيــرة موجــودة فــي مركــز الخدمــة 
منهــا قيــام الموظفيــن مــن أكبــر موظــف 
إلــى أصغــر موظــف فــي تقديــم الخدمــة، 
المهندســة  اإلدارة  مديــرة  رأســهم  وعلــى 
جوهــرة،  اعتبرهــا  التــي  النيبــاري  خالــدة 
ومعهــا كادر وظيفــي متميــز يقــوم بتقديــم 

الخدمــات بشــكل مميــز وجيــد. 
   وأعــرب عــن تمنياتــه أن يكــون االنضبــاط 
إدارة  كــون  اإلدارة  موظفــي  لــكل   

ً
عنوانــا

اإلدارات  أكثــر  مــن  المتكاملــة  الخدمــات 
أصحــاب  كانــوا  ســواء  بالجمهــور   

ً
احتــكاكا

عنهــم.  مندوبيــن  أو  مصانــع 
    وأضــاف هنــاك رقــي فــي التعامــل مــع 
المواطنيــن فــي تقديــم الخدمــة، وهــو أمــر 
 من 

ً
يلمســه الجميــع، إال أنهــم يريــدون مزيــدا

االنضبــاط لبعــض موظفــي اإلدارة واالبتعــاد 
عــن تعطيــل معامــات المواطنيــن بالشــكل 
واســتراتيجيات  وتوجهــات  يتفــق  ال  الــذي 
هيئــة الصناعــة الراميــة إلــى تطويــر وتحســين 
وتحويلهــا  للمواطنيــن  المقدمــة  الخدمــات 
إلــى  الكثيــرة  والمســتندات  األوراق  مــن 
فــي  الموجــود  مثــل  الكترونيــة  خدمــات 

بعــض الــدول الخليجيــة المجــاورة. 
 وأثنــى الكنــدري فــي نهايــة حديثــه علــى 
فــي  يتفانــون  كونهــم  اإلدارة  مســؤولي 
 
ً
مشــيرا للمواطنيــن،  الخدمــات  تقديــم 
صغــار  بعــض  يحــذو  أن  يتمنــى  أنــه  الــى 
الموظفيــن نفــس االتجــاه لــدى مســؤولي 

اإلدارة. 

المعامــات  إنجــاز   : عيــاش 
 بســبب كفــاءة النظــام 

ً
ســريعا

لــي  لحا ا
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ذكــر المديــر العــام لشــركة جــراغ لإلضــاءة إحــدى )شــركات مجموعــة الصولجــان للتجــارة العامــة والمقــاوالت( عبدالكريــم جــراغ أن 
 فــي حيــاة اإلنســان. وأن غيــاب البيئــة اإلبداعيــة أبــرز أســباب تراجــع إنشــاء مصانــع ذات منتــج وطنــي، فيمــا 

ً
 كبيــرا

ً
اإلضــاءة تلعــب دورا

 إلــى أن المشــاريع المحليــة 
ً
انتقــد عــدم وجــود اســتراتيجية عامــة لترشــيد اســتهالك الكهربــاء فــي المبانــي الحكوميــة والخاصــة، الفتــا

 علــى المســتوى المحلــي مــن وزارة الكهربــاء والمــاء 
ً
 إلــى أن الجهــود المبذولــة حاليــا

ً
لديهــا مشــكلة فــي توفيــر احتياجاتهــا، مشــيرا

والهيئــة العامــة لشــؤون اإلســكان وبلديــة الكويــت تســير فــي االتجــاه الصحيــح العتمــاد مــواد البنــاء الصديقــة للبيئــة الخضــراء فــي 
األبنيــة الجديــدة وإن كانــت علــى مســتوى المبانــي الحكوميــة فــي الوقــت الراهــن.

وقــال إن شــركة جــراغ لإلضــاءة التــي تــم تأسيســها عــام 2012 تهــدف إلــى دعــم المنتــج الوطنــي وترشــيد اإلضــاءة وتقليــص اإلنفــاق 
 مــع سياســة الدولــة بترشــيد اســتهالك الكهربــاء والمــاء.

ً
 عنــد الرغبــة األميريــة الســامية وتماشــيا

ً
فــي مجــال الكهربــاء نــزوال

ولفــت إلــى أن الشــركة قــد شــاركت فــي عــدة معــارض ومنتديــات محليــة منهــا منتــدى الكويــت للمبانــي الخضــراء وعلــى المســتوى 
العالمــي شــاركت فــي معــرض الشــرق األوســط لإلضــاءة الــذي أقيــم فــي مركــز دبــي للمعــارض والمؤتمــرات واســتمر ثالثــة أيــام، 
 إلــى أهميــة وجــود دولــة الكويــت فــي هــذا 

ً
وقــال  المديــر العــام للشــركة إنــه المعــرض األكبــر فــي المنطقــة لصناعــة اإلضــاءة، مشــيرا

الحــدث الدولــي بعالمــة تجاريــة محليــة تــوزع فــي جميــع أنحــاء العالــم وتحمــل اســم منتــج وطنــي JERAGH LIGHTING . كمــا أكــد 
 يضــاف إلــى قائمــة المنتجــات العالميــة، وهــو إنجــاز لتغييــر مفهــوم الثقافــة 

ً
 محليــا

ً
 كويتيــا

ً
علــى أهميــة تقديــم منتــج يحمــل اســما

 أن تعــدد الصناعــات 
ً
التــي ارتكــزت فــي الســابق علــى اعتمــاد الكويــت علــى المنتجــات النفطيــة فقــط وتقديمهــا إلــى العالــم، مؤكــدا

واالســتثمارات هــو ضمــان لتنويــع مصــادر الدخــل فــي البــالد. 

 ضــد 
ً
وأضــاف جــراغ أنــه رغــم الحصــول علــى ترخيــص أرض لبنــاء المصنــع الخــاص بشــركته إال أن الروتيــن والبيروقراطيــة يقفــان حائــال

إقامــة المصنــع رغــم الفوائــد العديــدة التــي ســوف تعــود علــى البــالد مــن جــراء اتبــاع سياســة الدولــة فــي الترشــيد وتقليــص اإلنفــاق 
 .. وفــي مقابلــة أجرتهــا معــه 

ً
واالســتهالك فــي مجــال الكهربــاء  خاصــة أن تكلفــة االنتــاج والتوزيــع بمــا يقــارب 4 مليــارات دوالر ســنويا

)مجلــة الصناعــة والتنميــة( كان لنــا اللقــاء التالــي: 

كتب - محمد الدعاس:
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نفســك  تقــدم  كيــف  بدايــة... 
؟ للقــراء 

مــن مواليــد   ، جــراغ  حبيــب      عبدالكريــم 
1973م، متــزوج و لــدي 3 أطفــال، حاصــل 
مــن  ميكانيــكا  هندســة  بكالوريــوس  علــى 
الرئيــس  2000م،  عــام  الكويــت  جامعــة 

لإلضــاءة. جــراغ  لشــركة  التنفيــذي 
هــل ســبق لكــم العمــل فــي أي 
القطــاع  أو  حكوميــة  مؤسســة 

الخــاص؟
فأنــا  شــركتي  فــي  إال  أعمــل  لــم  ال       
الخاصــة  شــركتي  فــي  للعمــل  متفــّرغ 
والــدي أسســها  عائليــة  شــركة   وهــي 

المرحوم / حبيب جراغ.
إنشــاء  فكــرة  جاءتكــم  أيــن  مــن 

لإلضــاءة؟ جــراغ  شــركة 
كان  الخــاص  ومشــروعي  شــركتي       
فقــد  الكثيريــن،  يــراود  كمــا  يراودنــي   

ً
حلمــا

 مــع الوالــد علــى مكتبــه 
ً
كنــت أتــردد كثيــرا

للتجــارة  الصولجــان  شــركة  فــي  الخــاص 
العامــة والمقــاوالت، راودتنــي أفــكار أن أبــدأ 
 ، الجديــدة  لتأســيس شــركتي  الصفــر  مــن 
إحــدى  ترخيــص مــن  أو  بإمتيــاز،  العمــل  أو 
تعــد  أنشــئ شــركة  أو  العاملــة  الشــركات 

. األم  الشــركة  مــن   
ً
فرعــا

مــاذا تعنــي لــك العامــة التجاريــة  
؟   JERAGH LIGHTING

تجاريــة  عامــة  لإلضــاءة(  )جــراغ  طلقــت 
ٌ
أ

كويتيــة 100 % عــام 2012  وهــي إحــدى 
للتجــارة  الصولجــان  مجموعــة  شــركات 
انشــاؤها تــم  التــي  والمقــاوالت   العامــة 

عــام 1976. جــراغ لإلضــاءة متخصصــة فــي 
الباعــث  العضــوي  الثنائــي  الصمــام  تزويــد 
للضــوء »OLED« والصمــام الثنائــي الباعــث 
حلــول  فــي   

ً
تطــورا األكثــر   »LED« للضــوء 

التكنولوجيــة.  اإلضــاءة 
المســتقبلية  رؤيتكــم  هــي  مــا 
 JERAGH التجاريــة   للعامــة 

؟  LIGHTING
االبتــكار هــو ســعينا والجــودة الفائقــة هــي 
منهاجنــا ، هدفنــا كان إطــاق عامــة تجاريــة 
عالميــة و تأســيس مشــروع طويــل األمــد، 
لجميــع  الازمــة  والطاقــة  الضــوء  وتوفيــر 
ودراســة  العالــم  فــي  المتواجــدة  األشــياء 
فــي  لطرحــه  جديــد  وطنــي  منتــج  إنتــاج 
 وهــو OLED لحفــظ وترشــيد 

ً
األســواق قريبــا

 
ً
صديقــا ويكــون  الطاقــة 
الخضــراء. والمبانــي  للبيئــة 

التــي  هــي  الســمات  هــذه 
تتصــف بهــا مجموعــة جــراغ 
لإلضــاءة, والتــي هــي ثمــرة 
فريــق  جهــود  مــن  ســنوات 
عمــل جــراغ الرائــع. حيــث قــام 
جــراغ  ومهندســو  مصممــو 
مستشــارين  مــن  وبدعــم 
أوروبييــن بصنــع هــذه التحفــة 
طريــق  عــن  وذلــك  الفنيــة 
تبنــي الطــرق التكنولوجيــة الحديثــة والمــواد 

الجديــدة. 

والمنتجــات  الخدمــات  أبــرز  مــا 
الجديــدة التــي تخططــون لطرحها؟

     هنــاك توســعة فــي إنتــاج لمبــات عامتنــا 
للبيئــة  صديقــة  منتجــات  وهــي  التجاريــة 
بتقنيــة حديثــة SMD LED  والمنتجــات يتــم 
إنتاجهــا حســب طلبــات العمــاء فيتــم طــرح 
منتجــات جديــدة طبقــا لمــا يريــده العميــل، 
ودول  الكويــت  فــي   

ً
هائــا  

ً
نجاحــا والقــت 

فــي  خاصــة  الخليجــي  التعــاون  مجلــس 
األوروبيــة وكنــدا عامــة.  البلــدان 

أم  »الحاجــة  بمقولــة  تؤمــن  هــل 
لــك؟ تمثــل  ومــاذا  االختــراع« 

    نعــم، الزم يكــون عندنــا شــيء خــاص 
نســتورد  وال  تطويــره  إلــى  ونســعى  لنــا 
تنميــة  مــن  البــد  الخــارج،  مــن  شــيء  كل 
ــة  ــه اإلبداعي ــر قدرات ــي وتحري الشــباب الكويت
لتمكينــه مــن اإلســهام فــي عمليــة التنميــة 
واختــراع  بتصميــم  قمنــا  لذلــك  واإلبــداع، 
منتــج وطنــي لترشــيد اإلضــاءة وهــو خــاص 
التجاريــة العامــة  يحمــل  العائلــة   باســم 

.  JERAGH LIGHTING 
الجديــدة  التكنولوجيــا  أن  جــراغ  وأضــاف 
الوضــع  األســاس  فــي  تراعــي  لإلضــاءة 
 
ً
األمثــل لتوفيــر الطاقــة حيــث يســتهلك فعليــا
كل 5 ميغا واط لينتج عنها 100 واط إضاءة، 
وهــو مــا يؤكــد توفيــر أكثــر مــن 90 % عــن 
اإلضــاءة العاديــة، مبينــا أن هــذا المنتــج يعتبــر 
 بعــد عنــاء ســنوات مــن

ً
 طبيعيــا

ً
ثــورة وتطــورا

 من محمد المطيري رٔييس شركة نفط الكويت
ً
المهندس جراغ يستلم درعا
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اســتهاك لإلضــاءة العادية، وشــدد علــى أن 
ــاج الضــوء  ــا تعتمــد فــي إنت هــذه التكنولوجي
التــي تنتــج بهــا شاشــات  بنفــس الطريقــة 
التلفــاز الحديثــة فــي إظهــار الصــورة، وهــي 
التكنولوجيــا الســتخدام  لهــذه  تطبيــق  أول 

اإلنــارة.
ترخيــص  بطلــب  تقدمتــم  هــل 
موفــرة  لمبــات  إلنتــاج  صناعــي 

؟  LED للطاقــة 
الصولجــان  شــركة  لقــد حصلــت مجموعــة 
علــى ترخيــص مــن الهيئــة العامــة للصناعــة 
 JERAGH خاصــة  تجاريــة  عامــة  تحــت 
فــي  مصنــع  أول  إلنشــاء   LIGHTING
 LED الكويــت إلنتــاج المــواد الصديقــة للبيئــة
والمتخصصــة فــي توفيــر وترشــيد الطاقــة 
والحفــاظ عليهــا، حيــث تعــد هــذه الصناعــة 
التكنولوجيــا  ذات  المتميــزة  الصناعــات  مــن 
وتعطــي  لإلضــاءة  المتقدمــة  الذكيــة 
الوطنــي، وتحافــظ  للمنتــج  قيمــة مضافــة 
علــى البيئــة وتحافــظ علــى الطاقــة و رغــم 
ــاء المصنــع  الحصــول علــى ترخيــص أرض لبن
 
ً
إال أن الروتيــن والبيروقراطيــة يقفــان حائــا
ضــد إقامــة المصنــع رغــم الفوائــد العديــدة 
التــي ســوف تعــود علــى البــاد مــن جــراء 
اتبــاع سياســة الدولــة فــي الترشــيد  لتقليــص 

 عنــد 
ً
ــاء نــزوال اإلنفــاق فــي اســتهاك الكهرب

اإلنفــاق  لترشــيد  الســامية  األميريــة  الرغبــة 
 مــع سياســة الدولــة.

ً
وتماشــيا

متى تتوقعون الحصول على 
الموافقات النهائية الازمة إلقامة 

منشأتكم ؟
كل األوراق والمســتندات الازمــة أودعناهــا 
فــي  ونأمــل  المعنيــة  المؤسســات  بحــوزة 
القريــب  فــي  الموافقــة  علــى  الحصــول 
2018م. عــام  نهايــة  قبــل  أي  العاجــل 
الصناعيــة  المنشــأة  مواصفــات  حــول  أمــا 
إنتاجيــة  بطاقــة  فهــي  المســتهدفة 
يعــادل  بمــا  الســنة   / قطعــة   1.400.000
112 طنــا / الســنة، علــى قســيمة صناعيــة 
المناطــق  فــي  م2   3200 مســاحتها 
قدرهــا  اســتثمارات  بإجمالــي  الصناعيــة 
 وصافــي القيمــة 

ً
 كويتيــا

ً
2.268.183 دينــارا

المضافــة للدخــل القومــي يبلــغ 866.081 
 .

ً
كويتيــا  

ً
دينــارا

المعــارض  فــي  شــاركتم  هــل 
؟ لإلضــاءة  والدوليــة  المحليــة 

معــارض  عــدة  فــي  شــاركنا  أجــل..       
الشــرق  معــرض  ومنهــا  محليــة  ومنتديــات 
األوســط لإلضــاءة الــذي أقيــم فــي مركــز 
دبــي للمعــارض والمؤتمــرات عــام 2013م 

ــة   صديقــة للبيئ
ً
ــا ــوزع دولي ــة ت بعامــة محلي

واســتمر ثاثــة أيــام، ويعــد المعــرض األكبــر 
الــذي  اإلضــاءة،  لصناعــة  المنطقــة  فــي 
تشــارك فيــه 220 شــركة عارضــة مــن 22 
دولــة تعــرض أكثــر مــن 350 عامــة تجاريــة 
 وجــود 

ً
مختصــة باإلضــاءة، ومــن المهــم جــدا

دولــة الكويــت فــي هــذا الحــدث الدولــي 
تــوزع فــي جميــع  بعامــة تجاريــة محليــة 
أنحــاء العالــم وتحمــل اســم منتــج وطنــي 
منتــج  لتقديــم    JERAGH LIGHTING
إلــى  ، ويضــاف 

ً
 محليــا

ً
 كويتيــا

ً
يحمــل اســما

إنجــاز  فهــو  العالميــة،  المنتجــات  قائمــة 
اعتمــدت  التــي  الثقافــة  مفهــوم  لتغيــر 
فــي الســابق علــى اعتمــاد الكويــت علــى 
المنتجــات النفطيــة فقــط وتقديمهــا إلــى 
العالــم و إن تعــدد الصناعــات واالســتثمارات 
فــي  الدخــل  مصــادر  لتنويــع  ضمــان  هــو 

البــاد. 
عــن  شــركتكم  يميــز  الــذي  مــا 

المماثلــة؟  الشــركات  باقــي 
شــهادة  علــى  حصلــت  جــراغ  شــركة       
العالميــة ألعلــى معاييــر  كبــرى الشــركات 
منتجاتهــا  فــي  والبيئــة  والســامة  الصحــة 
ذات  كهربائيــة  عــن مصابيــح  عبــارة  وهــي 
والقــوة،  الحجــم  مختلفــة  وأشــكال  أنــواع 
حديثــة بتقنيــة  للبيئــة  صديقــة   منتجــات 
اإلضــاءة  بهندســة  ونتّميــز    SMD LED  
نفســية  راحــة  تضمــن  التــي  المعماريــة 
ومعنويــة لقاطنــي المســاكن أو موظفــي 
المكاتــب، وتختلــف كل االختــاف عــن نظــم 
اإلضــاءة والمصابيــح العاديــة، توفــر 90 % 
ــة، ال  ــح العادي مــن اإلســتهاك عــن المصابي
للكســر،  قابلــة  غيــر  حــرارة،  أي  ينتــج عنهــا 
ــات  إضافــة إلــى أنــه ال ينتــج عنــه أي انبعاث
 وإدارة هندســية 

ً
كربونيــة ضــارة وآمنــة تمامــا

معاييــر  ضمــان  الجــودة،  عاليــة  ألمانيــة 
التصاميــم المســتدامة والتــي تتاقــى مــع 
حاصلــة  الخضــراء،  البيئــة  معاييــر  متطلبــات 

علــى شــهادة اآليــزو عــام  2015 م.

شهادة تقدير لمدير الشركة من ٕاقبال الطيار
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أفــكار عالميــة، ولدينــا نمــاذج كثيــرة ومتنوعة، 
وأن  وتطويرهــا،  وتنميتهــا  رعايتهــا  وعلينــا 
يعملــوا  فــي مجــال هوايتهــم، وأن يكونــوا 

عندهــم حــس إبداعــي.
 كلمة أخيرة تّود  إضافتها أو 

رسالة تود  توجيهها ؟
نحــن متفائلــون بإنشــاء أول مصنــع إلنتــاج 
وأتمنــى  الكويــت،  فــي  الذكيــة  اإلضــاءة 
أن نطــور صناعــة عامتنــا التجاريــة الوطنيــة 
األولــى فــي الكويت بمنتــج OLED ونصدرها 
إلــى دول مجلــس التعاون الخليجي  وأوروبا 

ويســرني  وكنــدا،  إفريقيــا  شــرق  وبلــدان 
المســؤولة  الجهــات  إلــى  بالشــكر  التوجــه 
لدعــم المشــروعات والتــي يســاهم القطــاع 
الخــاص الوطنــي فــي دفعهــا إلــى األمــام 
علــى المســتوى المحلــي والعالمي.,كمــا 
أتقــدم بشــكر خــاص لكــم و للقائميــن علــى 
مجلــة الصناعــة والتنميــة علــى هــذا اللقــاء 
الشــيق واالهتمــام مــن المجلــة بالشــركات 
الوطنيــة وهــي مجلــة متميــزة بيــن المجــات 

الصناعيــة المماثلــة.

أي  مــن  التشــجيع  لمســتم  هــل 
ــت  ــذي حصل جهــة؟ ومــا الدعــم ال

عليــه ؟
 ،

ً
     لــم أحصــل علــى الدعــم المتوقــع أبــدا

مجــرد تمنيــات بالتوفيــق، لكــن حصلــت علــى 
الدعــم المعنــوي مــن والــدي رحمــه اللــه 
والعائلــة واألصدقاء،وقــد ســعيت إلــى أن 
أركــز علــى الهــدف مهمــا كانــت الصعوبــات، 

وأجتهــد فــي عملــي.

هــي  مــا   .. نظركــم  وجهــة  مــن 
الناجــح؟ المديــر  صفــات 

القــرارات  هــو صاحــب  الناجــح  المديــر        
الجريئــة  ولديــه القــدرة علــى إدارة الوقــت 
الجــودة  ضبــط  علــى  يســاعد  بشــكل 

التكاليــف. بأقــل  والصناعــة 
، هــل تنصــح الشــباب بدخــول 

َ
ــرا أخي

مجــال إدارة المشــروعات الخاصــة؟
بالتفكيــر  الكويتــي  الشــباب  أنصــح  نعــم 
مشــاريعهم   إلقامــة  والتخطيــط  الجــدي 
لهــم  متوافــرة  اآلن  الفــرص  ألن  الخاصــة 
بشــكل كبيــر، ولــدي اإليمــان الكامــل بقــدرة 
 
ً
الشــباب والثقــة بأفكارهــم اإلبداعيــة، علمــا
بــأن  بعــض هــذه األفــكار ربمــا تفوقــت علــى 

رض المعارض
ٔ
ثناء زيارة معرض الشركة ا

ٔ
مدير عام بلدية الكويت أحمد المنفوحي ا

المهندس جراغ يتوسط مجموعة من الطلبة في إحدى المدارس اليابانية
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     يعــد االقتصــاد الكويتــي أحــد أهــم االقتصــادات فــي منطقــة الشــرق األوســط؛ إذ يتمتــع بالعديــد مــن المقومــات والعوامــل 
البــارزة التــي جعلتــه اقتصــادا مهمــا ومؤثــرا فــي المنطقــة،  وتحتــل الصناعــة فــي الكويــت بشــقيها )الصناعــة النفطيــة، وغيــر 
 إذا وضعنــا فــي االعتبــار شــح المــوارد الماليــة األخــرى، واعتمــاد البــاد 

ً
النفطيــة(، جانبــا مهمــا مــن اإليــرادات الحكوميــة، خصوصــا

بنســبة كبيــرة علــى إيــرادات ومداخيــل بيــع النفــط، باعتبــار دولــة الكويــت إحــدى أكبــر الــدول المصــدرة للنفــط بالعالــم.
    وتســعى دولــة الكويــت إلــى تطويــر القطــاع الصناعــي ودفعــه إلــى األمــام، باعتبــاره مــن أهــم المؤشــرات التــي تســتخدم 
لقيــاس معــدالت النمــو، وأحــد أدوات تقويــة االقتصــاد المحلــي. وممــا يشــجع بشــدة علــى تطويــر هــذا القطــاع توســط دولــة 
ــة   رائجــة للمنتجــات الصناعي

ً
ــدول أســواقا ــة؛ إذ مــن الممكــن أن تكــون هــذه ال ــع بكثافــة ســكانية عالي ــت عــدة دول تتمت الكوي

 إذا وضعنــا فــي االعتبــار تميــز الصناعــة الكويتيــة فــي بعــض الحرفيــات التــي تعد صناعات صغيرة أو متوســطة. 
ً
الكويتيــة، خصوصــا

 يقــوم علــى عــدة اعتبــارات علــى رأســها المــواد الخــام المتوافــرة فــي 
ً
ــا وتؤكــد العديــد مــن الدراســات أن نجــاح الــدول صناعي

 يمكنهــا اســتيعاب 
ً
 أو خارجيــا

ً
البــاد، ومســاحات األراضــي الكافيــة، واأليــدي العاملــة الماهــرة، وتوافــر أســواق، ســواء محليــا

المنتجــات الصناعيــة.
     ومــع الجهــود الكبيــرة التــي تبذلهــا الهيئــة العامــة للصناعــة الكويتيــة خــال الســنوات األخيــرة، هنــاك شــبه إجمــاع مــن قبــل 
ــر مــن  ــع بالكثي ــات يتمت ــح، وب ــدأ يســير فــي االتجــاه الصحي ــأن القطــاع الصناعــي فــي الكويــت ب ــن بالشــأن الصناعــي، ب المعنيي
مقومــات النجــاح فــي ظــل وجــود الدعــم الحكومــي المتواصــل، وتعاظــم األدوار التــي تقــوم بهــا الهيئــة. ولكــن ينقــص هــذا 
القطــاع إيجــاد اآلليــات واألدوات التــي تمكنــه مــن الترويــج والتســويق لمنتجاتــه علــى المســتويين اإلقليمــي والعالمــي، لضمــان 
 إذا وضعنــا فــي االعتبــار أن 

ً
أعلــى مســتويات مــن الطلــب علــى المنتجــات الصناعيــة الكويتيــة وتحقيــق عوائــد أعلــى، خصوصــا

ــى حــد  ــة عل ــة والخارجي ــى جــذب االســتثمارات المحلي ــة متطــورة قــادرة عل ــع بمناطــق صناعي ــد مــن دول المنطقــة تتمت العدي
ســواء، ورفــع مســتوى التنافــس الصناعــي علــى المســتوى اإلقليمــي، وهــذا يحتــم علــى الكويــت وضــع خطــط لمواجهــة هــذه 
المنافســة، وفتــح أســواق جديــدة للمنتــج الصناعــي الكويتــي، ســواء فــي المحيــط اإلقليمــي أو العالمــي... وفيمــا يلــي تفاصيــل 

االســتطاع:

خاص »الصناعة والتنمية«:
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   فــي هــذا الشــأن، يقــول رئيــس مجلــس 
القابضــة  الكويتيــة  الصناعــات  شــركة  إدارة 
عــد مــن الركائــز 

ُ
محمدالنقــي: »إن الصناعــة ت

 للتنميــة، 
ً
 مهمــا

ً
األساســية للــدول، ومحــركا

 أن تفعيــل وتطويــر جــودة المنتــج مــن 
ً
مبينــا

أهــم أســباب قيــام اقتصــاد كويتــي قــوي 
 إلــى أن المحيــط اإلقليمــي 

ً
ــا ومتطــور، الفت

األســواق  أفضــل  هــي  المجــاورة  والــدول 
التــي يجــب أن يســتهدفها المنتــج الصناعــي 
 ،

ً
المســافات جغرافيــا لقــرب   

ً
نظــرا الكويتــي 

متقدمــة  ليســت  الــدول  هــذه  أن  كمــا 
 بالشــكل الكافــي، وهــذا األمــر يجعــل 

ً
صناعيــا

 إلــى المنتــج 
ً
المنافســة فيهــا تميــل نســبيا

يجــد  أن  الممكــن  مــن  وبالتالــي  الكويتــي، 
الــدول   بجانــب منتجــات 

ً
المنتــج مكانــا هــذا 

ــة األخــرى التــي تنافــس فــي هــذه  الصناعي
ــار  ــا فــي االعتب  إذا وضعن

ً
األســواق، خصوصــا

تكاليــف الشــحن والنقــل، والتــي تميــل لصالح 
ــه يصــل بأســعار  ــج الكويتــي ممــا يجعل المنت

مناســبة ألســواق هــذه الــدول.
وأشــار النقــي إلــى أهمية مشــاركة المصانع 
فــي  الصناعيــة  المعــارض  فــي  الكويتيــة 
هــذه الــدول، فالمؤكــد أن هــذه المعــارض 

ســوف تســهم فــي فتــح قنــوات جديــدة 
لتســويق المنتــج الكويتــي، وإظهــار قدرتــه 
علــى المنافســة والتواجــد أمــام المنتجــات 
المشــابهة مــن الــدول األخــرى، إضافــة إلــى 
جديــدة  منافســة  أســواق  علــى  التعــرف 
المنتــج  جــودة  تقييــم  خالهــا  مــن  يمكــن 

الوطنــي.
وشــدد النقــي علــى ضــرورة تذليــل كافــة 
الخارجيــة  لأســواق  للوصــول  العقبــات 
 علــى 

ً
والتعريــف بالمنتــج الوطنــي، مؤكــدا

المنافســة  علــى  الوطنــي  المنتــج  قــدرة 
المشــابهة  المنتجــات  أمــام  والتواجــد 
مــن  بــه  يحظــى  لمــا  األخــرى  الــدول  مــن 
مواصفــات عاليــة وحصولــه علــى شــهادات 

للمواصفــات. العالميــة  الجــودة 
-تعزيز القدرة التنافسية-

رئيــس  نائــب  شــدد  ذاتــه،  األمــر  وحــول 
مجموعــة  شــركة  فــي  اإلدارة  مجلــس 
عربــي القابضــة حامــد البســام علــى ضــرورة 
إلــى  الكويتــي  االقتصــادي  الوضــع  تحــول 
التصديــر وتشــجيع وتعزيــز القــدرة التنافســية 
اإلنتاجيــة  للطاقــة  أفضــل  واســتغال 
التكلفــة  الصناعيــة وزيــادة اإلنتــاج وخفــض 
فــي  هــذا  الصناعيــة؛ حيــث سيســاهم كل 
جديــدة  أســواق  خلــق  محاولــة  تســهيل 

الوطنيــة. للمنتجــات 
وأشارالبســام إلــى ضــرورة اســتفادة الصناعــة 
فيهــا،  المتوافــرة  اإليجابيــات  مــن  الكويتيــة 

المنتــج،  جــودة  رأســها  يأتــي علــى  والتــي 
ودقــة التســليم وااللتــزام بوقــت التعاقــدات 
لتحســين وضعهــا التنافســي فــي األســواق 
عــدد  توافــر  ضــرورة  إلــى   

ً
المختلفــة، الفتــا

مــن العوامــل األخــرى التــي تســاهم فــي 
فــي  الكويتــي  المنتــج  تنافســية  زيــادة 
شــبكة  تحديــث  منهــا  الخارجيــة،  األســواق 
التوزيــع، وتطويــر قطــاع الموانــئ، والبنيــة 
التحتيــة، ومرونــة العمليــات التصنيعيــة، ورفــع 
والمبيعــات،  والتســويق  الكفــاءة  مســتوى 
وإقامــة منطقــة اقتصاديــة حــرة قريبــة مــن 
الموانــئ، وإقامــة المخــازن، ومــا شــابه ذلــك، 
ســفارات  فــي  تجاريــة  مكاتــب  وتأســيس 
دولــة الكويــت فــي الخــارج، وإعطــاء الحوافــز 
والدعــم للمشــاركين فــي المعــارض التجاريــة 

الخارجيــة.
وبيــن البســام أن الجهــات الحكوميــة عليهــا 
مســؤولية توفيــر المعلومــات عــن أســواق 
المشــاركة  وتســهيل  وتنظيــم  الصــادرات، 
برامــج  وتنظيــم  الدوليــة،  المعــارض  فــي 
اإلجــراءات  وتســهيل  متخصصــة،  تدريبيــة 
مــا  واجــراءات  والتأميــن،  والماليــة  التجاريــة 
قبــل الشــحن وبعــده، وتوفيــر المعلومــات 

المجددي:«فتــح أســواق جديــدة ضــرورة 
ملحــة .. وأســواق الــدول العربيــة هــي 
لتشــابه  الكويتــي  للمنتــج  األنســب 

الثقافــات

النقــي: الصناعــة مــن الركائــز األساســية 
ــر جــودة المنتــج  للــدول وتفعيــل وتطوي
مــن أهــم أســباب قيــام اقتصــاد كويتــي 

قــوي ومتطــور
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والفحوصــات  واإلجــراءات  القوانيــن  حــول 
لأســواق  للشــحن  المطلوبــة  والشــهادات 

المســتهدفة.
األسواق العربية

اإلقليمــي  المديــر  قــال  ناحيتــه،  مــن 
قاســم  محمــد  الشــفاء  معجــزة  لشــركة 
الكويتــي  الصناعــي  المنتــج  المجــددي«إن 
دخــول  مــن  تمكنــه  عاليــة  بجــودة  يتميــز 
 
ً
مشــيرا الخارجيــة«،  األســواق  مــن  العديــد 
الخليجيــة والــدول  الــدول  إلــى أن أســواق 
الكويتــي،  للمنتــج  األنســب  هــي  العربيــة 
 إلــى أن األســواق العربيــة تبقــى هــي 

ً
الفتــا

األفضــل للمنتــج الكويتــي لتشــابه الثقافــات 
االســتهاكية والعــادات الغذائيــة، وبالتالــي 
 
ً
وخصوصــا المطلوبــة،  المنتجــات  تشــابه 
 إلــى أن الــدول 

ً
فــي المــواد الغذائية،الفتــا

المحيطــة بالكويــت، مثــل المملكــة العربيــة 
والعــراق  الخليــج،  دول  وبقيــة  الســعودية، 
هــي األنســب لفتــح أســواق جديــدة فيهــا 
قــرب  رأســها  علــى  االعتبــارات،  مــن  لكثيــر 
هــذه الــدول مــن الكويــت ممــا يقلــل تكاليــف 
تحميــل  عــدم  وبالتالــي  النقــل،  عمليــات 
المنتجــات المصــدرة تكاليــف ماليــة جديــدة، 

ووصــول المنتــج إلــى هــذه األســواق بأســعار 
مناســبة يمكــن مــن خالهــا منافســة منتجات 
الــدول األخــرى التــي تصــدر منتجاتهــا إلــى 
الــدول المتقدمــة   

ً
الــدول، وخصوصــا هــذه 

فيهــا  اإلنتــاج  تكلفــة  تكــون  التــي   
ً
صناعيــا

أقــل مــن الكويــت، ومــن ثــم يمكــن تعويــض 
بمحدوديــة  اإلنتــاج  تكلفــة  فــي  الفــارق 

والتصديــر.  النقــل  تكلفــة 
وأوضــح المجــددي أن مــن أهــم األســباب 
للمنتــج  أســواق  فتــح  علــى  تشــجع  التــي 
الكويتــي فــي الــدول المحيطــة، هــو وجــود 
وهــذه  الكويــت  بيــن  كبيــر  تجــاري  تبــادل 
الــدول، فمــن المعــروف أن الكويــت تســتورد 
الغذائيــة والمحاصيــل  المنتجــات  كثيــرا مــن 
وبالتالــي  المحيطــة،  الــدول  مــن  والســلع 
الكويــت،  بيــن  تجــاري  تبــادل  عمــل  يمكــن 
وهــذه الــدول بــأن تســتورد الكويــت من هذه 
إليهــا  وتصــدر  المذكــورة،  المنتجــات  الــدول 
ــات  ــع اتفاقي ــة، ويمكــن توقي منتجــات صناعي
ــات  ــادل تجــاري فــي هــذا الشــأن، واتفاقي تب
أخــرى مــن شــأنها تســهيل عمليــات التصديــر 
واالســتيراد لــكا الجانبيــن، مؤكدا أن التوســع 

بالكويــت  المحيطــة  الــدول  أســواق  فــي 
يســاهم بشــكل كبيــر فــي توســيع أعمــال 
ويســاعدها  الكويتيــة  الصناعيــة  الشــركات 
 فــي زيــادة أرباحهــا، ومــن ثــم يمكنهــا 

ً
أيضــا

األربــاح  هــذه  مــن  االســتفادة   
ً
مســتقبا

أحــدث  واســتخدام  أعمالهــا،  تطويــر  فــي 
يؤهلهــا  ممــا   ،

ً
عالميــا الصناعــة  تكنولوجيــا 

للمنافســة فــي أســواق خارجيــة أخــرى فــي 
دول الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا، وقــد 
إلــى األســواق  الوصــول  إلــى  األمــر  يصــل 
انتشــار  وتحقيــق  واألوروبيــة،  اآلســيوية 
وجــه  وإبــراز  الكويتــي،  للمنتــج  تســويقي 
الكويــت الصناعــي، وقــدرة المنتــج الكويتــي 

.
ً
 وعالميــا

ً
إقليميــا المنافســة  علــى 

الــذي  المتميــز  بالــدور  المجــددي  وأشــاد 
يقــوم بــه قطــاع الصــادرات الصناعيــة فــي 
أنــه  إلــى   

ً
الفتــا للصناعــة،  العامــة  الهيئــة 

ــادة حجــم الصــادرات   حثيثــة لزي
ً
يبــذل جهــودا

جديــدة  أســواق  وفتــح  الكويتيــة  الصناعيــة 
للمنتجــات الصناعيــة الكويتيــة وتوفيــر فــرص 
مــن  الخارجيــة  المعــارض  فــي  للمشــاركة 
خال تذليل كل العقبات للوصول لأســواق 
مــن  الوطنــي  بالمنتــج  والتعريــف  الخارجيــة 

فــي  المشــاركة  المطيــري:  ناصــر 
المعــارض الخارجيــة يســاهم فــي تطويــر 
كمصــدر  الكويتــي  الصناعــة  قطــاع 

األخــرى القطاعــات  مثــل  للدخــل 

البســام: ضــرورة التحــول إلــى التصديــر 
التنافســية  القــدرة  وتعزيــز  وتشــجيع 
اإلنتاجيــة  للطاقــة  أفضــل  واســتغال 

عيــة لصنا ا

محمــد العجمــي: هيئــة الصناعــة تقــدم 
الكويتيــة  الصناعيــة  للشــركات  الدعــم 
فــي  إمكانياتهــا  تعزيــز  مــن  لتتمكــن 

التصديــر
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ــر مــن معــرض صناعــي  المشــاركة فــي أكث
المعــارض  تعــد  حيــث  الــدول؛  هــذه  فــي 
الصناعيــة المــرآة التــي تعكــس اإلمكانيــات 
الصناعيــة لــكل دولــة، وهــي مــن األدوات 
والتعريــف  المنتــج  تســويق  فــي  المهمــة 
ــي،  ــى المســتويين اإلقليمــي والدول ــه عل ب
 مــن ذلــك شــاركت منتصــف العــام 

ً
وانطاقــا

2016 فــي معــرض »بروجكــت قطــر 2016«.
إلــى  تهــدف  أنهــا  الصناعــة  هيئــة  وأكــدت 
الكويتيــة  الصناعيــة  الصــادرات  حجــم  زيــادة 
الخارجيــة،  المعــارض  فــي  المشــاركة  عبــر 
وأنهــا تحــرص علــى دعــم المصانــع الكويتيــة 
الخارجيــة  المعــارض  فــي  للمشــاركة 
ــادة حجــم الصــادرات،  المتخصصــة، بهــدف زي
دخــل  مصــادر  وزيــادة  بنمــو  والمســاهمة 

للشــباب. عمــل  فــرص  وتوفيــر  الدولــة، 
معرض "هوتيل شو"

للصناعــة  العامــة  الهيئــة  شــاركت  كمــا 
العــام  مــن  ســبتمبر  شــهر  منتصــف  خــال 
الفندقــة  معــرض  فــي  الماضــي)2017(، 
العالمــي "هوتيــل شــو" فــي إمــارة دبــي". 
تــدرس بعــض  أنهــا  الهيئــة حينهــا  وأكــدت 
المنتجــات  لتســويق  اإلقليميــة  األســواق 
الكويتيــة فيهــا، فــي ضوء ما يتميــز به المنتج 

مناســبين.  وســعر  جــودة  مــن  الكويتــي 
لشــؤون  العــام  المديــر  نائــب  وقــال  
الهيئــة  فــي  الصناعيــة  الصــادرات  تنميــة 
"إن  المعــرض  خــال  العجمــي  محمــد 
الصناعيــة  للشــركات  الدعــم  تقــدم  الهيئــة 
الكويتيــة لتتمكــن مــن تعزيــز إمكانياتهــا فــي 
 إلــى أن الصناعــة الكويتيــة 

ً
التصديــر". الفتــا

ــر لمــا تتمتــع بــه مــن  تاقــي استحســان كبي
أن   

ً
معتبــرا عاليــة،  جــودة  ذات  مواصفــات 

ــة فــي المعــارض  مشــاركة الصناعــة الكويتي
الصناعــة  لدخــول  فرصــة  يعــد  الخارجيــة 
 
ً
الفتــا العالميــة،  األســواق  إلــى  الكويتيــة 

فــي  تســاهم  المعــارض  هــذه  أن  إلــى 
إلــى  إضافــة  الوطنــي،  المنتــج  تســويق 
عقــد العديــد مــن المفاوضــات واالتفاقيــات 
ــة مــع  ــة الكويتي ــة للشــركات الصناعي المبدئي
بعــض المســتثمرين المشــاركين فــي هــذه 

المعــارض.
ــة  ــج والفــرص التصديري ــر إدارة التروي أمــا مدي
ناصــر  للصناعــة  العامــة  الهيئــة  لــدى 
المطيــري، فقــد أكــد أن مشــاركة الكويــت 
فــي المعــارض اإلقليميــة والعالميــة يســاهم 
الكويتــي  الصناعــة  قطــاع  تطويــر  فــي 
كمصــدر للدخــل مثــل القطاعــات األخــرى، 
إلــى أن   

ً
النفطــي، الفتــا القطــاع  وأهمهــا 

فــي  تســاهم  المعــارض  فــي  المشــاركة 
العالمييــن  والمســتثمرين  الــزوار  تعريــف 
يتمتــع  الــذي  الكويتــي  الصناعــي  بالمنتــج 
يفتــح  العالميــة مــا  القياســية  بالمواصفــات 
المجــال لتعزيــز التعــاون الصناعــي والتجــاري 
 
ً
بيــن الكويــت وباقــي دول العالــم، مؤكــدا
علــى  الكويتــي  الصناعــي  القطــاع  قــدرة 
عمــل  فــرص  وتوفيــر  االقتصــاد  تعزيــز 
الكبيــرة  الهيئــة  جهــود   

ً
مثمنــا للكويتييــن، 

تخصيــص  عبــر  الصناعــي  القطــاع  لدعــم 
األراضــي الصناعيــة وتوفيــر الدعــم المالــي 

واإلداري.
وكانــت 6 شــركات صناعيــة كويتيــة شــاركت 
بدبــي  العالمــي  الفندقــة  معــرض  فــي 
مطاحــن  شــركة  وهــي  شــو"،  "هوتيــل 
الكويتيــة، شــركة األلبــان  الدقيــق والمخابــز 
دي"،  دي  "كــي  الدنماركيــة  الكويتيــة 
الغذائيــة،  للصناعــات  الكويتيــة  الشــركة 
الشــركة الكويتيــة لصناعــة مــواد التغليــف، 
ومصنــع  الشــرهان،  "صناعــات  شــركة 

للســجاد. "يوريــكان" 
- الصادرات في 2017 -

مطلــع  نشــرت  حديثــة  إحصائيــات  وفــق 
العــام الحالــي )2018( فــإن جملــة الصــادرات 
 2017 عــام  بدايــة  منــذ  المنشــأ  الكويتيــة 
حتــى شــهر نوفمبــر منــه، بلغــت نحــو 120.9 
مليــون دينــار موزعــة علــى الــدول العربيــة 

العالــم. وبقيــة 
تراجــع  اإلحصائيــة  هــذه  فــي  والافــت 
العــام  خــال  المنشــأ  الكويتيــة  الصــادرات 
بلغــت  الــذي   2016 بالعــام  مقارنــة   ،2017
فيــه نحــو 191.2 مليــون دينــار، مــع الوضــع 
 2017 للعــام  االحصائيــة  أن  االعتبــار   فــي 

الدولــة،  مصــادر  وزيــادة  نمــو  زيــادة  أجــل 
الدخــل،  مصــادر  تنويــع  فــي  واإلســهام 

للشــباب. عمــل  فــرص  وتوفيــر 
زيادة معدل النمو لـ 8.3 %

أهميــة  للصناعــة  العامــة  الهيئــة  تــدرك 
الصناعــة ودورهــا فــي تنويــع مصــادر الدخــل 
وخطــط  تصــورات  وضعــت  وقــد  للبــاد، 
ــادة معــدل نمــو القطــاع الصناعــي إلــى  لزي
، وتســتهدف »هيئــة الصناعــة« 

ً
%8.3 ســنويا

مــن )االســتراتيجية الصناعيــة لدولــة الكويــت 
الخــاص  القطــاع  مســاهمة  زيــادة   )2035
فــي االســتثمار الصناعــي الوطنــي، والحــد 
ــة،  ــة كثيفــة العمال مــن األنشــطة االقتصادي
االســتثمارات  ذات  األنشــطة  وتشــجيع 

العاليــة.
أهــداف  تحقيــق  علــى  الهيئــة  وتعمــل 
تغييــرات  إلــى  تفضــي  اقتصاديــة  تنمويــة 
الصناعــي  الناتــج  هيــكل  فــي  ملموســة 
للقطــاع  الحقيقــي  النمــو  معــدل  وزيــادة 

.
ً
ســنويا  %  8.3 ليبلــغ 

 وأكــدت الهيئــة أن األهــداف االســتراتيجية 
بالخطــة  المدرجــة  بالمشــاريع  المرتبطــة 
ــادة معــدالت نمــو  ــى زي ــة تهــدف إل اإلنمائي
 
ً
مهمــا  

ً
رافــدا ليكــون  الصناعــي  القطــاع 

 مــن مصــادر زيــادة الدخــل الوطنــي، 
ً
ومصــدرا

كفاءتــه،  ورفــع  القطــاع  هيكلــة  وإعــادة 
دور  تعزيــز  علــى  تعمــل  أنهــا  مؤكــدة 
مســاهمتها  وزيــادة  الصغيــرة  المشــروعات 
علــى  عــاوة  الصناعــي،  النشــاط  فــي 
النفطيــة  غيــر  الصناعيــة  الصــادرات  تنميــة 
ــع هيكلتهــا لتحقيــق أهــداف االقتصــاد  وتنوي

الوطنــي.
-تسويق المنتجات الصناعية-

الصناعيــة  للمنتجــات  الترويــج  ولزيــادة 
لهــا  متعــددة  أســواق  وفتــح  الكويتيــة، 
مثــل  اإلقليمــي،  المحيــط  فــي   

ً
خصوصــا

الخليجــي، والعــراق،  التعــاون  دول مجلــس 
األقــرب  هــي  الــدول  هــذه  باعتبــار  وإيــران 
جغرافيــا للكويــت، وتتمتــع بكثافــة ســكانية 
عاليــة وأســواق كبيــرة، حرصــت الهيئــة العامــة 
علــى  الماضييــن  العاميــن  خــال  للصناعــة 
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ــي  ــم تذكــر إجمال ــث ل  فقــط، حي
ً
لـــ 11 شــهرا

الصــادرات لشــهر ديســمبر، ولــو افترضنــا أن 
إجمالــي الصــادرات لشــهر ديســمبر معــادل 
)نحــو  نوفمبــر  فــي شــهر  لنفــس قيمتهــا 
ســيكون   ،

ً
قليــا تزيــد  أو  دينــار(،  ماييــن   8

 
ً
كامــا  2017 للعــام  الصــادرات  إجمالــي 
مــا يقــارب مــن 130 مليــون دينــار، وهــو مــا 
يعنــي تراجــع الصــادرات الكويتيــة بنحــو 61 

دينــار.  مليــون 
المنشــأ  الكويتيــة  الصــادرات  وبلغــت جملــة 
تقريــر  نوفمبــر 2017 )حســب  خــال شــهر 
وزارة التجــارة والصناعــة( نحــو 8 ماييــن دينــار؛ 
إذ كان نصيــب الصــادرات للــدول العربيــة نحــو 
ــار محققــة نســبة تقــدر بنحــو  5 ماييــن دين
العالــم دول  بقيــة  نســبة  وبلغــت   ،%  62 

 3 بنحــو  تقــدر  صــادرات  ُمحققــة   %  38  
مقدمــة  العــراق  واحتلــت  دينــار.  ماييــن 
محققــة  نوفمبــر،  فــي  العربيــة  الــدول 
ــار بنســبة  صــادرات تقــدر بنحــو 3 ماييــن دين
الصــادرات  تقــدر بنحــو %56 مــن إجمالــي 
إلــى الــدول العربيــة، وبلغــت جملــة الصادرات 
أكتوبــر مــن  المنشــأ خــال شــهر  الكويتيــة 
العــام 2017 نحــو 13 مليــون دينــار، موزعــة 
العالــم،  العربيــة وبقيــة دول  الــدول  علــى 
خــال  الصــادرات  جملــة  بلغــت  حيــن  فــي 
ســبتمبر نحــو 7 ماييــن دينــار، وبلغــت جملــة 
نحــو  أغســطس  شــهر  خــال  الصــادرات 
13 مليــون دينــار، فــي حيــن بلغــت نحــو 11 
جملــة  وكانــت  يوليــو،  شــهر  فــي   

ً
مليونــا

الصــادرات الكويتيــة المنشــأ خــال يونيــو نحــو 
دينــار.  8 ماييــن 

الصــادرات  جملــة  أن  اإلحصائيــة  وأوضحــت 
الكويتيــة المنشــأ خــال شــهر مايــو بلغــت 10 
ماييــن دينــار، وبلغــت وســجلت خــال شــهر 
أبريــل 12 مليــون دينــار، بينمــا بلغــت خــال 
ــار، فــي  ــن دين شــهر مــارس نحــو 8.15 مايي
حيــن بلغــت خــال شــهر فبرايــر 9.7 ماييــن 
ــار، أمــا فــي ينايــر فقــد بلغــت نحــو 13.4  دين

.
ً
ــا مليون

المــواد  أهــم  فــإن  اإلحصائيــة  وحســب 
المصــدرة إلــى الــدول العربيــة أكيــاس ورقية، 

أصــواف وأليــاف زجاجيــة، عبــوات باســتيكية، 
ــات باســتيكية، منتجــات  بولــي إيثيليــن، حبيب
باســتيكية،  أنابيــب  حلويــات،  زيــوت،  ألبــان، 
علــب كرتــون فارغة، روالت باســتيك، قناني 
ســائل،  أوكســجين  نابكــن،  ورق  زجاجيــة، 
ــر، نيتروجيــن ســائل، مطاحــن، صناديــق  عصائ
كرتــون فارغــة، عــازل صــوف صخــري، أطبــاق 

فــوم فارغــة.
أسباب تباطؤ التصدير خال 2017

ــر خــال  ــر تباطــؤ حركــة التصدي أرجعــت تقاري
 لتأثرهــا بالقــرار الحكومــي 

ً
العــام 2017، نظــرا

بخصــم مقــدار الدعــم الحكومــي مــن قيمــة 
المــواد التــي تصــدر إلــى الخــارج علــى أن 
المختصــة،  للجهــات  فــوري  بشــكل  دفــع 

ُ
ت

بوقــف  األخيــر  النفــط  وزارة  قــرار  وكذلــك 
يدخــل  التــي  الكويتيــة  المنتجــات  تصديــر 
ضمــن مكوناتهــا منتــج الكيروســين إال بعــد 
 
ً
اســتيفاء عــدد مــن الشــروط، وذلــك ضمانــا

للمــواد  الحكومــي  الدعــم  تســرب  لعــدم 
الخــارج. إلــى  البتروليــة 

وزودت وزارة النفــط الهيئــة العامــة للصناعــة 
بكشــف يتضمــن القوائــم الحاليــة بالمنتجــات 
المصنعــة مــن الشــركات والمصانــع التــي تم 
فحصهــا، وتحتــوي علــى نســب كانــت تقــل 
عــن أو تفــوق 10 % مــن منتــج الكيروســين، 
كمــا تــم تزويــد الهيئــة العامة للصناعة بســعر 
التحاســب بصفــة شــهرية وقائمــة بالمختبرات 
لعمليــة  والمعتمــدة  المتخصصــة  العالميــة 

.
ً
فحــص المنتجــات مســتقبا

ويأتــي الحظــر بنــاًء علــى قــراٍر وزاري ينــص 
علــى »حظــر تصديــر أو إعــادة تصديــر الســلع 
 مــع الكيروســين، 

ً
والمنتجــات المصنعــة محليــا

كاألصبــاغ والمنظفــات والمذيبــات العضويــة 
نســبة  تجــاوزت  حــال  البــاد  خــارج  إلــى 
فــي  المســتخدم  المدعــوم  الكيروســين 
اإلنتــاج 10 % مــن مكوناتهــا. وحــدد القــرار 
اســتثناءات تتيــح المجــال أمــام المؤسســات 
التجاريــة والشــركات واألفــراد تصديــر هــذه 
الجمركــي  البيــان  تقديــم  بشــرط  الســلع 
إيضــاح  مــع  تصديرهــا  المطلــوب  للســلع 
نســبة الكيروســين المســتخدم فــي إنتاجهــا، 
ومبالــغ الدعــم المقــدم عنهــا مــن الدولــة 
التــي ســيلتزم المصــدر بردهــا إلــى مؤسســة 
تعهــد  تقديــم  مــع  الكويتيــة،  البتــرول 
صــدور  فــور  المذكــور  الدعــم  مقابــل  بــرد 
الشــحن. وقبــل  التصديــر  علــى  الموافقــة 

والكشــف عــن مــدى مطابقتهــا للمواصفات 
ــة  ــة واإلجــراءات القانوني والمقاييــس العالمي
األوروبيــة،  األســواق  لدخــول  واإلداريــة 
وانتهــت الدراســة بتحديد قطاعــات المنتجات 
الكويتيــة المرشــحة لدخــول تلــك األســواق، 
أداء  لرفــع  واضحــة  اســتراتيجيات  واقترحــت 
وكفــاءة القطــاع الصناعــي الكويتــي، وتأمــل 
المصانــع  تســتفيد  أن  الصناعــة«  »هيئــة 
الكويتيــة مــن نتائــج ومخرجــات هــذه الدراســة 
أداء  برفــع  الخاصــة  التوصيــات  وتطبيــق 

المصنــع. المنتــج وكفــاءة 
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ينتجهــا  التــي  »أكواكــول«  ميــاه  تعــد       
إحــدى  الميــاه  لتعبئــة  »أنجالــي«  مصنــع 
أفضــل ميــاه الشــرب علــى اإلطــاق بفضــل 
تركيبــة الميــاه الفريــدة والمميــزة باحتوائهــا 
التــي  الضروريــة  المعــادن  تــوازن  علــى 
يحتاجهــا الجســم، والتــي تعطــي إحســاس 
االرتــواء المنعــش ليضمــن المزيــج الصحيــح 
بأنهــا ميــاه  الطعــم والجــودة، وتتميــز  مــن 
النخفــاض   

ً
نظــرا للجســم  مفيــدة  صحيــة 

معــدل الصوديــوم فيهــا، وخلوهــا مــن مــادة 
الضــارة. »البروميــت« 

ويؤكــد مديــر عــام مصنــع أكــوا كــول لميــاه 
أروى  شــركة  أن  الصالــح  طــارق  الشــرب 
ــي  ــج للتجــارة العامــة والمقــاوالت، والت الخلي
بــدأت بمزاولــة نشــاطها التجــاري فــي تلــك 
مــن  واحــدة  هــي   ،1992 عــام  الصناعــة 
الشــركات الرائــدة فــي دولــة الكويــت فــي 
مجــال تعبئــة ميــاه الشــرب النقيــة، كمــا أنهــا 
تعــد أول مــن أدخــل منتــج عبــوات الميــاه 
ــر  ــى الســوق الكويتــي عب ــون إل حجــم 5 غال

»أكواكــول«. التجاريــة  عامتهــا 

ثقــة  اكتســبت  قــد  الشــركة  أن  ويضيــف: 
الماضيــة  األعــوام  طــوال  العمــاء  آالف 

بــات  الــذي  »أكواكــول”  منتجهــا  بفضــل 
عامــة تجاريــة شــهيرة ليــس فــي الكويــت 
وذلــك  العربــي،  والخليــج  بــل  فحســب 
وجــودة  الكفــاءة  معاييــر  بأعلــى  اللتزامهــا 
الخدمــة التــي فرضــت والء واحتــرام عمائهــا 

منتجاتهــا.  تجــاه  الكــرام 

الرؤية والرسالة

الشــركة  رؤيــة  أن  إلــى  الصالــح  ويشــير 
بشــكل  الســعي  علــى  تقــوم  األساســية 
دائــم إلــى تحقيــق النمــو المســتمر وتطويــر 
أعمالهــا  بشــركاء  االســتراتيجية  العاقــة 
لموظفيهــا،  متطــورة  عمــل  بيئــة  وضمــان 
أن  إلــى  رســالتها  خــال  مــن  تهــدف  فيمــا 
 
ً
وســاما »أكواكــول«  منتــج  جــودة  تصبــح 

تفتخــر بــه الشــركة، وعامــة فارقــة تمّيزهــا 
فــي ســوق الميــاه المعبــأة مــن خــال أداء 
فعــال لمصنــع قــادر علــى التطــور والنمــو.

األهداف

أمــا عــن أهدافهــا فقــال: إن الشــركة تطمــح 
فــي أن تصبــح ميــاه »أكواكــول« الخيار األول 
للمســتهلك، وذلــك بتزويــد الســوق الكويتــي 
للمعاييــر   

ً
طبقــا نقيــة  معبــأة  شــرب  بميــاه 

المســتهلكين  حاجــات  وتلبــي  العالميــة، 
جــودة  ذات  صحيــة  نقيــة  لميــاه  المتزايــدة 
منتجــات  بتقديــم  العمــاء  وإرضــاء  عاليــة، 
أينمــا  إليهــم  والوصــول  عاليــة  جــودة  ذات 

كانــوا.

واكــد علــى أن مصنــع »أكواكــول« لتعبئــة 

»أكواكول«
مياه معدنية تتسم بتوازن 

المعادن الضرورية لجسم اإلنسان
حاصلة على جائزة الطعم األفضل من معهد الذوق والجودة العالمي لعامي 2016 و 2017

خاص - الصناعة والتنمية:

الصالــح: شــركة أروى الخليــج 
والمقــاوالت  العامــة  للتجــارة 
اكتســبت ثقــة آالف العمــاء 
»أكواكــول”  منتجهــا  بفضــل 

فــي الخليــج العربــي كلــه.
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بمنطقــة  الكائــن  النقيــة  الشــرب  ميــاه 
الصليبيــة الصناعيــة يضــم أحــدث مــا توصلــت 
الميــاه  لتعبئــة  الحديثــة  التكنولوجيــا  إليــه 
تــم  كمــا  عالميــة،  جــودة  بمعاييــر  النقيــة 
الميــاه،  لتنقيــة  وحــدة  بأحــدث  تزويــده 
وذلــك لضمــان خلــو منتجــات أكواكــول مــن 
تــوازن  ولضمــان  الضــارة،  البروميــت  مــادة 
ــة لجســم  ــل للمعــادن والعناصــر الضروري أمث
»أكواكــول«  مصنــع  أن  موضحــا  اإلنســان، 
يحــرص دائمــا علــى تطويــر قدراتــه الفنيــة 
للصحــة  العالميــة  المعايــر  وفــق  والتقنيــة 

والبيئــة. والســامة 

سياسة الجودة

برامــج  بتطبيــق  )الكويــت(  أكواكــول  تلتــزم 
ــا 

ً
وفق الغذائيــة  الســامة  وممارســات 

22000:2005 اآليــزو  نظــام   لمتطلبــات 
)نظــام إدارة الســامة الغذائيــة( فــي جميــع 
التصنيعيــة،  والعمليــات  العمــل  أماكــن 
وذلــك لضمــان ســامة المنتجــات للعمــاء 
ــم دعــم هــذه السياســة  والمســتهلكين، ويت
الغايــات  و  األهــداف  وضــع  خــال  مــن 
حصلــت  كمــا  والتطبيــق،  للقيــاس  القابلــة 
 علــى شــهادة )آيــزو 14000( الخاصــة 

ً
مؤخــرا

بالبيئــة، فيمــا تخطــط خــال العــام الحالــي 
  9001 الجــودة  شــهادات  علــى  للحصــول 
و)آيــزو 18000( الخاصــة بالســامة المهنيــة، 
أي أنــه بنهايــة الســنة الحاليــة 2018 ســيكون 
لدينــا أربــع شــهادات آيــزو تختــص بالجــودة 

والبيئيــة. المهنيــة  والســامة 

معايير السامة والجودة
ملتزمــة  فالشــركة  السياســة  لهــذه  وفقــا 

التاليــة: بالمعاييــر 
ملتــزم 	  أكواكــول  ميــاه  مصنــع 

والخدمــات  المنتجــات  بتقديــم 
العمــاء  احتياجــات  تلبــي  التــي 
والمســتهلكين، وتوفــر لهــم التغذيــة 
الســليمة مــن أجــل الفــوز بثقتهــم 

رهــم. وخيا
ملتــزم 	  أكواكــول  ميــاه  مصنــع 

متوافقــة  آمنــة  منتجــات  بتوريــد 
التنظيميــة  المتطلبــات  جميــع  مــع 
تضمــن  والتــي  بهــا  المعمــول 

األغذيــة. ســامة 
يســعى 	  أكواكــول  ميــاه  مصنــع 

مــن  الخلــو  ســلوك  إلــى  دائمــا 
العيــوب وعــدم الهــدر فــي كل مــا 

نقــوم بــه مــن خــال تبنــي ثقافــة 
المســتمر. التحســين 

مختلــف 	  فــي  العامليــن  جميــع 
أكواكــول  ميــاه  مصنــع  أقســام 
عــن  كاملــة  مســؤولية  مســؤولون 
والقواعــد  بالمبــادئ  التمســك 
والتعليمــات اإللزاميــة للحفــاظ علــى 
عليهــا  المتفــق  الجــودة  معاييــر 
وتحســينها باســتمرار، والجــودة هــي 

الجميــع. التــزام 
قابلــة 	  وغايــات  أهــداف  وضــع 

للقيــاس وذلــك لضمــان التحســينات 
لتحقيــق  تهــدف  التــي  المســتمرة 

والســامة. الجــودة  سياســة 
لجميــع 	  السياســة  هــذه  نشــر 

المعنيــة. واألطــراف  العامليــن 
سياســة 	  ألهــداف  الوعــي  خلــق 

الجــودة والســامة وذلــك مــن خــال 
التدريب المســتمر لجميع الموظفين 
فــي  مســتوياتهم  مختلــف  علــى 
مصنــع أنجالــي لتعبئــة ميــاه الشــرب 

النقيــة – أكواكــول .
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المنافسة	 
وفيمــا يتعلــق بالمنافســة فــي ســوق الميــاه 
عــدة  هنــاك  إن  الصالــح:  قــال  بالكويــت 
مصانــع إلنتــاج الميــاه فــي الكويــت تتنافــس 
والخدمــات  واألســعار  بالجــودة  بينهــا  فيمــا 
المصانــع،  مــن  مصنــع  كل  يقدمهــا  التــي 
: أن المنافســة بيــن هــذه المصانــع 

ً
مضيفــا

الســعودية  منعــت  عندمــا  احتدمــت  قــد 
مصانعهــا مــن تصديــر الميــاه للخــارج علــى 
يجــب  قوميــة  ثــروة  تعــد  الميــاه  أن  اعتبــار 
الحفــاظ عليهــا، األمــر الــذي أعطــى للمنتــج 
المحلــي فرصــة فــي الحصــول علــى حصــة 
 أنــه مــا زال هنــاك 

ً
أكبــر مــن الســوق، علمــا

ميــاه مســتوردة تصــل مــن تركيــا واألردن .. 
وغيرهــا مــن الــدول، لكنهــا غيــر قــادرة علــى 
 بســبب ارتفــاع أســعارها مــن 

ً
المنافســة محليــا

جهــة، وعــدم تميزهــا عــن المنتــج المحلــي 
فيمــا يتعلــق بمســتوى الجــودة.

المشاكل والمعوقات

وحــول أهــم المشــاكل التــي يعانــي منهــا 
مصنــع الشــركة أفــاد الصالــح بــأن مشــكلة 
المشــكلة  تبقــى هــي  الصناعيــة  األراضــي 
الكبــرى التــي تواجــه قطــاع الصناعــة بشــكل 

عــام.

اإلنجازات والجوائز

مــن  العديــد  »أكواكــول«  ميــاه  حققــت 
أكواكــول«  »ميــاه  حصلــت  كمــا  اإلنجــازات، 
علــى جائــزة الطعــم األفضــل مــن معهــد 
فــي   iTQi العالمــي  والجــودة  الــذوق 
بلجيــكا لعامــي 2016 و 2017  بروكســل – 
ــد  ــراف دولــي فري علــى التوالــي، وهــي اعت
علــى جــودة طعــم ميــاه أكواكــول. وقــد 
اجتمــع  بعدمــا  والشــهادة  الجائــزة  منحــت 
األوروبييــن  الطهــاة  كبــار  مــن   120 رأي 
ميــاه  جــودة طعــم  علــى  الطعــم  وخبــراء 
أكواكــول. وجديــر بالذكــر أن تقييــم منتجــات 

المتســابقين يخضــع لعمليــة تحليــل حســية 
التــام. الحيــاد  تضمــن  صارمــة 

فريق العمل

ــق إداري  ــة أكواكــول فري يعمــل تحــت مظل
المهنييــن،  مــن  ومبيعــات  وفنــي  ومالــي 
العمليــة  والخبــرات  االختصــاص  وأصحــاب 
والمحترفيــن الذيــن يتبنــون بشــكل جماعــي 
كمــا  الوظيفيــة،  القيــم  مــن  فريــدا  مزيجــا 
رؤيــة  تحويــل  فــي  أساســيا  دورا  لعبــوا 
الشــركة ورســالتها إلــى واقــع، حيــث يلعــب 
هــذا الفريــق دوًرا محورًيــا في اإلشــراف على 
اليوميــة وترســيخ ريــادة الشــركة  العمليــات 
الميــاه  فــي مجــال تنقيــة وتعبئــة وتوزيــع 
فــي الخليــج العربــي، فلــكل قســم داخــل 
الشــركة دور حيــوي وفعــال فــي تطويرهــا 
وفــق نظــام عمــل دقيــق ومحــدد ومراقــب 
بأحــدث مــا توصلــت إليــه التكنولوجيــا، وذلــك 
الشــركة  لمعاييــر  الصــارم  االمتثــال  لضمــان 
أكثــر  خدمــات  ولتقديــم  عمائهــا  تجــاه 

شــفافية.

أسطول التوصيل

الخدمــة  مــن  مســتويات  أعلــى  ولتقديــم 
الســريعة يعمــل تحــت مظلــة »أكواكــول” 
أســطول شــاحنات لتوصيــل العبــوات للمنــازل 
وســيارات مختلفــة األحجــام تغطــي جميــع 
الشــركة  تقــوم  كمــا  الكويــت،  مناطــق 
مجانــا،  للمنــازل  التوصيــل  خدمــة  بتقديــم 
وصــول  »أكواكــول”  ميــاه  تضمــن  وبذلــك 

أنقــى ميــاه شــرب لبــاب البيــت.

الحــرص  دائــم  »أكواكــول«  مصنــع 
علــى تطويــر قدراتــه الفنيــة والتقنيــة 
للصحــة  العالميــة  المعايــر  وفــق 

والبيئــة والســامة 
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     فى البداية شدد مدير عام الهيئة العامة 
علــى  العجيــل  د.ناصــر  األســبق  للصناعــة 
والوســائل  الصناعــة  آليــات  تطويــر  أهميــة 
المســتخدمة في إنتــاج الصناعــات، مشــيرا 
إلــى أن الهيئــة ومنــذ تأسيســها دأبــت علــى 
علــى  المصنعيــن  وحــث  المصانــع،  توعيــة 
ظــل  فــي  الســيما  التكنولوجيــا  اســتحداث 
التطــورات الســريعة التــي يشــهدها القطــاع 

الصناعــي فــي الــدول األجنبيــة .
المصانــع  جميــع  علــى  يجــب   « وأضــاف: 
بذاتــه  تخصيــص قســم مســتقل  الكويتيــة 
إلجــراء البحــوث ودراســة ســبل تطويــر المنتــج 
ســواء علــى صعيــد التعبئــة أو التســويق ، 
ــع أن ترصــد وتضــع  كمــا يجــب علــى المصان
ــان فوائــده  ــا لقيــاس جــودة المنتــج وبي أبحاث
المحلــي  الســوق  لــه فــي  الترويــج  وآليــات 
إلــى ضــرورة  الخارجيــة, مشــيرا  أو األســواق 
فــى  التكنولوجيــا  اســتخدام  علــى  التركيــز 
عمليــات عــرض المنتــج بهــدف لفــت انتبــاه 

     أجمــع عــدد مــن الخبــراء ومســؤولي القطــاع الصناعــي علــى أن التكنولوجيــا الحديثــة باتــت أســاس المنظومــة الصناعيــة ســواء لتحســين 
المنتــج  وزيــادة الطاقــة اإلنتاجيــة أو لتطويــر عمليــة التســويق, وأشــاروا إلــى أن إدراج التكنولوجيــا لتعزيــز العاقــة بيــن الهيئــة العامــة للصناعــة 
ــة الدعــم الحكومــى  ــم , ودعــا بعضهــم إلــى أهمي ــة فــي العال ــات أمــرا مهمــا، الســيما فــي ظــل التطــورات الحادث والمنشــآت الصناعــة ب
ــراء خــال التحقيــق  ــدا مــن الحمايــة للمنتــج الوطنــي, وتطــرق الخب ــرة المنافســة الخارجيــة، مــا يتطلــب مزي المقــدم الســيما مــع تنامــي وتي

التالــي إلــى أهميــة اســتخدام التكنولوجيــا ودورهــا فــي ازدهــار الصناعــة وحمايــة المصنعيــن فإلــى التفاصيــل:

. المســتهلك 
علــى  القائميــن  العجيــل  د.  طالــب  كمــا 
المصانــع اســتقطاب التكنولوجيــا المتطــورة 
واألقــل  البيئــة  علــى  وضــررا  تلويثــا  األقــل 
حجمــا واألكثــر إنتاجيــة، والبحــث عــن الخبــرات 
وشــرق  أوروبــا  دول  جميــع  مــن  النــادرة 
آســيا وغيرهــا  واســتيراد  كل مــا هــو جديــد 
حــث  كمــا  الصناعــة,  عالــم  فــي  ومتقــدم 
ذات  العمالــة  اســتقدام  علــى  الصناعييــن 

العاليــة. الخبــرات 
وأضــاف قائــا: » لقــد ســعت الهيئــة إلــى 
إدخــال مشــروع الـ)جــي بي إس ( الــذي 
بيــن الهيئــة والمصانــع عــن  يعمــل كرابــط 
طريــق األقمــار الصناعيــة؛ حيــث كان الهــدف 
لتعزيــز  ســبل  إيجــاد  المشــروع  هــذا  مــن 
التواصــل بيــن الطرفيــن والتفتيــش ومراقبــة 
الحيــة،   الكاميــرات  طريــق  عــن  المصانــع 
المشــروع,  يكتمــل  لــم  لأســف  ولكــن  
مشــيرا إلــى ضــرورة تفعيــل أقســام وإدارات 

الــذكاء الصناعــي فــي الجامعــات والكليــات 
تعزيــز  ضــرورة  علــى  مشــددا  المتخصصــة, 
االهتمــام بالتخصصــات التكنولوجيــة النــادرة 
الماديــة والبشــرية, كمــا يجــب زيــادة مخرجــات 
الســيما  الكمبيوتــر،  هندســة  مــن  التعليــم 
إلــى  المجتمــع  أغلبيــة  اتجــاه  ظــل  فــي 
ووســائل  الحديثــة  التكنولوجيــا  اســتخدام 

 . االجتماعــي  التواصــل 

دراسة المبادرات
      مــن جانبــه قــال رئيــس مجلــس إدارة 
الحفــازة  المــواد  الكويتيــة لصناعــة  الشــركة 
دكتــور ســعد الديــن عكاشــة: إن المصانــع 
وتســعى  كبيــر،  بشــكل  متطــورة  الكويتيــة 
دائمــا إلــى اســتحداث التكنولوجيــا المتطــورة 
التــي تســاند اإلنتــاج فــإذا عقدنــا مقارنــة بيــن 
المنظومــة الصناعيــة فــي الحاضــر والماضــي 
نجــد أن المصانــع الكويتيــة حققــت تقدمــا 
ــان  ــة يشــار إليهــا بالبن ملحوظــا ونجاحــات جلي

خاص- الصناعة والتنمية:
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ــى  ــة , مشــيرا إل فــي كل المحافــل اإلقليمي
أن العالــم برمتــه منظومــة واحــدة يصعــب 
التطــورات  فــإن  ولهــذا  بســهولة،  فصلهــا 
الحادثــة فــي المجتمعــات الصناعيــة الكبــرى 
المجــاورة  الــدول  علــى  إيجابيــا  تنعكــس 
األخــرى التــي ال تســتطيع العمــل منفــردة .
المعلومــات  بنظــم  د.عكاشــة  واستشــهد 
فــى  اســتحدثت  التــى  والتكنولوجيــا 
الحســابات واالنتــاج  داخــل المصانــع الصغيــرة 
انتشــارها  نتــاج  جــاءت  والتــى  والمتوســطة 
فــى جميــع المصانــع الكبــرى مشــيرا الــى 
تعزيــز  بــارزا فــى  تلعــب دورا  المنافســة  ان 

. الياتهــا  وتحســين  التكنولوجيــا 
القطــاع  فــي  باألمــر  المعنيــون  ودعــا 
الجهــود  مــن  المزيــد  بــذل  إلــى  الصناعــي 
والهيئــة  المصانــع  بيــن  التواصــل  لتعزيــز 
ــا إلــى ضــرورة دراســة  العامــة للصناعــة, الفت
ومراجعــة المبــادرات الفرديــة أو المؤسســية 
المطروحــة الســيما مــع تنامــي االتجــاه نحــو 
تنويــع مصــادر الدخــل وتحســين الصناعــات, 
جيــدة  محــاوالت  هنــاك  أن  إلــى  مشــيرا 

قبــل  مــن   طرحــت  إليهــا  يشــار  ومبــادرات 
مركــز صبــاح األحمــد لإلبــداع والتنميــة يجــب 
وضعهــا ضمــن دائــرة االهتمــام، كمــا يجــب 
االنتبــاه إلــى برامــج التعــاون القائمــة حاليــا 
بيــن المؤسســات المختلفــة والهيئــة العامــة 

. للصناعــة 
االجتهادات الذاتية

الصناعــات  اتحــاد  عضــو  قــال  جانبــه  مــن 
التصنيــع  إن  الغنــي:  العبــد  خالــد  الكويتيــة 
واإلنتــاج عبــارة عــن عــرض وطلــب، ولهــذا 
فــإن جميــع الصناعــات تخضــع لهــذا القانــون، 
بــات  التكنولوجيــا  اســتخدام  فــإن  وبالتالــى 
علــى  القــدرة  لمواصلــة  أساســيا  مطلبــا 
مواكبــة المســتجدات الصناعيــة  العالميــة, 
المصانــع  دعــم  ضــرورة  أن  إلــى  الفتــا 
الوطنيــة وتحســين أســاليب وطــرق اإلنتــاج 

والتصنيــع. والتســويق 
وأضــاف العبــد الغنــي قائــا: “  مــازال الدعــم 
الكويتيــة  والشــركات  للمصانــع  المقــدم 
الصناعيــة محــدودا، والصناعــة تعتمــد علــى 
أصحــاب  وســواعد  الذاتيــة  االجتهــادات 

العمــل، ولهــذا يجــب إيجــاد التقنيــات الازمــة 
أســاس  تعــد  التــي  بالصناعــة  للنهــوض 
االقتصــاد ومصــدرا مهمــا للدخــل القومــي, 
الفتــا إلــى أن اتحــاد الصناعــات يلعــب دورا 
جوهريــا فــي مســاعدة الصناعييــن، ولكنــه 
ليــس صاحــب قــرار، ولهــذا فــإن المنظومــة 
بالقوانيــن  مقيــدة  مازالــت  الصناعيــة 
إحرازهــا  مــن  تحــد  ربمــا  التــى  والتشــريعات 

. مســيرتها  تعــوق  أو  إلنجــازات 
المعوقــات  أن  إلــى  الغنــي  العبــد  وأشــار 
إلــى  بحاجــة  واألوضــاع  كثيــرة  الصناعيــة 
المزيــد مــن التنســيق مــع الجهــات المعنيــة 
فــي الدولــة، الســيما فــي ظــل تراجع أســعار 
مصــادر  إيجــاد  إلــى  الدولــة  واتجــاه  النفــط 
مــن  أفضــل  هنــاك  وليــس  للدخــل،  أخــرى 

 . للنفــط  رديــف  الصناعــة كمصــدر 
زيادة الدعم

فــى الســياق ذاتــه قــال مديــر العمليــات فــي 
الديــن  حســام  الخطيــب  صناعــات  شــركة 
الجمــل: إن الكويــت لديهــا كل اإلمكانيــات 

الماديــة والبشــرية التــي تســاعدها علــى 

عكاشــة: علينــا تبنــي المبــادرات الفرديــة 
والمؤسســية وتركيــز الضــوء علــى برامــج 

التعــاون مــع الهيئــة 

الجمــل: الهيئــة بيــت الصناعييــن وعليهــا 
بركــب  للحــاق  المصانــع  مســاندة 

العالميــة التكنولوجيــا 

العجيــل: يجــب علــى المصانع اســتقطاب 
علــى  وضــرًرا  ــا 

ً
تلوث األقــل  التكنولوجيــا 

البيئــة واألقــل حجمــا واألكثــر إنتاجيــة
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مشــيرا   , الحديثــة  التكنولوجيــا  اســتقطاب 
إلــى أهميــة تعزيــز آليــات الدعــم مــن قبــل 
الهيئــة العامــة للصناعــة التــي تبــذل قصــارى 
إضافــة  المحلــي،  المنتــج  لحمايــة  جهدهــا 
إلــى الدعــم الــذي تقدمــه للمصانــع لحثهــا 
علــى المشــاركة فــي المعــارض اإلقليميــة 
الدعــم  دور  ضــرورة  إلــى  الفتــا  والدوليــة, 
بالمصانــع  النهــوض  في  الحكومــي 
مــن  وحمايتــه  الوطنــي  المنتــج  وتســويق 

. المنافســة 
فــي  الشــك   « قائــا:  الجمــل  وتابــع 
التوقعــات  كل  تعــدت  المنافســة  أن 
والمنظومــة الصناعيــة تشــهد حالــة حركــة 
طريــق  عــن  نســتطيع   ولكننــا  مســتمرة، 
البحــث والدراســة واالطــاع علــى أحــدث مــا 
إليــه التكنولوجيــا مواجهــة إعصــار  توصلــت 

. متقدمــة  مراكــز  وإحــراز  المنافســة 
وفــي ســياق  متصــل رأى الجمــل أن الهيئــة 
العامــة للصناعــة باعتبارهــا بيــت الصناعييــن 
فعليهــا حــل أي إشــكاليات تقــف حائــا أمــام 
مواصلتهــا  مــن  وتحــد  المحليــة،  المصانــع 

أن  إلــى  مشــيرا   , الخــارج  فــي  ألنشــطتها 
واســعة  الكويــت  فــى  الصناعيــة  المنصــة 
جميــع  اســتيعاب  تســتطيع  ومتشــعبة  
الصناعــات، وبالتالــي التكيــف مــع التكنولوجيــا 

. الحديثــة 
التنمية الصناعية الحقيقية

فــي   العــام  المديــر  قالــت  ناحيتهــا  مــن     
المتحــدة  فرانشــايز  جلوبــال  مجموعــة 
لاستشــارات االقتصاديــة  ســارة المنصــور: إن  
تحقــق التنميــة الصناعيــة  الحقيقيــة يتطلــب 
تغيــرا  حقيقيــا فــي هيــكل الصناعــة،  وذلــك  
قائــم  اقتصــاد  مــن  االنتقــال  طريــق   عــن 
الماهــرة  غيــر  العمالــة  عــدد   زيــادة   علــى 
إلــى اقتصــاد قائــم علــى كثافــة التكنولوجيــا 
والعمالــة الماهــرة فقــط ، وهــو مــا سيســاعد 
مشــيرة  ككل,   باالقتصــاد  النهــوض  علــى 
إلــى أن المصانــع والمنشــآت الكويتية بحاجة 
إلــى تعزيــز قدراتهــا التكنولوجيــة، الســيما أن 
اللحــاق بــركاب التكنولوجيــا شــرط أساســي  
تقدمــا  األكثــر  االقتصــادات  نواكــب   لكــى 
وبينهــا،   بيننــا  الفجــوة  تضييــق  فــى  وننجــح 

وأشــارت المنصــور  إلــى أن  اســتخدام دول 
الســبب وراء تطــور  للتكنولوجيــا  هــو  آســيا 
اقتصادياتهــا، الســيما أن التكنولوجيــا محــرك 
حيــث  الصناعيــة؛  القطاعــات  فــي  رئيــس 
ــدان تلــك المناطــق  أن تطــور  اســتطاعت بل
آلياتهــا  بنجــاح خــال  فتــرات زمنيــة قصيــرة . 

وأضافــت: » ال شــك  أن دخــول التكنولوجيــا 
تعــدد  إلــى  ســيؤدي  صناعــة  أي  فــي 
مــا  الجــودة  واختــاف  واألشــكال  األنــواع 
ســيخلق نوعــا مــن المنافســة فــي الســوق،  
المثــال  بعــد أن كان فــي  فعلــى ســبيل 
الماضــي يوجــد نــوع واحــد مــن المنتج يقوم 
بتصنيعــه مصنــع واحــد بــات هنــاك العديــد 
ــج،  وذلــك بفضــل دخــول  مــن أشــكال المنت
 . الصناعــة  المســتخدمة فــي  التكنولوجيــا 

وأفــادت بــأن التكنولوجيــا  أثــرت فــي جميــع  
الصناعــات دون اســتثناء، بــدءا مــن الصناعــات 
البســيطة  مــرورا بالصناعــات المعقــدة حتــى  
الصناعــات الثقيلــة المركبــة كصناعــه البتــرول 

وغيرهــا  .  

المنصــور : ســرعة وكميــة اإلنتــاج والدقــة  
أنــواع  وإنتــاج  التصنيــع  عمليــات  فــي 

متباينــة  أبــرز اإليجابيــات 

سباق : استقطاب الماركات العالمية 
يتطلب إدراج التكنولوجيا الحديثة فى 

المصانع 

العبدالغنــي: اســتخدام التكنولوجيــا بــات 
المســتجدات  لمواكبــة  أساســًيا  مطلًبــا 

العالميــة 
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عبئــا  تمثــل  ال  وغيرهــا   الشــحن  كتكاليــف 
علــى دورهــا التنافســي، فقــد تغلــب المنتــج 
بمعاييــر الجــودة العاليــة والتكلفة المنخفضة 
الوقــت  فــي  العمــاء   طلبــات  وتلبيــة 
المحــدد علــى منافســة المنتــج الشــبيه لــه  
فــي األســواق العالميــة مــع التركيــز علــى 
 النــوع وحجــم الطلــب فــي هــذه األســواق . 

مــن  الهــدف  أن  إلــى   ســباق   وأشــار 
فــي  المتطــورة   التكنولوجيــا  اســتخدام 
الصناعــات بجميــع أنواعهــا ال يقتصــر فقــط 
مســتوى  ورفــع  اإلنتاجيــة  زيــادة  علــى  
اإلنتــاج،  لوحــدة  التكلفــة  لخفــض  الجــودة 
ولكنــه يســاهم فــي أن  تكــون هنــاك مرونــة 
كافيــة لتنويــع أشــكال المنتجــات  والتحــول 
تشــكيلة  إلثــراء  آخــر  إلــى  نمــوذج   مــن  
اإلنتــاج بأنــواع  جديــدة ومبتكــرة باســتخدام 
الحديثــة  التكنولوجيــة  الطــرق  أفضــل 
ضمــن  أدخلــت  التــي  واألدوات  لأجهــزة 
هــذه  تطبيــق  فــي  الحــادث  التطــور  هــذا 
منتــج محــدد.  علــى  للحصــول   التكنولوجيــا 

وأضــاف: »  ثمــة  صناعــات  الســيما التــي 
فــي  العماليــة  الكثافــة  علــى  تعتمــد 
االســتثمارية  التكلفــة  وانخفــاض  التصنيــع 
فيهــا بالمقارنــة بارتفــاع التكلفــة االســتثمارية 

فــي الصناعــات األخــرى  تتطلــع إلــى تلــك 
التكنولوجيــا بشــكل أكبــر،  كمــا أن التوجــه 
ابتــكار  أو  معينــة  عالميــة  مــاركات  إلنتــاج 
أنمــاط جديــدة مــن المنتجــات قــد يكــون لــه 
ــر األكبــر فــي تعظيــم القيمــة المضافــة   األث
الحديثــة مــن قبــل  التكنولوجيــا  الســتخدام 
تلــك الشــركات التــي تتطلــع الــى العالميــة،  
لجــذب  منتجاتهــا  تطويــر  إلــى  وتســعى 
المســتهلك واالســتحواذ علــى أكبــر شــريحة 
أن   إلــى  الفتــا  العالمــي,  الســوق  فــي 
التكنولوجــي شــهد قفــزة  التطــور   نشــاط 
نوعيــة  خــال الســنوات  المنصرمــة، وهــو 
 فــي األداء وتطويــر 

ً
 مباشــرا

ً
مــا أحــدث  تأثيــرا

 . الصناعيــة  الشــركات  داخــل   الجــودة  
التكنولوجيــا   اســتخدام  إن    “ وقــال: 
تطويــر  علــى  المباشــر  األثــر  لــه  أصبــح 
إضافــة   , الفنــى  و  اإلداري  ســواء  األداء  
ســيؤدي  توجــه  هكــذا  انتهــاج  أن  إلــى 
الســتيعاب  العمالــة  بنوعيــة  االرتقــاء  إلــى 
تطبيــق  أن  الســيما  الحديثــة،   التكنولوجيــا 
المهــارات  بتحســين  مرتبــط   التكنولوجيــا 
 . البشــري  العنصــر  فــي   واالســتثمار 
واضــاف: “ أن حاجــة المصانــع للتكنولوجيــا 
ــر أهميــة  عاليــة التطــور أصبــح التحــدي األكث
للشــركات خصوصــا تلــك العاملــة فــي مجــال 

البتروكيماويــات والصناعــات الثقيلــة . 

التكنولوجيــا  اســتخدام  إيجابيــات  وحــول   
اإلنتــاج  وكميــة  ســرعة   « المنصــور:  قالــت 
التصنيــع وإمكانيــة  والدقــة  فــي عمليــات 
واحــد  وقــت  فــي  متباينــة   أنــواع  إنتــاج 
العاملــة   اليــد  وخفــض  فائقــة   وبســرعة 
ــد الكثافــة  ــات، خصوصــا مــع تزاي ــرز اإليجابي أب

  . العالــم  دول  كل  فــي  الســكانية  

أثر بالغ ومؤثر
المهنــدس  فــى شــركة  مــن جانبــه قــال 
الرحمــن  أحمــد عبــد  العالميــة   التكنولوجيــا 
ســباق: إن  إدخــال التكنولوجيــا عاليــة التطــور 
البالــغ  أثــره  لــه  الصناعــي  القطــاع  علــى 
والمميــز علــى أداء الشــركات والمؤسســات؛  
المبتكــرة  التكنولوجيــا   اعتمــاد  إن  حيــث 
ســيؤدي إلــى  ارتفــاع  إنتاجيــة الماكينــات، 
وســيحقق  العامــل  إنتاجيــة  وســيزيد  
إدراج  أن  كمــا    , بهــا  الجــودة  مســتويات 
التكنولوجيــا ســيؤدي إلــى  انخفــاض  تكلفــة 
اإلنتــاج مــا سيســاهم فــي تحــول الشــركات  
الصناعيــة فــي الدولــة  إلــى شــركات قــادرة 
علــى المنافســة فــي األســواق  العالميــة 
ــدول   ــك لمواجهــة منتجــات ال بمنتجاتهــا وذل

. األقــل  األجــور  األخــرى ذات 

 وأضــاف: “ ال ريــب أن التكاليــف الصناعيــة 
واألعباء المالية  للصناعة  في بعض الدول  
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؛ إذ لــم يمنعــه الفقــر 
ً
  مــن جــد وجــد ومــن طلــب العــا ســهر الليالــي، هــذا مــا طبقــه الشــاب األوكرانــي جــان كــوم البالــغ مــن العمــر 40 عامــا

 علــى اختــراع خدمــة رســائل متطــورة أثمــرت 
ً
 عمــا معــا

ً
 وفيــا

ً
وال الحرمــان مــن تحقيــق أهدافــه ورؤيتــه فــي الحيــاة، واختــار لنفســه صديقــا

 يحتــذى للشــباب، 
ً
اليــوم عــن إبــرام صفقــة بالمليــارات مــع كبــرى شــركات التقنيــة، وتعــد قصــة كــوم عامــة فارقــة فــي الكفــاح ونموذجــا

 لتطويــر ذاتــه والتحــول مــن قــاع الفقــراء إلــى طبقــة األثريــاء. 
ً
فلــم تكــن ظروفــه عائقــا

 لمجلــة فوربــس فــي قريــة صغيــرة خــارج كييــف، بأوكرانيــا، وهــو االبــن 
ً
  ولــد جــان كــوم الــذي يمتلــك 45 % مــن حصــة واتــس آب وفقــا

الوحيــد لربــة بيــت ومديــر لمشــاريع البنــاء عمــل علــى تشــييد المــدارس والمستشــفيات، عــاش كــوم فــي بيــت صغيــر دون مــاء ســاخن وال 
.
ً
كهربــاء وال هاتــف، ولكنــه اليــوم يتــوق إلــى تلــك الحيــاة البســيطة التــي صنعــت منــه رجــا مثابــرا

خاص- الصناعة والتنمية:

     فــي ســن الـــ 16عامــا لجــأ كــوم ووالدتــه 
وأقامــا  األميركيــة  المتحــدة  الواليــات  إلــى 
كاليفورنيــا،  فــي  ماونتــن  مدينــة  فــي 
وحصــل علــى شــقة صغيــرة مــن غرفتــي 
نــوم بفضــل المســاعدات الحكوميــة، ولكــن 
والــده لــم يتبعهمــا قــط، وقبــل التوجــه إلــى 
ــه  ــه علــى حشــو حقائب ــت والدت ــركا عمل أمي
باألقــام والدفاتــر لتجنــب دفــع ثمــن اللــوازم 
عنــد  المتحــدة،  الواليــات  فــي  المدرســية 
وصولهمــا عملــت والدتــه جليســة أطفــال، 
وعمــل هــو علــى تنظيــف أرضيــة محــل بقالة 
للمســاعدة فــي تغطيــة نفقاتهــم. عندمــا 
الســرطان،  بمــرض  والدتــه  تشــخيص  تــم 

حصــل علــى إعانــات حكوميــة  إضافيــة.
المدرســة،  كان كــوم طفــا مشــاغبا فــي 
ولكــن عنــد بلوغــه ســن الـــ 18 أظهــر اهتمامــا 
علــم  بنفســه  وتعلــم  التقنيــة،  بعالــم 
شــبكات الكمبيوتــر مــن خــال إعــارة الكتــب 
مــن متاجــر الكتــب المســتعملة. ومــن ثــم 
انضــم إلــى مجموعــة مــن القراصنــة علــى 
EF- الدردشــة اإلنترنــت عبــر شــبكة   شــبكة 

مــع  الحديــث  أطــراف  تجــاذب  حيــث  net؛ 
ــغ المؤســس المشــارك لخدمــة  شــون فانين
خدمــات  إحــدى  وهــي  الشــهيرة،  نابســتر 
الموســيقى التــي يمكــن الوصــول إليهــا عــن 

اإلنترنــت.  طريــق شــبكة 

 مرحلة الجامعة  
 التحــق كــوم بعدهــا بجامعــة ســان خوســيه 
 
ً
حارســا المســاء  فــي  يعمــل  وكان  ســتيت، 
وهــي  يونــغ،  آنــد  إرنســت  شــركة   فــي 
إحــدى أكبــر الشــركات المهنيــة فــي العالــم، 
حصــل   ،1997 عــام  فــي  أي  ســنة  وبعــد 
نظــام  لتفقــد  ياهــو  فــي  منصــب  علــى 
الدعايــة للشــركة فــي عــام 2000 توفيــت 
والدتــه بعــد معانــاة مــن مــرض الســرطان، 

 
ً
عامــا  18 الـــ  ســن  بلوغــه  عنــد 
التقنيــة  بعالــم   

ً
اهتمامــا أظهــر 

الكمبيوتــر  شــبكات  وتعلــم 
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عــام  توفــي  إذ  ســبقها؛  قــد  والــده  وكان 
والوحــدة،  باألســى  كــوم  وشــعر    ،1997
ولكنــه ســرعان مــا لقــي الدعــم والســند مــن 
زميلــه فــي العمــل بريــان أكتــون الــذي كان 
للتزلــج،   

ً
وللخــروج معــا إلــى منزلــه،  يدعــوه 

ولعــب كــرة القــدم، ونشــأت بينهمــا صداقــة 
قويــة. 

وفــي شــهر ســبتمبر مــن عــام 2007 قــدم 
العمــل فــي شــركة  كــوم وأكتــون علــى 
طلبيهمــا،  رفــض  تــم  ولكــن  فيســبوك، 
ثــم فــي ينايــر 2009 ، اشــترى كــوم جهــاز 
آي فــون وبــدأ مــع صديقــه فــي التفكيــر 
يكــون  للدردشــة  جديــد  تطبيــق  إلطــاق 
مجانيــا وأفضــل مــن خدمــة الرســائل النصيــة 
SMS. وكانــا يعمــان علــى تطويــره فــي 

المقاهــي.  وفــي  منزلهمــا 

ملك الدردشة
ولــم  يكــن يتوقــع أحد أن الطفــل األوكراني 
 
ً
يومــا كــوم ســيصبح  جــان  الفقيــر  البائــس 
“ملــك الدردشــة” فــي العالــم فقــر وحرمــان 
وجــوع ومــن تنظيــف المحات إلــى الجلوس 
علــى عــرش عظمــاء التكنولوجيــا إنهــا قصــة 
حيــاة مختــرع الـــ “واتــس آب”، الــذي احتــل 
بعــد   

ً
مؤخــرا العالميــة  الصحــف  واجهــات 

المخصــص  الشــهير  الدردشــة  برنامــج  بيــع 
 19 بـــ  “فيســبوك”  إلــى  الذكيــة،  للهواتــف 

مليــار دوالر.
ــارات الـــ19  ومــن المفارقــات أن صفقــة الملي
المــكان  فــي  تمــت  آب”  “واتــس  لشــراء 
كــوم”  “جــان  أمامــه  وقــف  الــذي  ذاتــه 
كوبــون   

ً
منتظــرا طفــل  وهــو  مــا   

ً
يومــا

اإلعانــة الحكوميــة مــن مؤسســة للخدمــات 
االجتماعيــة!

عامل نظافة
ومــن المفارقــات أن الثــري المشــهور عانــى 

 فــي بداياتــه؛ حيــث كانــت أمــه جليســة 
ً
كثيــرا

لتنظيــف   
ً
عامــا فــكان  هــو  أّمــا  أطفــال، 

أرضيــة محــل بقالــة صغيــر، وتمــر الســنوات 
عليهمــا وفــي الوقــت الــذي يحلمــان بحيــاة 
أفضــل كانــت المفاجــأة، وهــي إصابــة األم 
 ودون تفكيــر 

ً
بالســرطان لتــزداد األمــور ســوءا

اإلعانــات  خــال  مــن  العــاج  إلــى  اتجهــا 
ومعــه  الطفــل  يكبــر  للفقــراء،  الحكوميــة 
آالمــه وأحامــه ومــع بلــوغ الثامنــة عشــرة 
كانــت أولــى خطــوات “كــوم” نحــو التغييــر 

الــذي لــم يكــن يعــرف مامحــه بعــد. 
   ومــن وســط اآلالم تولــد اآلمــال ويواصــل 
“جــان كــوم” حياتــه بفضــل مســاندة صديقه 
ــون، وتمــر الســنوات  ــان أكت فــي “ياهــو” بري
ليصبــح  وأكتــون”  “كــوم  صداقــة  وتــزداد 
بالشــركة  االلتحــاق  وهــو  واحــدا  حلمهمــا 
العماقــة “فيســبوك”، ولكــن تأتــي الريــاح 
تــم رفــض  بمــا ال تشــتهي الســفن؛ حيــث 
قــررا  أنهمــا  ويبــدو   ،2007 عــام  طلبيهمــا 
ــرج” علــى البحــث عنهمــا بعــد  ــار “زوكربي إجب
ســنوات، ولكــن ليــس للعمــل لديــه ولكــن 
لشــراء “واتــس آب” أو “مــا الجديــد؟” برنامــج 
عــام  للنــور  الــذي ظهــر  الشــهير  الدردشــة 
 5 خــال  فــي  يصــل  أن  واســتطاع   2009
إلــى 450 مليــون مشــارك، وهــو  ســنوات 
فيســبوك  مؤســس  جعــل  الــذي  األمــر 
صفقــة  فــي  دوالر  مليــار   19 لهمــا  يدفــع 
خاصــة  التقنيــة،  عالــم  فــي  األكبــر  هــي 
الثانــي  الطــرف  أن  االعتبــار  أخذنــا فــي  إذا 

“ُمبتــدئ”.  “البائــع” 
450 مليون مشترك

  وأطلــق الثنائــي اســم “واتــس آب” بمعنى 
“مــا الجديــد” للخدمــة الجديــدة، والتــي كتــب 
خمــس  فبعــد  إطاقهــا،  منــذ  النجــاح  لهــا 
ســنوات بلــغ عــدد المشــاركين 450 مليــون 
ــارات  مشــارك، وبلغــت قيمتهــا نحــو 6.8 ملي

دوالر.
وقــد دفعــت فيســبوك 12 مليــار دوالر علــى 
نقــدا  دوالر  مليــارات   4 و  أســهم،  شــكل 
لشــراء واتــس آب، وســيتم منــح المؤسســين 
والموظفيــن 3 مليــارات دوالر علــى شــكل 

أوراق ماليــة مقيــدة ســيتم اســتحقاقها علــى 
مــدى أربــع ســنوات بعــد إغــاق الصفقــة 

علــى 19 مليــار دوالر. 
  وفــي تغريــدة لــه علــى حســاب تويتــر قــال 
كــوم: إن فيســبوك رفضــت توظيفــه فــي 
وقــت مضــى وحتــى تويتــر رفضــت طلبــه 
إليهمــا  الوصــول  فــي  نجــح  ولكنــه  مــرة، 
أن  فــي حســابه  وأكــد  الخاصــة،  بطريقتــه 
فيســبوك ســتبقي تطبيــق واتــس آب مثــل 
مــا كان فــي الســابق، ولــن تلجــأ إلــى إضافــة 
اإلعانــات وســتجعل منــه خدمــة منفصلــة 
الــذي  إينســتغرام  مــع  فعلــت  كمــا  تمامــا 

اشــترته بمليــار دوالر.

واتــس آب  مــع  وتعتبــر صفقــة فيســبوك 
تقنيــة  شــركة  تدفعهــا  صفقــة  أغلــى 
لمشــغل مبتدئ؛ إذ تجاوزت صفقة ســكايب 
التــي اشــترتها  مايكروســوفت بـــ8.5 مليــارات 
دوالر عــام 2011. ويشــار إلــى أن واتــس آب 
 ،

ً
تســتقبل نحــو 450 مليــون مشــارك شــهريا

مقارنــة بـــ 241 مليــون مســتخدم لتويتــر فــي 
نهايــة عــام 2013 . 

بداية واتس آب
  لعبــت فتــرة طفولتــه التــي قضاهــا فــي 
 فــي ابتــكار »واتــس آب«، 

ً
 مهمــا

ً
أوكرانيــا دورا

ذاك  فــي  مفقــودة  كانــت  فالخصوصيــة 
الســري،  البوليــس  حيــث  الشــيوعي  البلــد 
ــر تلــك 

ّ
لــذا كان البحــث حثيثــا عــن خدمــة توف

الخصوصيــة فــي تبــادل الرســائل.
جــه إلنشــاء شــركته الخاصــة بعــد فشــله 

ّ
 فات

فــي الحصــول على عمل في “فيســبوك”. 
وكتــب كــوم حينهــا »تغريــدة« قــال فيهــا: 
“فيســبوك رفضتنــي، كانــت فرصــة عظيمــة 
إلــى  ــع 

ّ
أتطل رائعيــن،  بأنــاس  لاتصــال 
المغامــرة القادمــة فــي حياتــي”.

صناعة كاملة
اشــترى   ،2009 عــام   مــن  ينايــر  فــي   

 لتطويــر 
ً
ظروفــه لــم تكــن عائقــا

مجــال  فــي  وقدراتــه  ذاتــه 
جيــا   لو لتكنو ا

صغيــر  بيــت  فــي  عــاش 
دون مــاء ســاخن وال كهربــاء 

هاتــف  وال 
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كــوم “آيفــون”  وأدرك أن الـــ “آب ســتور” 
الــذي كان عمــره 9 أشــهر حينهــا، ســيتحّول 
لصناعــة كاملــة مــن التطبيقــات. فــزار منــزل 
أليكــس فيشــمان، وهــو صديــق روســي دأب 
ــى دعــوة أفــراد مــن المجتمــع الروســي  عل
ســان  غــرب  فــي  منزلــه  إلــى  المحلــي 
نحــو 40  الســهرات  خوســيه، ويحضــر هــذه 
 أحيانــا. وفــي الّســهرة وقــف كــوم 

ً
شــخصا

ــون لســاعات يشــرحان فكــرة جــان عــن  وأكت
 ،”Status“ تطبيــق يتضمــن حالة المســتخدم
 
ّ
كفكــرة “البطاريــة علــى وشــك المــوت”، إال
أن كــوم كان بحاجــة إلــى مطــّور “آيفــون”، 
إيغــور  صديقــه  إلــى  فيشــمان  فقّدمــه 
RentACoder.  ” مطــور  ســولومينيكوف 
com”كــوم اختــار علــى الفــور اســم “واتــس 
ــذي يبــدو وكأنــه ” ما األمر؟”، 

ّ
آب” لمعنــاه ال

وبعــد ذلــك بأســبوع فــي عيــد ميــاده  24 
، أنشــأ جــان شــركة “واتــس  فبرايــر 2009 

آب” فــي واليــة كاليفورنيــا. 

أرقام الهواتف
، حيث 

ً
 ويقــول فيشــمان أّن كــوم دقيق جدا

 ليخلــق الرمــز الــذي يجعــل مــن 
ً
قضــى أيامــا

التطبيــق يعمــل مــع جميــع أرقــام الهواتــف 
بــأن  اســتعداد  علــى  وكان  العالــم،  فــي 
ــق  طبي

ّ
يمضــي عــّدة أشــهر فــي تحديــث الت

لمئــات الفــروق اإلقليميــة . 
“واتــس  عانــى  األولــى  الفتــرة  وفــي   
حطــم، 

ّ
آب” مــن عــّدة مشــاكل تقنيــة كالت

وعندمــا قــام فيشــمان بتنزيلــه علــى هاتفــه، 
لــم يقــم بتنزيــل ســوى حفنــة مــن مئــات 
األرقــام علــى هاتفــه، معظمهــا كانــت مــن 
األرقــام المحلّيــة. هنــا أخــذ كــوم الماحظــات 
واحتفــظ بهــا للمشــاريع المســتقبلية، وقــرر 

 أّن أكتــون 
ّ
البــدء فــي البحــث عــن عمــل، إال

لــم يكــن يؤيــده فــي ذلــك، ونصحــه بإعطــاء 
التطبيــق بضعــة أشــهر.

وجــاءت المســاعدة مــن قبــل “آبــل”، عندمــا 
Notifica- ”أطلقــت إعامــات الّدفــع أو الـــ

تســمح  تــي 
ّ
ال  ، يونيــو 2009  فــي   ”tions

ال  الذيــن  للمســتخدمين   ”Bing“ بإرســال 
 
ً
يســتخدمون التطبيــق . كتغييــر الحالــة مثــا

فــي  “أنــا  إلــى  التحــدث”  يمكــن  “ال  مــن 
 ”Bing“ ترســل  التــي  الرياضيــة”،  الصالــة 
يســمح  مــا  شــبكتك،  فــي  مــن  لجميــع 

التطبيــق. هــذا  علــى  الجميــع  بتعريــف 
هــذه  باســتخدام  فيشــمان  أصدقــاء  فأخــذ 
الطريقــة للقيــام بـ”ping” لبعضهم البعض. 
ومــا مّيــز “واتــس آب”، هــو أّن المســتخدم 
يحتــاج إلــى رقــم الهاتــف الخــاّص بــه لكــي 

ــن مــن تســجيل دخولــه.
ّ
يتمك

أصــدر كــوم “واتــس آب ″2.0 مــع مكــون 
الرســائل، وشــاهد عــدد مســتخدمي تطبيقه 
شــيطين يرتفعــون فجــأة إلــى 250 ألــف 

ّ
الن

مســتخدم . ذهــب لرؤيــة أكتــون، الــذي كان 
ال يــزال عاطــا عــن العمــل ومتعّمقــا فــي 
تشــغيلها،  فــي  بــدأ  أخــرى  فكــرة  تجريــب 
لكنهــا كانــت ال تصــل إلــى أّي مــكان حينهــا.
اختبــار “واتــس آب”  الصديقــان فــي  وبــدأ 
ــه يســتخدم  ــون أن فيمــا بينهمــا، فــأدرك أكت
مّمــا  فعاليــة  وأكثــر  ثريــة   ”  SMS“ تجربــة 
الصــور  إلرســال   ”MMS“ رســائل  يســّمى 

التــي غالبــا مــا ال تعمــل. والفيديــو، 

من فكرة إلى تجارة
ســابقين  أصدقــاء  خمســة  أكتــون  جــذب   
مــن “Yahoo” إلــى اســتثمار 250 ألــف دوالر 
للتمويــل األولــي، ونتيجــة لذلــك ُمنــح حصــة 
مــن الشــركة، وصفــة الشــريك المؤســس، 
نوفمبــر   1 فــي   

ً
رســميا بوظيفتــه  والتحــق 

)المؤسســين ااثنيــن ال تــزال لديهمــا حصــة 
مجتمعــة تزيــد علــى 60 فــي المئــة.  وعمــل 

القليلــة  للســنوات   
ً
مجانــا وأكتــون  كــوم 

األولــى، أكبــر تكلفــة لهمــا فــي ذلــك الوقــت 
كانــت إرســال رســائل التحقــق للمســتخدمين. 
 SMS”الـــ يســتخدمان  كانــا  أكتــون  و  كــوم 
 2 تكلفتــه  وكانــت  مجهــول،  مصــدر  مــن 
ســنت عندمــا ُيرســل إلــى الواليــات المتحــدة 
و65 إلــى الشــرق األوســط. أمــا اليــوم فتبلــغ 
تكلفــة الـــ”SMS ” للشــركة نحــو 500،000 

دوالر فــي الشــهر. 

تكاليف مرتفعة 
 لــم تكــن التكاليــف حــادة فــي ذلــك الوقــت، 
هــا كانــت مرتفعــة بمــا يكفــي الســتنزاف 

ّ
ولكن

الحــظ  ولحســن  المصرفــي،  كــوم  حســاب 
جلــب  فــي   

ً
تدريجيــا آب”  “واتــس  بــدأت 

أوائــل  فــي  دوالر  آالف   5 بلغــت  إيــرادات 
لتغطيــة  كافيــا  كان  مــا  وهــو   ،2010 عــام 
حــّول  ثــم  الوقــت،  ذلــك  فــي  التكاليــف 
المؤسســون التطبيــق مــن “مجانــي” إلــى 
“مدفــوع″، حتــى ال ينمــو بســرعة كبيــرة، 
بتحديــث  قامــوا   2009 ديســمبر  وفــي 
بإمــكان  ليصبــح  “آيفــون”،  علــى  التطبيــق 
ــة  مســتخدميه إرســال الصــور، وُصدمــوا لرؤي
النمــو المتزايــد للمســتخدمين حتــى عندمــا 
بلــغ ســعر التطبيــق دوالًرا واحــًدا . فــي أوائل 
المراتــب  آب”  “واتــس  تصــّدر   ،2011 عــام 
طبيقــات فــي الـ”آب ســتور” 

ّ
الـــ20 األولــى للت

األميركــي.
يكره اإلعانات

وخــال مأدبــة غــداء مــع الموظفيــن، ســأل 
ــم يكــن يتعامــل مــع  شــخٌص كــوم؛ لمــاذا ل
فأجابــه  الموضــوع؟  هــذا  حــول  الّصحافــة 
جــان بــأن “التســويق والصحافــة ركات غبــار، 
كانــا سيســتحوذان علــى التركيــز، فلــن تعــود 

ــج”.   ــر المنت  بتطوي
ً
معهمــا مهتمــا

واتــس  مــع  فيســبوك  صفقــة 
تدفعهــا  صفقــة  أغلــى  آب 
شــركة تقنيــة لمشــغل مبتــدئ 

450 مليــون مشــارك فــي 
البرنامــج خــال 5 ســنوات 

ظهــر  آب  الواتــس  برنامــج 
2009 عــام  للنــور 

مــن  مجموعــة  إلــى  انضــم 
القراصنــة علــى شــبكة اإلنترنــت 

الدردشــة  شــبكة  عبــر 
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للتنميــة  العربيــة  المنظمــة  عقــدت 
المناطــق  دور  بعنــوان  ملتقــى  الصناعيــة 
جــذب  فــي  الحــرة  والمناطــق  الصناعيــة 
االســتثمار الصناعــي وتنميــة الصــادرات، وقــد 
هــذا  فــي  للصناعــة  العامــة  الهيئــة  مثــل 
الملتقــى الدكتــور/ عبــد اللــه ســعد الهاجري 
الصناعــي؛  والدعــم  التنميــة  إدارة  مديــر   –
بعنــوان »أهميــة  حيــث قــدم ورقــة عمــل 
االســتثمار  وجــذب  تنميــة  فــي  الحوافــز 
المناطــق الصناعيــة بدولــة  الصناعــي فــي 

الكويــت«.

معرفــة  إلــى  العمــل  ورقــة  وتهــدف 
وجــذب  تنميــة  فــي  الحوافــز  أهميــة 
وأهميتهــا  ودورهــا  الصناعــي  االســتثمار 
الصناعــي  القطــاع  نمــو  تســريع  فــي 
وتحليــل  ومناقشــة  الكويــت،  دولــة  فــي 
الحوافــز  سياســة  تنفيــذ  وأهميــة  دور 
الصناعيــة،  االســتثمارات  لتعزيــز  الصناعيــة 
االقتصاديــة فــي  التنميــة  تعزيــز  ثــم  ومــن 
المبــررات  الورقــة  وتناقــش  الكويــت،  دولــة 
الحوافــز  سياســة  الســتخدام  االقتصاديــة 
ــة، فضــا عــن االنتقــادات الموجهــة  الصناعي
ــن  ــل أفــكار نهجي ضدهــا، ولهــذا الغــرض تحل

الصناعيــة،  الحوافــز  لسياســة  مختلفيــن 
الجــدد  الليبراليــون  عقــده  الــذي  األول 
الذيــن  األمريكيــة،  المتحــدة  الواليــات  فــي 
الصناعيــة،  السياســة  اســتخدام  يعارضــون 
ويؤكــدون دور الســوق فــي تحقيــق التنميــة 
االقتصاديــة. والثانــي، الــذي يمثلــه كثيــر مــن 
اســتخدام  يدعمــون  الذيــن  االقتصادييــن 
السياســة الصناعيــة لتعزيــز الصناعــة وتســريع 
إلــى  باإلضافــة  هــذا  االقتصاديــة،  التنميــة 
الوطنيــة  المؤسســات  دور  علــى  التعــرف 
علــى  والتعــرف  الصناعــة  بقطــاع  المعنيــة 
لتقديــم  قبلهــا  مــن  المتبعــة  السياســات 
لجــذب  المختلفــة  بأنواعهــا  الحوافــز 

الصناعيــة. االســتثمارات 

أهميــة  العمــل  ورقــة  مقــدم  وتنــاول 
القطاعــات  أحــد  وهــو  الصناعــي  القطــاع 
الرئيســة فــي االقتصــاد الكويتــي، ويتلقــى 
هــذا القطــاع دعمــا كبيــرا مــن الحكومــة التي 
 
ً
اتخــذت عــددا مــن اإلجــراءات للدفــع قدمــا

الكويــت  تأســيس بنك  فتــم  القطــاع  بهــذا 
الصناعــي ليقــدم الدعــم المالــي واالئتماني 
للمشــروعات الصناعية، كمــا تهــدف الجهــات 
الهيئــة  بالصناعــة مثــل  المعنيــة  الحكوميــة 

العامــة للصناعــة إلــى تطويــر ودعــم القطــاع 
الصناعــي الكويتــي، كمــا تقــوم بتخصيــص 
البنيــة  الصناعيــة وتجهيــز  األراضــي  مواقــع 
ــزم  ــة مــا يل األساســية لهــذه المواقــع وتهيئ
إنشــاء  تــم  كذلــك  صناعيــة،  خدمــات  مــن 
لجــذب  المباشــر  االســتثمار  تشــجيع  هيئــة 
مــن  الرغــم  األجنبية، وعلــى  االســتثمارات 
أن  إال  التحويليــة  الصناعــة  قطــاع  أهميــة 
مســاهمته فــي الناتــج اإلجمالــي ال تتعــدى 
فــي عــام 2015 نســبة 6.7 %، ونحــو 9.3% 
مــن الناتــج المحلــي غيــر النفطــي، وتمثــل 
الصناعــات الكيماويــة أكبــر نســبة مســاهمة بـــ 
36.5 % مــن إجمالــي الصناعــات التحويليــة 
يليهــا صناعــــة األغذيــــة والمشــــروبات بلغــت 
المحلــي  الناتــج  ويقــدر   ،  14.9% نســبتها 
دينــار  مليــون  بـــ 831.4  التحويليــة  للصناعــة 

كويتــي لعــام 2015.

خــال  مــــن  الكويــت  دولــة  وتســــعى 
 –  2016/2015( الحاليــــة  التنميــــة  خطــــة 
2020/2019( إلــى إصـاح هيــكل االقتصــاد 
الوطنــــي وإحــــداث تغييــرات ملموســة فيــه 
والتركيــز علــى تحفيــز النمــو وتنويــع مصــادر 
الدخــــل وتعزيــــز مشــــاركة القطــــاع الخــــاص 

الهيئة العامة للصناعة تشارك في ملتقى 
المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين

تحت عنوان دور المناطق الصناعية و الحرة في جذب االستثمار الصناعي

د.  عبد الله سعد الهاجري 
مدير إدارة التنمية والدعم الصناعي
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المشــــروعات  وتنفيــــذ  االســــتثمار  فــــي 
الصناعيــة؛ حيــث تهــدف الخطــة فــي مجــال 
إعــــادة  إلــــى  التحويليــــة  الصناعــــة  قطــــاع 
هيكلــــة القطــــاع لتشــــجيع الصناعــــات ذات 
القيمــــة المضافــــة العاليــــة، زيــــادة معــــدل 
النمــــو الحقيقــــي للقطــــاع ليبلــــغ 8.3 % 
ســــنويا وزيــــادة حجــــم االســــتثمار الصناعــــي 
ليصــــل بالمتوســــط إلــــى 349 مليــون دينــار 
، ولــم يقتصــر دعــم الحكومــة علــى 

ً
ســنويا

االســتثمارات  وتشــجيع  الحديثــة  الصناعــات 
الصناعيــة، بــل شــمل الحرفييــن والصناعــات 
التقليديــة كصناعــة الســدو وصناعــة الســفن 
المشــروعات  مــن  عــدد  فــي  الكويتيــة 
كمشــروع رعايــة الحرفــي الكويتــي، وحاضنــة 
الشــويخ الحرفيــة والشــركة الوطنيــة لتطويــر 
الدراســة  واحتــوت  الصغيــرة.  المشــروعات 

علــى ثاثــة محــاور هــي:

نظريــة  أســس  تقديــم   :
ً
أوال  

لمفهــوم الدعــم والحوافــز وأدوارهــا 
وأهدافهــا

حيــث تركــز هــذا المحــور علــى اســتعراض 
لمصطلــح  والمختلفــة  العديــدة  التعريفــات 
يعــرف جهــة  فمــن  الصناعيــة،  الحوافــز 
الحوافــز  عــن  الكبيــر  المدافــع    Reich,R
بأنهــا  المتحــدة  الواليــات  فــي  الصناعيــة 
الحكوميــة  اإلجــراءات  مــن  منظومــة 
تمتلــك  التــي  الصناعــات  لدعــم  مصممــة 
العمــل  فــرص  وخلــق  تصديريــة  إمكانيــات 
ودعــم البنيــة التحتيــة لإلنتــاج، وهنــاك مــن 
  Pinder,Jمثــل أوســع   

ً
تعريفــا يســتخدم 

المصممــة  السياســات  كل  يشــمل  بحيــث 
لدعــم الصناعــة بمــا فيهــا محفــزات االســتثمار 
المباشــر  واالســتثمار  والنقديــة  الماليــة 
وسياســات  والتطويــر  للبحــوث  ومحفــزات 
والمتوســطة،  الصغيــرة  الصناعــات  دعــم 
الدعــم  يشــمل  التعريــف  هــذا  مثــل  إن 
المباشــر لتأســيس وتحســين البنيــة التحتيــة 
الماديــة واالجتماعيــة والسياســية والتجاريــة 
وسياســة المنافســة وإجــراءات منــع تشــكل 
 
ً
تعريفــا يعطــي  الدولــي  والبنــك  االحتــكار، 

يؤكــد  حيــث  الصناعيــة؛  للحوافــز   
ً
عمليــا

تمثــل جهــود  الصناعيــة  الحوافــز  أن  علــى 
الحكومــة لتغييــر الهيــكل الصناعــي بهــدف 
تشــجيع النمــو واالســتثمارات المســتندة إلــى 

اإلنتاجيــة. 

وتوصلــت ورقــة العمــل إلــى أن الحوافــز 
فــي  مفاهيمهــا  اختلفــت  وإن  الصناعيــة، 
التوســع أو التضييــق، فإنهــا بمنزلــة وســيلة 
طاقــة  ببنــاء  التنمــوي  الهــدف  لتحقيــق 
االســتثمارات  وجــذب  وتشــجيع  إنتاجيــة 
تطبيــق  عمليــة  فــإن  لذلــك  الصناعيــة، 
الحوافــز الصناعيــة تعتمــد علــى مجموعــة 

- ومنهــا:  المختلفــة  األدوات  مــن 
االســتراتيجية . 1 الصناعــات  زيــادة 

الحكومــة  قبــل  مــن  وغيرهــا  األساســية 
. شــرة مبا

إقامــة . 2 تشــجيع  أو   تأســيس 
 Conglomerations( الصناعيــة  التجمعــات 
( وهــذه تعنــي اتحــاد عــدد مــن الصناعــات 

واحــدة. بمؤسســة  بعضهــا  مــع 
 اســتخدام وســائل الحمايــة المختلفــة . 3

الســعرية وغيــر الســعرية لتشــجيع االســتثمار 
الصناعــي.

والماليــة . 4 الضريبيــة  الحوافــز   تقديــم 
معينــة. اســتثمارية  مجــاالت  فــي 

قصيــر . 5 الميســر  التمويــل   توفيــر 
لاســتثمار  األمــد  وطويــل  ومتوســط 

. عــي لصنا ا
وتقديــم . 6 التحتيــة  البنــى   تأســيس 

الصناعــة  التــي تحتاجهــا  الخدمــات  مختلــف 
بالعناقيــد  يعــرف  مــا  إقامــة  فيهــا  بمــا 
وهــي   ))Industrial Clusters الصناعيــة 
عبــارة عــن تجمــع مصانــع متشــابهة فــي 
ــر وبمــا يشــبه  مــكان واحــد قــرب مصنــع كبي
جهــود  دعــم  عــن   

ً
فضــا العنــب،  عناقيــد 

البحــث والتطويــر وتأســيس ودعــم المصــارف 
الصــادرات  تســويق  مؤسســات  وتطويــر 
العــام  للقطاعيــن  المعلومــات  وتوفيــر 

والخــاص. 
فــي  عديــدة   

ً
أدوارا الحكومــة  وتلعــب 

مجــال الحوافــز والسياســات الصناعيــة، فهي 
منتــج مباشــر ومســتهلك )مــن خــال تأميــن 
االســتراتيجية(،  للصناعــات  التســويق  فــرص 
ومنظــم )مــن خــال تحديــد مســتوى اإلنتــاج 
مالــي  كوكيــل   

ً
وأخيــرا النشــاطات  لبعــض 

ومســتثمر )مــن خــال التأثيــر علــى ســوق 
االئتمــان وتشــجيع توزيــع المــوارد الماليــة(. 
ثــم اســتعرضت ورقــة العمــل المحــور الثانــي 

وهــو:

: التعــرف على دور السياســات 
ً
ثانيــا

التنميــة  فــي  الصناعيــة  والحوافــز 
االقتصاديــة.

حيــث تنــاول مقدم الورقــة التحليل 	 
بدايــة  مــن  الصناعيــة  للسياســات  الزمنــي 
نشــأتها وبعــد موجــة المعارضــة الشــديدة 
الصناعيــة  الحوافــز  سياســة  الســتخدام 
هــذه  عــادت  حيــث  األوســاط؛  بعــض  مــن 
السياســة مــن جديــد لتصبــح النظــام الســائد 
وذلــك فــي أعقــاب األزمــة الماليــة العالميــة؛ 
حيــث أدت األزمــة إلــى إعــادة النظــر فــي 
الــدور االقتصــادي الــذي تلعبــه الحكومــات 
واكتســب التدخــل الحكومــي فــي االقتصــاد 
 مــن الشــرعية، ويتوقــع أن يتعــزز هــذا 

ً
قــدرا

ــة  ــات المتحــدة األمريكي التوجــه وفــي الوالي
تــم إنفــاق المليــارات مــن الــدوالرات لدعــم 
تصنيــع الســيارة التــي تعمــل بالهيدروجيــن، 
وتقــوم فرنســا باقتــراض الماييــن مــن اليــورو 
وهكــذا  النمــو،  صناعــات  تعتبــره  مــا  لدعــم 
باســتخدام  العالــم  بلــدان  أغلــب  تقــوم 
آخــر،  أو  نحــو  علــى  الصناعيــة  السياســات 
والبرازيــل  وســنغافورة  الصيــن  بينهــا  ومــن 
ــا وغيرهــا، وهنــاك العديــد  وتشــيلي وبريطاني
التــي تســتخدم  المبــررات االقتصاديــة  مــن 
لتبنــي سياســة الحوافــز الصناعيــة وأهمهــا: 

إن الســوق الدوليــة متركــزة بشــكل 	 
أكبــر مــن الســابق، واإلنتــاج العالمــي والتجــارة 
الدوليــة والتكنولوجيــا أصبحــت تخضــع إلــى 
هيمنــة الشــركات متعــددة الجنســية وتســارع 
 
ً
التغيــرات التكنولوجيــة، وأصبــح اإلنتــاج مكثفــا

 
ً
للمعرفــة، كل هــذه العوامــل تؤثــر ســلبا
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علــى آفــاق التنميــة فــي البلــدان 	 
الناميــة ممــا يفــرض الحاجــة لــدى البلــدان 

الحكومــي. للتدخــل  المذكــورة 
الســوق 	  فشــل  حالــة  وجــود  إن 

)market failure(  تعيــق وظيفــة األســواق 
الحــرة، وتمنــع قــدرة البلــدان علــى تحقيــق 
األهــداف التنمويــة، ولهــذا فإننــا نحتــاج فــي 
مثــل هــذه الحالــة إلــى تدخــل الدولــة للتغلب 
علــى فشــل األســواق واســتخدام سياســة 
وجــود  فــإن  ولهــذا  الصناعيــة،  الحوافــز 
 
ً
تقليديــا  

ً
مبــررا يعتبــر  الســوق  فشــل  حالــة 

الســتخدام السياســة الصناعيــة العموديــة.
يشــير 	  تقــدم  عمــا   

ً
وفضــا

الحوافــز  سياســة  الســتخدام  المؤيــدون 
للتدخــل   

ً
مجــاال هنــاك  أن  إلــى  الصناعيــة 

التشــوه يشــوبها  األســواق  تكــون  عندمــا 
المنافســة،  ( وغيــاب شــروط   )distortion
أو عندمــا تكــون الســوق ليســت كاملــة أي 

الكاملــة. المنافســة  شــروط  غيــاب 
أن 	  األخــرى هــي  المبــررات  ومــن 

مقولــة  علــى  اســتند  الحكومــي  التدخــل 
العامــل المفقــود فــي البلــدان الناميــة )هــو 
رأس المــال والتكنولوجيــا والريــادة التــي ال 
تظهــر مــن خــال قــوى الســوق لوحدهــا( 
ولهــذا فــإن الحكومــة تحتــاج إلــى وســائل 

النمــو.  لتحقيــق  عديــدة 
عــادة 	  الناميــة  البلــدان  تفضــل 

كبيــرة  الصناعــات  مــع  التعامــل  سياســة 
 علــى 

ً
الحجــم، األمــر الــذي ينعكــس ســلبيا

ولهــذا  والمتوســطة،  الصغيــرة،  الصناعــات 
 مــن 

ً
فــإن تدخــل الدولــة هنــا يمثــل مجــاال

يمكــن  التــي  الصناعيــة  السياســة  مجــاالت 
هــذه  مثــل  تأثيــر  االعتبــار  بنظــر  تأخــذ  أن 
السياســة علــى الصناعــات المذكــورة ضمــن 

التنمويــة. األهــداف  إطــار 
وأشــارت الورقــة إلــى أحــد الموضوعــات 
أثــرت  التــي  بالعوامــل  والخاصــة  المهمــة 
سياســة  وتطبيــق  فعاليــة  علــى   

ً
ســلبا

الحوافــز الصناعيــة وأهمهــا قواعــد منظمــة 
والطبيعــة  والعولمــة  العالميــة  التجــارة 
المتغيــرة لاقتصــاد العالمــي والمؤسســات 

 
ً
الدوليــة، والتــي تفــرض شــروطا التمويليــة 

صعبــة إلقــراض البلــدان الناميــة وسياســات 
 
ً
اللبرالييــن الجــدد، والتــي تــم ذكرهــا ســابقا

إال أن تأثيــر منظمــة التجــارة العالميــة علــى 
السياســة الصناعيــة كان أكبــر وأهــم، ولهــذا 
ســوف نتعــرض فــي هــذا الجــزء باختصــار إلى 
العالميــة  التجــارة  لمنظمــة  الســلبي  التأثيــر 
علــى سياســة الحوافــز الصناعيــة مــن خــال 
الــواردة  واإلجــراءات  الوســائل  مــن  العديــد 

المذكــورة. المنظمــة  فــي قواعــد 

منظمــة  تأســيس  أن  فــي  شــك  وال 
التجــارة العالميــة واالتفاقيــات التــي نجمــت 
متعــددة  التجــارة  حــررت  والتــي  عنهــا 
األطــراف قــد تركــت تأثيراتهــا الســلبية علــى 
 والسياســة 

ً
السياســات االقتصاديــة عمومــا

فنظــام  الخصــوص،  وجــه  علــى  الصناعيــة 
لهــذه  أداة  يمثــل  يعــد  لــم  الحصــص 
الجمركيــة  الحمايــة  أنظمــة  وأن  السياســة، 
وأشــكال الدعــم المقــدم للقطــاع الصناعــي 
قــد خضعــت لقواعــد المنظمــة المذكــورة؛ 
الجمركيــة،  التعريفــة  تخفيــض  تــم  حيــث 
وتــم منــع القيــود الكميــة )نظــام الحصــص( 
علــى االســتيرادات، كمــا أن تزايــد االتفاقيــات 
ــى انحســار  ــة قــد أدى إل ــة أو اإلقليمي الثنائي
المســاحة العامــة للسياســة المتاحــة للبلــدان 
االتفاقيــات  أن  إلــى  هنــا  ويشــار  الناميــة، 
مســاحة  توســيع  علــى  تعمــل  المذكــورة 
القوانيــن واألنظمــة فــوق مــا هــو موجــود 
فــي قواعــد منظمــة التجــارة العالميــة، إن 
مثــل هــذه اإلجــراءات بطبيعــة الحــال تركــت 
تأثيــرات ســلبية علــى السياســات الصناعيــة، 

الناميــة. البلــدان  فــي   
ً
وخصوصــا

ــرات  ــدة أخــرى للتأثي ــاك جوانــب عدي وهن
علــى  العالميــة  التجــارة  لمنظمــة  الســلبية 
النشــاط  وعلــى  الصناعيــة،  المنتجــات 
، وباألخــص فــي البلــدان 

ً
الصناعــي عمومــا

مــن  بالعديــد  تتعلــق  والتــي  الناميــة، 
العامــة. االتفاقيــات 

باإلعانــات  الخاصــة  االتفاقيــة  وهنــاك 

واإلجــراءات التعويضيــة والتــي تنظــم عمليــة 
بمنظمــة  األعضــاء  الــدول  بيــن  الدعــم 
Subsidies and Coun- العالميــة )التجــارة 

والمعروفــة   )tervailing Measures
 بـــ )SCM ( والتــي تمنــع اســتخدام 

ً
اختصــارا

اإلعانــات الموجهــة لدعــم الصناعــة المحليــة 
تعــزز  فهــي  ولذلــك  الصــادرات،  وتوســيع 
اســتخدام  علــى  العقوبــات  فــرض  مــن 
وذلــك  المضــادة،  واإلجــراءات  اإلعانــات 
للتعويــض عــن أيــة أضــرار تســببت للبلــدان 
مــن جــراء المســتوردات المدعومــة، وينطبــق 
ذلــك علــى المنتجــات غيــر الزراعيــة، وتجــدر 
وســيلة  كانــت  اإلعانــات  أن  إلــى  اإلشــارة 
ــة الصناعــات الناشــئة وتوســيع  رئيســة لحماي
الصــادرات فــي العديــد مــن البلــدان الناميــة، 
وخاصــة فــي شــرق آســيا، ولهــذا فــإن لهــذه 
 علــى اإلنتــاج الصناعــي 

ً
 ضــارا

ً
االتفاقيــة أثــرا

والصــادرات الصناعيــة فــي البلــدان الناميــة، 
يعتمــد   SCM(( بإجــراءات  العمــل  إن 
لهــا  اإلعانــات  بــأن  اإلثباتــات  توفيــر  علــى 
تأثيــر ســلبي علــى تجــارة عضــو آخــر فــي 
الدعــم  اتفاقيــة  حــددت  وقــد  المنظمــة، 
مــن  أنــواع  ثاثــة  التعويضيــة  واإلجــراءات 

الدعــم:

اتفــاق  مــن   )1( المــادة  نصــت  حيــث 
التعويضيــة  واإلجــراءات  الدعــم  مكافحــة 

: علــى

أوال: تعريــف الجــزء األول مــن الدعم من 
 )WTO,2016(:كالتالي )خال المادة )1-1

الدعــم  يعتبــر  االتفــاق،  هــذا  لغــرض 
إذا:  

ً
موجــودا

)أ( )1( كانــت هنــاك مســاهمة ماليــة 
مــن حكومــة أو أي هيئــة عامــة فــي 
االتفــاق  هــذا  فــي  إليهــا  )يشــار  أراٍض 

بعبــارة » حكومــة »(، أي عندمــا:

تحويــل . 1 الحكومــة  ممارســة  تتضمــن 
منــح  )مثــل  مباشــرة  بصفــة  األمــوال 
وقــروض ومســاهمة ماليــة فــي شــكل 
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أســهم( أو إمكانيــة وجــود نقــل مباشــر 
ضمانــات  )مثــل  خصــوم  أو  لأمــوال 

لقــروض(.

تتنــازل الحكومــة عــن إيــرادات حكوميــة . 2
تحصيلهــا  تتــرك  أو  و/  مســتحقة 
الخصــم  مثــال  الماليــة  )كالحوافــز 

. لضريبــي( ا

خدمــات . 3 أو   
ً
ســلعا الحكومــة  تقــدم 

غيــر البنيــة األساســية العامــة أو شــراء 
الســلع.

اآلليــة . 4 مدفوعــات  الحكومــة  قدمــت 
خاصــة  هيئــة  إلــى  تعهــد  أو  للتمويــل 
أو توجههــا لتنفيــذ مهمــة أو أكثــر مــن 
الموضحــة  المهــام  نــوع  مــن  مهمــة 
والتــي  أعــاه،   )3( إلــى   )1( فــي 
الحكومــة،  إلــى  عــادة  بهــا  يعهــد 
وتكــون الممارســة غيــر مختلفــة فــي 
الحقيقــة عــن الممارســات التــي تتبعهــا 

عــادة الحكومــات 

المحــور  الورقــة  واســتعرضت 
تجربــة  اســتعراض  وهــو  الثالــث 
دولــة الكويــت فــي دعــم القطــاع 
معــدالت  لزيــادة  الصناعــي 

. ر ســتثما ال ا

وقــد ركــز المحــور علــى اهتمــام دولــة 
 
ً
إيمانــا الصناعييــن  بالمســتثمرين  الكويــت 

منهــا بالــدور الكبيــر الــذي تلعبــه االســتثمارات 
االقتصاديــة  التنميــة  فــي  الصناعيــة 
واالجتماعيــة بالدولــة، باإلضافــة إلى توقعها 
خــال  مــن  االســتثمارات  هــذه  تقــوم  بــأن 
المتعــددة  والصناعــات  المشــروعات  إنشــاء 
بحل مشــكلة التوظيف من خال اســتيعابها 
للشــباب، ولــذا قامــت حكومــة دولــة الكويــت 
مــن خــال مؤسســاتها المختلفــة بالعديــد 
المســتثمر  علــى  للتيســير  اإلجــراءات  مــن 
الازمــة  اإلجــراءات  وتســهيل  الصناعــي 
الحوافــز  مــن  حزمــة  وإعطــاء  لاســتثمار 
االســتثمارات  الســتقطاب  التشــجيعية 
األجنبيــة وتشــجيع رؤوس األمــوال الوطنيــة 
لتشــجيع  مســتقبلية  اســتراتيجية  ووضــع 
القطــاع الصناعــي وزيــادة معدالتــه، وهكــذا 

فقــد أصبــح مــن الضــروري توضيــح الصــورة 
علــى  الصناعــي  للقطــاع  المســتهدفة 
اســتراتيجية محــددة  البعيــد، وفــق  المــدى 
المعالــم والغايــات والوســائل، تقــوم علــى 
المتاحــة  الحركــة  مســارات  تحديــد  أســاس 
فــي المراحــل المختلفــة للعمــل بهــا، واختيــار 
هــذه  لبلــوغ  المناســبة  السياســات  حزمــة 

الصــورة.
ومــن خــال ذلــك تــم إنشــاء عــدد مــن 
الهيئــات لدعــم وتنميــة القطــاع الصناعــي 
أهمهــا  الكويــت  دولــة  فــي  واســتثماراته 
تشــجيع  وهيئــة  للصناعــة  العامــة  الهيئــة 
االســتثمار المباشــر الصندوق الوطني لتنمية 
ــرة والمتوســطة  ــة المشــروعات الصغي ورعاي
والبنــك الصناعــي، وتــم اســتعراض أهميــة 
تقدمهــا  التــي  والخدمــات  الجهــات  هــذه 
لتشــجيع المســتثمرين والصناعييــن، والتــي 
الهيئــة  تقــدم  حيــث  الدولــة؛  مــن  تقــدم 
الحوافــز  مــن  العديــد  للصناعــة  العامــة 
يوضــح  حيــث  الجمركــي؛  اإلعفــاء  أهمهــا 
الجــدول التالــي قيمــة اإلعفــاءات الممنوحــة 
للمســتثمرين الصناعييــن خــال الفتــرة مــن 
2012 إلــي النصــف األول مــن عــام 2017
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جدول رقم )1(

قيمة اإلعفاءات الجمركية للمستثمرين الصناعيين 

العملة/ مليون دينار الكويتي

 قيمة اإلعفاءاتالوارداتعدد المنشآتالسنة
2012684532.226.6

2013685550.227.5

2014727835.742

20157433527.5176.4

20168041358.570

20174551143.557.2 )النصف األول(
المصدر: الهيئة العامة للصناعة، تقارير سنوية، 2016.

وقامــت هيئــة تشــجيع االســتثمار المباشــر بتعديــل القوانيــن الوطنيــة المعنيــة باالســتثمار لتســهيله والجــدول التالــي يوضــح حجــم 
االســتثمارات المباشــرة إلــى دولــة الكويــت خــال عــام 2017/2016. 

جدول رقم )7(

حجم االستثمارات المباشرة الواردة لدولة الكويت

النسبةحجم االستثمار )د.ك(العدداالستثمارات الواردة
علــى  الحاصلــة  االســتثمارات 
والموافــق  اســتثماري  ترخيــص 

عليهــا

19329.281.22790%

000االستثمارات غير الموافق عليها
%334.593.80610االستثمارات قيد الدراسة

%22363.875.033100اإلجمالي
المصدر: هيئة تشجيع االستثمار المباشر – التقرير السنوي 2017/2016
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وكذلك فإن البنك الصناعي يقدم التسهيات والقروض الصناعية لتشجيع المستثمرين الصناعيين والجدول التالي يوضح توزيع 
االلتزامات بقروض صناعية خال عام 2016 بدولة الكويت

جدول رقم )8(

توزيع االلتزامات بقروض صناعية خال عام 2016 بدولة الكويت

عدد النشاط
المشروعات

إجمالي 
تكلفة 

المشاريع

تمويل 
البنك

النصيب 
النسبي 

للتمويل %
)ألف د.ك(

صناعة المنتجات الغذائية 
والمشروبات

647.04435.60555.74

18846100.95المنسوجات
16504550.71صناعة الطباعة والنشر

14272500.39صناعة المواد والمنتجات الكيميائية
الباســتيكية  المنتجــات  صناعــة 

ط لمطــا ا و
69.0986.71010.5

الافلزيــة  المعــادن  منتجــات  صناعــة 
األخــرى

725.44814.54422.77

12.2111.4802.31صناعة الفلزات األساسية
صناعــة منتجــات المعــادن المشــكلة 

ماعــدا الماكينــات والمعــدات
35.4523.6305.68

13262000.31إعادة التدوير )إعادة التصنيع(
)نشــاط  أخــرى  صناعيــة  أنشــطة 

) تعبئــة
18253950.62

2892.36563.879100.0اإلجمالي
المصدر: التقرير السنوي عام 2016، البنك الصناعي، دولة الكويت

وتخلــص الورقــة، فــي ضــوء التحليــات، إلــى أنــه يبــدو أن هنــاك حاجــة إلــى اســتخدام سياســة حوافــز صناعيــة مصممــة بعنايــة فــي 
دولــة الكويــت لتحقيــق معــدالت جيــدة فــي االســتثمارات الصناعيــة لتســاهم فــي زيــادة معــدالت النمــو والتنميــة االقتصاديــة.

 مــن مســؤولي الصناعــة واالســتثمار والتجــارة واالقتصــاد والماليــة بالــدول العربيــة واألجنبيــة 
ً
وقــد شــارك فــي الملتقــى )350( مشــاركا

وممثلــي اتحــادات وغــرف التجــارة والصناعــة العربيــة واألجنبيــة وهيئــات االســتثمار والموانــئ والمناطــق الصناعيــة والحــرة، يمثلــون )12( دولــة 
عربيــة وهي:المملكــة األردنيــة الهاشــمية، الجمهوريــة التونســية، الجمهوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشــعبية، المملكــة العربيــة الســعودية، 

جمهوريــة الســودان، ســلطنة عمــان، دولــة فلســطين، دولــة الكويــت، الجمهوريــة اللبنانيــة، دولــة ليبيــا، جمهوريــة مصــر العربيــة والمملكــة 
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المغربيــة، كمــا شــارك فــي الملتقــى ممثلــون عــن مركــز األبحــاث اإلحصائيــة واالقتصاديــة واالجتماعيــة والتدريــب للــدول اإلســامية 
بتركيــا والغرفــة العربيــة الفرنســية للتجــارة، واتحــاد المغــرب العربــي، باإلضافــة إلــى ممثلــي عــدد مــن الشــركات المتخصصــة والمهتمــة 

ــة والحــرة. باالســتثمار فــي المناطــق الصناعي

وتــم خــال الملتقــى تنظيــم لقــاءات شــراكة “B2B “ بيــن رجــال األعمــال والمســتثمرين والمســتوردين والمصدريــن العــرب ونظرائهــم 
مــن المملكــة المغربيــة، شــارك فيهــا )210( مشــاركين منهــم )60( يمثلــون مختلــف الــدول العربيــة و )150( يمثلــون الجانــب المغربــي؛ حيــث 
تــم عــرض العديــد مــن الفــرص االســتثمارية فــي المجــاالت الصناعيــة المختلفــة، وقــد أثمــرت هــذه اللقــاءات عــن نتائــج إيجابيــة متميــزة. كمــا 
تــم علــى هامــش الملتقــى توقيــع بروتوكــول اتفاقيــة تعــاون وشــراكة بيــن غرفــة التجــارة والصناعــة والخدمــات لجهــة طنجــة - تطــوان - 

الحســيمة، وغرفــة تجــارة الديوانيــة بجمهوريــة العــراق.

وقد جاءت التوصيات الصادرة عن الملتقي على النحو التالي:

دعوة الدول العربية واإلســامية إلى تطـــوير االســتراتيجيات االقتصـــادية واالســتثمارية والتشــريعات الخاصة باالســتثمار 	 
فــي المناطــق الصناعيــة والحــرة بمــا يـــوفر لهـــذه المنـــاطق عوامــل النجاح في تحقيــق دورها اإلنمائي واالســتثماري.

دعــوة مؤسســات التمويــل العربيــة واإلســامية والدوليــة لتقديــم المســاعدة فــي إنشـــاء وتطـــوير المناطــق الصناعيــة 	 
والحــرة.

التأكيــد علــى أهميــة النهــوض بــدور المناطــق الصناعيــة فــي تحقيــق التنميــة المســـتدامة وتعزيـــز االنتقــال نحــو 	 
االقتصــاد األخضــر والعمــل علــى اعتمـــاد األســـس المتطـــورة فـــي إنشـــائها وتخطيطهــا 

ــة القائمــة لتأســيس 	  ــة والحــرة العربي ــات والتســهيات التــي تتيحهــا المناطــق الصناعي ضــرورة االســتفادة مــن اإلمكاني
المشــروعات كأداة لتحقيــق التكامــل االقتصــادي والتنمــوي.

ضــرورة تطويــر البنيــة المؤسســية للمناطــق الحــرة، بمــا يوفــر لهــذه المناطــق كافــة عوامــل النجــاح فــي تحقيــق دورهــا 	 
االســتثماري واإلنمائــي. 

ــدة المــدى للمناطــق الحــرة، تهــدف أساســا 	  ــة بعي ــة واإلســامية علــى وضــع اســتراتيجية اقتصادي ــدول العربي حــث ال
إلــى تشــجيع االســتثمارات وتنميــة الصناعــات التصديريــة، وزيــادة تصنيــع الخامــات المحليــة لرفــع مســاهمتها فــي الناتــج المحلــي 

ــي.  اإلجمال
حــث الــدول العربيــة واإلســامية علــى ضــرورة الترويــج للمناطــق الحــرة العربيــة، والعمــل علــى التعريــف بأنظمتهــا 	 

ومزاياهــا وتســهياتها بحيــث يمكــن تحقيــق اإلفــادة منهــا علــى أوســع نطــاق ممكــن، وإلــى إزالة جميــع العقبات أمام المســتثمرين 
وتســهيل إجــراءات الدخــول والتنقــل.

ضــرورة عقــد مثــل هــذه الملتقيــات ودعــوة رجــال األعمــال والمســتثمرين للمشــاركة فيهــا باعتبارهــا فرصــة لتعزيــز 	 
التكامــل االقتصــادي بيــن الــدول.
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المنتجــات  مواصفــات  وحــدة  تعتبــر       
الغذائيــة والزراعيــة إحــدى الجهــات المعنيــة 
فــي  تعاونهــا  بالدولــة  الغذائــي  بالتشــريع 
بالغــذاء  المعنيــة  األخــرى  الجهــات  ذلــك 
والتغذيــة والرقابــة الغذائيــة، فجميــع هــذه 
واحــدة  منظومــة  ضمــن  تعمــل  الجهــات 
لرســم السياســة الغذائيــة والتغذيــة بالدولــة 
مــن خــال تشــريع اللوائــح والقوانيــن، ثــم 
ــة تطبيــق هــذه التشــريعات وتطويرهــا  مراقب
اآلمــن  الغــذاء  توفيــر  إلــى  منهــا   

ً
ســعيا

والصحــي للمســتهلك، وبمــا ال يتعــارض مــع 
التشــريعات والمســتجدات الدوليــة فــى هــذا 

المجــال. 

أهــم اختصاصــات وحدة مواصفــات المنتجات 
الغذائيــة والزراعية:

إعداد مشاريع المواصفات بمراحلها . 1
المختلفة على المستوى الوطني 

واإلقليمي والدولي.

إعداد خطة دولة الكويت السنوية من . 2
المواصفات القياسية الخليجية ضمن خطة 

هيئة التقييس الخليجية.
إبــداء الــرأي والماحظــات علــى مشــاريع . 3

الفنيــة واألدلــة مــن  المواصفــات واللوائــح 
إعــداد الــدول األخــرى.

متابعة اعتماد مشاريع المواصفات . 4
واللوائح الفنية واألدلة ذات العاقة.

الدوليــة . 5 االجتماعــات  فــى  المشــاركة 
مثــل  العاقــة  ذات  والمنظمــات  للهيئــات 
ــة الدســتور الغذائــي )CAC  ( ومنظمــة  هيئ

.)OTC( اإلســامي  المؤتمــر 
تمثيل الدولة في المنظمات الدولية . 6

واإلقليمية في مجال المواصفات 
الغذائية.

اللجان المشكلة بدولة الكويت 
في مجال الغذاء

اللجنة الفنية الدائمة لأغذية . 1
لجنة سامة األغذية الوطنية . 2

في مجال التعاون الدولي 
واإلقليمي 

عضو في هيئة الدستور الغذائي 	 
)  CAC(

عضو فى المنظمة الدولية للتقييس.	 
عضو في المنظمة العربية للتنمية 	 

الصناعية والتعدين .
عضو في اللجنة الفنية الخليجية 	 

لقطاع المواصفات والمنتجات الغذائية 
والزراعية واللجان الفرعية المنبثقة عنها 

)مشكلة من قبل هيئة التقييس الخليجية(.
عضو في اللجنة الفنية الخليجية 	 

لقطاع منتجات الحال وخدماته.

نقل اختصاصات مواصفات ومقاييس 
األغذية والمكمات الغذائية من الهيئة 

العامة للصناعة إلى الهيئة العامة للغذاء 
والتغذية

تنفيــذا للقانــون رقــم 112 لســنة 2013 بشــأن 
والتغذيــة  للغــذاء  العامــة  الهيئــة  إنشــاء 

وحدة مواصفات المنتجات الغذائية والزراعية في دولة الكويت

 نقــل اختصاصــات مواصفــات ومقاييــس األغذيــة والمكمــالت 
الغذائيــة مــن الهيئــة العامــة للصناعــة إلــى الهيئــة العامــة 

للغــذاء والتغذيــة عــدا مواصفــات التبــغ
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والــذي نــص فــي المــادة رقــم )5( فقــرة 
والمقاييــس  المواصفــات  وضــع  علــى   4
وإنتــاج  باســتيراد  الخاصــة  واالشــتراطات 
وتــداول ونقــل وتوزيــع وتخزيــن وبيــع الغــذاء 
لتواكــب متطلبــات الســامة العالميــة، كمــا 
نــص فــي المــادة )19( منــه علــى أن تنقــل 
ــة  ــة والفني ــة والرقابي ــع الوحــدات اإلداري جمي
الحكوميــة  للجهــات  التابعــة  والمختبــرات 
إلــى  والتغذيــة  الغــذاء  بشــؤون  المعنيــة 

والتغذيــة. للغــذاء  العامــة  الهيئــة 
رقــم  الــوزراء  مجلــس  قــرار  علــى   وبنــاء 
نقــل  تــم  فإنــه   ) ثانيــا   ، –ج  )908/أوال 
والمقاييــس  المواصفــات  اختصاصــات 
الغذائيــة  والمكمــات  باألغذيــة  المتعلقــة 

الهيئــة  إلــى  للصناعــة  العامــة  الهيئــة  مــن 
مــن  اعتبــارا  والتغذيــة  للغــذاء  العامــة 

.2016 /11 /1

علمــا بأنــه لــم يتــم نقل اختصــاص مواصفات 
العامــة  الهيئــة  ومازالــت  التبــغ،  منتجــات 
للصناعــة تقــوم بدورهــا فــي هــذا الشــأن.

 كمــا أن الهيئــة العامــة للصناعــة هــي الجهة 
المواصفــات  جميــع  بيــع  عــن  المســؤولة 
ــت فــي شــتى  ــة الكوي المعتمــدة فــي دول

المجــاالت.

                                                            

إعداد : ابتسام حسين الكندري
 كبير اختصاصيي مواصفات ومقاييس 
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عــي الســيارات اليابانيــة JAMA لمناقشــة 
ِّ
     عقــدت هيئــة التقييــس لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة، اجتماًعــا مــع اتحــاد مصن

مســتقبل طــرح المركبــات الكهربائيــة فــي أســواق الــدول األعضــاء بمقرهــا بمدينــة الريــاض يــوم 19 نوفمبــر2017م.

واســتعرض االجتمــاع مناقشــة مســتقبل طــرح المركبــات الكهربائيــة فــي أســواق دول مجلــس التعــاون، ومشــاريع اللوائــح الفنيــة الخليجيــة 
لمتطلبــات الســامة الخاصــة بهــا والبنيــة التحتيــة الازمــة لهــا، كمــا تــم التطــرق للمركبــات األخــرى الصديقــة للبيئــة مثــل الســيارات التــي تعمــل 

بالهيدروجين.

المركبــات  ماءمــة  أهميــة  علــى  الهيئــة  وأكــدت 
ــز علــى  للظــروف الجويــة فــي الــدول األعضــاء، والتركي
نواحــي ســامة قيــادة هــذه النوعيــة مــن المركبــات 

بهــا. الخاصــة  الصيانــة  ومتطلبــات 

ــدت علــى اســتدعاء الســيارات التي يتم اكتشــاف 
َّ
كمــا أك

عيــوب تصنيعيــة بهــا، ومتابعــة جميــع اإلجــراءات التــي 
ــل بهــا دون  تضمــن ســامة مســتخدميها وإصــاح الخل

أن يتحمــل المســتهلك أيــة تكاليــف إضافيــة.

وأشــارت الهيئــة إلــى أنهــا تقــوم بالتنســيق مــع الــدول 
ويتــم  االســتدعاء،  بجميــع حمــات  لتزويدهــا  األعضــاء 
الهوائيــة  الوســائد  فــي  الخلــل  علــى  حالًيــا  التركيــز 
لعــدٍد مــن الطــرازات التــي ســبق تســويقها فــي الــدول 

األعضــاء.

هيئة التقييس لدول مجلس التعاون تناقش 
طرح المركبات الكهربائية بدول الخليج
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      حصــــــــل الجهــــاز العربـــــي لاعتمـــــــاد 
)ARAC( الــذي أنشــئ فــي إطــار المنظمــة 
العربيــة للتنميــة الصناعيــة والتعديــن علــى 
المنتــدى  قبــل  مــن  الدولــي  االعتــراف 
الدولــي لاعتمــاد )IAF( والمنظمــة الدوليــة 
المختبــرات ) ILAC(، وذلــك خــال  العتمــاد 
للمنظمتيــن  المختصــة  اللجــان  اجتماعــات 
يومــــي  /كنــدا  فــر  فانكــو  فــي  الدوليتيــن 
المناســبة  وبهــذه   .2017/  10/ و28   25
المديــر  الصقــر  عــادل  المهنــدس  وجــه 
العــام للمنظمــة العربيــة للتنميــة الصناعيــة 

 )ARAC( الجهاز العربي لالعتماد
يحـصـل عـلــى االعــتـراف الدولــــي

والتعديــن التهنئــة إلــى كل أجهــزة ووحــدات 
االعتمــاد العربيــة علــى هــذا اإلنجــاز الــذي 
والتعــاون  المنظمــة  لجهــود   

ً
تتويجــا يأتــي 

هــذا  إنشــاء  فــي  العربيــة  للــدول  المثمــر 
يمثــل  عربــي  إقليمــي  كتجمــع  الجهــاز 
التحتيــة  البنيــة  تطويــر  فــي  أساســية  لبنــة 
للجــودة فــي الــدول العربيــة لارتقــاء بجــودة 
الســلع والخدمــات والمســاهمة فــي تنميــة 
الصــادرات  ودعــم  العربيــة  البينيــة  التجــارة 
. العربــي  االقتصــادي  التكامــل   وتحقيــق 

الصقــر  عــادل  المهنــدس  عبـــــر  وقــد       

فــي ختــام تصريحاتــه عــن شــكره وتقديــره 
 SIDA(( للوكالــة الســويدية للتعــاون الدولــي
علــى الدعــم المالــي الــذي قدمتــه الوكالــة 
العربــي لاعتمــاد، وكذلــك  شــكره  للجهــاز 
لمنظمــة األمــم المتحــدة للتنميــة الصناعيــة 
 بجهــود 

ً
)UNIDO( لدعمهــا الفنــي مشــيدا

ــة  رؤســاء  أجهــزة التقييــس واالعتمــاد العربي
العربيــة  المنظمــة  مــع  تعاونهــم  علــي 
إنشــاء  فــي  والتعديــــن  الصناعيــة  للتنميــة 
الجهــاز العربــي لاعتمــاد وتحقيــق االعتــراف 

الدولــي بــه .
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العربيــة  للمنظمــة  العــام  المديــر  أكــد      
المهنــدس  والتعديــن  الصناعيــة  للتنميــة 
علــى  المبنــي  االقتصــاد  أن  الصقــر  عــادل 
 
ً
المعرفــة ينمــو بمعــدالت ســريعة متفوقــا
غيــر  بشــكل  األخــرى  االقتصاديــات  علــى 
 
ً
 وملموســا

ً
 حيــا

ً
مســبوق وأنــه أصبــح واقعــا

أن  إلــى   
ً
مشــيرا المعاصــر،  عالمنــا  فــي 

ســاهمت  قــد  واالتصــاالت  المعلومــات 
المعرفــة  مضاعفــة  فــي  كبيــر  وبشــكل 
اإلنســانية وتراكمهــا، وأصبحــت المعرفة قوة 
الدفــع الرئيســة للنمــو واإلنتــاج والتقدم،وبما 
أن  والهيئــات  المؤسســات  علــى  يحتــم 
التجديــد  خــال  مــن  التطــور  هــذا  تواكــب 
المعرفــة  نشــر  علــى  والعمــل  واالبتــكار 

وإنتاجهــا.  وتوظيفهــا 

علــى  لــه  تصريحــات  فــي  الصقــر  وأوضــح 
دور  ملتقــى  أعمــال  افتتاحــه  هامــش 
اقتصــاد  نحــو  االنتقــال  فــي  المعلومــات 
المعرفــة، والــذي نظمتــه المنظمــة العربيــة 
للتنميــة الصناعيــة والتعديــن بالتعــاون مــع 
-21 يومــي  للتخطيــط  الســامية  المندوبيــة 

الصقر: الدول العربية مطالبة  
بالتحول نحو اقتصاد المعرفة

المنظمة العربية للتعدين تنظم

» ملتقي دور المعلومات في اإلنتقال نحو اقتصاد المعرفة«

31 ديســمبر الماضــي، أن االقتصــاد الرقمــي 
المعلومــة والمعرفــة ورأس  يعتمــد علــى 
علــى  اعتمــاده  مــن  أكثــر  البشــري  المــال 
المــواد الخــام والثــروات الطبيعيــة مــن خــال 
آليــات  وتطويــر  البشــري  العنصــر  تأهيــل 
التعليــم وبنــاء مجتمــع معرفــي يقــوم علــى 
اإلبــداع  ثقافــة  وتعزيــز  العلمــي  التطويــر 

واالبتــكار. 
منهــا   

ً
إدراكا المنظمــة  أن  الصقــر  وأضــاف 

التطــور قامــت بتنظيــم هــذا  ألهميــة هــذا 
مكونــات  علــى  التعــرف  بهــدف  الملتقــى 
اقتصــاد المعرفــة ودوره فــي تحقيــق التنمية 
الشــاملة والمســتدامة للمجتمعــات وخاصــة 
مناقشــة  خــال  مــن  العربيــة،  المجتمعــات 
والبيانــات  والتعليــم  واالبتــكار  البحــث  دور 
الضخمــة وكيفيــة التعامــل معهــا وتنظيمهــا، 
باإلضافــة إلــى دور اقتصــاد المعرفــة فــي 
الصغيــرة  الشــركات  تنظيــم وتطويــر عمــل 
إلــى  الملتقــى  يهــدف  كمــا  والمتوســطة، 
األخضــر  االقتصــاد  مفهــوم  علــى  التعــرف 
وأهميتــه لتخفيــض المخاطــر البيئيــة وتحقيق 

المســتدامة.  التنميــة 

علــى   
ً
مشــددا كلمتــة  الصقــر  واختتــم 

ــة بالتحــول نحــو  ــدول العربي ــة إســراع ال أهمي
اقتصــادات متكاملــة قائمــة علــى المعرفــة 
وعلــى إدمــاج التكنولوجيــات الحديثــة فــي 
االجتماعيــة  التنميــة  واســتراتيجيات  خطــط 
مجتمعــات  لبنــاء  لدولهــا  واالقتصاديــة 
التنميــة  أهــداف  وتحقيــق  المعرفــة 

مة.     لمســتدا ا

م. عادل الصقر
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القطريــة  العامــة  الهيئــة  النضمــام  قطــر 
ممثــل  كعضــو  والتقييــس  للمواصفــات 
تمــت  مــا  وهــو  المعهــد،  فــي  للدولــة 
قطــر  اهتمــام  يبــرز  مــا  عليــه،  الموافقــة 
المحافــل  الفعالــة فــي  بتعزيــز مشــاركاتها 

المختلفــة. الدوليــة 

الــدول  أن معهــد  إلــى  اإلشــارة     وتجــدر 
تــم  والمقاييــس  للمواصفــات  اإلســامية 
إنشــاؤه عــام 1998 ، ويضــم فــي عضويتــه 
حاليــا 33 دولــة إســامية يمثــل كل منهــا 

القطريــة  العامــة  الهيئــة  انضمــت     
للمواصفــات والتقييــس إلــى عضويــة معهد 
المواصفــات والمقاييــس للــدول اإلســامية، 
عشــر  الخامــس  االجتمــاع  خــال  وذلــك 
الثانــي  واالجتمــاع  المعهــد  إدارة  لمجلــس 
عشــر لجمعيتــه العامــة اللذيــن تــم عقدهمــا 
فــي شــهر ينايــر بمدينــة إســطنبول التركيــة.

    وتنــاول اجتمــاع مجلــس إدارة المعهــد 
الموضوعــات،  مــن  عــددا  عشــر  الخامــس 
دولــة  مــن  المقــدم  الطلــب  بينهــا  مــن 

الهيئــة العامــة القطريــة 
والتقييــس  للمواصفــات 
معهــد  لعضويــة  تنضــم 
المواصفــات والمقاييــس 
للـــــدول اإلســـــــالمـــــيــــــة 

)SMIIC(

والمقاييــس  للمواصفــات  الوطنــي  الجهــاز 
فيهــا، ويهــدف المعهــد إلــى تعزيــز التعــاون 
فــي  اإلســامية  الــدول  بيــن  والتنســيق 
مجــال التقييــس وقطــاع مواصفــات منتجــات 
القياســية  المواصفــات  وتوحيــد  الحــال، 
لتمكيــن الــدول األعضــاء مــن تحقيــق الفائدة 
االقتصاديــة التــي تكفلهــا هــذه المواصفــات 
مــن تعزيز التعــاون والتبادل التجاري وتحقيق 
التوافــق بيــن الــدول األعضــاء فــي مجــاالت 
التقييــس المختلفــة وتقديــم الخدمــات فــي 
الفنيــة  والمســاعدات  المعلومــات  مجــال 

والخبــرات.

والهيئــة العامــة للصناعــة فــي دولــة الكويــت 
لأخــوة  والتبريــكات  بالتهنئــة  تتقــدم  إذ 
فــي الهيئــة العامــة القطريــة للمواصفــات 
مــن  المزيــد  لهــم  وتتمنــى  والتقييــس 
جميــع  فــي  والنجــاح  والتقــدم  االنتشــار 

الدوليــة. المحافــل 



تقرير

العدد -107 فبراير 742018

أنبــاء االرتفاعــات القياســية  تصــدرت       
للعمــات الرقميــة  ومــا تحققه من مكاســب 
واســعة فــي فتــرات وجيــزة عناويــن وأخبــار 
وكاالت األنبــاء العالميــة خــال عــام 2017 
أحــدث  الــذي  األمــر  وهــو   ،2018 وبدايــات 
بلبلــة فــي أوســاط الجهــات الرقابيــة الماليــة 
ووزارات  المركزيــة  البنــوك  رأســها  وعلــى 

الماليــة فــي الكثيــر مــن دول العالــم. 
المظلــم  الجانــب  مــن  الرغــم  وعلــى     
للعمــات الرقميــة ووصــف البعــض لهــا بأنهــا 
وهــم كبيــر وفقاعــة تطيــح بمدخــرات األفــراد 
ــك تأثيرهــا الســلبي علــى  وودائعهــم، وكذل
الــدول  المالــي فــي العديــد مــن  القطــاع 
وزيــادة  الكبيــرة  أرباحهــا  أن  إال  الخليجيــة، 
االســتثمار بهــا مــن قبــل كبــار رجــال األعمــال 
محــط  وعربيــة جعلتهــا  خليجيــة  فــي دول 

الكثيريــن.  أنظــار 
 مــن هــذا التأثيــر، 

ً
   وقــد نالــت الكويــت بعضــا

الكويــت  وبنــك  الماليــة  وزارة  حــذرت  فقــد 
ــر رســمية مــن التعامــل  المركــزي بصــورة غي
وال  الرقابــة،  خــارج  كونهــا  العمــات  بتلــك 
بهــا،  المتداوليــن  أمــوال  حمايــة  يمكــن 

ــر مــن الرســميين  ــر الكثي باإلضافــة إلــى تحذي
عليهــا.  للتعامــل 

العمــات  بدايــات  يرصــد  التالــي  التقريــر    
الرقميــة وتأثيرهــا علــى االقتصــاد العالمــي 
 ومســتقبلها فــي 

ً
وقيمتهــا الســوقية عالميــا

ظــل التحديــات التــي تواجــه النظــام المالــي 
العالمــي. 

تاريخ العمات الرقمية 
ســّجل   

ً
تقريبــا ســنة   11000 قبــل        

ــة بنظــام  ــون أول معاماتهــم المالي المصري
والحيوانــات  الحبــوب  وكانــت  المقايضــة 
أســاس النظــام المالــي آلالف الســنين، بعــد 
الفضــة أو  الصينيــون أن قطــع  ذلــك، قــرر 
النحــاس ثمينــة بمــا يكفــي لتمثيــل القيمــة، 
، قّدمت 

ً
فــي العــام 600 قبــل الميــاد تقريبــا

مملكــة ليديــا، والتــي تقــع فــي تركيــا الحالية، 
.
ً
للعالــم أول نقــود منتجــة مركزيــا

     ومــع مــرور الســنوات وتعقــد المعامــات 
العمــات  العالــم  العالــم   عــرف  التجاريــة، 

 
ً
صــكا تمثــل  والتــي  »البنكنــوت«،  الورقيــة 
الذهــب  مــن  محفوظــة  بقيمــة   

ً
مكتوبــا

تطورهــا،  مــن  الرغــم  وعلــى  الفضــة،  أو 
وكانــت   ، بالذهــب  مرتبطــة  النقــود  ظلــت 
ــة لهــا  ــة تعنــي قيمــة مماثل كل ورقــة نقدي
مــن الذهــب فــي مــكان مــا، حتــى منتصــف 
القــرن الماضــي، وفــي كل هــذه المراحــل 
حافظــت العمــات علــى هويتهــا، كوســيط 
للقيمــة، وكتمثيــل للدْيــن، تكتســب أهميتهــا 
مــن اتفــاق النــاس علــى مــا تمثلــه، ومــن 
الذهــب  غطــاء  محدوديــة  )أو  محدوديتهــا 
المرتبطــة بــه(، وكذلك مــن العرض والطلب، 
البنكنــوت  عمــات  تعــرض  مــع  ولكــن 
الوقــت  إلــى  منهــا  الكثيــر  واحتيــاج  للتزويــر 
لتتــم تتحكــم البنــوك وأجهــزة الدولــة فــي 
المبالــغ التــي تســتطيع ســحبها أو إنفاقهــا 
ألســباب سياســية أو اقتصاديــة، ومــن هنــا 
جــاءت فكــرة العمــات الرقميــة التــي يتــم 
تداولهــا مــن خــال الشــبكة العنكبوتيــة دون 
وســيط والمخاطــر العاليــة التــي تســببها تلــك 
خســائر  وتكبيدهــم  للمســتثمرين  العمــات 
كبيــرة تصــل إلــى حــد اإلفــاس فــي بعــض 

مؤســس عملــة البيتكويــن ضمــن أغنــى 
 حــول العالــم 

ً
50 ثريــا

اإلقبال عليها يتزايد رغم تحذيرات البنوك والمسؤولين الحكوميين 
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 عملة مجهولة
وتوصــف العملــة بأنهــا عملة رقمية مجهولة 
متسلســا  رقمــا  تمتلــك  ال  أنهــا  بمعنــى   ،
وال أي وســيلة أخــرى كانــت مــن أي نــوع 
البائــع  إلــى  تتيــح تتبــع مــا أنفــق للوصــول 
أو المشــتري، ممــا يجعــل منهــا فكــرة رائجــة 
لــدى كل مــن المدافعيــن عــن الخصوصيــة، 
مثــل  المشــروعة  غيــر  البضاعــة  بائعــي  أو 
المخــدرات عبــر اإلنترنــت علــى حــد ســواء. 
التعامــات  فكــرة  علــى  تقــوم  أنهــا  كمــا 
الماليــة بيــن شــخصين مباشــرة دون وجــود 
هيئــة وســيطة تنظــم هــذه التعامات؛  حيث 
تذهــب النقــود مــن حســاب مســتخدم إلــى 
آخــر بشــكل فــوري ودون وجــود أي رســوم 
تحويــل ودون المــرور عبــر أي مصــارف، أو 

أي جهــات وســيطة مــن أي نــوع كان.

ً
  أغنى 50 ثريا

  تشــير التقاريــر المتخصصــة إلــى أن ثــروة 
ليصبــح  المجهــول  »البيتكويــن«  مؤســس 
 حــول العالــم، متجــاوزة 

ً
ضمــن أغنــى 50 ثريــا

ثــروة المليارديــر الســعودي الوليــد بــن طــال 

جعلــت  المخاطــرة  روح  أن  إال   ، األحيــان 
مــن »البيتكويــن« ومشــتقاتها محــط أنظــار 

األفــراد والشــركات. العديــد مــن 

   1400 عملة رقمية  
  علــى الرغــم مــن بداياتهــا المتواضعــة فــي 
عــام 2008 وهــو العــام الــذي شــهد بدايــات 
األزمــة الماليــة العالميــة، ومنــذ صــدور ورقــة 
العمــات  مؤســس  ناكاموتــو  ساتوشــي 
الرقميــة حــول العالــم فــي 2008، وحتــى 
الرقميــة 1400  العمــات  تجــاوز عــدد  اآلن، 
، تحــاول بعضهــا تافــي مشــكات  ةــلمع 
غيرهــا، فيمــا تبــرز الكثيــر منهــا كمحــاوالت غيــر 
ناضجــة أو غيــر مكتملــة. الكثيــر مــن هــذه 
العمــات خــرج باالعتمــاد علــى نفــس الكــود 
وبذلــك  بيتكويــن،  عملــة  بــه  تبــت 

ُ
ك الــذي 

فهــي تعتمــد علــى نفــس شــبكة البلــوك 
لكــن  بيتكويــن،  تســتخدمها  التــي  تشــين 
بعــض العمــات األخــرى أسســت شــبكاتها 
الخاصــة مــن الصفــر، مثــل عملــة موــيريثيإ أو 

.Ripple أو ريبــل OMNI أومنــي
ــراء االقتصــاد العالمييــن     ومــع تحذيــرات خب
والحكومــات فــي الــدول األوروبيــة وأميــركا، 
لتلــك  والشــركات  األفــراد  انجــذاب  يــزداد 
لتحقيــق  الطــرق  أفضــل  كونهــا  العمــات 
ــراء الســريع وباتــت تلــك العمــات صرعــة  الث

العصــر. 

  تغيير االقتصاد العالمي  
تأتــي عملــة »بيتكويــن Bitcoin« مــن بيــن 
العمــات  بيــن   

ً
انتشــارا العمــات  أفضــل 

إلكترونيــة  عملــة  تمثــل  وهــي  الرقميــة،  
مثــل  األخــرى  بالعمــات  مقارنتهــا  يمكــن 
فــوارق  عــدة  مــع  لكــن  اليــورو،  أو  الــدوالر 
هــي  العملــة  هــذه  أن  أبرزهــا  أساســية 
عملــة إلكترونيــة بشــكل كامــل تتــداول عبــر 
اإلنترنــت فقــط مــن دون وجــود أثر ملموس 

لهــا، كمــا تختلــف عــن العمــات التقليديــة 
بعــدم وجــود هيئــة تنظيميــة مركزيــة تقــف 
كأي  اســتخدامها  يمكــن  لكــن  خلفهــا، 
ــى  ــت أو حت ــر اإلنترن ــة أخــرى للشــراء عب عمل
كمــا  التقليديــة،   العمــات  إلــى  تحويلهــا 
ــة التــي طرحــت  ــك العمل أن الهــدف مــن تل
للمــرة األولــى فــي عــام 2009 هــو تغييــر 
االقتصــاد العالمــي بنفــس الطريقــة التــي 
غيــرت بهــا الويــب أســاليب النشــر، وقــد طــرح 
شــخص أطلــق علــى نفســه االســم الرمــزي 
ساتوشــي ناكاماتــو فكــرة عملــة البيتكويــن 
للمــرة األولــى فــي ورقــة بحثيــة ووصفهــا 
ــي يعتمــد فــي  بأنهــا نظــام نقــدي إلكترون
للنــد،  النــد  مبــدأ  علــى  الماليــة  التعامــات 
التعامــل  يعنــي  تقنــي  مصطلــح  وهــو 
المباشــر بيــن مســتخدم وآخــر دون وجــود 

وســيط.  
  وقــد طــرح شــخص أطلــق علــى نفســه 
فكــرة  ناكاماتــو  ساتوشــي  الرمــزي  االســم 
بيتكويــن للمــرة األولــى فــي ورقــة بحثيــة، 
إلكترونــي  نقــدي  نظــام  بأنهــا  ووصفهــا 
ــدأ  ــة علــى مب يعتمــد فــي التعامــات المالي
يعنــي  تقنــي  مصطلــح  وهــو  للنــد،  النــد 
التعامــل المباشــر بيــن مســتخدم وآخــر دون 

وســيط. وجــود 

ساتوشــي ناكاماتــو هــو االســم الرمــزي 
لصاحــب فكــرة »بيتكويــن« 

 الكويــت حــذرت المواطنيــن مــن التــداول 
عليهــا لغيــاب الرقابــة 

أو  الــزوال  باتجــاه  الرقميــة  العمــات 
الحكومــات  بيــن  بهــا  االعتــراف 

630 مليــار دوالر القيمــة الســوقية بنهاية 
األســبوع الماضي 
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ــر  بعــد أقــل مــن شــهرين مــن هجــوم األخي
األميــر الوليــد علــى تلــك العملــة االفتراضيــة 
 انهيارهــا، وكان قــد هاجــم العمــات 

ً
متوقعــا

 
ً
اإللكترونيــة فــي أكتوبــر الماضــي، متوقعــا
 أنــه ال 

ً
 مــا، مؤكــدا

ً
أن تنهــار العملــة  يومــا

الوحيــدة  الدولــة  ألمانيــا  بهــا، وتعــد  يؤمــن 
 بعملــة بيتكويــن 

ً
 التــي اعترفــت رســميا

ً
عالميــا

كونهــا نــوع مــن النقــود اإللكترونيــة، وبهــذا 
تســتطيع  أنهــا  األلمانيــة  الحكومــة  اعتبــرت 
ــاح التــي تحققهــا  ــة علــى األرب فــرض الضريب
الشــركات التــي تتعامــل بـ«بيتكويــن«، فــي 
الفرديــة  الماليــة  المعامــات  تبقــى  حيــن 

معفيــة مــن الضرائــب. 
ويــرى البعــض أن االعتــراف الرســمي يحمــل 
المزيــد  العملــة  إعطــاء  وهــو   ،

ً
إيجابيــا  

ً
جانبــا

مــن الشــرعية، فــي حيــن يــرى آخــرون أن 
هــذا قــد يفتــح البــاب إلــى مزيــد مــن تنظيــم 
العملــة وربطهــا بالحكومــات، وهــذا يتعــارض 
غيــر  كعملــة  بيتكويــن  ميــزات  إحــدى  مــع 

خاضعــة ألي جهــة.

تراجعات عنيفة
  بنهايــة األســبوع الثانــي مــن العــام الحالــي 
فقــدت   ،  2018 ينايــر   11 فــي   

ً
وتحديــدا

العمــات الرقميــة مــا يقــارب مــن 100 مليــار 
دوالر دفعــة واحــدة مــن قيمتهــا الســوقية 
بســبب تقاريــر إعاميــة أفــادت عــزم كوريــا 
الجنوبيــة حظــر تــداول »بيتكويــن« وقريناتهــا 
عبــر البورصــات، فــي تدفــق مــا يقــرب مــن 
العمــات  ســوق  خــارج  دوالر  مليــار   100
الماضــي، بحســب  الخميــس  يــوم  الرقميــة 
القيمــة  تراجعــت  وقــد  »هاكــد«.  موقــع 
الســوقية  القيمــة  وتراجعــت  الســوقية، 
إلــى  بيتكويــن والريبــل وااليثيريــوم  لعملــة 
مليــار دوالر  مليــار دوالر مقابــل 730   630
بنهايــة  الســوقية  العمــات  تلــك  قيمــة 

الماضــي.     االســبوع 
   ورغم أن البلد الشــرق آســيوي الذي يعد 
ــر األســواق لعمــات رئيســة  واحــدة مــن أكب

 بالفعــل فــي هــذا الصــدد، إال 
ً
لــم يتخــذ قــرارا

أن ســوق العمــات الرقميــة شــهد تراجعــا 
كبيــرا وســط موجــة بيعيــة مــن المســتثمرين، 
ــدرس  ــه ت ــر العــدل: إن وزارت بعدمــا قــال وزي
تشــريعا لحظــر تــداول هــذه األصــول، مــن 
أجــل الســيطرة علــى الهــوس بهــا والمضاربة 
بعدمــا  خســائره،  الســوق  وقلــص  عليهــا، 
ــر  بــدا المشــهد مختلطــا فــي واحــد مــن أكب
أســواق العمــات الرقميــة فــي العالــم؛ حيــث 
الماليــة الكوريــة إنهــا ال تدعــم  قالــت وزارة 
هــذه الخطــوة، وإن وزيــر العــدل لــم يناقــش 

ــرح. أو يعــرض عليهــا المقت

مستقبل العمات الرقمية
العمــات  مســتقبل  عــن  الحديــث  وفــي 
الرقميــة، أفــادت تقاريــر بــأن تلــك العمــات 
توســع  يشــمل  األول  الحتماليــن؛  خاضعــة 
المعــروض  هــوس  واســتمرار  المعــروض 
 ،

ً
والمضاربــة عليهــا حتــى أكثــر ممــا هــو حاليــا

مصيــر  إلــى  مصيرهــا  يــؤول  ســوف  حينهــا 
التــي  اإلنترنــت  شــركات  لفقاعــة  مشــابه 
أو   ، الحاليــة  األلفيــة  فــي مطلــع  انفجــرت 

 .
ً
تقريبــا تختفــي  أي  التوليــب«،  »زهــرة 

   أمــا االحتمــال الثانــي، فهــو مماثــل لمــا 
التقليديــة،  العمــات  إصــدار  بدايــة  حــدث 
 ،

ً
ال يصمــد منهــا ســوى عــدد محــدود جــدا

القيمــة«  »مســتودع  وظيفتــا  يحقــق  بمــا 
و«وســيط تبــادل«، وذلــك يتطلــب اســتقرار 
يكفــي  لمــا  وخضوعهــا  أســعارها،  تذبــذب 
مــن تنظيــم ورقابــة، وإن تحقــق االحتمــال 
الحالــي،  بريقهــا  تفقــد  فســوف  الثانــي 
وتخفــت حمــى شــرائها كاســتثمار مــن أجــل 

وســريع.  مرتفــع  عائــد  تحقيــق 
  وتؤكد التقارير أن صعود العمات الرقمية 
لن يســتمر لأبد، وأن ارتفاع قيمتها يضاعف 
 
ً
ــه يضاعــف أيضــا ــد االســتثمار فيهــا، ولكن عائ

مــن مخاطــر ذلــك االســتثمار، بمــا قــد يفقــده 
كل قيمتــه، لذلــك يبقــى القــرار مســؤولية 
المســتثمر، ودفــع جنــون العمــات الرقميــة 

أن  يتشــككون  المســتثمرين  تشــكك  إلــى 
األمــور قــد تبــدأ فــي الخــروج عــن النســق 

الطبيعي لها.  
يجريــه  الــذي  الشــهري  للمســح  ــا 

ً
   ووفق

مصــرف »بنــك أوف أميــركا ميريــل لينــش« 
لمعنويــات مديــري صناديــق االســتثمار، فــإن 
تــداوالت »بيتكويــن« تعــد األكثــر ازدحاًمــا، مــا 
يعنــي أن المســتثمرين يعتقــدون أن أغلبيــة 
المتعامليــن يجــرون تعاماتهــم علــى جانــب 
واحــد فقــط مــن التــداوالت، وهــو مــا قــد 
يتســبب فــي انعــكاس االتجــاه الــذي ســلكته 

ــة.  ــة االفتراضي العمل

   ويعتبــر مســح »ميريــل لينــش« مــن أكثــر 
وول  فــي  متابعتهــا  تتــم  التــي  الدراســات 
المحلليــن  باهتمــام  وتحظــى  ســتريت، 
والمســتثمرين، ويشــمل أكثــر مــن 200 مدير 
صنــدوق عالمــي يتولــون مهــام توظيــف مــا 
ال يقــل عــن 600 مليــار دوالر فــي األصــول 
 26 صــّوت  المســح،  وخــال  االســتثمارية. 
فــي المئــة مــن المديريــن لصالــح »بيتكويــن« 
بينمــا  ازدحاًمــا،  األكثــر  التــداوالت  كصاحبــة 
فــي   22 علــى  »ناســداك«  مؤشــر  حصــل 
ــة مــن األصــوات، فيمــا جــاءت المراهنــة  المئ
ضــد الــدوالر فــي المرتبــة الثالثــة بـــ21 فــي 

المئــة مــن إجمالــي أصــوات المديريــن.

تحذيــرات حكوميــة مــن التعامــل عليهــا 
المخاطــرة  الرقابــة وارتفــاع  لغيــاب 

1400 عملــة رقميــة حــول العالــم أبرزهــا 
البيتكويــن والريبــل 

فــي  مخاطــرة  األكثــر  الشــباب  جيــل 
المضاربــة عليهــا وكبــار الســن يتراجعــون 
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          إن “التقنيــة ثاثيــة األبعــاد”، هــي 
التقنيــة التــي تمكــن المشــاهد مــن الرؤيــة 
باألبعــاد الثاثــة، عــن طريــق إيهــام الدمــاغ 
والعينيــن بــأن الصــورة المشــاهدة ال تكــون 
محصــورة فــي األبعــاد الثنائيــة، وإنمــا تكــون 
ممتــدة إلــى األبعــاد الثاثيــة، بإضافــة العمق 
إلــى الصــورة بحيــث تجعــل تجربــة المشــاهدة 
وتتميــز  لاهتمــام.   ومثيــرة  واقعيــة  أكثــر 
بالمرونــة بحيــث يمكــن تغييــر زوايــا الصــورة 
أو تحريكهــا. وقبــل ظهــور هــذه التقنيــة كنــا 
ــن )X و Y ( أمــا  نســتطيع أن نشــاهد البعدي
باســتعمال هــذه التقنيــة نســتطيع مشــاهدة 

.)Z ( البعــد الثالــث أال و هــو
المصطلــح  هــذا  اســتعارة  يمكننــا   

ً
ومجــازا

حيــث  الوظائــف؛  عالــم  فــي  الســتخدامه 
إن وضــع نمــوذج ثاثــي األبعــاد بشــأن “ 
كيفيــة” الوظيفــة و” ماهيتهــا” و “ســببها” 
علــى  والمهنيــة  الحيويــة  يضفــي  ســوف 
علــى  المنظمــات  ويســاعد  الموظفيــن، 
تحقيــق أقصــى درجــات النجــاح فــي أعمالهــا.
    وفــي رأي الخبــراء، فــإن الوظائــف لثاثيــة 

األبعــاد تتمثــل فــي األبعــاد اآلتيــة:
البعــد األول: عناصــر الوظيفــة كمــا تــم 
وصفهــا: وهــي تقــدم األســاس لـــ “ كيفيــة” 

أداء الوظيفــة )األداء واإلنجــاز( ويركــز هــذا 
علــى  يجــب  التــي  المهــام  علــى  البعــد 
مــا يســمى  )وهــي  بهــا  القيــام  الموظــف 
بالعناصــر  الحديثــة  األداء  بطاقــات  فــي 
ونوعيــة  حجــم  ذلــك  ويتضمــن  الحرجــة(، 
ذلــك  فــي  بمــا  اإلنجــازات  وطبيعــة  األداء 
تحقيــق أهــداف تزيــد عــن المتوقــع أو تفــوق 

الوظيفــة. متطلبــات 
يجــب  التــي  النتائــج  الثانــي:  البعــد 
 بعــد يــوم: 

ً
علــى الموظــف تحقيقهــا يومــا

للقيــاس  القابلــة  المشــاركة  هــي  وهــذه 
نتيجــة  المنظمــة  عليهــا  تحصــل  التــي 
لجهــود الموظــف، وهــي تقــدم األســاس 
هــو جوهــر  وهــذا  الوظيفــة.  ماهيــــة”   “ لـــ 
التوظيــف. ففــي أي عمــل يجــب أن تكــون 
هنــاك نتيجــة نهائيــة ذات قيمــة لــكل مــن 
حــد  علــى  والمســتفيدين  العمــل  أصحــاب 
ســواء. وال معنــى ألي عمــل مــا لــم يــؤد 
إلــى ربــح المــال أو زيــادة الحصــة الســوقية 
النتائــج  أو تعظيــم اإلنتاجيــة أو غيرهــا مــن 
االســتراتيجية التــي تــود المنظمــة تحقيقهــا؛ 
األشــخاص  فــي  ترغــب  منظمــة  أي  ألن 
بأهدافهــا  ترتبــط  نتائــج  يحققــون  الذيــن 
يعــرف  أن  المهــم  مــن  لــذا  االســتراتيجية. 

منهــم  المطلــوب  النتائــج  الموظفــون 
وأن  وواضــح،  تعاقــدي  بشــكل  تحقيقهــا 
يؤمنــوا بأنهــم لبنــة فــي بنــاء اســتراتيجي، 

iV  derahS المشــتركة  الرؤيــة  أن  -كمــا 
الــذي  االنفعالــي”  nois هــي “اإلســمنت 
األداء  ويجعــل  المؤسســي،  الــوالء  يعمــق 

ومســتدام،  وأعمــق  أســهل  الوظيفــي 
مــن  العــام  الهــدف  الثالــث:  البعــد 
وظيفتــك: وهــذا هــو الــذي يرتبــط بأهــداف 
هــذا  يكــون  أن  وينبغــي  ككل،  المنظمــة 
يمثــل  وهــو  رئيســية،  تحفيزيــة  قــوة  البعــد 

للوظيفــة. الرئيســي  “الســبب” 
؟

ً
أين تكمن المشكلة إذا

بأنــه  الوظيفــي  الوصــف  تعريــف  يمكــن 
أســلوب مؤسســي ومنهجــي لــدور المــوارد 
ألعمالهــا،  المنظمــة  أداء  فــي  البشــرية 
ــر ثقافــة المنظمــة،  ومحــور أساســي لتطوي
ســليم  نظــام  لوضــع  كأســاس  ويســتخدم 

كتب - د. زكي الرباعي:
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األفــراد ويســاهم  الختيــار وتعييــن وتدريــب 
الحتياجاتهــا  المنظمــة  تحديــد  فــي  ــا 

ً
أيض

المطلوبــة مــن المــوارد البشــري، ويســهم 
وثقافيــة  قيميــة  منظومــة  بنــاء  فــي 

. للمنظمــة
والمتتبــع لمــا هــو معمــول بــه فــي أغلــب 
توصيفــات  معظــم  أن  يجــد  المنظمــات 
الوظائــف تصــف البعــد األول فقــط- المهــام 
التــي يجــب أداؤهــا. ومجــرد التوجــه نحــو أداء 
. إذ أن التركيــز علــى أداء 

ً
المهــام ليــس كافيــا

المهــام المجــردة فقــط يحــول الموظفيــن 
إلــى كائنــات آليــة! 

المهــام  يــؤدون  ال  الناجحــون  األشــخاص 
يضعــون  بــل  فحســب،  بهــم  المناطــة 
فــي عقولهــم المشــاركات ثاثيــة األبعــاد 
المســتقبل  تحقيــق  لضمــان  الازمــة 
هــذه  وباســتخدام  للمنظمــة.  الناجــح 
الطريقــة )ثاثيــة األبعــاد( فإنهــم يطــورون 
 إلنجــاز هــذا األمــر. وعلــى 

ً
طريقتهــم تدريجيــا

يذهبــوا  أن  المنظمــات  ومديــري  قــادة 
بموظفيهــم إلــى أبعــد مــن مجــرد “الوصــف 
الموظفــون  يــؤدي  فعندمــا  الوظيفــي”. 
منعزلــة  بطريقــة  بهــم  المناطــة  المهــام 
وآليــة، فإنهــم يتوقفــون عــن التفكيــر فيمــا 
يفعلــون. ومــن ثــم يتوقفــون عــن اإلبــداع 

المرغوبــة.  النتائــج  ورؤيــة 

فــرق كبيــر بيــن »موظــف« فــي خدمــة 
تلقــي  فــي  عملــه  يــؤدي  العمــالء 
)البعــد  فقــط  المســتفيدين  طلبــات 
األول(، و«بيــن« موظــف آخــر يضفــي 
إنســانية ســاحرة  علــى عملــه لمســة 
ألنــه  الثالــث(  البعــد  الثانــي+  )البعــد 
 
ً
يــرى أنــه مــن مهامــه أن يتــرك انطباعا

 وتجربــة إيجابيــة مذهلــة وممتعة 
ً
جيــدا

لــكل متصــل أو مراجــع للمنظمــة. ألن 
ذلــك ســينعكس علــى عــودة الزبائــن 
ــن  ، فالزبائ

ً
ــى المنظمــة مــرارا وتكــرارا إل

المزيــد  يجذبــون  الحالييــن  الســعداء 
مــن الزبائــن الجــدد.

أي  ركل  مــن  فائــدة  هنــاك  »ليــس 
كــرة )البعــد األول( مالــم تكــن تطمــح 
إلــى إحــراز هــدف أو منــع هــدف )البعــد 
الثانــي( ومــن ثــم تســاعد فريقــك فــي 
الفــوز بالمبــاراة والــدوري فــي النهايــة 

)البعــد الثالــث(«!

األداء  إلــى  المرغــوب  األداء  مــن 
المطلــوَب!

غيــر  حقيقيــة  وظيفيــة”  “فجــوة  هنــاك 
محــددة  وغيــر  صراحــة  عليهــا  منصــوص 
لــكل  الوظيفــي  التوصيــف  بطاقــات  فــي 
موظــف، ولــم يتمكــن مســؤولو الموظفيــن 
مــن بلورتهــا، وقــد حــان الوقــت لتأميمهــا. 
يميــل البشــر بطبيعتهــم نحــو أداء المرغــوب 
))deriseD ال المطلــوب )detegraT(، ومــن 
بيــن رؤى  هائلــة  هنــاك فجــوة  تبقــي  ثــم 
المنظمــات وخططهــا وبيــن مــا يتــم تنفيــذه 
والمشــرفين  المديريــن  أن  ويبــدو  بالفعــل. 
يكتفــون بإمــاء التعليمــات الروتينيــة اليوميــة 
لكنهــم  بالمهمــات،  مرؤوســيهم  وتكليــف 
ــك  ال يأبهــون بمتابعــة ســير العمــل بعــد ذل
ومــدى ارتباطــه بــرؤى وأهــداف المنظمــة 
وال  المنشــودة،  االســتراتيجية  والنتائــج 
استشــعار(  قــرون  )أو  مجســات  يمتلكــون 
وتشــخيص  وتوقعــه  الخلــل  لمعرفــة 
التصحيحيــة  اإلجــراءات  واتخــاذ  مســبباته 
والوقائيــة فــي وقتهــا بمــا يمنــع أو يحــد مــن 
آثارهــا الســلبية. وهــذا هــو الســبب الرئيــس 
منــى بــه المنظمــات.

ُ
فــي التدهــور الــذي ت

أو  الفــوز  يعنــي  ال  األداء  تقييــم 
الخســارة 

يعتمــد تقويــم أداء الموظــف علــى معاييــر 
مــن  تســتمد  األداء،  لقيــاس  أساســية 
المعاييــر  تلــك  ذاتهــا.    الوظيفــة  محتــوى 
الوظيفــة مــن  توضــع بحســب مــا تحتويــه 
بــه  القيــام  الموظــف  علــى  يجــب  عمــل 
تقييــم  إن  المحدديــن.  والوقــت  بالكيفيــة 
أســلوب  واعتمــاد   

ً
دوريــا الموظفيــن  أداء 

لتحســين  رائعــة  طريقــة  الراجعــة،  التغذيــة 

األداء. لكــن فــي الواقــع، تفتقــر المراجعــات 
الازمــة  المرونــة  إلــى  لــأداء  التقييميــة 
وقــد  بفاعليــة.  الراجعــة  التغذيــة  إلعــداد 
نقاشــات  إلــى  الســنوية  المراجعــات  تــؤول 
لــأداء،  المناســب  التصنيــف  ماهيــة  حــول 
وهــذا هــو الســبب وراء تخلــي العديــد مــن 
المنظمــات عــن المراجعــة الســنوية لصالــح 
إجــراء مناقشــات األداء األقــل رســمية؛ حيــث 
إنهــا ال تحقــق األبعــاد الثاثيــة التــي أســلفنا 

ذكرهــا.
إن تقييــم األداء ال يعنــي الفــوز أو الخســارة، 
القيــم  ثقافــة  ونشــر  للتحفيــز  أداة  وإنمــا 
المبدعيــن  نجــاح  قصــص  ونشــر  والتميــز 
للوصــول إلــى أعلــى درجــات التفــوق فــي 
األداء، وتشــكل مرجعيــة للتقييــم والتحفيــز 
الوظيفــي فــي المنظمــة وكحلقــة مهمــة 

االســتراتيجي. التطويــر  فــي مشــروع 

كيف نبدأ؟
وديمقراطيــة  الكفــاءات  اصطيــاد 

المواهــب 
 
ً
كبيــرا اهتمامــا  الحديثــة  المنظمــات  تولــي 
بجذب واستقطاب والحفاظ على الكفاءات 
للمنظمــات  الركيــزة  باعتبارهــا  البشــرية، 
مــن  وذلــك  أصولهــا،  وأصــل  ورأســمالها 
خــال وضــع مبــادرات اســتراتيجية واســتخدام 
االحتــراف  تضمــن  مبتكــرة  وأدوات  أســاليب 
والرفــاه الوظيفــي وتصــون القيــم والــوالء 
المؤسســي. لكــن االعتماد بشــكل أساســي 
كمصــدر  الوظيفيــة  المقابــات  علــى 
 
ً
أساســي لاختيــار الوظيفــي ال يقــدم تقييمــا
 لمهــارات المتقــدم للوظيفــة، 

ً
 ودقيقــا

ً
كامــا

ضوابــط  أو  مؤشــرات  عــن  تكشــف  وال 
معياريــة وموضوعيــة ماءمــة للتنبــؤ بكفــاءة 
المتقدميــن للعمــل ممــن يحفظــون أســئلة 
“جوجــل” للمقابــات الوظيفيــة، ويجيــدون 
“لبــس قنــاع” الموظــف المتميــز والمحتــرف. 
تجيــب  أن  يجــب  الوظيفيــة  المقابــات  إن 
ــف  ــة أســئلة: لمــاذا أوظــف - وكي ــى ثاث عل
أســئلة  وهــي  أوظــف.  ومــن   - أوظــف 

تعكــس علــم وفــن ال يجيــده الكثيــر. 
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 ظهــر مــا يســمى بـــ “حــرب المواهــب 
ً
ومؤخــرا

الموظفيــن  علــى  فالحفــاظ  والكفــاءات”. 
الدائــم  التحــدي  يعتبــر   “ األبعــاد  “ثاثــي 
هــذه  وتبــدأ  المنظمــات  يواجــه  الــذي 
والتعييــن  االســتقطاب  بعمليــة  “الحــرب” 
بنــاًء  الكفــاءات  اختيــار  بهــدف  )االصطيــاد( 
علــى معاييــر واضحــة يمكــن قياســها عبــر 
اســتخدام طــرق علميــة موثوقــة، يلــي ذلــك 
واألمــان  المهنــي  التقــدم  فــرص  توفيــر 
والتعلــم  التدريــب  وفــرص  الوظيفــي 
ومكافأتــه  الجيــد  األداء  وتقديــر  والتطويــر 
ومــن خــال ســمعة جهــة العمــل وصورتهــا 
أمــام اآلخريــن وقــدرة المديريــن علــى توجيــه 

وتحفيزهــم. الموظفيــن 
“ ديمقراطية المواهب”

وهنــاك مــا يســمى اليــوم بـــ “ ديمقراطيــة 
األســاليب  كســر  يتــم  بحيــث  المواهــب”، 
التقليديــة لاختيــار، والمؤكــد أننــا لــن نعتمــد 
 فــي المســتقبل؛ فاالختبــارات 

ً
عليهــا حصريــا

فــي الشــركات فــي طريقهــا لتصبــح الســاح 
المواهــب، وبالفعــل  حــرب  الســائد لكســب 
عــن  بالخــروج  المنظمــات  بعــض  بــدأت 
مألــوف المقابــات الوظيفيــة، وتبنــت أدوات 
وأســاليب أخــرى مــن التقييــم ســواء بوضــع 
المتقــدم للوظيفــة فــي ســيناريو حقيقــي 
)محــاكاة( أو )اســتبيان الســمات الشــخصية( 
أو )االختبــارات المهنيــة( أو  اختبــار االســتدالل 
أو  الميكانيكــي  أو  المكانــي  أو  اللفظــي 
الســلوكية  المقابــات  وكذلــك  التجريــدي، 
أمــا  الكفــاءات،  علــى  المعتمــدة  تلــك  أو 
البعــض اآلخــر فتعــدى ذلــك )المســابقات( 
الكفــاءات  ومراقبــة  ورصــد  تحــرى  وإلــى 
المهنيــة فــي المنظمــات المنافســة، ومــن 
ثــم اصطيــاد gnitnuh daeH تلــك الكفــاءات 
موظفيهــا،  لقائمــة  واضافتهــا  والمواهــب 
التــي  واألدوات  األســاليب  مــن  وغيرهــا 
تســاهم فــي فلتــرة المــوارد البشــرية قبــل 

للمنظمــة.  دخولهــا 
وماكينــزي،  جوجــل،  مثــل  شــركات  إن 
علــى   

ً
كثيــرا تنفــق  وغيرهــا  فيــري  وكــورن 

خــال  مــن  األداء  تحليــل مقاييــس  تطويــر 

فتضيــف  بالمواهــب،  التنبــؤ  خوارزميــات 
 مــن العلــم إلــى فــن تقييــم الموهبــة 

ً
نوعــا

المائمــة أثنــاء عمليــة التوظيــف.  ويمكــن 
فــي  تفشــل  التــي  المنظمــات  إن  القــول 
ذاتهــا  ســتجد  االتجــاه  هــذا  فــي  التحــرك 
المنظمــات  أمــام  ضعيفــة  الوقــت  بمــرور 
الحــرب  خضــم  فــي  المنافســة  األخــرى 
اســتراتيجيتها  وســتتعّرض  المواهــب،  علــى 
التنافســية للخطــر ويزيــد احتمــال اختيــار رأس 
مالهــا البشــري غيــر المائــم وغيــر المتناغــم 
 ،)AND(للمنظمــات النــووي  الحمــض  مــع 
ومــا يعكســه ذلــك مــن أثــر ســلبي علــى 

المنظمــات. تلــك 

الدستور األخاقي للمنظمة:
رؤيتهــا  رســم  فــي  المنظمــة  تســتند 
االســتراتيجية  ورســالتها  المســتقبلية 
)الجوهريــة  القيــم  مــن  مجموعــة  علــى 
الحــارس  بمنزلــة  تعــد  التــي  والوظيفيــة( 
األميــن للمنظمــة والميثــاق األخاقــي الــذي 
المؤسســي.  األداء  وإيقــاع  حركــة  يضبــط 
وليــس الهــدف مــن تحديــد القيــم أن يكــون 
الكلمــات  مــن  مجموعــة  المنظمــة  لــدى 
الجميلــة التــي تتغنــى بهــا دون أن تتحــول 
إلــى  الجميــع  إلــى واقــع عملــي يســعى 
تحقيقــه ويمكــن قياســه. ولــذا، فــإن العديــد 
هــذه  مــن  جعلــت  اليــوم  المنظمــات  مــن 
 يوضــح كل قيمــة مــن 

ً
 مكتوبــا

ً
القيــم دليــا

ــات تطبيقهــا، ليكــون  القيــم، وتعريفهــا، وآلي
هــذه الدليــل بمنزلــة دســتور يلتــزم الجميــع 
 فــي 

ً
 مهمــا

ً
بتنفيــذه. وتعــد القيــم عنصــرا

الموظــف كفــاءة  ملــف 
يمكــن  ال  التــي  المناطــق  هــي  والقيــم 
المســاومة عليهــا، حتــى فــي ظــل وجــود 
أقصــى  تحقــق  التــي  الكفــاءات  أفضــل 
دســتور  وهــي  الوظيفــي!  األداء  درجــات 
والموظــف،  المنظمــة  بيــن  عليــه  متفــق 
آليــات  وتحديــد  القيــم  تعريــف  يتــم  بحيــث 
عنــد   

ً
دائمــا إليهــا  االحتــكام  ليتــم  التطبيــق 

االنحــراف عــن المســار القيمــي المرســوم.

لإلبــداع  نعــم  المكــررة،  للنســخ  ال 
والتجديــد! 

موظفيــن  تعيــن  المنظمــات  كانــت  إذا 
وكفــاءات  مؤهــات  ذوي  متماثليــن، 
)البعــد  متماثلــة  بأعمــال  للقيــام  متماثلــة، 
بطريقــة  متماثلــة،  منتجــات  لعمــل  األول(، 
متماثلــة، لزبائــن يعتقــدون أنهــم متماثلــون، 
ويتــم تقييــم أدائهــم بطريقــة متماثلــة، فمن 
أيــن يأتــي التجديــد فــي المنظمــات؟ التماثل 
إلــى  تــؤدي  التــي  التقليــد والرتابــة  يعنــي 
األداء  مســتوى  وهبــوط  اإلنتاجيــة  تدنــي 
العــام للمنظمــة. ولهــذا، فسياســة التجديــد 
إثــراء  مــن  يتضمنــه  ومــا  البشــري  والتنــوع 
سياســة  أمــا  مطلوبــة،  سياســة  وظيفــي 
االستنســاخ واالكتفــاء بـــ )البعــد األول( فلــم 

تعــد مقبولــة. 

ال  المؤسســي  واإلبــداع  التجديــد  إن 
يكــون إال بمــن نســميهم “ االســتثنائيون”، 
يملكــون  مــن  اإلبداعيــة،  القــدرات  ذوي 
مــا  لفعــل  تؤهلهــم  عاديــة  غيــر  مواهــب 
لأمــور  ينظــرون  الذيــن  المعجــزات؛  يشــبه 
ســواء  المألــوف  عــن  خارجــة  بطريقــة 
وأعمــال،  مــال  أباطــرة  أو  عباقــرة  أكانــوا 
أو نجــوم فــن، أو موظفيــن اســتثنائيين أو 
ِمَمــن  ومهنييــن  محترفيــن  أو  مبرمجيــن 
يتقنــون فنــون التواصــل والــذكاء العاطفــي 
بعدســات  األشــياء  ويقــرؤون  الجمعــي، 
االرتقــاء  محفــزات  ويمتلكــون  اآلخريــن، 
الــذي  بالقــدر  الذاتــي  والتحفيــز  والمبــادرة 
عــن  تزيــد  مســؤوليات  يتحملــون  يجعلهــم 
مســؤولياتهم الرســمية المحــددة، ولديهــم 
حماســهم،  تشــعل  للفــوز  تواقــة  أنفــس 
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والنتائــج والتأثيــرات المترتبــة عليهــا والــدروس 
المســتفادة منهــا ومــدى حــرص الموظــف 
علــى نشــرها وتعميمهــا ومشــاركة اآلخريــن، 
كمــا أن هنــاك حاجــة إلطــاق الحافــز الذاتــي 
مــدى  تقييــم  خــال  مــن  الموظــف  لــدى 
رغبــة وقــدرة الموظــف على تعلــم المهارات 
المتعلقــة بمهــام عملــه، ومــدى اســتفادته 
خبــرة ومعرفــة،  األكثــر  زمائــه  خبــرات  مــن 
أي  علــى  لاطــاع  الموظــف  وجهــود 
معــارف أو معلومــات حديثــة تتعلــق بعملــه 
وتســاهم فــي تطويــر أدائــه، والجهــود التــي 
وفــي  العلمــي  بتحصيلــه  لارتقــاء  يبذلهــا 
مجــال التنميــة الذاتيــة للمعــارف والمهــارات. 

إلــى  اليــوم  الحاجــة  بأمــس  إننــا   ،
ً
وختامــا

الموظــف ثاثــي األبعــاد، وهــذا ال يتــم إال 
لــأداء  المعالــم  واضحــة  إدارة  خــال  مــن 
ــزرع  ــادة مبصــرة محفــزة ت االســتراتيجي، وقي
روح المبــادرة وتشــجع علــى تقديــم أفــكار 
ومقترحــات و دراســات و مبــادرات وأســاليب 
عمــل متميــزة ومبدعــة تســاهم فــي تطويــر 
اإلنتاجيــة  وتحســين  المؤسســي  األداء 
المقدمــة  الخدمــات  بمســتوى  وترتقــي 
والخارجييــن(  )الداخلييــن  للمســتفيدين 
الذكيــة  المؤسســات  إلــى  للوصــول 

 !)naeL( والرشــيقة   )TRAMS(

العمــل  يــرون  الموظفيــن  مــن  عينــة  هنــاك 
فهــم  ولــذا  الفــن،  أشــكال  مــن  شــكا 
العقــل  حــدود  مــن  أبعــد  هــو  لمــا  يذهبــون 
أن  منــا  للبعــض  بــدا  وإن  النجــاح،  لتحقيــق 
المنطــق. أو  المعقــول  تتجــاوز  قــد  طريقتهــم 

قبــل  العواصــف  ترصــد  ذاتيــة  “رادارات”  و 
! هبوبهــا

إن نشــر ثقافــة تتبنــى اإلبــداع وتحفــز وتكافــأ 
عليــه يعتبــر البعــد الثالــث الــذي ال غنــى ألي 
منظمــة عنــه، والبــد مــن مقيــاس إبداعــي 
الســتدامة هــذا البعــد يشــمل تقييــم األفــكار 
األســلوب  أو  المنهجيــة  وتقييــم  اإلبداعيــة 
المتبــع فــي تقديــم األفــكار والمبــادرات، ومــا 
يبذلــه الموظــف مــن جهود لتطبيــق مبادراته 
الصعوبــات  لتخطــي  وجهــوده  وإبداعاتــه 
قدمــه  مــا  تطبيــق  ومــدى  والمعوقــات، 
إبداعيــة،  /مبــادرات  أفــكار  مــن  الموظــف 
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