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كلمتنا 
ــر صفحــات  مــع نفحــات شــهر رمضــان الفضيــل، يتجــدد معكــم اللقــاء واألمــل عب
ــا وواقــع    ــد يرصــد قضاي ــة" فــي عــدد جدي ــن "الصناعــة والتنمي ــة كل الصناعيي مجل
القطــاع الصناعــي ومســتقبله المشــرق مــع تواصــل التحــركات الحكوميــة الحثيثــة 
االقتصاديــة  التنميــة  خطــط  فــي  الصناعــي  القطــاع  مســاهمة  وتطويــر  لتعزيــز 

واالجتماعيــة لتحقيــق رؤيــة "كويــت جديــدة  2035". 

ويوثــق العــدد احتفاليــة الوفــاء والتكريــم، حيــث تجــدون تغطيــة شــاملة للحفــل 
الســنوي الثانــي عشــر لعــام 2018 لتكريــم موظفــي الهيئــة المتميزيــن والمتقاعديــن 
برعايــة وحضــور كبيــر األســرة الصناعيــة معالــي وزير التجــارة والصناعــة رئيس مجلس 
إدارة الهيئــة العامــة للصناعــة خالــد ناصــر الروضــان الــذي كشــف علــى هامــش 
ــات  ــة لمواءمــة ومواجهــة متطلب ــكل اإلداري للهيئ ــر الهي الحفــل النقــاب عــن تطوي
خطــة كويــت جديــدة 2035، فيمــا أكــد المديــر العــام عبــد الكريــم تقــي أن الهيئــة ال 
تتوانــى أبــدًا عــن تقديــم كل مــا يطــور قــدرات موظفيهــا لتقديــم خدمــات متميــزة. 

وفــي لقــاء تميــز بالشــفافية والمصداقيــة انفــردت بــه مجلــة "الصناعــة والتنميــة" 
مــع مديــر عــام الهيئــة عبــد الكريــم تقــي كشــف مــن خاللــه عــن أهــم المشــروعات 
الحاليــة والمســتقبلية التــي تقــوم بهــا الهيئــة، حامــاًل البشــرى للمبادريــن الشــباب 
بتشــكيل لجنــة مشــتركة مــع الصنــدوق الوطنــي لتوزيــع قســائم صناعيــة علــى 
الشــباب. مؤكــدًا ، فــي الوقــت ذاتــه، أن الهيئــة تواصــل جهودهــا فــي تحســين بيئــة 
األعمــال بالتعــاون مــع البنــك الدولــي وتســتعد عبــر دراســة شــاملة إلنشــاء مدينــة 

ــة.    ــم الصناعي النعاي

كمــا يرصــد العــدد أهــم مــا تطــرق إليــه اجتمــاع الجمعيــة العامــة الـــ 25 للمنظمــة 
العربيــة للتنميــة الصناعيــة والتعديــن مــن موضوعــات ونتائــج إنعكســت علــى واقــع 
الصناعــي المحلــي والعربــي والــذي أقيمــت فعالياتــه فــي الكويــت فــي الفتــرة مــن 
24 إلــى 26 أبريــل 2018. وقــد أكــد االجتمــاع دعــم الكويــت المتجــدد لتفعيــل وتنفيذ 
العمــل االقتصــادي العربــي المشــترك عبــر بوابــة القطــاع الصناعــي الــذي يعــد األكثــر 
ــرادات النفــط فــي ظــل  ــل إلي ــة لخلــق بدي ــة البيني ــًا لالســتثمارات العربي ــًا وجذب أمان
ــدول،  ــك ال ــة فــي تل ــد لخطــط التنمي ــك مــن تهدي ــه، ومــا يحمــل ذل ــذب إيرادات تذب
كمــا أعلنــت المنظمــة تولــي الكويــت رئاســة فعاليــات الــدورة القادمــة إيمانــًا منهــا 

بأهميــة دورهــا فــي تحقيــق وتعزيــز التكامــل االقتصــادي العربــي. 

كمــا يســلط العــدد الضــوء علــى أهــم نتائــج الزيــارة األخيــرة التــي قــام بهــا معالــي وزيــر 
التجــارة والصناعــة والمديــر العــام للواليــات المتحــدة األميركيــة، وانعــكاس ذلــك علــى 
القطــاع الصناعــي فــي الكويــت. ويتنــاول ملــف العــدد أهميــة إدارة المختبــرات التابعــة 
للهيئــة العامــة للصناعــة، ودورهــا فــي تحســين نوعيــة المنتجــات التــي تدخــل الســوق 

الكويتــي، ودورهــا فــي تحســين التبــادل التجــاري بيــن الكويــت ودول العالــم. 

ــة التــي تخــص القطــاع  ــة علــى رصــد أهــم القــرارات الوزاري وكالعــادة تحــرص المجل
الصناعــي والهيئــة، وانعكاســها علــى المنشــآت الصناعيــة فــي كل القطاعــات، 
باإلضافــة إلــى ملــف التقييــس وحصــاد الهيئــة، وكذلــك  األبــواب الثابتــة "صناعــات 
مــن بلدنــا"، و"تجربــة صاحــب مشــروع حــر"، وتجربــة عالميــة، وأهــم التقاريــر العالميــة 

فــي مجــال القطــاع الصناعــي. 

وتســعى المجلــة عبــر آرائكــم واقتراحاتكــم البنــاءة إلــى تحقيــق المزيــد مــن التطويــر 
بمــا يلبــي رغباتكــم وتطلعاتكــم المتجــددة دائمــًا .. 
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8 مجلة الصناعة والتنمية

حصاد الهيئة



9 مجلة الصناعة والتنمية

حصاد الهيئة

بقرار من مجلس الوزراء وبرئاسة معالي وزير التجارة والصناعة

عبد الكريم تقي عضوًا في مجلس إدارة
الصندوق الوطني للمشروعات 

أصــدر مجلــس الــوزراء القــرار رقــم 766 لســنة 2018 بشــأن تشــكيل مجلــس إدارة الصنــدوق الوطنــي لرعايــة وتنميــة 
ــرة والمتوســطة؛ حيــث جــاء فــي المــادة األولــى مــن القــرار يشــكل مجلــس إدارة الصنــدوق الوطنــي  المشــروعات الصغي

للمشــاريع الصغيــرة والمتوســطة برئاســة معالــي وزيــر التجــارة والصناعــة خالــد ناصــر الروضــان، وعضويــة كل مــن : 

د. سعد حمد البراك نائبًا للرئيس ) من ذوي الخبرة(. 	 
شالش مبارك الحجرف.  )من ذوي الخبرة(. 	 
محمد قاسم أبل )من ذوي الخبرة(. 	 
عبد الكريم تقي عبد الكريم ) عضوًا ممثاًل للهيئة العامة للصناعة(. 	 
د. خالد عبد الصاحب مهدي )عضوًا ممثاًل للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية(. 	 
م. عبد الله المنفوحي ) عضوًا ممثاًل لبلدية الكويت(. 	 

وذلــك لمــدة 4 ســنوات. ونــص القــرار فــي المــادة الثانيــة منــه علــى وزيــر التجــارة والصناعــة تنفيــذ هــذا القــرار، 
ويعمــل بــه مــن تاريــخ صــدوره، ويلغــى كل مــا يخالــف ذلــك مــن أحــكام، وينشــر فــي الجريــدة الرســمية. 

واســتند القــرار الصــادر مــن مجلــس الــوزراء فــي حيثياتــه علــى القانــون رقــم 98 لســنة 2013 فــي شــأن 
الصنــدوق الوطنــي لرعايــة وتنميــة المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة، وقــرار رئيــس مجلــس الــوزراء رقــم 
459 لســنة 2013 بتحديــد الوزيــر المكلــف بتطبيــق أحــكام القانــون رقــم 98 لســنة 2013 في شــأن الصندوق 

الوطنــي لرعايــة وتنميــة المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة. 

البراك نائبًا والحجرف ومهدي وأبل والمنفوحي أعضاًء بالمجلس لمدة 4 سنوات
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ــة  ــة العامـ ــة رئيـــس مجلـــس إدارة الهيئـ ــارة والصناعـ ــر التجـ ــي وزيـ ــور معالـ ــة وبحضـ ــرية وبرعايـ ــواء أسـ ــي أجـ فـ
للصناعـــة خالـــد ناصـــر الروضـــان، وحرصـــًا منهـــا علـــى تحفيـــز موظفيهـــا المتميزيـــن لزيـــادة وتيـــرة عجلـــة اإلنتـــاج، 
نظمـــت الهيئـــة العامـــة للصناعـــة الحفـــل الســـنوي الثانـــي عشـــر لتكريـــم موظفيهـــا بحضـــور قيـــادات ســـابقة 

وحاليـــة مـــن الهيئـــة، باإلضافـــة إلـــى الموظفيـــن المتقاعديـــن ومـــن خـــدم 25 عامـــًا. 

الروضان: تطوير الهيكل اإلداري لـ "هيئة الصناعة" 
لمواكبة خطة كويت جديدة 2035

خالل الحفل السنوي الثاني عشر لتكريم موظفي الهيئة  لعام 2018
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وفـــي البدايـــة، كشـــف معالـــي وزيـــر التجـــارة والصناعـــة خالـــد ناصـــر الروضـــان عـــن تطويـــر الهيـــكل 
ـــة  ـــة العامـــة للصناعـــة وبلوغـــه مراحـــل متقدمـــة ســـيكون والـــذي يســـتهدف مواكب اإلداري للهيئ

المســـؤوليات المتعـــددة التـــي تقـــع علـــى عاتـــق الهيئـــة فـــي خطـــة كويـــت جديـــدة 2035. 

الجـــدد لمواصلـــة  الموظفيـــن  المتميزيـــن يســـتهدف تحفيـــز  الموظفيـــن  أن تكريـــم  وذكـــر 
اجتهادهـــم وحرصهـــم علـــى العمـــل لخدمـــة بالدهـــم واالرتقـــاء بهـــا، مضيفـــًا أن هـــذا التكريـــم 

ــم. ــة بلدهـ ــعيهم لخدمـ ــدؤوب وسـ ــم الـ ــي عملهـ ــم فـ ــم وتفانيهـ ــرًا لدورهـ ــي تقديـ يأتـ

ـــف  ـــا الوظائ ـــة الصناعـــة، وفـــي مقدمته ـــة فـــي هيئ ـــر مـــن اإلجـــراءات العملي ـــا الكثي وقـــال حققن
ـــم تســـجيلها.  ـــي ت اإلشـــرافية الت

ووجـــه الروضـــان فـــي ختـــام كلمتـــه رســـالة إلـــى المكرميـــن: لقـــد كفيتـــم ووفيتـــم فأنتـــم أصحـــاب 
البيـــت، وال بـــد أن يســـتمر الجميـــع فـــي المحافظـــة علـــى هـــذا التميـــز.

حققنا الكثير 
من اإلجراءات 

العملية في 
الوظائف 

اإلشرافية  

البد أن يستمر
جميع الموظفين 

في المحافظة 
على هذا التميز

تكريم الموظفين 
المتميزين وتحفيز 

الموظفين 
الجدد لمواصلة 

اجتهادهم



12 مجلة الصناعة والتنمية

حصاد الهيئة

 موظفون متميزون 

من جانبه، قـــال المدير العام 
للهيئـــة العامـــــــة للصناعــــــة 
عبـــد الكريـــم تقـــي: إن تعزيز 
العنصر البشـــري هـــو الركيزة 
األساســـية لتنفيـــذ وتحقيـــق 
خطط واســـتراتيجيات الهيئة، 
معربـــًا عـــن شـــكره وتقديـــره 
للمـــــوظفيــــــن المتميـزيـــن، 
وممـــن خدموا ألكثـــر من 25 

. ما عا

تقي : تعزيز 
العنصر 

البشري لتنفيذ 
وتحقيق خطط 
واستراتيجيات 

الهيئة 

الشكر والتقدير 
للموظفين 

المتميزين ممن 
خدموا ألكثر من 

25 عامًا 

توفير األراضي 
الصناعية 
للمبادرين 

في مشروعي 
»الوسيلة« 

و»الصفارين« 

وأكـــــــــد أهميـــــــــة اعتمـــــــــاد 
القياسيــــــة  المواصفـــــــــــات 
التجاريـــة  المنتجـــات  لجميـــع 
في توفير مـــوارد مالية كبيرة 
للدولــــــة،  اقتصـــادي  وعائـــد 
موضحـــا أن القيـــاس الدقيق 
التـــي  أهـــم األســـس  مـــــــن 
يرتكـــز عليها التبـــادل التجاري 
واإلنتـــاج الصناعـــي الحديـــث 
للتأكـــد مـــن مطابقة الســـلع 
والمنتجـــــــات للمواصفـــــات 
المعتمـــدة ومراعاتهـــا خفض 

التكاليـــف.

آخــــــــر  أن  تقـــــــي  وأوضــــــح 
مبـــادرات هيئـــة الصناعة هو 
مـــع  اتفاقيـــة  عـــن  اإلعـــالن 
لرعايـــة  الوطنـــي  الصنـــدوق 
الصغيرة  المشـــاريع  وتنميـــة 
المبادرين  لدعم  والمتوسطة 
مـــن خـــالل توفيـــر األراضـــي 
لهـــم بمشـــروَعي  الصناعيـــة 
و"الصفاريـــــن". "الوسيلــــة" 

وأشـــــــار إلـــــــــى أن هيئــــــــــة 
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8 مشاريع 
معتمدة 

وضعتها الهيئة 
ضمن خطتها 
االستراتيجية 

تدشين مشروع 
شاشة التفاعل 

اإللكتروني الذاتي 
في مراكز الهيئة

اعتماد المواصفات 
القياسية لتوفير 

موارد مالية وعائد 
اقتصادي 

عمل الدراسات 
االستشارية للمدن 

الصناعية والعائد 
االقتصادي منها 

لديهـــا 8 مشـــاريع  الصناعـــة 
وضعتهــــــــــــا  معتمــــــــــــــــدة 
ضمن خطتهــــا االستراتيجية، 
والتـــي تتمثـــل تعزيـــز القدرة 
التنافسيـــــــة للمصـــــــــانــــــــع 
المصــــــــــدرة ومعـــــالجـــــــــــة 
محطـــات الصـــرف الصحـــي 
والصناعـــي وتطوير مشـــاريع 
لمنطقتـــي  التحتيـــة  البنـــى 
الشـــعيبة وصبحان قطعة 4،  
فضـــاًل عـــن عمل الدراســـات 
الصناعية  للمدن  االستشارية 

منها. االقتصـــادي  والعائـــد 

 وأفـــاد تقـــي بـــأن مـــن أهـــم 
ســـتدخل  التـــي  المشـــاريع 
ضمــــــــن خطــــــــة التنميــــــــة 
االستراتيجية للبالد مشـــــروع 
الشدادية ومدينـــــة النعـــايـــم 
الصناعية لمســـاهمتهما في 
دعـــــــم القطـــــــــاع الصناعــي 
الـــذي يعـــد دعامـــة رئيســـية 
لإلقتصاد، فضـــاًل عن قدرته 
علـــى خلق المزيـــد من فرص 

للشـــباب. العمل 

 وأضاف أن مركز المعلومات 
ودعـــم القـــرار التابـــع للهيئـــة 

العامة للصناعـــــــــة بصـــــــدد 
شاشة  مشـــــــروع  تدشيـــــــن 
التفاعـــل اإللكترونـــي الذاتـــي 
فـــي مراكـــز الهيئـــة يتـــم من 
خاللهـــا مخاطبـــة الموظـــف 
والصورة،  بالصـــوت  المعني 
وذلـــــــــك لســــــــرعة إنجــــــــــاز 

وتخليصهـــا. المعامـــالت 



14 مجلة الصناعة والتنمية

حصاد الهيئة

جانب من تكريم الموظفين المتميزين
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من أجواء االحتفال
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الكويت احتضنت فعاليات الدورة الـ 25
للجمعية العامة للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين
احتضنــت الكويــت خــالل الفتــرة مــن 24 إلــى 26 مــارس الماضــي أعمــال الــدورة الـــ 25 للجمعيــة العامــة للمنظمــة العربيــة للتنميــة 

الصناعيــة والتعديــن بمشــاركة وزراء ومســؤولي الصناعــة والمعــادن فــي الــدول العربيــة وممثلــي هيئــات إقليميــة ودوليــة معنيــة.

وقــد اســتقبل ســمو رئيــس مجلــس الــوزراء الشــيخ جابــر المبــارك الحمــد الصبــاح الــوزراء المشــاركون فــي أعمــال الــدورة بحضــور معالــي 
نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر الدولــة لشــؤون مجلــس الــوزراء أنــس خالــد الصالــح ومعالــي وزيــر التجــارة والصناعــة خالــد ناصــر الروضان. 

دعمًا  للعمل  العربي المشترك بمشاركة وزراء ومسؤولي الصناعة والمعادن 
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اقتصاد قوي

االفتتاحيـــة  كلمتـــه  وخـــالل 
ألعمـــــــــــــــال الــــــــــدورة الــــ 25 
للمنظمــــــة، أوضـــح معالـــي 
وزيـــر التجـــــــــارة والصناعـــــــــة 
رئيـــس مجلـــس إدارة الهيئـــة 
العامـــة للصناعـــة خالـــد ناصـــر 
حضـــرة  اختيـــار  أن  الروضـــان 
ــر البـــالد  صاحـــب الســـمو أميـ
األحمـــد  صبــــــاح  الشيــــــــخ 
قائـــدًا للعمـــل اإلنســـاني مـــن 
المتحـــدة،  األمـــم  منظمـــة 
ســـموه  عاتـــق  علـــى  ألقـــى 
وعلـــى عاتـــق دولـــة الكويـــت، 
مســـؤوليات جســـامًا ومهامـــًا 
عظيمـــة فـــي تنميـــة القيـــم 
اإلنســـانية وإزالـــة الخالفـــات 
ــجيع  ــم وتشـ ــية، ودعـ السياسـ
لمقاومـــة  البشـــرية  التنميـــة 
الفقـــر والتخلـــف فـــي العالـــم 
عمومـــًا، وفـــي الوطـــن العربـــي 
خصوصـــًا؛ لـــذا وضعـــت دولـــة 
ــاملة  ــتراتيجية شـ ــت اسـ الكويـ
واالرتقـــاء  التنميـــة  لتشـــجيع 
باإلنســـان، وتذليـــل العقبـــات، 

التـــي تعيـــق التقـــدم والتعـــاون 
بيـــن الشـــعوب.

أن  الروضــــــــــــان  وأضــــــــاف 
ــاد القـــوي ألي دولـــة  االقتصـ
ــم  ــى دعائـ ــز علـ ــب أن يرتكـ يجـ
الصناعـــة،  تتقدمهـــا  قويـــة 
التـــي تمثـــل أهميـــة أساســـية، 
وتدخـــل ضمـــن نطـــاق األمـــن 
األمـــة  إن  قائـــاًل:  الوطنـــي، 
التـــي تملـــك مصانـــع تنتـــج 
احتياجاتهـــا األساســـية كالغـــذاء 
قـــدرة  أكثـــر  تكـــون  والـــدواء 

علـــى مواجهـــة الضغـــوط. 

ــي  ــتثمار فـ ــح أن االسـ  وأوضـ
ــة  ــد بمنزلـ ــًا يعـ ــة حاليـ الصناعـ
المســـتقبل،  فـــي  اســـتثمار 
ـــًا أن العوامـــل األساســـية  مبين
ــدم  ــب أن تقـــــــ ــي يجــــــــ التــــــ
كحلــــــــول ناجعـــة تعـــزز مـــن 
الصناعـــي  االقتصـــاد  متانـــة 
ــراك  ــرورة إشـــــــــ ــي ضــــــ هــــــ
علـــــــــى  الشـــباب  وتشـــجيع 
واقتحـــــــام  المشاريــــــع  إدارة 
عالـــم الصناعـــة، فهـــم مـــن 

ســـيحملنا للمســـتقبل إن نحن 
كذلـــك  توظيفهـــم،  أحســـنا 
المتوســـطة  الطبقـــة  دعـــم 
وتشـــجيعها علـــى العمـــل فـــي 
وتقديـــم  الصناعـــي  القطـــاع 
ألنهـــا  لهـــا  التســـهيالت  كل 
األعـــرض  الشـــريحة  تمثـــل 
فـــي وطننـــا العربـــي، وهـــي 
ـــرًا بتحـــوالت دولهـــا. ـــر تأث األكث

بنية تحتية

ولفـــت الروضـــان إلـــى وجــــوب 
توفيـــر بنيـــة تحتيـــة ذات معاييـــر 
جـــودة عاليـــة ومؤمنـــة للنمـــو 
المستـــــــــــدام  االقتصــــــادي 
وملبيـــة الحتياجاتنـــا الحاليـــة 
والمستقبليـــــــــة علــــــــى كــــــل 
األصعـــدة، وقبـــل كل ذلـــك 
نحــــــن بحاجـــــــة إلــــــى اإلرادة 
والعزيمــــــــة، فهمــــــا مـــــــــن 
األدوات الحتميـــة والعوامـــل 
والمرتكـــزات الرئيســـة، التـــي 
تقـــف مباشـــرة وراء النجـــاح، 
ـــا  ـــه »ال ينقصنـــــــ ـــًا أنـــــ مبينـــــ
الطمـــــــــوح، وال المـــــــــــوارد 

خالد الروضان:

الصناعة ركيزة 
أساسية لبناء 
اقتصاد قوي  

االستثمار في 
الصناعة يعد 

بمنزلة استثمار 
في المستقبل، 

وجوب توفير بنية 
تحتية ذات معايير 
جودة عالية تحقق 
النمو االقتصادي 

المستدام

 إشـراك وتشجيع 
الشباب على 

إدارة المشاريع 
الصناعية
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الماهـــرة والذكيـــة،  البشـــرية 
الماليـــة  القـــدرات  حتـــى  وال 
واألدوات التمويليــــــة التــــــي 

ــروع. ــا أي مشـ ــوم عليهـ يقـــ

 وأوضـــح أن تنميـــة القطـــاع 
الوطـــــــــن  فــــي  الصناعـــــــي 
العربـــــــــي يتطلـــــــب دعــــــــم 
وتضافــــــر جهـــــــود جميـــــــــع 
بالقطـــاع  المعنيـــة  الجهـــات 
ــواء  ــي ســــــ ــي العربــــ الصناعـــ
ــة،  ــا أو األهليـ الحكوميـــة منهـ
الحكومـــات  رأســـها  وعلـــــى 
ــدًا  ــر جهـ ــي ال تدخـ ــة التـ العربيـ
ــم  ــاخ المالئـ ــر المنـ ــي توفيـ فـ
للنهـــوض بالصناعـــة كإحـــدى 
أن  الســـيما  التنميـــة،  ركائـــز 
هنـــاك دورًا مهمـــًا للمنظمات 
التـــي  والعالميـــة،  العربيـــة 
ـــة فـــي تنســـيق  تســـهم بفعالي
ــجيع  ــي وتشـ ــل الدولـ العمــــــــ
ـــدول، إضافـــة  ـــن ال التعـــاون بي
الوطنيـــة  المؤسســـات  إلـــى 
ونظيراتهــــــــا فـــــــي البلـــــــدان 
العربيـــة التــــــي زاد التفاعـــــل 

بينهـــا وســـط حاجـــة الشـــعوب 
العربيـــة الملحـــة والتطـــورات 
ــع  ــة  تجمـ ــة إلقامـ التكنولوجيـ
صناعـــي عربـــي، ولـــــــم يـــأت 
ذلـــك مـــن فـــراغ ، بـــــــل جــــــاء 
تأكيـــدًا للدعـــم الـــذي يحظـــى 
ـــي  ـــه القطـــاع الصناعـــي العرب ب
ــة  ــات العربيـ ــع الجهـ ــن جميـ مـ
الحكوميـــة منهــــــا واألهليـــة، 
وقــــــد حافظـــــــت المنظمـــة 
العربيـــة للتنميــــــة الصناعيـــة 
والتعديـــن علـــــــى التنسيـــــق 
المشتــــــــــرك بيــــــن الــــــــدول 
ـــر  ـــة والتعـــاون المثمـــــ العربيـــــ
بينهـــــــــا بفضــــــــــل الجهــــــــود، 
القائمـــون  يبذلهـــــــا  التـــــــــي 
علـــــــى المنظمـــــــة ورغبـــــــــة 
الــــدول العربيــــــة وشعوبهـــــا 
فـــــــي تحقيـــق التنميـــــــة والتـــي 
وضعـــت علـــى ســـلم أولوياتهـــا 

القطـــاع الصناعـــي.

طفرة نوعية

معالــــــي  أشــــــــار  وبــــــدوره، 
فـــــــي  الصنــــاعـــــــــة  وزيـــــــــر 

ــدورة  ــودان ورئيـــس الـــــ الســــ
العامــــة  الــــ 24 للجمعيـــــــــــة 
د.موســــــى كرامـــــــة إلـــى أن 
ـــدورة  ـــت رئاســـة الــــ ـــالده تول ب
السابقــــــــة خــــــالل العاميـــن 
ــا اقتضــــــى  ــابقين، ممـــــ السـ
متابعـــــــة تنفيـــــذ القـــــــــرارات 
والتـــــوصيــــــــات واســـتراتيجية 
وخريطـــة  المنظمـــة  عمـــل 
 2017 للســـنوات  الطريـــق 
– 2020، مبينـــــًا أن الجهـــود، 
التـــي بذلتهـــا اإلدارة العامـــة 
تلـــك  خـــــــالل  للمنظمــــــة 
الفتـــرة أحدثـــت نقلـــة نوعيـــة 
ومتميــــــــــزة فــــــي تطويــــــــر 
أنشـــطتها وبرامجهـــا، وعـــززت 
المؤسســـات  مـــع  تعاونهـــا 

العالقـــة. ذات  الدوليـــة 

وأضـــاف أن النتائـــج اإليجابيـــة 
ـــا المنظمـــة فـــي  ـــي حققته الت
مجـــال البنيـــة التحتيـــة للجـــودة 
فـــي الـــدول العربيـــة يتمثـــل 
ــي  ــاز العربـ ــول الجهـ ــي حصـ فـ
ــاد "ARAC" الــــــذي  لالعتمــــــ

موسى كرامة:
طفرة نوعية 

لعالقة المنظمة 
بالمؤسسات 

الدولية 

نقلة نوعية 
ومتميزة في 

تطوير أنشطة  
وبرامج المنظمة

النتائج اإليجابية 
التي حققتها 
المنظمة في 
مجال البنية 

التحتية للجودة
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ــة  ــار المنظمـ ــي إطـ ــئ فـ أنشــ
علـــى االعتـــراف الدولـــي مـــن 
المنتـــدى الدولـــي لالعتمـــاد 
الدوليـــة  والمنظمـــة   "IAF"
 "ILAC" العتمـــاد المختبـــرات
ممـــا يعـــد تتويجـــًا لجهودهـــا 
ولتعـــاون الـــدول العربيـــة معهـــا 
فـــي هـــذا المجـــال، مبينـــًا فـــي 
المنظمـــة  أن  ذاتـــه  الوقـــت 
أنجــــــزت عـــدة مشـــاريع ذات 
أهميـــة بالغـــة للـــدول العربيـــة 
البوابـــة  مشــــــروع  منهــــــــــــا 
ــة  ــة والمعــدنيــــــ الجيولوجيـــــــ
واألطلـــس  العربيـــة  للـــدول 
ـــي، والبرنامـــج  الصناعـــي العرب
ــات  ــط مؤسسـ ــي لربــــ العربــــ
البحـــث العلمـــي والتطويـــــــر 
بقطــــــــــاع  التكنــــــولــوجــــــي 
الصناعـــة، أو مـــا يعـــرف بربـــط 
ـــة للصناعـــة، فضـــاًل  األكاديمي
عـــن مشـــروع ســـالمة الغـــذاء.

ســـعي  إلـــى  كرامـــة  وأشـــار 
المنظمـــــــة الــــــــدؤوب إلـــى 
ـــاج أهـــداف  ـــى إدمــ العمـــل عل

 2030 المســـتدامة  التنميـــة 
ضمـــن برامجهـــا وإعـــداد ورش 
العمــــــــــــل ودورات التدريـــب 
تعــــــــــزز  التــــــي  والنـــــدوات، 
العربيــــــــة  الــــــــدول  قـــدرات 
فـــي إدمـــاج هـــذه األهـــداف 
ــاتها  ــا وسياسـ ــن برامجهـ ضمـ
الخاصـــة بالتنميـــة الصناعيـــة. 
جمهوريـــة  أن  كرامـــة  وبيـــن 
الســـودان حرصـــــــــت منـــــــذ 
انضمامهــــــــــا إلـــى جامعـــــــة 
الـــدول العربيـــة ومؤسســـاتها 
العمـــل  وتعزيـــز  دعـــم  علـــى 
العربـــي المشـــترك فـــي كل 
ســـاهمت  كمـــا  المجـــاالت، 
القضايـــا  كل  فـــي  بفعاليـــة 
العديـــد  وقدمـــت  العربيـــة، 
ــا  ــن أبرزهـ ــادرات، مـ ــن المبـ مـ
االقتصـــادي  المجـــال  فـــي 
ـــر البشـــير  ـــس عم ـــادرة الرئي مب
لتوفيـــر  الغـــــــذائي  لألمــــــن 
مخـــزون اســـتراتيجي آمـــن مـــن 

الغذائيـــة. الســـلع 

تعاون عربي 
مديـــر  أكـــد  جانبـــه،  مـــن  و 
ـــة العامـــة للصناعـــة  ـــام الهيئ ع
ـــم تقـــي أن القطـــاع  ـــد الكري عب
أساســـي  داعـــم  الصناعـــــــي 
للعمـــل العربـــي المشـــترك، 
التعـــاون  لمفهـــوم  ويرســـخ 
الـــــــدول،  بيـــن  االقتصـــادي 
ويعـــــــــزز تبـــــــادل الــخبــــــرات 
وقـــد  المجـــــال.  هـــذا  فـــي 
تــــــــــرأس المديـــــــــر العـــــــــــام 
اجتمـــاع  تقـــي  الكريـــم  عبـــد 
التحضيـــــــــريـــــــــــة  اللجنـــــــــة 
ـــة  ـــة العمــــــوميـــــ للجمعيـــــــــــ
للــمنظمــــــــة، حيـــث تـــم خـــالل 
عـــدد  اســـتعراض  االجتمـــاع 
مـــن التقاريـــر الماليـــة واإلداريـــة 
الموضوعــــــــات  ومناقشـــة 
الخــــاصـــــــــة بأعمال المنظمة 
واستراتيجيتهــــــــا  وخططهـــا 
لألعــــــــــوام المقبلـــة، وكذلـــك 
المجلـــس  أعضـــاء  انتخـــاب 
ـــة  ـــة الرقابــــــ التنفيـــذي وهيئـــــ

الماليــــة واإلداريـــة. 

عبد الكريم تقي:
الصناعة داعم 
قوي للتعاون 

االقتصادي 
والعربي المشترك

ترسيخ مفهوم 
التعاون 

االقتصادي بين 
الدول، وتعزيز 
تبادل الخبرات

االجتماع فرصة 
لتطوير قدرات 

العاملين بالقطاع 
الصناعي في 

مجاالت متنوعة
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اللجنـــــة  تــــــم خــــــــالل  كمـــا 
ـــة عـــرض ومناقشـــة  التحضيري
مشـــــــروع برنامـــــــج عمـــــــل 
المنظمـــة للعاميـــن  موازنـــة 
وتعييــــــــن   ،2020 و   2019
مــديـــــــــر عــــــــام للمنظمــــــة، 
وتعييـــن أعضـــاء هيئـــة الرقابـــة 
الماليـــة واإلداريـــة بيـــن دورتـــي 
ــة 25 و26،  ــة العامــــ الجمعيـــ
وتعييـــن مراقـــب الحســـابات 
القانونـــي لتدقيـــق حســـابات 
للســـنتين 2019  المنظمـــــة 
و2020، و انتخـــــــاب أعضـــاء 
المجلـــــــس التنفيــــــذي بيـــن 
ــة 24  ــة العامـ ــي الجمعيـ دورتـ

.25 و 

تطورات إقليمية

ومــــــن جهتـــــــه، قـــال مديــــــر 
عام المنظمــــة  م . عـــــــــــــادل 
ـــة  ـــر:  إن استضافــــــــــ الصقــــــ
الكويـــــــــت ألعمـــال الجمعيـــة 
العامـــة للمنظمــــــــة يأتـــــــي 
انطالقـــا مـــن حـــرص القيـــادة 
السياســـية، وعلـــى رأسهــــــــا 
حضــــــــــرة  صاحــــب السمـــــو 
أميـــر البـــالد الشـــيخ صبــــــــاح 
األحمــــــــد الجـابــــــــــر الصبــــاح 
العربـــي  العمـــل  علـــى دعـــم 
المشتــــــرك مـــــــــن خـــــــــالل 
المختلفــــــــــة،  مؤسســـــــــاته 
ومنهـــــا المنظمـــــــة العربيـــــة 
للتنميـــة الصناعيـــة والتعديـــن، 
وأكــــــــــد الصقـــــــر أهميــــــــــة 
هـــــــذه الـــــــــدورة النعقادهـــا 
ــة  ــورات إقليميـ ــل تطـ فـــي ظـ
ودوليـــــــــة » تتطلــــــــب تضافـــر 
الجهـــود بيـــن البلـــدان العربيـــة 
للعمـــل كمجموعـــة متناســـقة 
وموحـــــدة لبنـــاء اقتصـــاد عربـــي 
قـــوي وقـــادر علـــى مواجهـــة 

التحديـــات.  

ــد  ــدورة تعـ ــذه الـ ــال: إن هـ وقـ
مناســـبة لطـــــــرح ودراســـــــة 
والسبـــــــــل  اإلمكـــانيــــــــــات 
التـــــي مــــــن شأنهـــــــا تعزيـــز 
الصناعيـــة  التنميـــة  مســـيرة 
أنهـــا محطـــة  العربيـــة، كمـــا 
للتقييـــم ووضـــع التوجهـــات 
الســـتراتيجيات  المســـتقبلية 
التنميـــة وتطويـــر القطاعـــات 
المرتبطــــــــة بـــالصنـــاعـــــــــــة. 
وشـــدد علـــى أهميـــة قطـــاع 
الصناعـــة فـــي تعزيـــز مســـيرة 
ـــة  ـــة االقتصــــاديــــــــ التنميـــــــــ
واالجتماعيـــة فـــــــي البلـــــــدان 
التنميـــة  وتحقيــــــق  العربيـــة 
والشاملــــــــة،  المستدامــــــــة 
نظـــرا الرتبـــاط هـــذا القطـــاع 
بعالقـــات تشـــابكية مـــع بقيـــة 
المجتمـــع  فـــي  القطاعـــات 
تحقيـــق  فـــي  يســـهم  ممـــا 
القيمـــة المضافـــة للثـــروات 
العربيـــة. مضيفـــًا  الطبيعيـــة 
ســـيركز  العمـــل  برنامـــج  أن 
االبتـــكار  تشـــجيع  علـــى 
والبحـــــــث العلمـــــــي ورفــــع 

العربـــي.  المنتـــج  جـــودة 

أن  إلـــى  الصقـــر  وأشـــــــــار 
فـــي  تســـعى  المنظمـــة 
أهدافهـــــــــا  تحقيـــق  ســـبيل 
والتنســـيق  التعــــــــاون  إلـــى 
بيــــــن الــــــــوزارات والهيئــــــــــات 
والمنظمـــــــات المعنيــــــــــــــة 
فـــــــــي الــــــــــــدول العربيــــــــة 
كمجمـــــــــوعـــــــة  والعمـــــــــل 
لبنـــاء  ومتكاملـــة  متناســـقة 
كيـــــــان اقتصــــــادي عربــــــــي 
قـــوي وقـــادر علـــى مواجهـــة 
المستــــوى  علـــى  التحديـــات 
الدولـــي، كمــــا تســـعى إلـــى 
ــاون مــــــــــع منظمـــات  التعــــــ
إقليميـــة ودوليـــة كمنظمـــة 
للتنميــــــــة  المتحـــدة  األمـــم 
ولجنـــة  "يونيـــدو"  الصناعيـــة 
األمـــم المتحـــدة االقتصاديـــة 
آســـيا  لغـــرب  واالجتماعيـــة 
"إسكـــــــــــــوا" ومؤسســــــــــــة 
الســـويدية "ســـيدا"  التنميـــة 
والمنظمــــــــــــة العــربـــــيـــــــــة 
والثقافـــة  والعلـــوم  للتربيـــة 
إلـــى  إضافـــة  "إيسيسكـــــــو" 
ــالمي  ــك اإلسـ ــة البنـ مجموعـ

. للتنميـــة

مذكرة تفاهم بين 
منظمة الخليج 

لالستشارات 
الصناعية والمنظمة 

العربية للصناعة 
والتعدين

مذكرة تفاهم بين 
هيئة التقييس 

والمنظمة العربية

   

عادل الصقر:
الدورة مناسبة 

لدراسة إمكانيات 
تعزيز مسيرة 

التنمية الصناعية
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الصقر مديًرا عاًما
للمنظمة لوالية 

ثانية
تـــم تجديـــد تعييـــن المهنـــدس 
عـــادل الصقـــــــر مديــــــرًا عامـــًا 
للمنظمـــــة العربيـــة للصناعـــة 
والتعديـــــــن مرشــــــــح دولــــــة 
ثانيـــــــة   لواليـــــــــة  الكويــــــــت 

باإلجمـــاع.

كلمتـــه  فـــي  الصقـــر  وأعـــرب 
الختاميـــة عـــن امتنانـــه للثقـــة 
التـــي وضعتهـــا الـــدول العربيـــة 
عامـــًا  مديـــرًا  باختيـــاره  فيـــه 
للتنميـــة  العربيـــة  للمنظمـــة 
لواليـــة  والتعديـــن  الصناعيـــة 

ثانيـــة. 

مذكرة تفاهم بين 
منظمة الخليج 

والمنظمة العربية
وقـــع المديـــر العـــام للمنظمـــة 
العربيـــة للصناعـــة والتعديـــن 
واألميـــن  الصقـــر  عـــادل  م. 
الخليـــج  لمنظمــــــة  العــــــام 
لالستشــــــــارات الصناعيــــــــة 
حمـــد العقيـــل علـــى مذكـــرة 
تفاهـــم وذلـــك فــــــي يـــــوم 
الــــــخميــــــس الموافـــــق 26 
ــاركة  أبريـــل 2018 خـــالل مشـ
منظمـــة الخليـــج فـــي أعمـــال 
الجمعيـــة العامـــة للمنظمـــة 
ــويت  ــدت بالكـــــ ــي عقـــــ التــــــ
مؤخـــرًا، وتهـــدف االتفاقيـــة 
إلى تأســـيس عالقـــات تعـــاون 
ــن  ــي المجــاليــــ ــاور فــــ وتشـــــ
الصناعـــي واالقتصـــادي بيـــن 

المنظمتيـــن. 

مذكرة تفاهم بين 
هيئة التقييس 

والمنظمة العربية
ــة التقييـــــس  وقعـــــــت هيئــــــ
ــاون  ــس التعــــ ــدول مجلـــــ لـــــ
لـــدول الخليـــج العربيـــة مذكـــرة 
تفاهــــــم مــــــــع المنظمــــــــة 
الصناعيـــة  للتنميـــة  العربيـــة 
والتعــديــــــن فـــــي مجـــــــــــال 
والمقاييـــس  المواصفــــــات 
وإجــــــراءات التـحـقــــــق مـــــــن 

والجـــــودة. المطابقـــة 

وقـــد وقـــع االتفاقيـــة معالـــي 
أميـــــن  بـــن  نبيـــل  األســـتاذ 
مـــال األميـــن العـــام لهيئــــــة 
ــدول مجلـــــــس  التقييـــس لـــــ
التعـــاون وســـعادة المهنــــــدس 
عــــــادل الصقـــــــر المديـــر العـــام 
للتنميـــة  العربيـــة  للمنظمـــة 

الصناعيـــة.

  

 الكويت ودعم 

العمل العربي 
المشترك

أولـــــــت الكويـــــــــت اهتمامـــــــًا 
كبيـــرًا لدعـــم العمـــل االقتصـــادي 
مــــــــــن  المشتــــــــرك  العربـــي 
خــــــــــالل مؤسســـاته المختلفـــة، 
العربيـــة  المنظمــــــــــة  ومنهـــا 
للتنميـــة الصناعيـــة والتعديـــن. 
ـــادرات  ـــت مب كمـــا قدمـــت الكوي
الفتــــــــة مـــن أجـــل تعزيـــز التنميـــة 
االقتصاديـــــــة واالجتماعيــــــــــة 
فــــــــي الوطــــــن العربـــي والتـــي 
ـــادرة حضـــرة  كان مـــن أهمهـــا مب
صاحـــب الســـمو أميـــر البـــالد 
ــر  ــد الجابـ ــاح األحمـ ــيخ صبـ الشـ
العربيـــة  القمـــة  الصبـــاح فـــي 
ـــة التـــي  ـــة واالجتماعي االقتصادي
اســـتضافتها دولـــة الكويـــت عـــام 
ــاء صنـــدوق لدعـــم  2009 بإنشـ
وتمويـــل المشـــاريع التنمويـــة 

الصغـــرى والمتوســـطة.
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فرضـــــت الكويـــــــت رســــومًا 
علــــى  نهـــائيـــــة  وقائيــــــة 
واردات دول المجلــــس مـــــن 
مســطحات الحديــد الملونــة ، 
حيــث أصــدرت اإلدارة العامــة 
للجمــارك تعليمــات جمركيــة 
بشــأن آليــة تنفيــذ القــرارات 
مكافحــة  بتدابيــر  المتعلقــة 
الممارســات الضــــــــارة فــــي 
ــة فــي االتحــاد  التجــارة الدولي
ــس  ــدول مجلـــ ــي لــــ الجمركــــ

الخليجــي.  التعــاون 

وجــــــاءت تلـــــك التعليمــــــات 
بنــاء   2018 لســنة   90 رقــم 
علــى القانــون رقــم 10 لســنة 
الـــــــوزراء  لمجلـــــــس   2015
بشــأن الموافقــة علــى إصــدار 
النظــــام الموحــــــد لمكافحــة 
اإلغــراق والتدابيرالتعويضيــة 
والوقائيــة لــــــــدول مجلـــــــس 
التعــاون بشــأن فــرض تدابيــر 
وقائيــة نهائيــة ضــد الزيــــادة 
فــي واردات دول المجلـــــس 
ــات المســطحة  ــن المنتجــ مــــ
مــن حديــد أو مــن صلــب مــن 
 600 بعــرض  الخالئــط  غيــر 
ــة أو  ــر مدهونــــــ ملــم أو أكثـــــ
بلدائــن  مغطــاة  أو  مورنشــة 

وغيــره. 

لتنفيذ القرارات المتعلقة بتدابير مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية 

الكويت تفرض رسومًا وقائية
على واردات الحديد والصلب

القرار لمدة 3 
سنوات وبقيمة 

169 دوالرًا للطن 
في السنة األولى 

ال تطبق الرسوم 
على واردات 

الحديد أو الصلب 
من دول مجلس 

التعاون 

ونصــت التعليمــات الجمركيــة 
علــى : 

فــرض رســم وقائــي نهائــي 	 
ــى واردات دول مجلــس  عل
المنتجــات  مــن  التعــاون 
ــد  ــن حديــ ــة مـــ المسطحـــــ
غيــر  مــن  صلــب  مــن  أو 
 600 بعــــــرض  الخالئــــــط 
أو  أكثــر مدهونــة  أو  ملــم 
مورنشــة أو مغطــاة بلدائــن 
تحــت  المندرجـــــة  وغيرهــا 

البنــــــود الجمركيــة. 

تطبــــــق الرســـــوم لمـــــدة 	 
ــا  ــم خاللهــــ 3 ســنوات يتــــ

تحريــره تدريجيـــــــًا. 

ال يطبــق هــذا الرســم علــى 	 
الــــــواردات القادمـــــــة مــــن 
دول مـجلــــــس التعـــــــاون 
ــات  ــن المنتجـــ الخليجــي مـ
ــد  ــن حديـــ ــة مـــ المسطحــــ

ــب أو مــن صلــــــ

يـــأخـــــــــــــذ الــــــرســـــــــــــــم 	 
النهائــــــــــــي  الوقائــــــــــــــي 
ــدد،  ــم محــــ ــل رســـــ شكـــــ
محــددة  قيمــــــة  وهـــــــي 
ــوم  ــاف للـــــــرســـــ تضـــــــــــ
الــمطبقــــــــــة  الجمركيـــــة 
وتنخفــــــض تدريجيــًا حيــث 
يتــم تحصيــل رســــــم قــدره 
169 دوالرًا للطـــــن فـــــي 
مايـــــو  مــن 15  الفتـــــــــرة 

مايــــو   14 إلــــــــــى   2018
2019 ، وفـــــــــــي السنــــــة 
الثانيــة يتــم تحصيــل 153 
الفتــرة  فــي  للطــن  دوالرًا 
ــو 2019 إلــى  مــن 15 مايـــ
وفــي   2020 مايـــــــو   14
الســنة الثالثــة يتــم تطبيــق 
رسمـــــًا قــــــدره 137 دوالرًا 
ــرة مــن  ــالل الفت للطــن خــــ
 14 إلــى   2020 مايــو   15

 .2021 مايــو 

ــات  ــارت الـــــتعليمـــــــــ وأشـــــــ
الجمركيــــــة إلــى أنــــــه وبنـــــــاء 
على قـــــــرار لجنـــــــة التعـــــــاون 
فــي  واالقتصــادي  المالـــــــي 
اجتماعهــا رقــــــم 93 بتكليــف 
إدارات الجمــــــــــارك بتنفيــــــــذ 
آليــة  فــي  الجمركــي  الجانــب 
تنفيــــــذ القـــــرارات المتعلقــة 
بتدابيــر مكافحــة الممارســـات 
ــارة، فقـــــــد طبقـــــــــت  الضــــــ
ــو  ــت القــرار مــن 15 ماي الكوي

 .2018
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معالي وزير التجارة والصناعة خالد الروضان بحث مع نظيره األميركي تسهيل التبادل التجاري 

تنافسية الصادرات الصناعية أبرز الملفات
التي طرحت مع مسؤولي البنك الدولي

التقـــى معالـــي وزيـــر التجـــارة والصناعـــة رئيـــس مجلـــس إدارة الهيئـــة العامـــة للصناعـــة 
خالـــد ناصـــر الروضـــان والمديـــر العـــام للهيئـــة العامـــة للصناعـــة عبـــد الكريـــم تقـــي وزيـــر 
التجـــارة األميركـــي ويبـــور روس فـــي زيـــارة عمـــل اســـتمرت عـــدة أيـــام تـــم خاللهـــا بحـــث 

ســـبل االرتقـــاء ببيئـــة األعمـــال المحليـــة وتعزيـــز العالقـــات التجاريـــة بيـــن البلديـــن.

ــاون  ــز التعـ ــبل تعزيـ ــي سـ ــره األميركـ ــع نظيـ ــارة مـ ــالل الزيـ ــان خـ ــث الروضـ ــد بحـ وقـ
االقتصـــادي فـــي العديـــد مـــن المجـــاالت خـــالل المرحلـــة المقبلـــة. كمـــا ناقـــش 
معالـــي الوزيـــر ومديـــر عـــام الهيئـــة مـــع قيـــادات البنـــك الدولـــي تحســـين بيئـــة األعمـــال 
المحليـــة بمـــا يتوافـــق مـــع المعاييـــر االقتصاديـــة العالميـــة وذلـــك ضمـــن وفـــد ترأســـه 

معالـــي وزيـــر الماليـــة الدكتـــور نايـــف الحجـــرف.

عبد الكريم تقي : 
المناقشات 

كان لها األثر 
اإليجابي في 

تعزيز العالقات 
اإلقتصادية
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معالي وزير التجارة والصناعة خالد الروضان بحث مع نظيره األميركي تسهيل التبادل التجاري 

وتتضمـــن جـــدول أعمـــال الزيـــارة 
الموضوعـــات  مـــن  العديـــد 
ارتكـــزت علـــى االرتقـــاء  التـــي 
المحليـــــــــة،  األعمـــال  ببيئـــة 
وبحـــــث السبـــــــل الكفيلـــــــــة 
بتحســـينها وفـــق المؤشـــرات 
العالميـــة وممارســـة أنشـــطة 
ــي  ــزة فـ ــق قفـ ــال لتحقيـ األعمـ
الترتيـــب علـــى مســـتوى العالـــم. 
كمـــا ركـــزت االجتماعـــات علـــى 
ذات  االســـتثمارات  جـــذب 
وتســـويق  المضافـــة  القيمـــة 
لعمـــل  الكويـــت  دولـــة  مزايـــا 
شراكــــــــات مـــــــع الشركــــــات 
استعرضـــــت  كمـــا  العالميـــة. 
االســـتثمار  مميـــزات  الزيـــارة 
فـــي الكويـــت والتسهيــــــالت 
للمســـتثمرين  تقدمهـــا  التـــي 
ـــة القانونيـــة لتســـهيل  ـــر البيئـ عب
االستثمـــــــــــــارات وتـوفـيــــــــــر 

والمزايـــا. الضمانـــات 

وجــــــــاءت الزيــــــارة انطالقـــــا 
مـــن اهتمـــام ســـمو رئيـــس 
مجلـــس الـــوزراء الشـــيخ جابـــر 
المبـــارك الحمـــــــد الصبـــــــاح 
ــة  ــوى دولــــــ ــين مستـــــ بتحسـ
الكويـــت فـــي مؤشـــر ســـهولة 
ممارســـة أنشـــطة األعمـــال، 
ــت  ــة الكويـ ــا أن دولـ "خصوصـ
تخطـــو خطـــوات أكبـــر لتكـــون 
مـــن ضمـــن أوائـــل الـــدول فـــي 
بيئـــة األعمـــال حـــول العالـــم". 

وحـــول أهـــم نتائـــج الزيـــارة، 
الهيئـــة  عـــام  مديـــر  أشـــار 
العامـــة للصناعـــة عبـــد الكريـــم 
ــى   ــزت علـ ــارة ركـ ــي أن الزيـ تقـ
تســـهيل التبـــــــادل التجــــــــاري 
ـــن، ومعرفـــة أوجـــه  ـــن البلدي بي
التعـــاون التجـــــــــاري؛ الفتــــــــًا 

ــاول  ــاش تنـــــ ــى أن  النقــــــــ إلـ
الصـــادرات  تنافســـية  تعزيـــز 
الصناعيـــة، كمـــا تـــم مناقشـــة 
هـــذا المشـــروع  أيضـــًا بشـــكل 
مفصـــل مـــع ممثلـــي البنـــك 

الدولـــي خـــالل الزيـــارة.

الزيـــارة تناولـــت  وأوضـــح أن 
للصـــادرات  التبـــادل  حجـــم 
الجـــوار  ودول  الكويـــت  بيـــن 
دولـــة  تقـــع  أيـــن  لمعرفـــة 
الكويـــت فـــي قطـــاع تنميـــة 

الصـــادرات. 

بالقـــول:  تقـــي  واســـتدرك 
أثرهـــا  لهـــا  كان  الزيـــارة  إن 
اإليجابـــي مـــن خـــالل طـــرح 
مجـــال التعـــاون مـــع البنـــك 
الدولـــي عبـــر دراســـة تحســـين 
العمـــل المؤسســـي بالهيئـــة 
العامـــة للصناعـــة وتـــم رســـم 

يمكـــن  لمـــا  أوليـــة  خطـــة 
الدولـــي  البنـــك  يقدمـــه  أن 
فـــي هـــذه المجـــاالت لتتـــم 

دراســـتها.

جديـــــــر بالذكــــــــر أن قيمــــــة 
الصـــادرات الكويتيـــة باســـتثناء 
النفــــــط ومشتقــــــاتـــــــه إلـــى 
ــت  ــدة بلغــــ ــات المتحــــ الواليـ
خـــالل العـــــــــــام الماضــــــــي 
ــي  ــون دوالر فـ 141.6 مليــــــــ
ـــواردات  ـــة ال ـــن بلغـــت قيمــ حي

3.4  مليـــــــارات دوالر. 
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ســعيًا منهــا لتعزيز الجودة في 
داخــل  الصناعيــة  المنشــــآت 
الكويــت، تنشــر الهيئــة العامــة 
ومعاييــر  ضوابــــط  للصناعــة 
للجـــــودة،  العربيـــــة  الجائــزة 
المنظمــــة  أنشأتهــــــا  والتــي 
الصناعيــة  للتنميـــــة  العربيــة 
لتشــجيع المنشــآت الصناعيــة 
ــة فــي القطاعــات التــي  العربي
ــا فــي كل دورة  ــم اختيارهــ يتـــ
علــى رفـــــع مســتوى أدائهــــا 
وترشيـــــد تكاليفهـــــا وزيـــــادة 
جــــــودة منتجاتهـــــا، لتصبـــــــح 
قــادرة علــى المنافســة مــــع 
الشــركات العالميــة األخــرى، 
باإلضافـــــة إلــى الــدور الــذي 
يمكــن أن تلعبــه فــي تطويــر 
ــة بالمســتفيدين  ثقافــة العناي

فــي البلــدان العربيــة. 

وبهــذه المناســبة، أشــار مديــر 
ــة العامــة للصناعــة  ــام الهيئ ع
عبــد الكريــم تقــي إلــى أن نشــر 
وأهميتهــا  بالجائــزة  التوعيــة 
الكويتيــة  المصانــع  أمــام 
يطــور بــال شــك مــن قدراتهــا، 
ــا مــع  ــد مــن منافستهــ ويـــزيــ
مثيالتهــا فــي الــدول األعضــاء 
بالمنظمــة العربيــة للصناعــة 

والتعديــن. 

وأشــار إلــــى أن نشــر معاييــر 
الجائــزة يأتــي فــي  وضوابــط 

لزيادة التنافسية وتعزيز أداء المنشآت الصناعية المحلية في مجال الجودة 

هيئة الصناعة تنشر معايير 
وضوابط الجائزة العربية للجودة

إطـــــــار التعـــــاون المستمــــــر 
والمتواصـــــل بيـــن المنظمــة 
والتعديــن  للصناعــة  العربيــة 
والهيئــة العامــة للصناعــة فــي 
العديــد من الموضوعات ذات 
الصلـــــة بالقطــــــاع الصناعـي، 
هــي  الكويــــت  أن  مضيفـــــًا 
للــــــدورة  الحالــي  الرئيــس 
العربيــة  للمنظمــة  الحاليـــــة 

والتعديـــن.  للصـــناعـــــة 

ــى  ــزة تهــدف إل ــن أن الجائ وبي
تشــجيع وتطويـــــر الصناعـــــة 
العربيــــــة واالرتقــــــاء بجــــــودة 
المنتجــات وزيـــــادة تنافســية 
األســـــواق  فـــــي  المصانـــــع 
المحليـــــة والدوليـــــة باإلظافة 
إلــى ضمـــــان تطبيــق أفضـــل 
األداء  فــي  التميــز  معاييـــر 
واإلدارة والـبـيــئـــــــة والجــودة 
علــى  والحفــاظ  والســالمة 

الطاقــة. 

ــر الـجــائـــــزة،  وحـــــول معـــاييــــ
ــى أنهــا تضــم 9  أشــار تقــي إل
القيــادة  رئيســة هــي  معاييــر 
االستــراتيجـــــي  والتخطيـــــط 
والمـــــوارد البشــريـــــــة وإدارة 
بيـــــن  والعـــالقـــــة  المــــــوارد 
الشــركاء والعمليــات والتركيــز 
ــر  ــد، واألثـــ ــى الـمستفـيــــ علـــ
علــى العامليـــــن واألثـــــر علــى 
المجتمـــــع، وكذلــك تقييـــــم 

األداء.  نتائــج 

ــه يحــق ألي منشــأة  وقــال: إن
صناعيــة عربيــة وطنيــة تعمــل 
فــي إحــدى الــدول العربية ذات 
ميــدان  فــي  عــال  مســتوى 
تدبيــر الجــودة التقــدم للجائــزة 
اســتمارة  تعبئــة  خــالل  مــن 
التســجيل المبدئــي إلكترونيــًا 
األمانــة  قبــل  مــن  والمعــدة 
والموجــودة  للجائــزة  العامــة 
علــى موقــع الجائــزة العربيــة 

للجــودة .

وحــددت األمانــة العامــة للجائــزة 
ــا :  أن  ــة منهـــ شــروطا إضافيـــــ
يكــون المصنــــع قائمــًا في دولة 
عربيــة منــذ فتــرة ال تقــل عــن 3 
مخالفــات  توجــد  أال  ســنوات، 

ــع . ــة علــى المصن ــة وطني بيئي

تعــود  التــي  الفوائــد  وحــول 
المتقدمــة،  المنشــآت  علــى 
أوضــــــح تقــــي أن هنــــاك 7 
فوائـــــد رئيســــة تتمثــل فــي 
زيـــــــــادة الوعــــــي بالجــــــودة، 
وتحديــــــث أســـــاليب العمـــــل 
بمــا يحقــق التميــز وتحســين 
ــة،  تنافســية المنشــآت العربي
ورفـــــــع مستـــــــــوى جــــــودة 
المنتجــــــــات العربيـــــــة وزيــادة 

الصــادرات،      

للمصانع الكويتية 
الحق في التقدم 

للجائزة بعد 
استيفاء الشروط 

الجائزة تهدف إلى 
تشجيع وتطوير 
الصناعة العربية 

9 معايير رئيسة 
تضمها الجائزة 

منها القيادة 
والتخطيط 

االستراتيجي 

تقي: الجائزة تجسد 
التعاون بين الهيئة 
والمنظمة العربية 
للتنمية الصناعية 

والتعدين 
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اٌؼشث١خ اٌجٍذاْ فٟ
٠ّىٓ ؤْ تٍؼجٗ فٟ تغ٠ٛش حمبفـخ اٌؼٕب٠خ ثبٌّغتف١ذ٠ٓ 
ِغ اٌششوبد اٌؼب١ٌّخ األخـشٜ، ثبإلضبفخ إٌٝ اٌـذٚس اٌــــزٞ 
تىب١ٌفٙب ٚص٠بدح رٛدح ِٕتجبتٙب، ٌتصجح لبدسح ػٍٝ إٌّبفغخ 

ذـ٠تُ اخت١بس٘ـب فٟ وـً دٚسح، ػٍٝ سفغ ِغتٜٛ ؤدائٙـب ٚتشش١ـ
ٚاٌتؼذ٠ٓ ٌتشج١غ إٌّشبد اٌصٕبػ١خ اٌؼشث١خ فٟ اٌمغبػبد اٌتــٟ 
تُ إٔشبء ٘زٖ اٌجبئضح ِٓ لجً إٌّظّخ اٌؼشث١خ ٌٍت١ّٕخ اٌصٕبػ١ــخ 

ؤْ تىْٛ اٌجبئضح اٌؼشث١خ سائذح ِٚت١ّضح ػٍٝ اٌّغتٜٛ 
ٚاٌؼبٌّٟ ٚؤْ تحمك ؤ٘ذافٙب ٌالستمبء ثّغتٜٛ  اإلل١ٍّٟ

.رٛدح اٌصٕبػخ اٌؼشث١خ

: تمغُ اٌجبئضح إٌٝ حالث فئبد ٌىً لغبع وبٌتبٌٟ

3 2 1

تؼًّ اٌجبئضح اٌؼشث١خ ػٍٝ تؼض٠ض اٌتٕبفظ ِٓ خالي تمذ٠ُ إعبس  
ػبَ ِشرؼٟ ٌتم١١ُ األداء فٟ إٌّشأد اٌصٕبػ١خ اٌؼشث١خ  

ٚتغ٠ٛش٘ب ٚفك ِؼب١٠ش ػشث١خ ٚد١ٌٚخ ٌٍت١ّض ٚإثشاص دٚس٘ب فٟ  
.ٔشش ِفب١ُ٘ اٌجٛدح ٚاإلثذاع ٚاٌتجذ٠ذ ٚتغج١مبتٙب

اٌؼشث١خ اٌصٕبػخ ٚتغ٠ٛش تشج١غ
اٌؼشث١خ إٌّتجبد ثجٛدح االستمبء
األعٛاق فٟ اٌؼشث١خ اٌّصبٔغ تٕبفغ١خ ص٠بدح 

 ٚاٌذ١ٌٚخ اٌحب١ٌخ
ْاألداء فٟ اٌت١ّض ِؼب١٠ش ؤفضً تغج١ك ضّب 

 ٚاٌحفبػ ٚاٌغالِخ ٚاٌجٛدح ٚاٌج١ئخ ٚاإلداسح
.اٌغبلخ ػٍٝ

اٌم١بدح1.

اإلعتشات١جٟ اٌتخغ١ظ2.

اٌجشش٠خ اٌّٛاسد3.

اٌششوبء  ِغ  ٚاٌؼاللخ  اٌّٛاسد  إداسح4.

اٌؼ١ٍّبد5.

(اٌضثْٛ) اٌّغتف١ذ ػٍٝ اٌتشو١ض6.

  اٌؼب١ٍِٓ ػٍٝ األحش7.

اٌّجتّغ ػٍٝ األحش8.

األداء ٔتبئذ تم9ُ١١.

       ٜ٠حك ألٞ ِٕشإح صـٕبػ١خ ػشث١ـخ ٚع١ٕـخ تؼّـً فـٟ إ ـذ
اٌذٚي اٌؼشث١خ ٚ راد ِغتٜٛ ػبٌٟ فٟ ١ِذاْ تذث١ش اٌجٛدح  
ٚتحمك ِؼب١٠ش اٌجبئضح ؤْ تتمذَ ثتششـ١ح ٔفغـٙب ٌٍجـبئضح    
ــب،    ِــٓ خــالي تؼجئــخ اعــتّبسح اٌتغــج١ً اٌّجــذئٟ إٌىتش١ٔٚ

ــخ   ــً إٌّظّـ ــٓ لجـ ــذح ِـ ــبئضح )اٌّؼـ ــخ ٌٍجـ ــخ اٌؼبِـ ( األِبٔـ
ــٛدح      ــخ ٌٍجــ ــبئضح اٌؼشث١ــ ــغ اٌجــ ــٝ ِٛلــ ــٛدح ػٍــ ٚاٌّٛرــ

(aidmo.org/aqa2)  ٟثؼــذ اٌتضاِٙــب ثــذفغ اٌشعــَٛ اٌتــ  ،
تمش٘ب اٌٍجٕخ اٌؼ١ٍب ٌٍجبئضح  ٚتمذ٠ُ اٌّؼٍِٛـبد اٌّغٍٛثـخ   
ٚتغ١ًٙ ِّٙخ اٌّم١ّ١ٓ ؤحٕـبء ص٠ـبساد اٌتم١ـ١ُ، ثبإلضـبفخ     

:إٌٝ تٛفش اٌششٚط اٌتب١ٌخ
       ؤْ ٠ىْٛ اٌّصٕغ لبئّـب فـٟ دٌٚـخ ػشث١ـخ ِٕـز فتـشح ال

. تمً ػٓ حالث عٕٛاد
   ؤْ ال تٛرــذ ؤٞ ِخبٌفــبد ث١ئ١ــخ ٚع١ٕــخ ػٍــٝ اٌّصــٕغ

. خالي فتشح اٌخالث عٕٛاد اٌغبثمخ ٌٍتمذَ ٌٍجبئضح
  ٝؤْ ال تىــْٛ ٕ٘ــبن ؤٞ ِخبٌفــبد لب١ٔٛٔــخ ٚع١ٕــخ ػٍــ

اٌّصٕغ ِٓ لجً اٌذٚائش اٌحى١ِٛخ خـالي فتـشح اٌـخالث    
. عٕٛاد اٌغبثمخ ٌٍتمذَ ثبٌجبئضح

 ْٛاٌّصٕغ ِغبثمب ٌٍّٛاصـفبد اٌٛع١ٕـخ    ِٕتٛدؤْ ٠ى
.ؤٚ اٌذ١ٌٚخ اٌّؼتّذح

ٚاٌتؼذ٠ٓ اٌصٕبػ١خ ٌٍت١ّٕخ اٌؼشث١خ إٌّظّخ

aidmo.org/aqa2
aqa@aidmo.org

212537772188+
212537274500+

 8019ة–صاٌٍّّىخ اٌّغشث١خ،  –اٌشثبط 
10102األُِ اٌّتحذح  

ص٠ــبدح اٌــٛػٟ ثــبٌجٛدح ٚتحــذ٠ج ؤعــب١ٌت اٌؼّــً ثّــب ٠حمــك 1.
.اٌت١ّض

.تحغ١ٓ تٕبفغ١خ إٌّشأد اٌؼشث١خ2.

.سفغ ِغتٜٛ رٛدح إٌّتجبد اٌؼشث١خ ٚص٠بدح اٌصبدساد3.

.إ٠جبد آ١ٌخ ِمبسٔخ ث١ٓ ؤداء إٌّشأد اٌؼشث١خ4.

إدخبي ؤعٍٛة اٌتم١١ُ اٌزاتٟ ٚٔشش اٌٛػٟ ثـبٌجٛدح ٚاٌت١ّـض   5.
.فٟ األداء ث١ٓ اٌؼب١ٍِٓ فٟ إٌّشإح

.اٌتؼشف ػٍٝ ؤعب١ٌت ِجتىشح إلداسح إٌّشأد6.

تٛف١ش تمش٠ـش ِفصـً ػـٓ ٚضـغ إٌّشـإح ٠ؼـذٖ فش٠ـك ِـٓ         7.
اٌخجــشاء ٚاٌّم١ّــ١ٓ اٌّغــتم١ٍٓ ٠غــبػذ ػٍــٝ ل١ــبط األداء  

.ٚتغ٠ٛشٖ ٚتحغ١ٕٗ

اٌحصٛي ػٍٝ اٌتمذ٠ش اٌشعّٟ اٌؼٍٕـٟ ٌٍّٕشـإح ثبػتجبس٘ـب    1.
.ٚا ذح ِٓ ؤثشص إٌّشأد اٌّت١ّضح فٟ اٌٛعٓ اٌؼشثٟ

اعتخذاَ شؼبس اٌجبئضح ٌٍذػب٠خ ٚاإلػالْ ػـٓ إٌّشـإح فـٟ    2.
ٚعبئً اإلػالَ ٚٚضؼٗ ػٍٝ ٚحبئك إٌّشإح، ٚوـزٌه خـالي   
ِشــبسوتٙب فــٟ اٌّــ تّشاد ٚإٌــذٚاد اٌٛع١ٕــخ ٚاإلل١ّ١ٍــخ   

.ٚاٌذ١ٌٚخ
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خالل اجتماع اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة

تقي : أهمية متزايدة لحماية الصناعات
الوطنية من كل الممارسات الضارة 

مقترح كويتي 
بوضع آلية 

لعالج المصانع 
المتضررة 

االتفاقيات 
الدولية تمكن 

الدول من 
حماية صناعاتها 

واستثماراتها 

اســتضافت دولــة الكويــت اجتمــاع اللجنــة الدائمــة لمكافحــة الممارســات الضــارة فــي 
التجــارة الدوليــة الثامــن والعشــرين، خــالل الفتــرة مــن 8 إلــى 10 مايــو 2018. 

وبهــذه المناســبة، أكــد مديــر عــام الهيئــة العامــة للصناعــة عبــد الكريــم تقــي  أهميــة عمل 
اللجنــة، ودورهــا فــي حمايــة الصناعــات الوطنيــة فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي مــن 
كل أشــكال الممارســات الضــارة، داعيــًا اللجنــة إلــى مزيــد مــن الجهــد والتعــاون لحمايــة 
الصناعــات الخليجيــة فــي ظــل تطــور األســاليب التــي قــد يتبعهــا البعــض لإلضــرار 

بالصناعــات الوطنيــة فــي ظــل التطــورات العالميــة والنمــو المطــرد . 

إعداد: علي جاسم
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وبــارك تقــي عمــل اللجنــة ورحــب بــكل الحضــور، وعلــى 
رأســهم رئيــس مكتــب األمانــة الفنيــة باألمانــة العامــة 
لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي ريحــان مبــارك الفايــز. 

وخــالل االجتمــاع تمــت منافشــة مقتــرح الكويــت باتخــاذ 
آليــة لعــالج المشــاكل التــي تواجــه المصانــع، وتضررهــا 
بيــن  التجــارة  فــي  الضــارة  الممارســات  بعــض  مــن 
دول مجلــس التعــاون، والعمــل علــى ســرعة حــل هــذه 
الكويــت.  المحليــة لدولــة  المعوقــات لحمايــة الصناعــة 

كمــا تنــاول االجتمــاع موضوعــات مهمــة تتعلــق بحمايــة 
الصناعــة الوطنيــة والخليجيــة وتفعيــل دور مكتــب األمانــة 
فــي حمايــة الصناعــة مــن الممارســات الضــارة فــي التجــارة 
فــي  دوليــة  اتفاقيــات  لثــالث  تخضــع  والتــي  الدوليــة، 
منظمــة التجــارة العالميــة، وهــي اتفــاق مكافحــة اإلغــراق، 
واتفــاق مكافحــة الدعــم، واتفاق اإلجــراءات الوقائية، وهي 
اتفاقيــات ملزمــة لدولــة الكويــت ودول مجلــس التعــاون، 

ــة بفــرض رســوم مكافحــة  ــح لهــا اتخــاذ إجــراءات فني وتتي
لحمايــة الصناعــات الوطنيــة واســتثماراتها والحفــاظ علــى 
العمالــة الوطنيــة والعمــل علــى تــوازن الســوق المحلــي 
والحفــاظ علــى حقــوق المســتهلكين واالقتصــاد الوطنــي. 

وقــد تــرأس وفــد الهيئــة العامــة للصناعــة خــالل االجتمــاع 
مديــر إدارة التنميــة والدعــم الصناعــي عبــد اللــه الهاجــري، 
الرحمــن  عبــد  أحمــد  اإلغــراق  مكافحــة  قســم  ورئيــس 
الدعيــج والموظفيــن المعنييــن بالهيئــة العامــة للصناعــة. 
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تناولت أهمية المواصفات في تعزيز األعمال والتجارة بالتعاون مع اليونيدو 

هيئة الصناعة استضافت ورشة "التقييس
ودوره في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة"

المواصفــــــات  تناولــت  كمــا 
القــيــاسيـــــــة لنظـــــم اإلدارة 
وأهميتهـــــا لتحقيــق النجـــــاح 
للشــركات  المــدى  طويــــــــل 
والمتوسطـــــــــــة،  الصغيــرة 
مـعــــــرفـــــــــــــــة  وكذلــــــــــك 
القياســية  الــــمـواصفــــــــــات 
لتقييــم المطابقة وأهميتهــــــا 
وســالمة  ضمــــــــان  فــــــي 

المنتــج. 

فالمواصفــــــات القياسيــــــــة 
تعــرف علــى أنهــــــا الوثيقـــــة 
التــي أنشــئت بتوافــق اآلراء، 
ــا  ــة عليهــــ ــت الموافقــــ وتمــــ
بواســطة هيئــة معتــرف بهــا، 
ــدام  وتنــــــص علــى االستخــــــ
المشتـــــرك والمتكرر للقواعد 
أو  التوجيهيــة،  المبـــــادئ  أو 
أو  لألنشطـــــة  الخصائـــــــص 
نتائجهــا، وتهـــدف إلى تحقيق 
الدرجــة المثلــى مــن النظــام 

فــي ســياق معيــن. 

إلــــــى  الورشــــــة  وأشــــــــارت 
ــن  ــة مـــ ــواع مختلفــــ ــود أن وج
القياسيـــــــة،  المواصفـــــــات 
إال أن هنـــــــاك عــدة مئــات، 
ــن  ــة آالف مــــ ــا بضعـــ وربمـــــ
المنظمــــات العاملــــــة فـــــي 
ــواع مختلفــة  تطويــر ونشــر أنــ
القياســية  المواصفــات  مــن 
أبعـــاد أساســية،  علــى ثالثــة 
ــع  ــي الـــــوضــــــ ــل فـــــ وتتمثــــ
القانونــي ومســتوى اإلجمــاع 
ــن  ــن المقصودي للمستخدميــ

الفنــي.  والمحتــوى 

القانونــي  الوضــع  وينقســم 
وتطوعـــــي،  إلزامــــــي  إلـــــى 
اإلجـــــــمـــــــــــاع  ومستـــــــوى 
للمســتخدمين المقصوديــن، 
ــوع المؤسســة  ــن ن ــوع بي وتتن
وعمليـــــــة التطــــــويـــــــر، أمــا 

المحتــوى الفنــي فهــو عبــارة 
الوثيقــة  ونــوع  الغــرض  عــن 
المتطلبــات.  وكيفيــة تحديــد 

إلـــــــى  الورشــــــة  وتطرقــــــت 
الــمـــواصفـــــــات  تصنيــــــف 
المحتــوى  حســب  القياسيـــة 
الوثيقــة  نــوع  إلــى  الفنــي 
والغـــــرض منهـــــــا؛ حيــــــــث 
أشــارت إلــى أن نــوع الوثيقــة 
يتمثـــل فـــــي المواصفـــــــات 
والطريقــة والدليــل ومفــردات 
اللغـــــة وقواعــــــد الممارســـــة 

والتصنيــف. 

بالتصنيــف  يتعلــــــق  وفيمــا 
حســـــب مستـــــوى إجمـــــــاع 
المستخدميـــــــن المقصودين 
ــركة،  ــى شـــ ــرق إل فهــو يتطـــــ
وتحالــــــف مجموعـــــــة مــــــن 
الصناعــة  وقطــاع  الشــركات 
ومنظمــة غيــر حكوميــة وهيئة 

ــة  ــات القيـــاســيــــ المواصفــــــ
الوطنيــة، وهيئــة المواصفات 
القياســية اإلقليميــة، وهيئــة 
القياســــيـــــــة  المواصفــــــات 
ــر  ــات غيــــ ــة والمنظمــــ الدولي

الحكوميــة. 

وعــن الغــرض مــن التصنيــف 
حســــــب اإلجمـــــــاع فتشيـــــر 
الورشــة إلــى أنهــا تتمثــل فــي 
ــاد  االنفتــاح والشــفافية والحي
والفعاليــــــة  اآلراء  وتوافــــــق 

والمالءمــة. 

ــات  ــا للمواصفــ وفــي تناولهـــ
القياســية للشــركة، أوضحــت 
ورشــة العمــل أن المواصفات 
القياسيـــــة الخاصـــــــة تـــــــــم 
تطويرهــا بواســطة الشــركات 
ــادة مــا تكـــــون  منفــردة، وعـــــ
مغلقــة للشركـــــة، وتخضـــــع 
ــة المالكــة  ــرة الشركــــ لسيطـــ

اســتضافت الهيئــة العامــة للصناعــة ورشــة العمــل التمهيديــة لمشــروع هيئــة التقييــس لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج 
العربيــة حــول “الدراســة االســتقصائية للمعوقــات والمشــاكل التــي تواجــه المنشــآت الصناعيــة والمتوســطة فــي تطبيــق 
المواصفــات القياســية فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي” بالتعــاون مــع منظمــة األمــم المتحــدة للتنميــة الصناعيــة 
UNIDO خــالل الفتــرة مــن 29 إلــى 30 أبريــل 2018م، والتــي قدمهــا خبيــر اليونيــدو فــي إدارة الجــودة وتقييــم المطابقــة 
نيجــل كروفــت والخبيــر اإلقليمــي لليونيــدو أســامة المليجــي. وقــد تناولــت الورشــة العمــل بعنــوان »التقييــس ودوره فــي 
دعــم الشــركات الصغيــرة والمتوســطة” عــددًا مــن الموضوعــات المهمــة، والتــي  تتمثــل فــي تعريــف المواصفــات القياســية 
واألنــواع المختلفــة مــن المواصفــات القياســية، وكيــف يتــم تطبيقهــا علــى الشــركات الصغيــرة والمتوســطة، والتعــرف 
علــى المواصفــات القياســية الطوعيــة مقابــل اللوائــح الفنيــة، ودور المواصفــات القياســية فــي تعزيــز األعمــال والتجــارة. 

إعداد: علي جاسم
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تطبيق 
المواصفات على 

الشركات الصغيرة 
والمتوسطة 

المواصفات 
ودورها في تقييم 
المطابقة وضمان 

سالمة المنتج 

تطبيق 
المواصفات في 

المنظمات غير 
الحكومية البيئية 

والمجتمعية  

وحمايتهــا بمختلــف الوســائل 
بمـــــــــا فـــــي ذلــك بــــــــراءات 

االختــراع. 

المواصفــات  تطبيــق  ويتــم 
القياسيـــــة الخـــاصـــــــة فـــــي 
الســـوق مــــــن قبــل الشــركة 
المالكــة فقــط، أو مــن قبــل 
اآلخريــــن المرخــــــص لهــــــم. 
كمــا يمكــن للشــركة المالكــة 
المــــواصفــــــات  استخـــــــدام 
بهـــا  الخاصــــــة  القيــاسيـــــة 
علــــــى  يتعــــين  كمتطلبــــات 
بهــــــــــا،  الوفـــــــاء  مورديهــــــا 
إلــى  العمــل  ورشــة  ولفتــت 
أنـــــه غالبــًا مــــــا يطلــق علــى 
المواصفــات القياســية التــي 
ــح أو تهيمــن فــي الســوق  ترب
ــع  ــر الواقـــ ــات األمــ مواصفــــ
فـــــي مقابــــــل المواصفــــــات 
ــا  ــي وضعتهـــ ــة التــــ القياسيـــ
منظمــــــات الــمـــواصفــــــات 

الرســمية.  القياســية 

وحــول المواصفات القياســية 
التحــاد الشـــــركات، تطرقـــــت 

ورشــة العمــل لهــا مــن خــالل 
عــدة نقــاط تشــمل مــا يلــي : 

ــات  ــادات الشركــــــ تضــم اتحـــ
ــة  ــات الفاعلــــ ــض الجهـــــ بعــــ
قطاعــات  فــي  الســوق  فــي 
ــراوح مــن مجموعــة  معينــة تت
إلــى  الشــركات  مــن  صغيــرة 
مجموعـــــــات كبيــــــرة جــــــدًا، 
وتهــدف تلــك االتحــادات إلــى 
تعظيــم المــوارد لتحديــث أو 
لصالــح  التكنولوجيــا  تطويــر 
والجمهـــــــور.  الــمجمــوعـــــــة 
وتســعى هــذه الشــركات مــن 
خــالل التحالفــات إلــى وضــع 
فــي  القياســية  المواصفــات 
للغايــة  قصيــرة  زمنيــة  أطــر 
مــع ضمــان حمايــة الملكيــة 
ــات  ــة للمجمــــوعــــ الــفكـــريـــــ

المشـــــاركة.  والشــركات 

الجغرافــي  النطــاق  يختلــف 
والشفافــيــــــة  واالنــفـتـــــــاح 
والحيــــــاد وإجمــــــاع عمليــــــة 
لالتحــادات  المعاييــر  تطويــر 

كبيــرًا.  اختالفــًا 

غالبــًا مــا تتســم عمليــة تطويــر 
المواصفـــــــــات القيــاســيـــــة 
الخاصــة باالتحــادات بأشــكال 
علــى  القيــود  مــن  مختلفــة 
المشــاركة والحــد مــن إتاحــة 
المخرجــات النهائيــة للجمهــور. 

للمواصفــات  تناولهــا  وفــي 
القيــاسيـــــــة للـــمنظــمــــــات 
غيـــــر الـحكــوميــــة، أشــــــارت 
ــه فــي  ــى أنـــ ورشــة العمــل إل
السنــــوات األخيــــــرة ومنــــــذ 
القــرن  منتصــف تســعينيات 
الماضــي تقريبــًا بــدأ  عــدد مــن 
ــدى  ــي تتصــ ــات التــ المنظمـــ
للقضـــــايــــــا المجتمعيــــــة أو 
ــوير وتعزيــز  ــة فــي تطـــ البيئيــــ

القياســية.  المواصفــات 

المنظمــات  خلفيــة  وتتنــوع 
غيــــــر الحكوميــــة، فبعضهـــــا 
مــن  مجموعــــات  يدفعهــا 
المصنعــــــة  الــشــــركــــــــــات 
ــال "أخضــر"  ــوذج أعمــــــ بنمــــ
وتــــدفـــــع  "مـــجتمعـــــي"  أو 
مجموعــات حقــوق اإلنســان 

أو المجمــــوعــــــات البيئيــــــــة 
ــى  ــر علــ ــن إلــى التأثيــــ اآلخريــــ
والتجــارة  اإلنتــاج  ممارســات 

المشتــــــركة.  والتوزيـــــع 

وهنــاك عــدد مــن المنظمــات 
لديهــا تركيــز مجتمعــي بشــكل 
ــز  رئيــس، والبعــض اآلخــر يرك
البيئــة  علــى  رئيــس  بشــكل 
وبعضهــا يعالــج كال الجانبيــن. 
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أكـــد رئيـــس االتحـــاد العربـــي 
للصلـــــب والحديــــد ورئيـــس 
الشـــركـــــــــة  إدارة  مجلـــــــــس 
المتحــــــدة لصناعـــــة الحديـــد 
ـــدي  "كويـــت ســـتيل"عواد الخال
فــــي  العربـــي  التكامـــل  أن 
مجـــــــال صناعـــــــة الصلـــــــب 
والحديــــــــد يتطلــــــب تعاونــــا 
فـــــــي  متبــــــادال  واعتمــــــــادا 
ــة بيــــن  العمليـــــــات اإلنتاجيـــــ
الـــــدول العربيـــة وزيـــادة حجـــم 
المبـــــــادالت التجاريــــــة داعيــــا 
الحكومـــــــات العربيـــــــة إلـــــى 
حمايـــــة هـــذه الصناعـــة مـــن 
ــة  ــراق والمنافسـ ــر اإلغـ مخاطـ
تتعـــرض  التـــي  الالمتكافئـــة 
ـــي عـــدد مـــن األســـواق  ـــا فـ لهـ

العربيـــة.

وأوضـــــــح فــــــــي تصريحـــــــات 
هامــــــش  علـــى  صحافيــــــة 
انعقـــــــاد الجمعيـــة العامـــــــة 

الخالدي : التكامل فـي صناعة الحديد
والصلب يتطلب اعتمادًا متبادال

على هامش انعقاد الجمعية العامة لالتحاد العربي 51

ــد  ــي للحديـــــ ــاد العربـــــ لالتحــــ
والصلــــــب فـــــــي دورتهـا الـ51 
مدينـــة  فــــي  عقـــدت  التـــي 
دبـــي أوائـــل مايـــو 2018 عـــن 
الصناعـــي  التكامـــل  أهميـــة 
العربـــي، والســـيما فــــي مجـــال 
والصلـــب  الحديـــد  صناعـــة 
ألهميـــة الـــدور الـــذي يضطلـــع 
ـــي تحقيـــق  بـــه هـــذا القطـــاع فـ

الشـــاملة. التنميـــة 

وبيـــــــن أن صناعـــــة الحديـــــد 
والصلـــــــب تشكـــــــل نـــــــواة 
صلبـــة لكــــل تقـــدم، أو نهضـــة 
لـــذا  واجتماعيـــة؛  اقتصاديـــة 
تحتـــاج هـــذه الصناعـــة فــــي 
دعـــم  إلـــى  العربيـــة  البلـــدان 
الحكومــــات، وتضافــــــر جهـــود 
المنتجين مـــــــن أجـــل تطويرها 
وتأهليهـــا للوقـــوف فــــي وجـــه 

الخارجيـــة. المنافســـة 

وأشـــار إلـــى أن االتحـــاد العربـــي 

للحديـــد والصلـــب الـــذي يعتبـــر 
الهيئـــات المعتمـــدة  ضمـــن 
لـــدى الجامعـــة العربيـــة أعـــد 
يجـــب  لمـــا  متكاملـــة  خطـــة 
ــرف  ــن طــــ ــه مــــــ ــام بــــ القيــــ
البلـــدان العربيـــة إلنقـــاذ هـــذه 
الصناعـــة فــــي البلـــدان العربيـــة 
ــة   ــرات المختلفــــ ــن التأثيــــ مــــ
مـــن جـــراء المنافســـة األجنبيـــة 
متطلعـــا الـــى تبنـــي جامعـــة 
ـــة لهـــذه الخطـــة. ـــدول العربي ال

وقـــد عقـــدت الجمعيـــة العامـــة 
لالتحـــــــاد العــربــــــي للحديـــد 
والصلـــب بمشـــاركة هيئـــات 
وشركــــــــات عربيــــــــة تمثــــل 
ـــي  ـــة األعضـــاء فـ ـــدول العربي ال
ـــة  ـــاد، وتدارســـت الجمعي االتح
ـــة الســـنة  خـــالل يوميـــن ميزاني
ــة  2018 - 2019،  الــمقبلـــــــ
كمـــا قـــررت الجمعيـــة العامـــة 
الســـنوي  مؤتمرهـــا  تنظيـــم 

قمـــــــة الصلـــــــب الــــعربــــــــي 
2018 بمدينـــة بيـــروت فـــي 
ـــادم،  ـــر القـــ ـــان فـــي أكتوبــــ لبن
ــة  ــة العامـــ ــد الجمعيــــ وعقـــــــ
المقبلـــة فـــي الكويـــت بدعـــوة 
إدارة  مجلـــس  رئيـــس  مـــن 
للحديـــد  العربـــي  االتحـــاد 
ـــدي فـــي  والصلـــب عـــواد الخال

أبريـــل 2019 . 
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بمناسبة إيداع الكويت صك قبولها بمقر منظمة التجارة العالمية  

"الهيئة" شاركت في ندوة تعديالت اتفاقية تيسير التجارة

الشيخ نمر الصباح: االتفاقية تخفض  تكلفة 
االستيراد وتشجع التصدير 

    
صــرح الوكيــل المســاعد لشــؤون المنظمــات الدوليــة والتجــارة 
ــاح  ــد الصب ــة الشــيخ نمــر فه ــارة والصناع ــوزارة التج ــة ب الخارجي
بــأن الكويــت قامــت بإيــداع صــك قبــول بروتوكــول تعديــل 
اتفاقيــة مراكــش إلنشــاء منظمــة التجــارة العالميــة اتفاقيــة 

تيســير التجــارة.  

وقــد شــارك ممثلــون عــن الهيئــة العامــة للصناعــة فــي النــدوة 
ــة  ــارة وصناع ــة تج ــي أقيمــت فــي غرف ــة الت ــة لالتفاقي التعريفي
االتفاقيــة  التعديــالت وأهميــة  أهــم  علــى  للتعــرف  الكويــت 
لزيــادة  دورهــا  وكذلــك  االســتيراد،  تكلفــة  علــى  وانعكاســها 

الصــادرات الكويتيــة إلــى الخــارج. 

الصبــاح   نمــر  الشــيخ  وأشــار 
تعـــــــد  االتفاقيــــــة  أن  إلـــــى 
مرحلـــــة مهمــة مــن مراحــل 
العالميــة،  التجــارة  منظمــة 
وانضمــام دولــــــة الكويــــــــــت 
يعــد  الصــك  لهــذا  وإيداعهــا 

خطــوة مهمــة ستســاهم فــي 
رفــع المكانــة التجاريــة لدولــة 
العالــم؛  دول  بيــن  الكويــت 
ُيعــد  البروتوكــول  هــذا  كــون 
ذات  االتفاقيــات  أهــم  مــن 
األثــر اإليجابــي فــي تســهيل 

العالميــة. التجــارة  آليــة 

االتــفـــــاقـيـــــة  أن  وأوضــــــح 
ســتعمل علــى تســهيل حركــة 
الحــدود  عبــر  البضائــع  مــرور 
والتعــاون الجمركــي والعمــل 
تيسيــــــــر  علــى  المشتـــــــرك 
والعالميــة  الوطنيــة  التجــارة 
الحريــة وخفــض  مــن  بمزيــد 
اإلجــراءات والمتطلبــات التــي 
تطلبهــــــا الجهــات والهيئــات 
الحكوميــة ذات الصلــة بحركــة 

والتصديــر. االســتيراد 

وَبيـــــن الشيخ نمـر الصبــــــاح  
أيضــًا  أن االتفاقيــة ســتؤدي 
إلى خفض تكاليف االســتيراد 
ممـــــــا يعـــــــود بالنفــع علــى 
ــا ســتكون  ــلك، كمــ المستهـــ
فرصــة أمــــــام المصــــــــدرين 
ــاذ  ــل نفـــــ الكويتييــن لتسهيـــــ

بضائعهــم، وستســاهم فــي 
ــة الكويــت  تعزيــز مصالــح دول
والتجــــــاريــــــة  االقتصاديــــــة 
وســتدعم االقتصــاد الوطنــي.

إيــداع  مراســم  جــرت  وقــد 
الصــك فــي المقــر الرئيســي 
العالميــة،  التجــارة  لمنظمــة 
ــر عــام منظمــة  وبحضــور مدي
التجــــــارة العالميــــــة أروبيرتــو 
أزيفيــدو. وبمجــرد إيــداع صــك 
القبــول لــدى منظمــة التجــارة 
العالميــــــة تصبــــــح االتفاقيــة 
لدولــة  بالنسبــــــة  نافــــــذة 

الكويــت.
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تقي : أهمية 
متزايدة للقياس 

والمعايرة في تطوير 
اقتصاديات الدول

العدواني : 
االحتفالية تواكب 
التطورات العالمية

المذكور: تغييرات 
جوهرية في 

وحدات القياس 
نوفمبر المقبل

الرباح : االحتفال 
حصيلة سنوات 

عديدة من العمل 
الدؤوب. 

تحت شعار التطوير المستمر للنظام الدولي للوحدات

"هيئة الصناعة" احتفلت
باليوم العالمي للمترولوجيا

تحــت  للمترولوجيــا  العالمــي  باليــوم  للصناعــة  العامــة  الهيئــة  احتفلــت 
شــعار » التطويــر المســتمر للنظــام الدولــي للوحــدات » بحضــور قيــادات 
ومســؤولي الهيئــة وموظفــي قســم مختبــر القيــاس والمعايــرة  ، حيــث 

يتزامــن االحتفــال الســنوي اليــوم الـــ  20 مــن شــهر مايــو كل عــام. 

  وبهــذه المناســبة ، أوضــح مديــر عــام الهيئــة العامــة للصناعــة عبــد الكريــم 
تقــي أن االحتفــال بهــذا اليــوم يجســد مــدى االهتمــام المحلــي واإلقليمــي 
فــي  والمتزايــد  الحيــوي  والمعايــرة  القيــاس  مختبــرات  لــدور  والعالمــي 
الــدول وأهميتهــا فــي تشــجيع الصــادرات  تشــجيع وتنميــة اقتصاديــات 

الوطنيــة للخــارج. 

ولفــــت إلى أن هــــــــذا اليـــوم 
شعــــــار  تحــت  يأتــــــي  الــذي 
للنظــام  المستمـــــر  “التطــور 
الدولــي للوحــدات "يتزامــــــن 
ــل  ــام المتواصــــ مــع االهتمــــ
ــًا  ــاس محليـــــ ــدات القيــــ لوحــ
ــًا. وتمنــى  ــًا وعالميـــ واقليميـــ
تقــي لموظفــي قســم مختبــر 
القيــــــاس والمعايـــــــرة المزيد 
مــن التقــدم لتحقيق مزيد من 
ــة التــي تخــدم  النتائــج اإليجابي
القطـــــاع الصناعـــــي بشكــــــل 
ــام   عــام واالقتصــاد بشــكل ع
كمــــــــا أشــــــاد بــــــدور التجمــع 
الخليجــــــي للمترولوجيـــــــا في 
تعزيـــــز وتطويـــــــر اإلمكانيــات 
المترولوجيـــــة لـــدول مجلس 

ــاون الخليجــي. التع

وبـــــدوره ، هنـــــــــــأ الوكيـــــــــل 
المســـــــاعد نائــــــب المديــــــــر 
العــام لقطـــاع المواصفـــــــات 
والـخــدمــــــــــات الصنـــاعيــــــــة  

فـــي الـــهيئـــــــــة  المهنـــــــدس 
ــات  ــي الهيئ ــد العدوانـــ محمــــ
الـــمتــرولوجيـــــــــة ومختبـــــــــر 
القيـــــاس والمعايــرة بالهيئــة، 
احتفاليــة  أن  إلــى  الفتـــــــــًا 
مــع  تتنـــــــاسب  العــام  هــذا 
ومــع  العصــر  مستجــــــدات 
نشهدهـــــــا  التــي  التطــورات 

يوميـــــــًا فــي هــذا المجــال.  

وبيــــــن أن هـــــــذا االحتفــــــــال 
الجهـــــات  مـــــع  يتمــــاشـــــى 
المترولوجيــــــــة  فــي جميـــــــع 
احتفــال  وهـــــــو  العالــم  دول 
ســنوي لذكــرى توقيــع اتفاقية 
تــــــم  والتــي  الدوليــة  المتــر 
التوقيـــع عليهــا فــي 20 مايــو 
ممثليــن  قبــل  مــن   1875
وأضــاف  دولــة.   17 لعــدد 
تمثــل  االتفاقيـــــة  تلــك  أن 
إطــــــارًا للتعــــــاون العــــــالمي 
ــم  ــا وهــو عل ــي المترولوجي فــ

القيــاس. 

وقـــال تهــدف تلــك االتفاقيــة 
إلــى توحيــــــد القيـــــــاس فـــــي 
جميــع أنحــاء العالم باســتخدام 
ــام الدولــــــي للوحــدات  النظـــــ
تطبيقــات  لجميــع  المقبولــة 

ــاس.  القي

واســتدرك بالقول إلى إنه جرت 
العـــــــادة اختيــــــــار موضــــــــوع 
ذا  يكــــون  المناسبــــة  لهــذه 
القيــــــــاس،  بعــــلم  عـــالقـــــة 
موضــوع  اختيــار  تــم  حيـــث 
الســبع  األساســية  الوحـــدات 
المســتخدمة بالنظــام الدولــي 
الخاصـــــــة  وهـــــــي  للقيـــــاس 
والزمـــــن  واألبعــــــاد  بالكتلـــــة 
شــعارًا  اتخــذ  والــذي  والحجــم 
لالحتفاليــة بعنــــوان "التطويــر 
المستمــــــر للنظــــــام الدولــي 
للــوحـــــدات"، حيــــث انتهـــــت 
والبحثيــة  العلميــــة  التجــــارب 
جديــد  تعريــف  صياغــة  إلــى 
بخــــــالف  الكتلــــــة  لوحــــــــدة 
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المعتمــــدة سابقـــــــــًا وهــــي 
ــد  ــذي يعتمـ ــرام" وال "الكيلوج
المعيــــــاري  النمــــــوذج  علــى 
األولي المـــــــادي المحفــــــوظ 
فــي مدينـــــــة باريـــــس داخــــــل 
الــــــمكتب الـــدولـــــي لــألوزان 
والمقاييــس والمصنــوع مــن 
واالريديــوم  البالتيــن  مادتــي 
طبيعتهـــــــا  بحكــــــــم  والتــي 
ــون مســتقرة  ال يمكــن أن تكـ

تمامــًا مــع الزمــن. 

وبدورهــــــــــــــــا ، أشـــــــــــــارت 
مختبــــــــرات  إدارة  مديـــــــــــــر 
أن  المذكــور  فايــزة  الجــودة 
ــي  ــوم العالمــــ ــة بالي االحتفالي
للمتـــرولوجيـــــــــــا مـــــن قبــل 
ــة  ــة للصناعــــ ــة العامــــ الهيئــــ
يأتـــــي مواكبــــــــًا  للتغييـــــــرات 
النظــــــــــام  علــى  المتالحقــة 
القيــاس،  لوحــدات  الدولــي 
الفتــة إلــى أن المؤتمــر العــام 
الــذي  والمقاييــس  لــألوزان 
نوفمبــر  شــهر  فــي  ســيعقد 
ــاقش أهــم  ــل سينـــــ المقبـــــــ

النظـــــــام  علـــــى  التغييــرات 
القيــاس،  لوحـــــدات  الدولــي 
حيـــــث سيتـــــم ربـــــط وحــدة 
قيـــــاس الكتلــــــــة بقوانيــــــن 
ــة بخــالف  ــة الفيزيائي الطبيعــــ
ــا  ــًا بربطهــ ــدث حاليــــ ــا يحـــ مـــ

الماديــــــة. بالمقاييــس 

ومــــــن جـــــانبهـــــــا ، أشــــــارت 
رئيــس قســم مختبــر القيــاس 
والمعايــرة فــي إدارة مختبــرات 
الجــــودة المهندســــة تهانـــــي 
راشـــــد الربــــــاح إلى أن اليـــــوم 

العالمــي للمترولوجيا  يمثــــــل 
حصيلــة ســنوات عديــدة مــن 
العمــل الــدؤوب الــذي قــام بــه 
عــدد كبيــر مــن المتخصصيــن 
فــي علــم القيــاس بغيــة إيجــاد 
أفضــل الســبل إلعــادة تعريــف 
عــــــدد مـــــن وحــــــدات النظــام 
القيــاس.  لوحــدات  الدولــي 
وللعلــم، فــإن هــذه المراجعــة 
لــن تؤثــر بشــكل مباشــــــر علــى 
ــا القانونيــة، حيــث  المترولوجيـ
المستخــــــدمون  سيواصـــل 

سلسـلـــــــة  علــى  الحصــــــول 
معاييــر القيــاس التــي لديهــم، 
المعــاد  القيــاس  لمعاييــر 
نفــس  خــالل  مــن  تعريفهــا، 
ــاس المســتخدمة  ــر القي معايي
ســيكون  ذلــك،  ومــع  حاليــًا. 
هنــاك تغييــــــر فــي طريقـــــــة 
تعريـــــــف بعـــــــض وحــــــدات 
ــة  ــال عــن كيفي القيــاس، فضـــ
ــر  ــة لمعاييـــــ ــد السلسلــــ تحدي
القيــاس فــي بعــض األحيــان.
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في حوار خص به » الصناعة والتنمية« عن أهم قضايا القطاع الصناعي ومستقبله

عبد الكريم تقي:

تحسين بيئة األعمال بالتعاون مع البنك الدولي
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ألهــم  والصراحــة  بالمصداقيــة  اتســم  مفتــوح  حــوار  فــي 
التــي يعيشــها القطــاع  القضايــا الصناعيــة والمســتجدات 
الصناعــي حاليــًا وبرؤيــة مســتقبلية مملــوءة بالتفــاؤل والثقــة 
لمســتقبل الصناعــة وأهميتهــا فــي االقتصــاد الوطنــي، أكــد 
مديــر عــام الهيئــة العامــة للصناعــة عبــد الكريــم تقــي فــي 
لقــاء خــص بــه "الصناعــة والتنميــة" أن القطــاع الصناعــي 
فــي الكويــت يســير بخطــى ثابتــة فــي تحقيــق رؤيــة صاحــب 
ــق  ــر تحقي ــدة 2035 عب ــت جدي ــق كوي ــة لتحقي الســمو الرامي
التنمويــة  والمشــاريع  التشــريعات  مــن  متكاملــة  حزمــة 
القــادرة علــى تعزيــز دور القطــاع الصناعــي فــي االقتصــاد 
الوطنــي والعمــل علــى تشــجيع وتحفيــز صغــار المبادريــن 

للعمــل بالقطــاع وفــق رؤيــة واســتراتيجية متكاملــة.

وفــي تناولــه ألهــم القضايــا الصناعيــة الحالية والمســتقبلية، 
أكــد المديــر العــام أن احتضــان الكويــت لفعاليــات الــدورة الــــ 
25 للجمعيــة العامــة للمنظمــة العربيــة للصناعــة والتعديــن، 
ــل الماضــي  ــى 26 أبري ــرة مــن 24 إل ــي عقــدت فــي الفت والت
وبمشــاركة وزراء التجــارة والصناعــة مــن الــدول المشــاركة 
تكمــن أهميتهــا فــي أنهــا  تفعــل دور القطــاع الصناعــي فــي 
االقتصاديــات العربيــة، كمــا أنهــا تــؤدي إلــى وجــود مســاحات 
مشــتركة لتبــادل الخبــرات بحضــور ممثليــن لمنظمــات دوليــة 
مثــل المنظمــة الدوليــة للتنميــة الصناعيــة "اليونيــدو"، وهــو 
األمــر الــذي يطــور مــن قــدرات القطــاع الصناعــي فــي الدخول 

إلــى عالــم المعرفــة. 

مؤخــرًا  بهــا  قــام  التــي  الزيــارة  نتائــج  ألهــم  تقــي  وتطــرق 
للواليــات المتحــدة األمريكيــة ضمــن وفــد ترأســه معالــي وزيــر 
الماليــة الدكتــور نايــف الحجــرف وبحضــور معالــي وزيــر التجــارة 
للصناعــة  العامــة  الهيئــة  إدارة  مجلــس  رئيــس  والصناعــة 
ــة الصــادرات  ــى أن تنمي ــد ناصــر الروضــان؛ حيــث أشــار إل خال
الصناعيــة كانــت مــن بيــن الملفــات الرئيســية التــي تمــت 
ــه تــم التطــرق آلليــة  ــاء الزيــارة، مضيفــًا إلــى أن مناقشــتها أثن
ــي لعمــل  ــك الدول ــة والبن ــة للصناع ــة العام ــن الهيئ ــاون بي تع
دراســة حــول ســبل تحســين العمــل المؤسســي بالهيئــة العامــة 
ــة لمــا يمكــن  ــم رســم خطــة أولي ــه ت ــى أن للصناعــة، مشــيرًا إل
أن يقدمــه البنــك الدولــي فــي هــذه المجــاالت لتتــم دراســتها. 

المبادريــن مــن  وفــي حديثــه للتطــورات األخيــرة لتشــجيع 
القطــاع  فــي  والعمــل  االســتثمار  إلــى  للولــوج  الشــباب 

الصناعــي، أشــار تقــي إلــى أنــه تــم توقيــع عقــدي مشــروعي 
بموجبهمــا  والتــي  مؤخــرًا،  الصفاريــن  وســوق  "الوســيلة" 
يتــم تســليم مســاحات إلــى الصنــدوق الوطنــي للمشــاريع 
ــه تــم تشــكيل  الصغيــرة والمتوســطة. وأوضــح تقــي إلــى أن
والصنــدوق  للصناعــة  العامــة  الهيئــة  بيــن  لجنــة مشــتركة 
المشــاريع  توطيــن  إنجــاز  لتســهيل  للمشــاريع  الوطنــي 
الخاصــة بالصنــدوق ورســم المعاييــر الخاصــة بالمســتحقين. 

وســعيًا مــن الهيئــة العامــة للصناعــة الــدؤوب إلــى تطبيــق 
التوجهــات الحكوميــة فيمــا يتعلــق بتحصيــل مســتحقاتها علــى 
المنتفعيــن بخدماتهــا ومنهــا القطــاع الصناعــي، أشــار تقي إلى 
أن الهيئــة العامــة للصناعــة، ومــن خــالل التعــاون مــع الجهــات 
يتــم بمقتضــاه  المعنيــة وضعــت نظامــًا صارمــًا  الحكوميــة 
ــدًا  ــة المتخلفــة عــن الســداد، مؤك محاصــرة القســائم الصناعي
علــى وجــود تعــاون مــع الجهــات الرقابيــة فــي هــذا الخصــوص. 

وأشــار إلــى أنــه تــم مؤخــرًا إصــدار قــرار بإغــالق 26 قســيمة 
تمثــل القســائم المتبقيــة مــن المتخلفيــن عــن الســداد بعــد 
اإلعــالن، وبعــد قــرار اإلغــالق قامــت 14  قســيمة بالســداد، 
وتبقــى عــدد  12 قســيمة بإجمالــي مبلــغ  202,678 دينار، وجاٍر 
ــون الصناعــة.  ــة تجاههــم وفقــا لقان اتخــاذ اإلجــراءات القانوني

وحــول أهــم المشــاريع الصناعيــة المســتقبلية، بيــن تقــي أن 
ــة أبرزهــا  ــوع مــن المشــاريع الصناعي ــة لديهــا عــدد متن الهيئ
والصناعــي  الصحــي  الصــرف  معالجــة  وحــدات  مشــروع 
بمختلــف المناطــق التــي تتبــع "الهيئــة العامــة للصناعــة" 
ومشــروع الدراســة االستشــارية لمدينــة النعايــم الصناعيــة 
بالتعــاون مــع هيئــة الطــرق، والتــي مــن خاللهــا ســيتم إنجــاز 
أول مدينــة صناعيــة ذكيــة متكاملــة، والتــي ســتلبي احتياجــات 
ــن  ــدء بمشــروع تخزي ــة والب ــة بالدول القطــاع الصناعــي األولي
"كبــد  الغذائــي" الــذي يتضمــن أول موقــع للتخزيــن الغذائــي 
والمبــرد ممــا سيســهم فــي تحقيــق األمــن الغذائــي بالدولــة .

ولفــت إلــى أن مــن بيــن المشــروعات االســتراتيجية أيضــًا 
البــدء بأعمــال مشــروع الدراســة االستشــارية للبنيــة التحتيــة 
لمنطقــة صبحــان قطعــة 4 والــذي تضمــن توطيــن للمصانــع 
الغذائيــة، والتــي ســيكون لهــا التأثيــر علــى تحقيــق األمــن 
الغذائــي، ومشــاركة القطــاع الصناعــي فــي الناتــج القومــي 
فــي هــذا القطــاع، مســتدركًا أنــه لــدى الهيئــة مشــروع مهــم 
يتعلــق بالبــدء  بمشــروع الدراســة االستشــارية لتعزيــز القــدرة 
يتــم رســم  والتــي منهــا  الكويتيــة،  للصــادرات  التنافســية 
اســتراتيجة لخلــق آليــة لتحقيــق نتائــج أعلى لتعزيــز الصادرات. 

خاص - الصناعة والتنمية :
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لقاء العدد

بدايـــة، مـــا رؤيتكـــم الحتضـــان 
ـــة  ـــدورة 25 للجمعي ـــت ال الكوي
العربيـــة  للمنظمـــة  العامـــة 
ــا  ــكاس نتائجهـ ــة وانعـ للصناعـ
الصناعـــي  القطـــاع  علـــى 
وخليجيـــًا؟  عربيـــًا  بالكويـــت 

بدايـــة نبـــارك تجديـــد الثقـــة مـــن 
الصناعـــة  وزراء  معالـــي  قبـــل 
ــدس  ــرب للمهنـ ــن العـ والتعديـ
عـــادل الصقـــر لـــدورة جديـــدة 
العربيــــــــة  المنظمــــــــة  إلدارة 
للتنميـــة الصناعيـــة والتعديـــن، 
كمـــا أن األهميـــة الخاصـــة بهـــذا 
االجتمـــاع تكمـــن بتحقيـــق دور 
العربيـــة  المنظمـــة  وأهـــداف 
ــن  ــة والتعديـ ــة الصناعيـ للتنميـ
ــا،  ــن خـــالل تحقيـــق خططهـ مـ
ــدور  ــل الـ ــل بتفعيـ ــي تتمثـ والتـ
العربيـــة  بالـــدول  الصناعـــي 
فـــي تأثيرهـــا علـــى االقتصـــاد 
مســـاحات  وإيجـــاد  العربـــي 
تبـــادل  خـــالل  مـــن  مشـــتركة 
الصناعيـــة،  العربيـــة  الخبـــرات 
االستشـــاري  الـــدور  أن  كمـــا 
مـــن خـــالل الخبـــرات المتراكمـــة 
بالمنظمـــة والمقدمـــة للـــدول 
العربيـــة سيســـهم فـــي تحســـين 
أداء القطـــاع الصناعـــي وإيجـــاد 
منصـــة التقـــاء مـــع المنظمـــات 
العالميـــة، والتـــي حضـــرت هـــذا 
"اليونيـــدو"  مثـــل  االجتمـــاع 
وهـــو ماســـيعزز اتجـــاه دخـــول 
الصناعـــة العربيـــة إلـــى العالـــم 
ومعرفـــة مـــا يـــدور حولنـــا مـــن 

ــال. ــذا المجـ ــي هـ ــور فـ تطـ

مـــا نتائـــج اجتماعاتكـــم ومعالي 
وزيـــــر التجـــارة والصناعـــة خـــالل 
زيـــارة الواليـــات المتحـــدة التـــي 
تمـــت مؤخـــرًا، وكيـــف يمكـــن 
تنعكـــس  أن  الزيـــارة  لتلـــك 

علـــى القطـــاع الصناعـــي؟ 

الزيـــارة  أهـــداف  بيـــن  مـــن 
التـــي قمنـــــــا بهــــــا مؤخــــــرًا 
ــاري  ــادل التجــــ ــهيل التبــــــ تسـ
بيـــن البلديـــن ومعرفـــة أوجـــه 
التعــــــــاون التجـــــــاري تحـــــت 
التنافســـية  "تعزيـــز  عنـــوان 
للصـــادرات الصناعيـــة" وقـــد 
تـــم مناقشـــة هـــذا المشـــروع 
ـــي  بشـــكل مفصـــل مـــع ممثل
ـــارة،  ـــي خـــالل الزي ـــك الدول البن
كمـــا تـــم تنـــاول حجـــم التبـــادل 
الكويـــت  بيــــــن  للصــــــادرات 
أيـــن  لمعرفـــة  الجـــوار  ودول 
فـــي  الكويـــت  دولـــة  تقـــع 

الصـــادرات.  تنميـــة  قطـــاع 

كمــــــا كــــــان للزيــــــارة أثرهـــــا 
اإليجابـــي مـــن خـــالل طـــرح 
مجـــال التعـــاون مـــع البنـــك 
الدولـــي عبـــر دراســـة تحســـين 
العمـــل المؤسســـي بالهيئـــة 
العامـــة للصناعـــة مـــن خـــالل 
البنـــك الدولـــي، وتـــم رســـم 
يمكـــن  لمـــا  أوليـــة  خطـــة 
الدولـــي  البنـــك  يقدمـــه  أن 
فـــي هـــذه المجـــاالت لتتـــم 

. دراســـتها 

التعـــاون  تطـــورات  آخـــر  مـــا 
بيـــن الهيئـــة العامـــة للصناعـــة 
فيمـــا  الوطنـــي  والصنـــدوق 
يتعلـــق بتخصيـــص قســـائم 
وهـــل  الشـــباب،  للمبادريـــن 
لقســـائم  توزيعـــات  ســـنرى 
ـــة خـــالل العـــام الجـــاري  صناعي

2018؟ 

تـــم بحمـــد اللـــه توقيـــع عقديـــن 
تســـليم لمشـــروع »الوســـيلة« 
و«ســـوق الصفاريـــن« واللـــذان 
ـــان تســـليم الصنـــدوق  يتضمن
المشـــاريع  لدعـــم  الوطنـــي 
الصغيـــرة والمتوســـطة عـــددًا 
الصناعيـــة،  القســـائم  مـــن 
خاللهـــا  مـــن  يمكـــن  والتـــي 
الصنـــدوق  أهـــداف  تحقيـــق 
بيـــن  المشـــتركة  واألهـــداف 
توقيـــع  تـــم  كمـــا  الجهتيـــن، 
اتفاقيـــة ثنائيـــة تتمثـــل فـــي 
رســـم منهـــج عمـــل واضـــح 
والهيئـــة  الصنـــدوق  بيـــن 
واألدوار المتعلقـــة بـــكل جهـــة، 
االتفاقيـــة  تضمنـــت  كمـــا 

تنميــة الصـادرات 
الــصنـــاعيــة أبــرز 

الملفات في
الزيارة ألمريكا 

لجنــــــة مشتركة 
بين الهيئـة 
والصندوق 

الــوطني إلنجــــاز 
توطيــن المشاريع 



39 مجلة الصناعة والتنمية

لقاء العدد

تشـــكيل لجنـــة مشـــتركة بيـــن 
ــاز  ــل إنجــــــ ــن لتسهيــــ الجهتيـــ
توطيـــن المشـــاريع الخاصـــة 
ــر  ــم المعاييـ ــدوق ورسـ بالصنـ

بالمســـتحقين.  الخاصـــة 

صـــــــدر فـــي اآلونـــة األخيـــر 
تخصيــــــص  حـــــول  قـــــراران 
قســـائم الصلبـــوخ، وكذلـــك 
لمواقـــع  أراض  تخصيــــص 
الـــدراكل ، هـــل يمكـــن معرفـــة 
أهميـــة صـــدور القراريـــن فـــي 
وكيـــف  الحالـــي؟  التوقيـــت 
يمكـــــــن أن ينعكـــــــس علـــى 

الصناعـــي؟  الوضـــع 

الئحـــة  عـــن  عبـــارة  القـــراران 
تنظيميـــة ودليـــل لمـــن ســـيتم 
هذيـــن  اســـتغالل  إعطـــاؤه 
النشـــاطين، ومنهـــا مجموعـــة 

التنظيميـــة  الشـــروط  مـــن 
ــون  ــا سيكــــ ــة ممــــ الواضحـــــ
علـــى  المباشـــر  األثـــر  لـــه 
االقتصـــاد مـــن خـــالل توفيـــر 
ـــاء "الرمـــل  مـــواد أساســـية للبن
فـــي  وتدخـــل  والصلبـــوخ"، 
أكثـــر مـــن صناعـــة ) الخرســـانة 
 ،) اإلســـمنت   – الطابـــوق   –
ــق  ــى تحقيـ ــدف  إلـ ــي تهـ والتـ

ثالثـــة أمـــور هـــي:

توفيـــر مـــــادة أساســـية 	 
لمواجهــــــة المشـــاريــــــع 

 . لمســـتقبلية ا

ـــة 	  ـــض التكـلــفــــــــــ خفـــــــ
ـــع  ـــى المصان الرئيســـة عل
ذات العالقـــة فـــي إنتـــاج 
فـــي  تدخـــل  منتجـــات 

صناعـــة مـــواد البنـــاء.  

علـــى 	  العـــبء  تخفيـــف 
المواطـــن مـــن خـــــــالل 

ــواد،  ــك المــــ ــر تلـ توفيـــــ
ــا  ــينتج عنهـ ــا سـ ــو مـ وهـ
ــة  ــف التكلـــفـــــــ تـخفيـــــــ
النهائيـــة لمنتجـــات مـــواد 

البنـــاء.

أثيـــرت فـــي اآلونـــة األخيـــرة 
قضيـــة تحصيـــل مســـتحقات 
ـــن عـــن  ـــى المتخلفي ـــة عل الدول
ســـداد أمـــوال الدولـــة، وكانـــت 
ــة  ــة للصناعـــــ ــة العامــــــ الهيئـ
التـــي  الجهـــات  أكثـــر  مـــن 
حرصـــت علـــى تحصيـــل تلـــك 
يمكـــن  هـــل  المســـتحقات، 
التعـــرف علـــى إجـــراءات الهيئـــة 
فـــي هـــذا الخصـــوص وحجـــم 
األمـــوال التـــي تـــم تحصيلهـــا 
خـــالل العـــام المالـــي 2017 / 

؟    2018

العامـــــــــة  الهيئـــــــة  تلتــــــــزم 

دراســـــة 
استشارية لمدينـة 
النعايــم الصناعيـة 
بالتعاون مع هيئة 

الطرق 

دراســــــة 
استشارية للبنية 
التحتية لمنطقة 

صبحــــان لتوطيـن 
المصانع الغذائية 
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للصناعـــة بتحصيـــل المبالـــغ 
المســـتحقة علـــى العمـــالء أواًل 
ــة  ــد نجحـــت الهيئـــ ــأول، وقــ بـ
فـــي الحيلولـــــــة دون تراكـــم 
المديونيـــــــــات المستحقــــة، 
ــع  ــة ترجـ ــذه المديونيـ إال أن هـ
إلـــى طبيعـــة الحســـاب وحجـــم 
ـــم مـــن  ـــى الرغ ـــرادات، وعل اإلي
علـــى  الهيئـــة  تعمـــل  ذلـــك 
ــتحقاتها  ــع مسـ ــل جميـ تحصيـ
الماليــــــــة، وقــــــــد اتبعــــــــت 
إجـــراءات  ذلـــك  فـــي ســـبيل 
ملموســـة  نتائـــج  إلـــى  أدت 

وواضحـــة.  

بيـــن  تعـــاون  هنـــاك  وهـــل 
الهيئــــــة والجهــــــات الرقابيــــة 

الخصـــوص؟  هـــذا  فـــي 

ــير  ــاون، وأشـ ــاك تعـ ــم، هنـ نعـ
هنـــا إلـــى أن تلـــك النتائـــج جاءت 
ـــرة  ـــى وقـــع التطـــورات الكبي عل
التـــي شـــهدتها الهيئـــة العامـــة 
ــت  ــي اتبعــــــ ــة والتــــ للصناعـــــ
آليـــات جديـــدة تـــم تطبيقهـــا 
نظــــــــام  بتطبيـــــــق  تتعلــــــق 
متابعـــة خـــاص بالمســـتحقات 
ـــن مـــن  ـــى المتنفعي ـــة عل المالي
التـــــي  الصناعيـــة  الخدمـــات 
والتنســـيق  الهيئـــــة  تقدمهـــا 
ـــة  ـــة بالدول مـــع الجهـــات الرقابي
ــتحقات  ــل تلـــك المسـ لتحصيـ

ومنهـــا :

علـــى 	  الـــدوري  الكشـــف 
ــالل  ــدى االستغــــــــ مــــــــــــ
لألنشطـــــــــة كمــــــــا هـــو 

مرخـــــــص لهـــا .

اإلعـــالن عـــن المســـتحقات 	 
فـــي بدايـــة الســـنة الماليـــة.  

ــن 	  ــن المتخلفيـ ــالن عـ اإلعـ
ــداد . عـــن السـ

ــال 	  ــي حــــــــ ــالق فــــ اإلغــــــ
لتخلـــف. ا

السحب. 	 

تـــم  إجـــراءات  هنـــاك  هـــل 
اتخاذهـــا بخصـــوص القســـائم 

الســـداد؟  عـــن  المتخلفـــة 

تـــم  التـــي  اآلليـــة  بجانــــــب 
اســـتمرار  وكذلـــك  ذكرهـــــــا، 
الجهـــات  مــــــــــــع  التعــــــاون 
الرقابيـــة لتطبيـــق تلـــك اآلليـــة 
وبمســـطرة  الجميـــع  علـــى 
واحـــدة، هنـــاك إجـــراءات تـــم 
وتفعيـــاًل  تطبيقـــًا  اتخاذهـــا 
ـــي تتضمـــن  ـــة والت ـــك اآللي لتل

مـــا يلـــي :  

عـــن 	  المتخلفيـــن  حصـــر 
الســـداد فـــي 2016/3/31 
ـــذارات لهـــم  ـــه إن ـــم توجي وت
عبـــر النشـــر فـــي الصحـــف 
والجريــــــــــدة  اليوميـــــــة 
ـــه  ـــم توجي ـــا ت الرســـمية كم
عــــــــن طريــــــــق  إنـــذارات 
ملصقـــات علـــى القســـائم 
التــــــــي لــــــم تستجــــــــب 

لإلعـــالن.  

إصـــدار قـــرار بإغـــالق 26 	 
قســـيمة تمثـــل القســـائم 
المتبقيـــة مـــن المتخلفيـــن 
عـــن الســـداد بعـــد اإلعـــالن، 
اإلغـــالق  قـــــرار  وبعـــــــــد 
ــة  ــت 14  قسيمــــــ قامـــــــ
عـــدد   وتبقـــى  بالســـــداد، 
ــي  ــة بإجمالــــ 12 قسيمــــــ
ــارا،  مبلـــــغ  202,678 دينـ
اإلجـــراءات  اتخـــاذ  وجـــاٍر 
القانونيـــة تجاههـــم وفقـــا 

لقانـــون الصناعـــة.

حصـــــــر المتخلفيـــن عـــن 	 

الســـداد فـــي 2017/3/31 
والبالـــــــغ عددهـــــــــــم  58 
قســـيمة بإجمالـــي مبلـــغ 
وتـــم  دينـــارا،   520,781
توجيــــــه إنـــذار لهـــم عبـــر 
النشــــــــــر فـــي الصحـــف 
والجريـــــــــــدة  اليوميـــــــــة 
وســـيعقب  الرسمــــيـــــة، 
عـــن  إنـــذار  توجيـــه  ذلـــك 
علـــى  ملصقـــات  طريـــق 
إصـــدار  ثـــم  القسائـــــــم، 
قـــرار إغـــالق للقســـائم غيـــر 
المستجيبـــــــة لإلجــــراءات 
ثـــم يتـــم اتخـــاذ اإلجـــراءات 
القانونيـــة وفقـــا لقانـــون 

. الصناعـــة 

توجيـــه إنـــذار عبـــر الصحـــف 	 
اليوميــــــة والجـــريـــــــــــــدة 
الرسميـــــــــــــــة لمحـــــــالت 
ســـوق الصفاريــــن لتســـوية 
ــة  ــم الماليـــــــــــــ أوضاعهـــــ
والقانونيـــة، وســـيتم اتخـــاذ 
اإلجـــراءات القانونيـــة وفقـــا 
لغيـــر  الصناعـــة  لقانـــون 

المســـتجيبين لإلنـــذار . 

تمـــت مخاطبـــة الجهـــات 	 
ــداد  ــب سـ ــة بطلـ الحكوميـ
ـــة  ـــغ المستحقـــــ المبالــــــــــ

ــم. ــة عليهـ للهيئـ
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المبلغ  )بالدينار(البيان

15,137,407رصيد مديونيات القسائم حتى 2017/3/31

وتفصيلها وفقا للتالي :-

5,370,331المحصل وما تم تسويته حتى تاريخه .

5,047,725أرصدة قسائم لدى جهات حكومية

3,835,466أرصدة قسائم يوجد عليها نزاعات قضائية وإجراءات قانونية وإدارية 

520,781أرصدة مديونيات خاضعة إلجراءات وتحصيل بالهيئة

جدول يوضح رصيد مديونيات القسائم الصناعية 
ونتائج اجراءات الهيئة تجاهها 

ــرز نتائـــج تطبيـــق تلـــك  ــا أبـ مـ
اآلليـــة علـــى المتخلفيـــن عـــن 

ــداد؟  السـ

ـــة  نتـــج عـــن تطبيـــق هـــذه اآللي
والتعــــــــاون مــــــــع الجهـــــــات 
ــن النتائـــج  ــدد مــــــ ــة عـ الرقابيـ
ــا  الملموســــــــة يمكــــن إبرازهـ
فـــي اآلتــــــي، والتـــي يمكـــن 

الجـــدول  فـــي  اســـتعراضها 
التالييـــن:  البيانـــي  والرســـم 

هـــل هنـــاك تطـــورات جديـــدة 
بخصــــــــوص المشـــروعــــــــات 

ــة؟    الصناعيـ

تـــم البـــدء بطـــرح مجموعـــة 
ــا  ــي منهـ ــاريع والتـ ــن المشـ مـ

التالـــي :

ـــة 	  ـــدات معالج مشـــروع وح
الصــــــــرف الصحــــــــــــــــي 
والصناعــــــــــي بمختلـــــــف 
تتبـــع  التـــي  المناطـــق 
الهيئـــة العامـــة للصناعـــة 
دراسة لتحسين والتــــــــــي تهــــــــدف مـــن 

بيئة األعمال في 
هيئة الصناعة 

بالتعاون مع البنك 
الدولي 

لدينا مشروع 
معالجة الصرف 

الصحي والصناعي 
للمناطق التابعة 

للهيئة 

تخصيــص 
قســـائم الصلبوخ 

والرمال لتلبية 
المشـاريع 

المستقبلية 
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ــا  ــق مـ ــا تطبيـــــــــ خاللهـــــــ
الهيئـــة  قانـــون  فـــي  ورد 
العـــــــــامــــــة للبيئــــــة  42 / 
2014 ومســـــــؤوليتنـــــــــا 
جميـــع  معالجـــة  بأهميـــة 
البنـــى التحتيـــة بالمناطـــق 
ـــة ممـــا  ـــة والخدمي الصناعي
تضمـــن ســـالمة وصحـــة 

. المواطـــن 

الدراســـــــــــــة 	  مشــــــــــروع 
االستشاريــــــــــة لمدينــــــة 
الصناعيــــــــــــة  النعايـــــــــم 
بالتعــــــاون مـــــــــــع هيئـــة 
الطـــــــرق، والتــــــــــي مـــن 

خاللهـــا ســـيتم إنجـــاز أول 
مدينــــــــة صناعيـــة ذكيـــة 
ت  جـــا حتيا لال ، ملة متكا
ــاع  ــة للقطـ ــة بالدولـ األوليـ

. الصناعـــي 

تخزيـــن 	  بمشـــروع  البـــــدء 
ـــذي  ـــي"، والــ "كبـــد  الغـذائـ
موقـــع  أول  يتضمــــــــــن 
للتخزيـــن الغذائـــي والمبـــرد 
فــــــــي  ممـــا سيسهـــــــم 
تحقيـــق األمـــن الغذائـــي .

مشـــروع 	  بأعمـــال  البـــدء 
الدراســـــــــــة االستشـــارية 

للبنيـــة التحتيـــة لصبحـــان 
قطعـــة 4، والـــذي يتضمـــن 
توطيــــــــن للمصانــــــــــــــع 
ســـيكون  التـــي  الغذائيـــة 
ــق  ــى تحقيـ ــر علـ ــا التأثيـ لهـ
األمـــن الغذائـــي ومشـــاركة 
فـــي  الصناعـــي  القطـــاع 
الناتـــج القومـــي فـــي هـــذا 

القطـــاع .

البـــدء بمشـــروع الدراســـة 	 
ــز  ــارية لتعزيـــ االستشـــــــــــــ
القــــــــــــــدرة التنافسيــــــــة 
للصــــــــــــادرات الكويتيـــة، 
والتـــي منهـــا يتـــم رســـم 

آليـــة  استراتيــــــجة لخلــــق 
لتحقيـــق نتائــــــــــج أعلـــى 
لتعزيـــــــــــز الصــــــــــــادرات 

الوطنيـــة.  
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قرارات وزارية لدعم القطاع الصناعي

أواًل : قواعد وضوابط تخصيص قسائم تخزين الصلبوخ
ـــة العامـــة للصناعـــة  ـــر التجـــارة والصناعـــة رئيـــس مجلـــس إدارة الهيئ ـــي وزي أصـــدر معال
خالـــد ناصـــر الروضـــان قـــرارًا وزاريـــًا بشـــأن قواعـــد وضوابـــط تخصيـــص قســـائم تخزيـــن 
الصلبـــوخ؛ حيـــث جـــاء فـــي المـــادة األولـــى مـــن القـــرار أن شـــروط التخصيـــص المؤقـــت 

لقســـائم تخزيـــن الصلبـــوخ تتضمـــن التالـــي:

ـــة ســـاري  < ـــارة والصناع ـــوخ مـــن وزارة التج ـــى ترخيـــص اســـتيراد صلب الحصـــول عل
المفعـــول.

تعبئـــة نمـــوذج الهيئـــة العامـــة للصناعـــة الخـــاص بطلـــب الحصـــول علـــى قســـيمة  <
صلبـــوخ.

تقديـــم خطـــاب ضمـــان بنكـــي بواقـــع دينـــار لـــكل متـــر مربـــع، وذلـــك لاللتـــزام بمـــا  <
جـــاء بالمـــادة السادســـة مـــن القـــرار.

ــد مــن المفاجــآت الســارة للشــركات والمســتثمرين  ــي حملــت العدي ــة الت ــد مــن القــرارات الوزاري ــو العدي ــل وماي شــهد شــهرا أبري
بالقطــاع الصناعــي، وحملــت القــرارات الوزاريــة، وكذلــك القــرارات الصــادرة عــن المديــر العــام للهيئــة العامــة للصناعــة نتائــج 

ــاء.   ــى أســعار مــواد البن ــًا عل ــي ســتنعكس إيجاب ــاء، والت ــي تدخــل فــي مــواد البن ــر المــواد الت ــى توفي ــة عــادت بالنفــع عل إيجابي

ــط حازمــة مــن شــأنها  ــر وضــع ضواب ــة، عب ــى مســتحقات الدول ــد الحفــاظ عل ــط وقواع ــك القــرارات أيضــًا ضواب ــت تل كمــا تضمن
الحصــول علــى كل المســتحقات مــن المنتفعيــن بالخدمــات المقدمــة للقســائم الصناعيــة، وكذلــك المحــالت التــي تســتفيد بتلــك 

الخدمــات، وفيمــا يلــي رصــد لتلــك القــرارات الوزاريــة واإلداريــة الصــادرة خــالل تلــك الفتــرة  

إعداد: سالم المهنا
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ــة  ــوخ بصفـ ــائم الصلبـ ــى أن تخصيـــص قسـ ــرار إلـ ــار القـ   وأشـ
ـــة بعـــد  ـــر الهيئ ـــة لمـــدة ســـنة يجـــوز تجديدهـــا حســـب تقدي مؤقت

توافـــر كل شـــروط التخصيـــص والتجديـــد.

المساحة المخصصة، وتضمن مايلي :  

للتخصيـــص . 1 مربـــع  متـــر  ألـــف  تخصيـــص مســـاحة 20 
ــل عـــن 200  ــا ال يقـ ــتيراد مـ ــا اسـ ــم مـــن خاللهـ ــد يتـ الجديـ

ألـــف متـــر مكعـــب فـــي الســـنة.

ال يتـــم تقديـــم طلـــب توســـعة علـــى الموقـــع إال بعـــد مـــرور . 2
3 ســـنوات مـــن تاريـــخ إبـــرام العقـــد.

3 ســـنوات . 3 خـــالل  االســـتيراد  متوســـط  احتســـاب  يتـــم 
العامـــة  اإلدارة  مـــن  الـــواردة  للبيانـــات  وفقـــا  األخيـــرة 
للجمـــارك بشـــأن الكميـــات المتســـوردة، وذلـــك عـــن طلـــب 

التوســـعة مـــن أصحـــاب العالقـــة.

يتـــم تخصيـــص 20 ألـــف متـــر مربـــع كتوســـعة عـــن كل 200 . 4
ألـــف متـــر مكعـــب مســـتورد مـــن الصلبـــوخ، وبحـــد أقصـــى 

إلجمالـــي المســـاحة المخصصـــة 100 ألـــف متـــر مربـــع. 

ــرار أنـــه ال يجـــوز تحويـــل  ــادة الخامســـة مـــن القـ ــاء فـــي المـ وجـ
التخصيـــص المؤقـــت إلـــى تخصيـــص دائـــم أو رهنـــه أو الحجـــز 

عليـــه أو التنـــازل عنـــه للغيـــر.

شروط التجديد للترخيص اإلداري المؤقت

أن يتقـــدم صاحـــب العالقـــة بطلـــب التجديـــد للهيئـــة قبـــل . 1
ـــد. ـــاء مـــدة العق انته

ــادر مـــن وزارة . 2 ــتيراد الصلبـــوخ الصـ أن يكـــون ترخيـــص اسـ
ــاري المفعـــول. ــارة والصناعـــة سـ التجـ

عـــدم وجـــود مخالفـــات أو تجـــاوزات علـــى القســـيمة أو . 3
مســـتحقات ماليـــة للهيئـــة.

 التقيـــد بااللتزامـــات الـــواردة بالمـــادة السادســـة مـــن القـــرار.. 4
أمـــا بخصـــوص االلتزامـــات المقـــررة علـــى المخصـــص 
ـــه باالشـــتراطات والمواصفـــات  ـــزم المخصـــص ل ـــه، فيلت ل
ـــارات  ـــر والقواعـــد واإلرشـــادات واالعتب والضوابـــط والمعايي

الخاصـــة 

ثانيًا : تخصيص مواقع "دراكيل الرمال" 
  أصـــدر معالـــي وزيـــر التجـــارة والصناعـــة رئيـــس مجلـــس إدارة 
الهيئـــة العامـــة للصناعـــة خالـــد ناصـــر الروضـــان قـــرارًا وزاريـــًا 
بشـــأن قواعـــد وضوابـــط التخصيـــص المؤقـــت لمواقـــع مقالـــع 

الرمـــال "دراكيـــل الرمـــل"، جـــاء فيـــه:

شروط التخصيص

يلتـــزم المخصـــص لـــه الموقـــع بتقديـــم كفالـــة بنكيـــة  1-
بقيمـــة 20 ألـــف دينـــار يتـــم تجديدهـــا فـــي حـــال التمديـــد أو 
التجديـــد للتخصيـــص، وذلـــك بغـــرض ضمـــان ســـداد قيمـــة 
مقابـــل االنتفـــاع واســـتغالل الموقـــع، وســـداد أي التزامـــات 

ـــات. ـــات والتعدي ـــل المخالف ـــع، مث ـــى الموق ـــرى عل أخ

 نص القرار على أن الجهات المستفيدة هي:

التـــــــي 	  الصناعيــــــــة  المنشــــــآت  تراخيـــــــص  أصحــــــاب 
تعتمــــــد المــــــواد األوليـــة فـــي صناعتهـــا علـــى الرمـــال 
الســـنة. خـــالل  م3  ألـــف   100 عـــن  تقـــل  ال   بكميـــة 
وزارات  مـــع  المتعاقـــدة  والمؤسســـات  الشـــركات   –
وهيئـــات ومؤسســـات الدولـــة تعاقـــدًا مباشـــرًا أو بالباطـــن، 
وذلـــك لتوفيـــر كميـــات مـــن الرمـــال للمشـــاريع المدرجـــة 
ضمـــن خطـــة التنميـــة، شـــريطة أن تكـــون هـــذه الكميـــات 
 غيـــر مســـعرة فـــي تلـــك العقـــود، وأال تقـــل عـــن مليـــون م3.

- الشـــركات والمؤسســـات الـــوارد نشـــاط تجـــارة الرمـــال 
"الـــدركال" ضمـــن أغراضهـــا التجاريـــة.

مدة التخصيص:

»الدراكيـــل«  الرمـــال  لمواقـــع  المؤقـــت  التخصيـــص  يكـــون 
ــد  ــد أو التجديـ ــة للتمديـ ــنوات قابلـ ــالث سـ ــدى ثـ ــدة ال تتعـ لمـ
ـــة العامـــة للصناعـــة بعـــد توافـــر كل شـــروط  ـــر الهيئ حســـب تقدي

التخصيـــص والتمديـــد والتجديـــد.

المساحة المخصصة

أصحـــاب تراخيـــص المنشـــآت الصناعيـــة: تخصـــص مســـاحة  1-
ـــف م3 مـــن الرمـــال المســـتخدمة  ـــكل 100أل ـــف م2 ل 15أل
ــا  ــك طبقـ ــع، وذلـ ــة للمصنـ ــات النهائيـ ــاج المنتجـ ــي إنتـ فـ
ــة يتـــم تجديـــد حاجـــة  ــة المعتمـــدة بالهيئـ للطاقـــة اإلنتاجيـ
ـــًا لدراســـة الجـــدوى  ـــج فـــي اســـتهالكه للرمـــال وفق كل منت

المعتمـــدة بالهيئـــة.

ـــات  2- الشـــركات والمؤسســـات المتعاقـــدة مـــع وزارات وهيئ
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ثالثًا : "هيئة الصناعة" تطالب بمستحقاتها
ــتحقاتها  ــل مسـ ــة  لتحصيـ ــة للصناعـ ــة العامـ ــن الهيئـ ــعيًا مـ سـ
ـــا،  ـــاون فـــي تحصيله ـــدم الته ـــن عـــن الســـداد وع ـــى المتخلفي عل
ـــذارًا لعـــدد 86  ـــم تقـــي إن ـــد الكري ـــة عب ـــر العـــام للهيئ أصـــدر المدي
قســـيمة ومحـــال لســـداد اإليجـــارات المســـتحقة عليهـــم خـــالل 
 أســـبوعين مـــن تاريـــخ نشـــر اإلنـــذار فـــي الجريـــدة الرســـمية. 
الصناعيـــة  بالقســـائم  للمنتفعيـــن  اإلنـــذار  الهيئـــة  ووجهـــت 
ســـداد  عـــن  والمتخلفيـــن  والتجاريـــة  والحرفيـــة  والخدميـــة 
المســـتحقات الماليـــة خـــالل أســـبوعين، وإال فســـيتم نشـــر 
وقـــف تقديـــم جميـــع اإلجـــراءات القانونيـــة لتلـــك القســـائم 

والمحـــال خـــالل تلـــك الفتـــرة. 

وقـــد شـــملت اإلنـــذارات الموجهـــة إلـــى القســـائم والمحـــالت 
المخالفـــة عـــددًا مـــن المناطـــق منهـــا الشـــويخ الصناعيـــة والـــري 
والشـــعيبة الغربيـــة وصبحـــان الصناعيـــة وأمغـــرة الصناعيـــة 
ومينـــاء عبـــد اللـــه ومنطقـــة الـــري. كمـــا شـــمل اإلنـــذار المنتفعيـــن 
بالمحـــال التجاريـــة فـــي ســـوق الصفاريـــن بالمرقـــاب ، الفتـــة إلـــى 
ـــة  ـــه فـــي حـــال التخلـــف عـــن الســـداد لتســـوية األوضـــاع المالي أن

ـــن.  ـــع تلـــك الخدمـــات المقدمـــة للمنتفعي ســـيتم وقـــف جمي

كمـــا أصـــدر المديـــر العـــام قـــرارًا يقضـــي بإنـــذار 7 قســـائم  مخالفـــة 
بقـــرارات إداريـــة، طالبهـــم مـــن خاللهـــا إزالـــة المخالفـــات الـــواردة 
فـــي محاضـــر الضبـــط الخـــاص بالهيئـــة العامـــة للصناعـــة، وفـــي 
حـــال عـــدم معالجـــة المخالفـــات ســـيتم توقيـــع مخالفـــات أشـــد.    

ومؤسســـات الدولـــة: تخصـــص مســـاحة 100 ألـــف م2 كل 
مليـــون م3 مـــن الرمـــال الـــواردة بالعقـــد المبـــرم مـــع الجهـــة 

الحكوميـــة.

الرمـــال  3- الـــوارد نشـــاط تجـــارة  الشـــركات والمؤسســـات 
ــاحة  ــة: تخصـــص مسـ ــا التجاريـ ــدركال« ضمـــن أغراضهـ »الـ

100 ألـــف م2 لـــكل طلـــب.

االلتزامات المقررة على المخصص له:

أن تكون التراخيص سارية المفعول. 1-

أال تكـــون هنـــاك مخالفـــات أو مســـتحقات ماليـــة علـــى  2-
أصحـــاب العالقـــة.

أال يجـــوز إقامـــة منشـــآت دائمـــة أو ثابتـــة منشـــآت خرســـانية  3-
أو مبـــاٍن مـــن الطابـــوق علـــى التخصيـــص.

االلتزام بقانون حماية البيئة والئحته التنفيذية. 4-

األلـــواح  5- مـــن  بســـور  المخصصـــة  القســـيمة  تســـوير 
والتركيـــب. للفـــك  القابلـــة  الحديـــدي  الســـياج  أو  الخفيفـــة 

عدم إقامة مباٍن ثابتة على القسيمة. 6-

ال يجوز استصدار ترخيص بناء على القسيمة. 7-

االلتزام بحدود القسيمة المخصصة. 8-

عـــدم اســـتخدام القســـيمة فـــي غيـــر الغـــرض المخصصـــة  9-
مـــن أجلـــه .

عدم تأجير القسيمة من الباطن. 10-
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رابعًا: الالئحة الداخلية للجنة متابعة تنفيذ األحكام األولوية المقررة لمشتريات الحكومة 
والهيئات والمؤسسات العامة للمنتجات المحلية في الهيئة العامة للصناعة 

أصـــدر معالـــي وزيـــر التجـــارة 
مجلـــس  رئيـــس  والصناعـــة 
إدارة الهيئـــة العامـــة للصناعـــة 
خالـــد ناصـــر الروضـــان قـــرارًا 
وزاريًا رقم هـ ع ص )3/2018( 
الالئحـــة  بإصـــدار  الخـــاص 
الداخليـــة للجنـــة متابعـــة تنفيـــذ 
المقـــررة   األولويـــة  أحكــــــام 
لــــمشتريـــــــــات الحكــــــومـــــــــة 
والهيئــــــات والمؤسســـــــــات 
العامـــة للمنتجـــات المحليـــة. 

وتضمـــن القـــرار فـــي مادتـــه 
األولـــى تعريفـــات للكلمـــات 
الـــواردة فـــي الالئحـــة؛ حيـــث 
ـــة  يقصـــد بالرئيـــس رئيـــس لجن
متابعـــة تنفيـــذ أحـــكام األولويـــة 
المقـــررة لمشـــتريات الحكومـــة 
والهيئــــــــات والمؤسســـــــات 
العامـــة للمنتجـــات المحليـــة، 
فيمـــا يقصـــد بنائـــب الرئيـــس 
نائـــب رئيـــس اللجنـــة، والعضـــو 
ويشـــار  اللجنـــة،  عضـــو  هـــو 
ــاء.  ــن باألعضـ ــم مجتمعيـ إليهـ

ـــادة الثانيـــة مـــن  ونصــــــت المـــ
ـــة  ـــد اللجن ـــه تعق ـــى أن ـــرار عل الق
اجتماعاتهـــا بقاعـــة االجتماعات 
للهيئـــة  الرئيســـي  بالمبنـــى 
ــي أي  ــة، أو فـ ــة للصناعـ العامـ

ــة.  ــرره اللجنـ ــر تقـ ــكان آخـ مـ

ــة مـــن  ــادة الثالثـ ــارت المـ وأشـ
رئاســــــة  تولــــــي  إلـــى  القـــرار 
اللجنـــة مديـــــر عـــــام الهيئــــــة 
العامـــة للصناعــــــة، ويـتـــــــــم 
ــه مــــــن بيـــن  ــًا لـــ ــاب نائبـ انتخـ
األعضــــــاء ويقــــــوم بمهــــــام 

الرئيـــس فـــي حـــال غيابـــه. 

ـــن  ـــة م ـــادة الرابع وأشـــارت الم
القـــرار إلـــى أن اللجنـــة تعقـــد 
األقـــل  علـــى  اجتماعـــات   4
تدعـــى  أن  ويجـــوز  ســـنويًا 
ــا  ــادي كلمـ ــر العـ ــاد غيـ لالنعقـ
كل  وفـــي  الحاجـــة،  دعـــت 
األحـــوال يكـــون ذلـــك بدعـــوة 
مـــن الرئيـــس أو مـــن نائبـــه. 

الخامســـة  المـــادة  ونصـــت 
علـــى أن يكـــون اجتمـــاع اللجنـــة 
االجتماعـــــات  فـــي  صحيحــــًا 
االســـتثنائية  أو  العاديــــــــة، 
أعضائهـــا  أغلبيــــة  بحضـــور 
علـــى أن يكـــون مـــن بينهـــم 
نائبــــــه.  أو  اللجنــــــة  رئيـــس 
وتشـــير المـــادة السادســـة مـــن 
القـــرار إلـــى أن القـــرار يصـــدر 
بأغلبيـــة أصـــوات الحاضريـــن 
مـــن األعضـــاء، وعنـــد تســـاوي 
الجانـــب  يرجـــح  األصــــــوات 
الـــذي فيـــه رئيـــس االجتمـــاع. 

السابعـــــــة  المــــــادة  ونصـــت 
جـــدول  أن  علـــى  القـــرار  مـــن 
ـــود  ـــة يتضمـــن البن أعمـــال اللجن
المطلـــــوب  والموضوعـــــــات 
قـــرارات  واتخــــــاذ  مناقشـــتها 
علـــى  والتصديـــق  بشـــأنها 
محاضـــر االجتماعـــات الســـابقة 
والشـــكاوى الـــواردة إلـــى اللجنـــة 

ومـــا يســـتجد مـــن أعمـــال. 

 وتشـــير المـــادة الثامنـــة مـــن 
ــرر  ــى مقـ ــى أن يتولـ ــرار علـ القـ
اللجنـــة إعـــداد جـــدول األعمـــال 
بالتنســـيق مـــع أعضـــاء اللجنـــة 
وتدوينهـــا وتلقـــــــي جميـــــــع 
الشـــكاوى مـــن ذوي الشـــأن 

وإبلـــــــاغ توصيــــــات اللجنــــــــة 
المختصــــــة  الجهــــــات  إلـــى 
وإعـــــــداد تقاريـــــــر نصــــــــــف 
ســـنوية للعـــرض علـــى اللجنـــة 
العتمـــاده تمهيــــــدًا لرفعــــــه 
ــداد ســـجل  ــارة وإعـ ــر التجـ لوزيـ
خـــاص بالشـــكاوى يبيـــن مـــن 
خاللـــه اإلجـــراءات والتوصيـــات 

ــأنها.  ــادرة بشـ الصـ

ونصـــت المـــادة التاســـعة مـــن 
ــق  ــة الحـ ــى أن للجنـ ــرار علـ القـ
الشـــأن  ذوي  اســـتدعاء  فـــي 

لممارســـة اختصاصاتهـــا. 

العاشـــرة  المـــادة  وأشـــارت 
ــوز  ــه يجـــ ــى أنـــــ ــرار إلـ ــن القـــــ مـ
ــن  ــة بــمــــ ــة االستعانــــــــ للجنــــــ
تــــــراه مــــــن المختصيـــن مـــن 
موظفـــي الحكومـــة والهيئـــات 
بغيـــة  العامـــة  والمؤسســـات 

تســـهيل أعمالهـــا وأداء مهمتهـــا. 

وتشيـــــــر المــــــادة الحاديــــــــة 
عشـــرة مـــن القـــرار إلـــى أنـــه 
علـــى  وبنـــاء  للجنـــة  يجــــــــوز 
ـــن مـــن  ـــراح رئيســـها أو اثني اقت
أعضائهـــــا، وبعــــــد موافقـــــــة 
تقديــــــم  أعضائهـــــــا  ثلثـــــــي 
ـــل هـــذه الالئحـــة  ـــراح بتعدي اقت
ــارة  ــر التجـ ــى وزيـ ــا علـ وعرضهـ

العتمادهـــا.  والصناعـــة 

وفيمـــا أشـــارت المـــادة الثانيـــة 
اللجنـــة،  لمكافـــــــأة  عشـــــرة 
نصـــت المـــادة الثالثـــة عشـــرة 
مـــن القـــرار علـــى أنـــه "يعمـــل 
تاريـــخ  مـــن  اعتبـــارًا  بالقـــرار 
بالجريـــدة  ونشـــره  صـــدوره 

 . الرســـمية" 
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لدعم وتحفيز المصانع والصناعيين بالمعارض الخارجية

"الهيئة" شاركت في معرض "بروجكت قطر 2018"
أكـــــــدت الــهيئـــــــة العــــــامـــــة 
للصناعــة  أهميــة المشــاركات 
الخارجيــــــة  المعـــــــارض  فــي 
المتخصصــة إلبراز الدور الذي 
دعــم  فــي  الهيئــة  بــه  تقــوم 
القطــاع الصـنـــــاعي، وجعلــه 
أحــد األعمــدة األساســية فــي 
الوطنــي  االقتصــاد  تطويــر 
المنشــودة  التنميــة  ودعــم 

فــي البــالد.

الترويــج  إدارة  مديــر  وقــال 
ــة  ــة بالهيئ والفــرص التصديري
حمــاد الزعبــي  فــي تصريحــات 
ــا"  ــا "كونـــ صحافيــة   نشــرتهــ
علــــــى هامـــــــش معـــــــرض 
إن   :)2018 قطــر  )بروجكــت 
خــالل  مــن  تهــدف  الهيئــة 
هــذه  مثــل  فــي  مشــاركتها 
دورهــا  إبــراز  إلــى  المعــارض 
الصناعــة  تشــجيع  فــي 

فرصة مناسبة 
لالستفادة من 

تجارب الدول في 
الصناعة

القطاع الصناعي 
في الكويت 

متنوع وال يقتصر 
على الصناعات 

الخفيفة 

المصانــع  وتحفيــز  الوطنيــة 
ــراز إنجازاتهــم  ــن وإب والصناعيي
وتشجيـــــــــع الصــــــــــــــــادرات 
إقليميــا  الكويتيــة  الصناعيــة 

وعالميــا.

وأضــاف: أن هــذه المعــارض 
الخبـــــرات  تعــد احتكاكـــا مــع 
الكبيــرة التــي تمتلكهــا بعــض 
الــدول الخليجيــة واإلقليميــة 
علــى  والتعـــــرف  والدوليـــــة، 
كيفيــة دعــم القطــاع الصناعي 
إلــى  وأشـــــار  بالدهــــم.  فــي 
يحظــى  الــذي  الكبيــر  التنــوع 
فــي  الصناعــي  القطــاع  بــه 
دولـــــــة الكويـــــــت وعـــــــــــدم 
اقتصــــــاره على الصنـــاعــــات 
ــى  ــدى إل ــل يتعـ ــة، بـــ الخفيفـــ
أهمهــــــا  مهمـــــة  صناعــات 
الصناعــــات البتروكيميائيـــــــة 
والتحويليــة والطبيـــــــة ومــواد 

البنــاء، باإلضافــة إلــى صناعــة 
ــة  ــدات الخفيفــ بعــض المعـــــ
ومنتجاتــه  الـــــورق  وصناعــــة 
ــواد  ــك والمــــــ والبـــــالستيـــــــ
المنزليــة. وأوضــح أن الهيئــة 
تحــــــرص علــــى البحــــث عــن 
الفــرص المناســبة لتســويق 
فــي  الوطنيــــــة  المنتجــــــات 
وتجــري  العالميــة،  األســواق 
دراســة للعديــد مــن األســواق 
الخليجيــة والعربيــة والعالميــة 
لإلعــداد لمعــارض تهــدف إلى 
تســويق الصناعــات الوطنيــة 

فــي هــذه المعــارض.

الصناعــات  أن  الزعبــي  وأكــد 
ــة  ــز بجــودة عالي ــة تتمي الوطني
وتنــوع كبيــر وأســعار مناسبــــة 
ممــا يتيــح لهــا المنافســة فــي 
بعــض األســــــواق القريبـــــة، 
الهيئــة  حــرص  إلــى  مشيـــــرا 

علــى تقديــم الدعــم المناســب 
للشركــــــــــــات الصنـــــــاعيـــــــة 
المصــدرة لتتمكــن مــن تعزيــز 

إمكانياتهــا فــي التصديــر.

*تطبق الشروط واألحكام
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راتبــــك وزووود

بمجّرد تحويل راتبك الى التجاري،
إدخل السحب على:

واختر ما بين:

فرصة لمضاعفة راتبك
سيارتين رينج روڤر ڤيالر

150 د.ك. نقدًا وقسيمة جوائز نقدية مضمونة تصل الى 10,000 د.ك.
قرض من غير فوائد لغاية 10,000 د.ك.
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بمجّرد تحويل راتبك الى التجاري،
إدخل السحب على:

واختر ما بين:

فرصة لمضاعفة راتبك
سيارتين رينج روڤر ڤيالر

150 د.ك. نقدًا وقسيمة جوائز نقدية مضمونة تصل الى 10,000 د.ك.
قرض من غير فوائد لغاية 10,000 د.ك.
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أصــدر معالــي وزيــر التجــارة والصناعــة رئيــس مجلــس إدارة الهيئــة العامــة للصناعــة خالــد ناصــر الروضــان قــرارًا وزاريــًا يتضمــن 
قواعــد تخصيــص قســائم تخزيــن الصلبــوخ نهايــة أبريــل الماضــي، وقــد تتضمــن القــرار شــروط التخصيــص المتمثلــة فــي: 
الحصــول علــى ترخيــص اســتيراد صلبــوخ مــن وزارة التجــارة والصناعــة ســاٍر المفعــول، وتعبئــة نمــوذج الهيئــة العامــة للصناعــة 
الخــاص بطلــب الحصــول علــى قســيمة صلبــوخ وتقديــم خطــاب ضمــان بنكــي بواقــع دينــار لــكل متــر مربــع، وذلــك لاللتــزام بمــا 
جــاء بالمــادة السادســة مــن القــرار، كمــا نــص القــرار علــى أن تخصيــص قســائم الصلبــوخ يكــون بصفــة مؤقتــة لمــدة ســنة يجــوز 

تجديدهــا حســب تقديــر الهيئــة بعــد توافــر كل شــروط التخصيــص والتجديــد. 

وأشــار القــرار إلــى أن تخصيــص مســاحة 20 ألــف متــر مربــع للتخصيــص الجديــد يتــم مــن خاللهــا اســتيراد مــا ال يقــل عــن 200 
ألــف متــر مكعــب فــي الســنة.

ــع  ــر مرب ــف مت ــم تخصيــص 20 أل ــد. ويت ــرام العق ــخ إب ــرور 3 ســنوات مــن تاري ــد م ــى الموقــع إال بع ــب توســعة عل ــم طل ــم تقدي وال يت
كتوســعة عــن كل 200 ألــف متــر مكعــب مســتورد مــن الصلبــوخ، وبحــد أقصــى إلجمالــي المســاحة المخصصــة 100 ألــف متــر مربــع. 

صناعيون : تخصيص قسائم الصلبوخ
يساهم في تراجع  األسعار  وخفض كلفة  البناء 

أكدوا لـ "الصناعة والتنمية" أن القرار صائب وانعكاساته إيجابية

خاص - الصناعة والتنمية :
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مــع  اللقــاءات  مــن  عــددًا  والتنميــة"  "الصناعــة  أجــرت  وقــد 
الصناعييــن والمســؤولين حــول القــرار وتداعياتــه؛ حيــث تفاعــل 
خبــراء صناعيــون وعقاريــون لقــرار الوزيــر الخــاص بضوابــط 
تخصيــص قســائم الصلبــوخ وحــاالت ســحبها التــي تضمنــت 
عــدم اســتغالل القســيمة فــي األغــراض المخصصــة لهــا أو 
ــة الصلبــوخ  ــر أو عــدم اســتيراد كمي تأجيرهــا مــن الباطــن للغي
الضوابــط  بتطبيــق جميــع  المخصــص  المحــددة دون قيــام 

والشــروط.

وقالــوا :إن قــرار التخصيــص وضوابطــه صائبــة ويتماشــي مــع 
قوانيــن الهيئــة العامــة للصناعــة التــي بدورهــا تعمــل علــى 
ــا مــن االســتغالل الخاطــئ  ــة والمحافظــة عليه ــة الصناع تنمي
للقســائم التــي توزعهــا بغــرض إنشــاء المشــاريع التــي حصــل 

ــون. ــا الصناعي عليه

ــة  ــة العام ــر ويصــب فــي المصلح ــرار الوزي ــى إن ق وأشــاروا إل
للدولــة والمواطنيــن علــى حــد ســواء، مؤكديــن أن للقــرار آثــارا 
إيجابيــة، منهــا اســتقرار ســوق الصلبــوخ، باإلضافــة إلــى نــزول 

أســعاره، األمــر الــذي يؤثــر إيجابــا علــى أســعار البنــاء .

وأكــدوا أن االســتمرار فــي تطبيــق القوانيــن واللوائح من شــأنه 
العمــل علــى اســتقرار األســواق، وإتاحــة فــرص للمســتثمرين 

الجاديــن لتنفيــذ مشــاريعهم 
فــي ظــل محدودية القســائم 
الجاهــزة فــي الهيئــة العامــة 

للصناعة. 

ــرورة  ــى ضــــ ــددوا علـــــ وشــــ
وأن  المخالفيــن،  معاقبــة 
منهــم  القسائــــــــم  ســحب 
القانــــــون   تطبيـــــــق  يعــزز 
الــذي أقرتــه الهيئــة العامــة 
للصناعــة إلتاحــــــة الفــرص 
لغيرهــم مــن جهـــــــة ومــن 
عــدم  لضمــان  أخــرى  جهــة 
تكــرار مثــل هــذه المخالفات. 

ضوابط التخصيص 

أميــــــن  ثمـــــن  البدايــة،  فــي 
ــاد  ــد التحــــــــ ــر المساعــــ الســـ
المضــــــف  خالــد  الصناعــات 
قــرار معالــي وزيـــــــر التجــــــــارة 
والصناعــة رئيــس مجلــــــــس 
ــة العامــة للصناعــة  إدارة الهيئ
خـــالــــــد نـــاصـــــــر الـــروضـــــان 

القاضــي بضوابــط تخصيــص 
وحــاالت  الصلبــوخ  قســائم 
ســحبها، والتــي مـــــــن بينهــا 
مثــل  المخالفــــــــات  بعــض 
فــي  القسيمــــــة  اســتغالل 
لهــا  المخصصـــــة  األغــراض 
الباطــن  مــن  تأجيرهــا  أو 
للغيــر، أو عــدم اســتيراد كميــة 
الصلبــــــوخ المحــــــــددة دون 
بتطبيــق  المخصــص  قيــام 
 جميــع الضوابــط والشــروط.
وقــال: إن جميــع الصناعييــن 
يدعمــوا قــرار الوزيــر للقضــاء 
المتاجــــرة  مخالفـــــات  علــى 
باألراضــي الصناعيــة، والتــي 
مــن شــأنها إضاعــة الفرصــة 
الجاديــن  الصناعييــن  علــى 
ــى  ــي الحصــول عل ــن ف الراغبي

صناعيــة. قســائم 

أسعـــــار  استقــــــرار  وتوقــــــع 
القــرار  تنفيــذ  مــع  الصلبــوخ 

المضف : 
دعم الصناعيين 
لضوابط تنفيذ 

القرار
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والتــزام الشــركات العاملة في 
ــال ، األمــر الــذي  هــذا المجــــــ
سيســاهم فــي تراجــع أســعاره 
ــم يعمــل علــى  ــا ومــن ث محلي
خفــض تكلفــة مــواد البنــاء. 

شروط والتزامات

الموافقــــــــة  سيـــــــاق  وفــي 
مديــر  رأى  تقــــدم،  مــا  علــى 
عـــــــام شــــركـــــــة المســتثمر 
العقــــــــاري عبــــــدالـــرحـــــــمن 
التراخيـــــــص  أن  الحمــــــــــود 
لهــؤالء  إعطاؤهــا  تــم  التــي 
ــا  ــن فيـــهــــــــــــ المستثمـــريـــــــ
وأن  والتزامـــــــــــات،  شــروط 
أي خلـــــــــل فــي تطبيــق هــذه 
الشــروط وااللتزامــات يوجــب 
 معاقبــة المخالفيــن منهــم .

ــب،  ــر صائ ــرار الوزي ــد أن ق وأك
وهــــــــو رســـالــــــــــة لجميـــــع 
المخالفيــن مــن جانــب ومــن 
ــة  ــر رســالــــــة قويــــ جانــب آخــــ
للملتزميــن بضرورة التمســك 
إلــى  وأشــار  االلتــزام.  بهــذا 
أن القــرار ســوف يحــدث أثــرا 
إيجابيــا فــي ســوق الصلبــوخ، 
اإليجابيــة  اآلثــار  هــذه  ومــن 
اســتقرار األسعــــــار وتراجعهــا 
مــع توافــر الكميــات حســب 

والطلــب،  العــرض  نظريــة 
األمــر الــذي ينعكــس إيجابيــا 
علــى أســعار البنــاء، ويأتــي فــي 
مصلحــة الشــركات الملتزمــة 
والمواطــن الــذي يبنــي بيتــه . 

قــرار  إن  بالقـــــول  وخلــص 
الوزيــر جيـــد ومــدروس وليــس 
الوزيــر  مطالبــــــا  عشوائيـــــــا، 
بمزيــد مـــــــن القــرارات التــي 
مــن شــأنها العمــل علــى ردع 
الســوق  وضبــط  المخالفيــن 

وانتعاشــه. 

أمر إيجابي 

أكــد  متصــل،  وعلــى صعيــد 
ــر العــام لشــركة االتحــاد  المدي
أحمــد  البنــاء  مــواد  لصناعــة 
يأتــي  الوزيــر  قــرار  أن  النــوري 
اســتجابة لطلبــات الصناعيين، 
الذيــن تضــرروا مــن عــدم التزام 
القســائم  بنشــاط  الشــركات 

لهــم.  المخصصــة 

مخاطبــة  تمــت  إنــه  وقــال 
وإن  الشــأن،  بهــذا  الوزيــر 
أمــر  الوزيــر  اســتجابة  ســرعة 

إيجابــي يحســب لــه ، متوقعــا 
فــي الوقــت ذاتــه أن تشــهد 
أســعار الصلبــوخ فــي الســوق 
اســتقرار  مرحلــة  المحلــي 
إلــى أن تتراجــع األســعار إلــى 
مســتوياتها الطبيعــة ، وهــو 
األمــر الــذي ينعكــس إيجابيــا 

البنــاء  أعمــال  تنفيــذ  علــى 

وتساءل النـوري : ما معني أن 
تحتفظ شــركات ومستثمرون 
تخصيصهــا  تـــــم  بقســائم 
وأهــداف  العتبــارات  لهــم 
معينـــــــة، ثــم تســتخدم فــي 
يتــم  وانمــا  الغــرض،  هــذا 
المتاجــرة،  فــي  اســتخدامها 
أو  الباطــن،  مــن  التأجيــر  أو 
تأجــر  مخــازن  إلــى  تحويلهــا 
بأثمــان باهظــة، وتجنــي منهــا 
فلكيــة!  مبالـــغ  الشركــــات 
الهــدف  تتناســى  أو  وتتــرك 
أجلــه  مــن  الــذي  األساســي 
حصلــت علــى هــذه القســائم، 
التــي  بالصناعــة  يضــر  ممــا 
حصلــت القســيمة مــن أجلهــا 
وأيضــا الصناعــة بصفــة عامة.

وتمنــى النــوري علــى معالــي 
والصناعــــــة  التجــــــارة  وزيــــــر 
الهيئــة  إدارة  مجلــس  رئيــس 
ــد ناصــر  ــة خال العامــة للصناع
إشــراك  يتــــم  أن  الروضــان 
القطــاع الخــاص فــي تشــكيل 
متخــذ  تمــد  التــي  اللجــان 
ــن  ــة ع ــة الصحيح ــرار بالرؤي الق
تحديــدا،  الصناعــي  القطــاع 
وذلــك لجــودة القــرار ووضــوح 
الرؤيــة والهــدف، بمــا يخــدم 

ككل. الصناعــي  القطــاع  الحمود :
رسالة واضحة 

للجميع بضرورة 
االلتزام 

النوري : استجابة 
الوزير الروضان 

أمر  إيجابي 
يحسب له 
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الجمعة : توفير 
كميات كبيرة من 

الصلبوخ تكفي 
احتياجات السوق  

قسائم مخالفة 

ومن جانبـــــــه، قــــــال المديـــــر 
العــام فــي شركـــــــة برقـــــــان 
للخرســانة الجاهـــــــزة محمـــود 
الــــوزيــــــر  قــرار  إن  الجمعــة: 
القســائم  بســحب  الروضــان 
المخالفــة التــي يتــم تأجيرهــا 
مــن الباطــن فـــــــي نشـــــــاط 
تخصيصهــا  تـــــم  التــــي  غيــر 
مــن أجلــه أمــر يجعــل هنــاك 
االستيـــــراد  بيـــــــن  فجـــــوات 
 واحتياجــات الســوق المحلــي.

الوزيـــــــر  الجمعــــــة  وطالــب 
لجـــــــان  تشكيــــــل  بضــرورة 
جميــع  علــى  ومتابعــة  مــرور 
للتأكــد  الصلبــوخ  قســائم 
المتوافــرة  الكميــات  مــن 
أي  تحــدث  ال  حتــى  فيهــا 
أزمــات قــد تؤثــر ســلبا علــى 
ســوق مشــاريع البنيــة التحتيــة 
وبنــاء  الحيويــة  والمشــاريع 
الســكن الخــاص للمواطنيــن.

وقــال: إن العمــل علــى توفيــر 
كميــات كبيــرة مــن الصلبــوخ 
الســوق  احتياجــات  تكفــي 
خــالل فتــرة عمليــة الســحب 

وإعــادة توزيعهــا أمــر من شــأنه 
المحافظـــــــة علــى الكميــات 
للمشـــاريـــــــــــع  المطلــــــوبة 
وبنــاء  الخرســانة  ومصانــع 
ــة  ــث إن عملي ــن؛ حي المواطني
الســحب وإعــادة التوزيــع ربمــا 
ــد  ــا ق ــدة أشــهر م تســتغرق ع

يؤثــر علــى الســوق.  

كمـــــــــا طالـــــــب الجمعــــــــــة 
أو  أي شـــركــــــــة  باستبعــــــاد 
مســتثمر مخالــف، ثبــت عليــه 
ذلــك، وتــم ســحب منــه هــذه 
القســائم- مــن العــودة مجــددا 
قســائم  أي  علــى  للحصــول 
مســمي  أي  تحــت  صناعيــة 
أو نشـــــــاط صناعـــــي ألنـــــه 
فــي  اســتخدمها  باألســاس 
غيــر النشــاط الــذي أخذهــا مــن 
أجلــه، وضيــع الفرصــة علــى 
أو شــركة صناعيــة  مســتثمر 
جــادة كان يمكنهــا اســتغاللها 
وإفــادة  األمثــل  االســتغالل 
والبلــد  الصناعــي  القطــاع 

. ككل 

سحب القسائم

وزيــر  معالــي  أن  بالذكــر  جديــر 
رئيــس  والصناعـــــــــة  التجــارة 
العامــة  الهيئــة  إدارة  مجلــس 
للصناعــة  خالــد ناصــر الروضــان 
ســحب  حــاالت  قــراره  فــي 
المخالفــة  الصلبــوخ  قســائم 
نتيجة عدم اســتغالل القســيمة 
المخصصــة  األغــراض  فــي 
الباطــن  مــن  تأجيرهــا  أو  لهــا 
للغيــر ، أو عــدم اســتيراد كميــة 
ــام  ــوخ المحــددة دون قي الصلب
جميــع  بتطبيــق  المخصــص 
بكميــة  والشــروط  الضوابــط 

والصناعــة ســــــــاٍر المفعـــــــول،  
مخالفــــــات  وجـــــــــود  وعــدم 
القســيمة  علــى  تجــاوزات  أو 
أو مســتحقات ماليــة للهيئــة. 
الــواردة  بااللتزامــات  والتقيــد 
بالمــادة السادســة مــن القــرار.  
االلتــــزامــــات  بخصــوص  أمــا 
المخصــــــص  علــــــى  المقــررة 
لــه  المخصــص  فيلتــزم  لــه، 
والمواصفــات  باالشــتراطات 
والضوابــط والمعاييــر والقواعد 

واإلرشــادات.

متــر  ألــف   200 عــن  تقــل  ال 
ســنويًا. مكعــب 

 وبنــاء علــى القــرار، بتولــي لجنــة 
تخصيــص القســائم البــت فــي 
الطلبــات الجديــدة والتوســعات 
والتجديــدات المقدمــة للهيئــة 
للحصـــــــول علـــــــــى قسائـــــم 
تخزيــن الصلبـــــــــوخ ، والنظــر 
فــــــي المخالفــــــــات وإصـــــــدار 
بالســحب  المتعلقــة  القــرارات 
والنظــر فــي التظلمــات.  وبّيــن 
قســائم  تخصيــص  أن  القــرار 
الصلبــوخ بصفــة مؤقتــة لمــدة 
حســب  تجديدهــا  يجــوز  ســنة 
تقديــر الهيئــة بعــد توافــر جميــع 

شــروط التخصيــص.

4 شروط

شــروط   4 القــرار  حــدد  كمــا 
لتجديــد الترخيــص تمثلــت فــي: 
العالقــة  صاحــب  يتقــدم  أن 
قبــل  للهيئــة  التجديــد  بطلــب 
انتهــاء مــدة العقــد وأن  يكــون 
الصلبــوخ  اســتيراد  ترخيــص 
الصــادر مــــــن وزارة التجــــــــارة 



54 مجلة الصناعة والتنمية

ملف التقييس

عقــدت هيئــة التقييــس لــدول مجلــس التعــاون ورشــة العمــل التحضيريــة 
الصغيــرة  للمنشــآت  الفنــي  الدعــم  لمركــز  التوجيهيــة  اللجنــة  ألعضــاء 
والمتوســطة بالكويــت فــي 29 أبريــل 2018 بالتعــاون مــع منظمــة األمــم 

للصناعــة.  العامــة  والهيئــة  "يونيــدو"  الصناعيــة  للتنميــة  المتحــدة 

وافتتــح جلســات الورشــة نائــب المدير العــام للمواصفات والخدمــات الصناعية 
المواصفــات  إدارة  ومديــر  العدوانــي  محمــد  للصناعــة  العامــة  الهيئــة  فــي 
ــب بأعضــاء  ــم الترحي ــث ت ــارك الحجــرف؛ حي ــدس فــالح مب ــس المهن والمقايي
اللجنــة التوجيهيــة المشــاركين، وتمنــى للجنــة التوفيــق فــي أعمالهــا، وتحقيــق 
األهــداف مــن هــذه الدراســة التــي ســينفذها أعضــاء اللجنــة بالتعــاون مــن 

ــدو. اليوني

هيئة التقييس لدول مجلس التعاون أقامت ورشة 
تحضيرية لمركز الدعم الفني للمشروعات الصغيرة 

استضافتها هيئة الصناعة بحضور ممثلين عن "اليونيدو" 

دراسة استقصائية 
لمعوقات 

المشروعات 
الصغيرة 

والمتوسطة بدول 
التعاون 

توظيف أنشطة 
التقييس لتنمية 
الصناعة وقطاع 

األعمال بدول 
الخليج 

إعداد: م. وليد المجني
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برنامج متكامل 
لرفع قدرات 

المنشآت الصغيرة 
والمتوسطة في 

الدول األعضاء 

ضمان استدامة  
المنشآت الصغيرة 

والمتوسطة 
وتواجدها في 

األسواق العالمية  دراسة استقصائية

وتضمنــت الورشــة التحضيــر 
اســتقصائية  دراســة  لتنفيـــذ 
ــي  ــات التـــ ــول المعــــوقـــــ حــــ
الصغيــرة  المنشــآت  تواجــه 
والمتوســطة بـــدول مجلــس 
ــق  ــد تطبيـــــــ ــاون عنــــــــ التعــــ
المواصفــات القياســية وأدوار 
المنسقيـــــن مـــــــــن ممثلــــــي 

ــا. ــدول األعضــاء فيهــ ال

الدراســة ضمــن  وتعــد هــذه 
تســــــعــــــــى  التــــــي  األدوات 
ــن خــالل  هيئــة التقييـــــس مـــ
مخرجاتهــا العمــل على تحقيق 
ــا االســتراتيجية  ــد أهدافهـــــ أح
الراميــة إلــى توظيــف أنشــطة 
التقييــــس لتنميــــة الصناعــة 
ــال، وذلـــــك  ــاع األعمـــــ وقطـــ
مــــــن خــــــالل تنفيــذ برنامــج 
متكامــــــل يهــــدف إلــى رفــع 
الصغيــرة  المنشــآت  قــدرات 
ــة فـــــي الـــــــدول  والمتوسـطــ
األعضــاء مـــــن خــــــالل تنفيــذ 
برامــج وورش عمــل موجهــة، 
ــة عمــل تبســيطية  وإعــداد أدل
التقييــس  أنشــطة  لتطبيــق 

وإقليميــا  وطنيــًا  المعتمــدة 
لتعزيـــــــز اقتصاديــــات الــدول 
األعضــــاء وضمــان اســتدامة 
ــآت وتواجدهــا  ــذه المنشـــــ هــ

فــي األســواق العالميــة.

وقــد اطلعــت اللجنــة علــى كل 
البنــود الــواردة فــي االجتمــاع، 
وأقــــــرت كل البنـــــــود الــواردة 
فيهــا، والتــي تتضمــن تعديــل 
الخطــــــة الزمنيـــــــة للمبــــــادرة 
ــذ ورش  ــة بتنفيــــــ والخــــاصـــــ
العمــــــل للتعريــــف بالمبــادرة 
وأهميتهــا، كمــــــا تــــم اعتمــاد 
الخطــــــة التشغيليــــة لتنفيــذ 
الدراســـــــة االستقصــــائيـــــــة 

للمعوقــــــات والمشكــــــالت 
ــات  ــه المشروعـ ــي تواجــــ التــــ
ــة،  ــرة والمتــــوسطــــ الصغيـــــ
وقيـــــام اللجــــان التوجيهيــــــة 
ــآت  ــم للمنشــ ــز الدعـــ لمــــركــ
فــي  والمتوســطة  الصغيــرة 
بتوعيــة  التقييــس  مجــــاالت 
العالقــة علــى  الجهـــات ذات 
ــى   ــول علــــــــ ــة الحصـــــ أهميــــ
شــهادات النظــم اإلداريــة مــن 
قبــل جهــات منــح شــهادات 
ــرف مركــز  ــن طـ ــدة مـ معتمــــ
االعتمـــاد الخليجــي أو أجهــزة 

االعتمــاد الوطنيــة. 

تعميــم  اللجنــة  أقــرت  كمـــــا 

ــس  ــزة التقييــــ ــاب أجهــــ خطـــ
يتضمــن  والــذي  الوطنيــة، 
عقــــــد الـــورشــــة التمهيديــــة 
فــي كل دولـــــة مــــــن الــــــدول 
األعضــاء.  ومــن بيــن البنــود 
التـــــي تــــم اعتمادهــــــا قيـــــام 
ــة  ــزة التقييــــــس الوطنيــــ أجهـ
ــة  ــات المعنيـــ ــوة الجهـــــ بدعــــ
بدراســة المنشــآت الصغيــرة 
والمتــــــوسطــــــة والجهــــــــات 
العــــــالقـــــة  الـــكبــــــــرى ذات 
بالمشتريـــــات للمشــاركة فــي 
ــة.  ــل التمهيديــــــ ورش العمــــ
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اســتضافت الهيئــة العامــة للصناعــة االجتمــاع األول بيــن الهيئــة 
العامــة للصناعــة والجهــاز المركــزي للتقييــس فــي العــراق خــالل 
إلــى 8  مايــو  2018  بهــدف تفعيــل مذكــرة  الفتــرة مــن 6 
التفاهــم بشــأن التعــاون فــي مجــال أنشــطة التقييــس، والــذي 
عقــد بنــاء علــى رغبــة الطرفيــن فــي تســهيل وزيــادة حركــة التبــادل 

التجــاري بيــن الكويــت والعــراق.  

وفــي بدايــة االجتمــاع رحــب الوكيــل المســاعد نائــب المديــر 
ــي  ــد العدوان ــة  م. محمــد عي ــة العامــة للصناع ــام فــي الهيئ الع
بالوفــد العراقــي الــذي ترأســه ممثــل الجهــاز المركــزي للتقييــس 

ــل.   ــم خلي ــة إبراهي والســيطرة فــي النوعي

وقــد أشــاد ممثــل الجانــب العراقــي  بأهميــة  المبــادرة التــي 
ســتمكن مــن تحقيــق نقلــة نوعيــة فــي مســار التعــاون بيــن 
البلديــن فــي مجــال المواصفــات والمقاييــس ومراقبــة الجــودة 

ومنــح شــهادات المطابقــة.

ويأتــي االجتمــاع لزيــادة وتســهيل التبــادل التجــاري بيــن البلديــن 
البضائــع  جــودة  ولضمــان  بينهمــا  التعــاون  عالقــات  وتعزيــز 
والمنتجــات الصناعيــة المتبادلــة بيــن الطرفيــن والمســاهمة 
ــة.   فــي الحفــاظ علــى صحــة وســالمة المواطنيــن وحمايــة البيئ

كمــا ناقــش االجتمــاع ســبل التعــاون لتفعيــل مذكــرة التفاهــم 
بيــن البلديــن واالتفــاق علــى البرنامــج التنفيــذي لهــذا الغــرض . 

وخالل االجتماع اســتعرض مدير إدارة المواصفات والمقاييس 
ــًا حــول أهميــة التقييــس واألنشــطة ذات العالقــة،  عرضــًا مرئي
إلدارة  التابعــة  األقســام  مهــام  اســتعراض  إلــى  باإلضافــة 
دائــرة  عــام  مديــر  اســتعرض  ثــم  والمقاييــس،  المواصفــات 
التقييــس قصــي خليــل كل الجوانــب المتعلقــة بالجهــاز المركــزي 
للتقييــس والســيطرة النوعيــة مــن خــالل العــرض المرئــي الــذي 

ــي يقدمهــا الجهــاز.   شــمل كل الخدمــات الت

كمــا قدمــت رئيــس قســم االعتمــاد فــي هيئــة الصناعــة م. 
ــة  ــاد فــي دول ــن أنشــطة االعتم ــا ع ــر عرضــًا مرئي ــة أكب معصوم
كل  فــي  الثقــة  وتعزيــز  االعتمــاد  عمليــات  وتطويــر  الكويــت 

المطابقــة. تقويــم  مــن جهــات  المقدمــة  الخدمــات 

لتسهيل وزيادة التبادل التجاري بين البلدين

تفعيل مذكرة التفاهم بين "هيئة الصناعة"
والجهاز المركزي للتقييس العراقي

إعداد: م. وليد المجني
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االجتماع يهدف 
إلى التعاون في 

مجال أنشطة 
التقييس 

تنسيق مواقف 
الكويت والعراق 

على مستوى 
المنظمات الدولية 

واإلقليمية 
للتقييس 

تزويد الجانب 
العراقي مسودة 

المواصفات 
الكويتية 

لملصقات كفاءة 
الطاقة 

 مذكرة تفاهم  

وتضمــــن جــــدول األعمـــــال 
بيــن  مناقشــته  تمــت  الــذي 
الطرفيــــــن  عروضــــــا مرئيــــــة 
مــن كال الطرفيــن ، مشــروع 
لمذكــرة  التنفيــذي  البرنامــج 
التفاهــم المقتــرح مــن قبــل 
الطــــرف الكويتــي، واإلطـــــــار 
الزمنــي للبرنامــج التنفيــذي، 
مــا  بنــد  إضافــة  تمــت  كمــا 
يســتجد مـــــن أعمــال مــن قبل 

الجانــب الكويتــــي .

كمـــــــا تمــت مناقشــة بنــود 
وأهـــــــداف مذكــرة التفاهــم؛ 
ــان  ــرض الطرف ــث استعـــ حيــــ
البرنامــج  مشــروع  مســودة 
مـــــــــن  المقتـــــرح  التنفيــذي 
قبــل الجانــــــــــب الكويتــــــــــي 
وتبــادل وجهــــــــــات النظـــــــــــر 
حــــول عـــــدة موضوعات، من 
بينهــــــــــا   المواصفـــــــــــــــات، 
واالعتـــــــراف المتبـــــــــــــــــادل 
بشــهادات المطابقــة؛ تبــادل 
المعلومــــــــات والخبـــــــــــــرات 

والمختبــرات.  والتدريــب 

تنسيق المواقف

الطرفــان علــى أهميــة  وأكــد 
علــى  مواقفهمــا  تنســيق 
مســتوى المنظمــات الدوليــة 
واإلقليميــة للتقييــس واتخــاذ 
لتقويــة  مشــتركة  مبــادرات 
حضورهمــا علــى المســتويين 
الدولـــــــــي واإلقليمــي، كمــا 
تطرقــا إلــى القطاعــات التــي 
يمكــن أن تكــون مجــااًل خصًبــا 
التنفيــذي  البرنامــج  لتطبيــق 
ــي مــن شــأنها  واإلجــراءات الت
تســريع تفعيــل هــذا البرنامــج 
تســهيل  فــي  يســاهم  بمــا 
التجــاري  التبــادل  وتبســيط 

بيــن البلديــن.

مــن  يســتجد  مــا  بنــد  وفــي 
أعمــــــــال، ناقــــــش الطرفــان 
الكتــاب  والكويتــي  العراقــي 
الخارجيــة  الــــــــوارد مــن وزارة 
والتنســيق  التعــاون  بشــأن 
العراقيــة  الكهربــاء  وزارة  مــع 
علــى  السيطــــــرة  بشــــــــأن 
الكهربائيــة  األجهــزة  دخــول 
علــى  واالطــالع  المســتوردة 

ــا وملصقــات  ــط دخوله ضواب
الطاقــة. كفــاءة 

كفاءة الطاقة

وقــام الجانــب الكويتــي خــالل 
االجتمــاع بشــرح تجربــة الهيئــة 
العامــة للصناعــة فــي مجــال 
الكهربائيــة  األجهــزة  دخــول 
وكفــاءة الطاقــة، وتــم تزويــد 
بمســودة  العراقــي  الجانــب 
المواصفـــــــــات الكـــــــويتيــــــة 
الطاقــة،  كفــاءة  لملصقــات 
وتــم االطــالع عليهــا مــن قبــل 
الجانــب العراقــي، والتنســيق 
ــة التواصــل  فــي مــدى إمكاني
العراقيــة  الكهربــاء  وزارة  مــع 
الشــأن. وفــي  هــذا  فــي 
ــان  ــد الجانب ــام االجتمــاع أك خت
والجــادة  الصادقــة  رغبتهمــا 
تحقيــق  فــي  الطرفيــن  مــن 
مــن  المتوخــاة  األهــداف 

بينهمــا.  التعــاون 
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ــة  ــة العامــــ اســتضافت الهيئـــ
للصناعـــــة االجتمـــــاع الـــ 27 
للجنـــــــة الفنيـــــــة الخليجيـــــة 
ــاء  لمواصفــات التشــييد والبن
خــالل الفتــــرة مــــن 8 إلــى 9 
مايــو 2018  بنــــاًء علــى دعــوة 
أمانــة اللجنــة الفنيــة الخليجيــة 
لمواصفــات التشــييد ومــواد 

ــاء.  البن

اجتماعــــــات  تـــــــرأس  وقــــــد 
اللجنـــــة المهندســـــة مريــــــم 
أميــن  القطــان، بحضـــــــــــــور 
عــــام اللجنـة عبير العنـــــــــــزي، 
و ممثــــــل لألمانـــــــة العامــــــة 
ــدول  ــس لـــــــ ــة التقييــــــــ لهيئ
مجلــــــس التعــــــــاون لــــــــدول 
ــن  ــة محمــد ب ــج العربي الخليـــــ

ــالن. ــه الدب ــد الل عب

وقــــد وضــع االجتمــاع عــددًا 
مــن التوصيــات تمثلــت فــي: 
تحويــل  إجــراءات  اســتكمال 
اللجنـــــة الفرعيـــــة للمبـــانــــي 
رئيســة،  إلــى لجنــة  الخضــراء 
تســمية  إجــراءات  اســتكمال 
أميــن لجنــة المبانــي الخضــراء 
الجديــد، البــدء بفتــح برنامــج 
ــة  ــة 2018 للجنـــ ــل خطـــ عمــــ
ــراء، وعقــد  ــي الخضـــــ المبانـــــ
ورشــة تدريبيــة فنيــة تشــاورية 
لتطـــــــويــــــــر المواصفــــــــات 
فــي  الخليجيــــة  القياســية 
المواضيــع التاليــة: األســمنت 

"الهيئة" استضافت اجتماعات اللجنة
الفنية الخليجية لمواصفات التشييد والبناء 

الحجرف: أتمنى الوصول بمواصفات اللجنة الخليجية للمستوى العالمي 

والخرسانـــــة وحديـــد التسليـــح 
وبــــــــــــالط السيــــرامـــيــــــــك 
ــوب  ــالن والطـــــــــــ والبورســــــ

األســمنتي. 

ــاع رحــب  ــالل االجتمــــــــ وخـــــــ
مـــــديـــــر إدارة المواصفــــــــات 
والمقاييـــــــس فــــــي الهيئـــــــة 
المهنــدس  العامــة للصناعــة 
فــــــــالح مبـــــــارك الحجـــــــرف 
بضيــوف الكويــت، كمــا أثنــى 
أمانــة  مــن  كل  جهــود  علــى 
اللجنـــــة الفنيـــــة الخليجيــــــــة 
هيئــة  أمانــة  وممثــــــل   TC6
ــدول  ــي الــــ التقييــس وممثلـــ
ــة  ــا للجنــــ ــاء، متمنيـــ األعضــــ
والتميــز  التفــوق  اســتمرارية 
ــات  ــول بالمواصفـــــ للوصــــــــ
القياسيــــــة للجنــــــة الفنيــــــة 
لــمــواصفــــــات  الــــخليجيــــــة 
إلــى  البنــاء  ومــواد  التشــييد 
ــب  المســتوى العالمــي، وطل
المزيــد مــن بــذل الجهــد وإنجــاز 
األعمــال المكلفيــن بهــا لهــذا 
االجتمــاع، وتمنــى لهــم طيــب 

اإلقامــة.

وقــــد ناقــــــش االجـتـمـــــــــاع 
ــات االجتمــاع الســابق،  توصي
ــت فــي مناقشــة  والتــي تمثلـ
مــن  الـــــواردة  المالحظــــــات 
مملكــــــــــــة البحــــــرين علـــــى 
مشــاريع األســمنت المعـــدة 
مــن دولــة قطــر وإعــداد معجم 

ــاع  ــة لقطـ ــات فنيـــ مصطلحــــ
ــاء.  ــواد البن التشــييد ومـ

كمــا ناقــش االجتمــاع إعــداد 
ــل استرشــادي الســتخدام  دلي
أنــواع األسمنـــــت المختلفــة 
ــات  ــل الــــمــواصفــــــ وتـحليــــــ
القياسية تحويـل المواصفات 
ــح  ــى لوائ ــاج إل القياســية للزج
ــن  ــزام المصنعيــــ ــة إللـــ فنيــــ
ــات  ــن بـمـواصفــــ والمورديــــــ
الــزجــــــاج بوضـــــع ملصـــــــق 

يوضــح الخصائــــــص للزجــاج 
بأنواعــه ومواصفاتــه، وذلــك 
لحمايــة المســتهلك وتفاديــا 
لإلغــراق بالمنتجــات الرديئــة؛ 
حيــث أوصــى االجتمــاع بقيــام 
دولــة الكويــت بإعــداد مســودة 
ــة  ــة بطاقـ ــروع مواصفــــ مشـــ
البيانـــــات اإليضاحيــــة للزجــاج 
ــة لعــام  ضمــــــــن خطــة اللجنــ

.2018

إعداد: م. وليد المجني
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4 منها تقام على أرض الكويت وكفاءة اقتصاد وقود المركبات أبرزها

20 فعالية لخطة "هيئة التقييس الخليجي" في 2018
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  2018Training Planالخطة المعتمدة   

حــددت الخطــــــة المعتمـــــدة 
لعــام 2018  لهيئــة التقييــس 
لـــــدول مجلــــــس التعـــــــاون 
لــــــــدول الخليـــــــج العربيـــــــة 
20 فعاليـــة متنوعـــــــة وفــق 
خطتهــا المعتمــــدة ، حيـــــــــث 
مــن  عــددًا  الخطــة  تضمنــت 
ــاءة  ــا كفــــ ــات منهـــــ الفعاليــــ
للمركبــات  الوقــود  اقتصــاد 
والــــــــذي  استضـــافتـــــه دولة 
الفتـــــــــــرة   فـــــــي  الكويــــت 
فبرايــر    21 إلــى   19 مــن 

الماضــي وكذلــــــــك إعـــــــداد 
مقيمي النظــــــــراء  لجهــــــات 
المطابقــــة  شهـــــــادات  مــن 
وعالمــــات الجــودة بالـــــــدول 
ــاء والــذي احتضنتــه  األعضـــــــ
ــرة مــن 4  ــي الفت ــت فـــ الكوي

إلــى 8  مـــــــــارس 2018.

ومــن المتوقــع إقامــة فعاليــة 
ــة  ــل الخليجيــــــ ــة العمـــــ أدلــــــ
المحدثــة واســتخدام األنظمــة 
اإللكترونيــة فــي الفتــرة مــن 

 .2018 ســبتمر   19 إلــى   17
باإلضافـــــــة إلى  احتضـــــــــان 
ورشـــــــة برنامـــــــــــج تأهيـــــــل 
إخصـــــائي مواصفــــــات فــي 
الفتـــرة مــــن 28   أكتوبر إلى 
1 نوفمبــر مــن العــام الحالـــــي 

.2018

ووفــق الخطـــــــــة المعتمــدة 
 4 الكـــــويــــــت  تستضيـــــف 
فعاليــــــــات مهمــــــة لهيئـــــــــة 

التقييـــــس الخليجـــــي . 

ــة  ــر أن بقيــــــ ــر بالذكـــــ جديـــــــ
تتضمنتهــا  التــي  الفعاليــات 
الخطــة موزعــة علــى عــدة دول 
مــن بينهــا اإلمــارات العربيــة 
العربيــة  والمملكــة  المتحــدة 
عمــان  وســلطنة  الســعودية 
ــة وتونــس  ــا الجنوبيــــ وكوريــــ
والمملكــة األردنيــة ومملكــة 
إلــــــى  البحريــــن باإلضافـــــــة 

ســلطنة عمــان.
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وقعــت الهيئــة العامــة للصناعــة والصنــدوق الوطنــي لرعايــة 
مذكــرة  مؤخــرًا،  والمتوســطة،  الصغيــرة  المشــاريع  وتنميــة 
القســائم  تســليم  علــى  االتفــاق  يتــم  بمقتضاهــا  تفاهــم 
الصناعيــة للمبادريــن مــن الشــباب  الطمــوح عبــر وضــع إطــار 
إقامتهــا  مــن  الجــادة  المشــروعات  أصحــاب  يمكــن  عملــي 
وتنفيذهــا علــى أرض الواقــع. وتســعى االتفاقيــة إلــى تحقيــق 
ــاء اقتصــاد وطنــي قــوي  ــة وبن التكامــل بيــن مؤسســات الدول
مدعــوم بنتائــج إيجابيــة للقطــاع الصناعــي؛ حيــث تخطــط الدولة 
إليجــاد مشــاريع صغيــرة ومتوســطة حيويــة وتشــجيع الشــباب 

علــى االســتثمار فــي القطــاع الصناعــي. 

 وقــد أجــرت "الصناعــة والتنميــة" تحقيقــًا موســعًا مــع عــدد مــن 

بعد توقيع مذكرة التفاهم بين هيئة الصناعة والصندوق الوطني للمشاريع

صناعيون : توزيع القسائم على المبادرين 
خطوة إيجابية وفي االتجاه الصحيح

الصناعييــن والمبادريــن الشــباب حــول تلــك الخطــوة وأهميتهــا 
فــي تطويــر وتعزيــز واقــع المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة 
فــي الكويــت؛ حيــث وصــف الصناعيــون االتفــاق بيــن الجانبيــن 
ــى أن االتفــاق  ــح، مشــيرين إل ــه خطــوة فــي االتجــاه الصحي بأن
بمنزلــة مبــادرة إيجابيــة، ويعــزز مــن توطيــن القطــاع الصناعــي، 
مضيفيــن أن االقتصــاد بحاجــة إلــى مثــل تلــك المبــادرات منــذ 

ســنوات طويلــة. 

    وأشــاروا إلــى أن تفهــم احتياجــات الشــباب مــن قبــل األجهــزة 
الحكوميــة وكبــرى الشــركات العاملــة فــي القطــاع الصناعــي 
ضــرورة لتحفيزهــم علــى العمــل فــي القطــاع الصناعــي وتحقيق 

االكتفــاء الذاتــي مــن الصناعــات المختلفــة. 

خاص - الصناعة والتنمية :
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رئيــس  اعتبــر  البدايــة،  فــي 
اتحـــــــاد الصناعــات الكويتيــة 
حسيـــــــــــن الخــــرافــــــــــــي أن 
مبــادرة  بمنزلــة  االتفــــــــــــاق 
إيجــــــابيـــــة مــن الحكــــومــــــة 
وزاراتــــهـــــــــــــا  بـــمختـــلـــــــف 
ومـــؤسســاتهــــــــا، متمنيـــــــا 
وأن  المشـــــروع  ينجــــــح  أن 
مــن  المبــادرات  هــذه  تتكــرر 
ــن  ــًا ع ــب الحكومــي، بحث الجان
لتأســيس  الشــباب  جــذب 
فــي  الصناعيــة  مشــروعاتهم 

 . لمســتقبل ا

وأضــــــــاف: أن االقتصـــــــــاد 
افتقــد مثــل هــذه المبــادرات 
لســنوات طويلــة، مثنيــا علــى 
الجهــود المبذولــة فــي إبــرام 

هــذه االتفــاق.

يســعى  االتحــاد  أن  وأوضــح 
الشــباب  لتوطيـــــــن  جاهـــــــدًا 
فــي القطـــــــاع الصناعــــــي، كمــا 
يعمل بشــكل مســتمر لتحســين 
القطــاع  فــي  العمالــة  واقــع 
علــــــى  والتغلــب  الصناعــي، 
التــي  المعوقـــــــــات  جميــــــع 
تعتــرض رفــع مهاراتهــا وخبراتهــا.

تضافــر  أهميــة  علــى  وأكــد   
أجــل تشــجيع  مــــــن  الجهــود 
ودعــم  الشــــاب  المصنـــــــع 
الصغيـــــــــــرة  المشاريـــــــــــع 
أجـــــــل  والمتوسطــــــة مــــــن 
اإلنتــاج  وكفــاءة  جــودة  رفــع 
ــذي يصــب  ــر ال ــي، األم المحل
فــي مصلحــــــة  النهايــة  فــي 
تنويــع  إلــى  ويــؤدي  الدولــة، 
واالعتمـــــــاد  الدخــل  مصــادر 
علــى القطــاع الصناعــي كأحــد 
البديلــة  الماليــــة  الروافــد 
فـــــــي  النفطــــــي  للقطـــــــاع 

. لمســتقبل ا

وأشــار إلــى وجــود العديــد مــن 
المشــاريع الهادفــة إلــى بنــاء 
البشــرية  المــوارد  وتطويــر 
ــآت  ــي المنشـــــــ ــة فــــ الشابـــــ
مشــيرا  المحليــة،  الصناعيــة 
إلــى أهميــة تقديــم خدمــات 
ــة  ــة وإرشــادات صناعي توجيهي
للمبادريــن مــن أجل اســتكمال 
االتفاقيــة.  نجــــــاح  مبــادئ 
المعنيــة  الجهــات  كل  ودعــا 
إلــى خلــق بيئــة عمــل جاذبــة 
ــة، وتحفيزهــا  ــة الوطني للعمال
للتوجــه لهــذا القطــاع الحيوي، 
ســوق  إلــى  االتــزان  وإعــادة 

العمــل بشــكل عــام.

ولفت إلى أنه ال يمكن إغفال 
الدولــة  مســاعدات  أهميــة 
للشــركات الصناعيــة، مطالبــًا 
بمزيــد مــن الدعــم المتمثــل 
الجمركيــة  اإلعفــاءات  فــي 
علــى الماكينــات المســتوردة،  
ســيجعل  الــذي  األمــر  وهــو 
المنتــج الكويتــي قــادرا علــى 

وعربيــًا. خليجيــا  المنافســة 

الخرافي : ضرورة 
تقديم خدمات 

توجيهية وإرشادات 
صناعية للمبادرين

ــال رجـــــــل  ــه، قـــــ ومــن جهتـــــ
األعمــال ورئيــس مجلـــــــــس 
الصنــاعــــــــات  شركـــــــة  إدارة 
الكويتيــة القابضــة محمــــــــد 
النقــي: إن الجيــل القديــم مــن 
الصناعييــن بــدأ حياتــه العملية 
فــــي الصناعـــــــة كمغامــــرين 
ــد لــم يســبق  ــي مجــال جدي فـ
الكويــت  أرض  علــى  ظهــوره 
التــي كانــت معروفــة بالتجــارة 
واستيــــــراد السلــــع المميــزة 
مــن شــرق آســيا، األمــر الــذي 
جعلهـــــــم يواجهـــــون صعابــا 
التاجــر  يعتــد  لــم  ومعوقــات 

ــل. ــا مــن قب ــى خوضه عل

المغـــــــــامـــــرة  أن  وأوضـــــح 
صناعيــة  طفــرة  إلــى  تحولتـــ 
مـــــــا  وهــــــو  بالسبعيــنـــات، 
يحســب للجيــل القديــم الــذي 
خلــق صناعــــــة فــي مواجهــة 
وإمكانيــات  قاســية  ظــروف 
تكنولوجيــــة محـــــــدودة، أمــا 
بــدأ  الـــــــذي  الجديـــــد  الجيــل 
يقبــض علــــــى زمــام األمــور 
الصناعييــن  آلبائهــم  خلفــا 

ــة  ــوا المنظومــــ ــد دخلـــــ فقـــــ
الصناعيــة علــى أرض صلبــة 
ــة  ــات إلــــكتــرونيـــــــ وبإمكانيــــ
متطــورة بــال حــدود ممــا جعــل 
طموحهــم يتخطــى الســقف 
اآلبــاء  الــذي ســعى  المعتــاد 
الماضــي،  العصــر  فــي  إليــه 
أن  يجـــب  الــذي  األمــر  وهــو 
ــة  ــام الدولـــــــ ــى اهتمـــــــ يلقــــ
ودعمها لمزيــــــــد مــــــن ازدهار 
الصناعــة الكويتيــة وتســويقها 

محليــا وخليجيــا وعالميــا.

وأضــــــاف  أنــــــــــه يجــب علــى 
الجيــــــل الجديــــــــد االســتفادة 
وكبــار  اآلبــاء  خبـــــــرات  مــن 
الصناعييــن، فيمــا دعــا الكبــار 
إلــى تفهــم الطاقــات الشــبابية 
لجيــل  اإليجابــي  والطمــوح 
جديــد يســعى إلــى الوصــول 
االكتفـــــــاء  إلــى  بالصناعـــــــة 
متطلبــات  وتغطيـــــة  الذاتــي 
يــرى  أن  متمنيــــا  المجتمــع، 
فيــه  تشــهد  الــذي  اليــوم 
أســواق الكويــت بيــع ســيارات 
كويتيــة ومنتجــات تكنولوجيــة 

محليــة.  صناعــة  ذات 

إغفــال  إنــه ال يمكــن  وقــال: 
أهميــة مساعــــــدات الدولـــــة 
مثنيــًا  الصناعيــة،  للشــركات 
ــة مــع  ــة الهيئــ علــى اتفــــــاقيـــ
الصنــدوق الوطنــي، ومطالبــا 
بمزيــد مــــــن الدعــــــم الــــــــذي 
يتمثــــــــل فــي اإلعفــــــــــاءات 
الماكينــات  علــى  الجمركيـــــة 
المســتوردة  وعلــى المنتجــات 
وعربيــا،  خليجيــا  المســوقة 
ســيجعل  الــذي  األمــر  وهــو 
المنتــج الكويتــي قــادرا علــى 

وعربيــا. خليجيــا  المنافســة 

النقي :  تفهم 
احتياجات الشباب 

والعمل على 
تحقيق االكتفاء 
الذاتي صناعيًا 
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إدارة  مجلــس  رئيــس  وقــال 
لصناعــة  "الرميــض"  شــركة 
البالستـــــــك والفيبـــر فــــــــواز 
الرميــــــــــض: إن المشـــــــــاريع 
الصغيــرة والمتوســطة تحتــاج 
إلــى مســتويات دعــم تتخطــى 
حاليــا  المقدمــة  التســهيالت 
ــن تخطــي مرحلــة  لتمكنهــا مــ
اإلنتــاج المحلــي وتتجــه إلــى 

العالميــة عبــر التصديــر.

وأشــاد الرميــــــــض باتفاقيــة 
الصنــــــــدوق  مــــــع  الهيئـــــــة 
الوطنــي، مؤكــدًا أن مســتقبل 
الصناعــة الكويتيــة الــذي بــدأ 
الشــباب بالفعــل فــي تطويــره 
يتحقــق  لــن  مســاره،  وتغيــر 
بيــد القطــاع الخــاص منفــردا، 
بــل يحتــاج إلــى دعــم حقيقــي 
مــن قبــل الجهــات الحكوميــة.

واستبشـــــــر الـــــــــــــرميــــــــض 
بالخطــوة المشــــــار إليــهـــــــا، 
والتـــــــي تشيـــــــر إلــى ارتفــاع 
الحكومــي  االهتمــام  معــدل 
والمعنــوي  المــادي  والدعــم 
المقــدم للصناعــات الصغيــرة 

ولشــباب الصناعييــن، مؤكــدا 
علــى  الكويتيــة  الصناعــة  أن 
موعـــــد مــــــع العالميــة خــالل 

ســنوات قليلــة.

وتقــدم الرميــض بالشــكر إلــى 
الجيــل القديــم ورواد الصناعــة 
علــــــــى مــا بذلــــــــوه لتشــكيل 
كيـــان القطــــــــاع ومحاربتهــم 
لكـــــــل الظـــــــروف الصعبـــــــة 
للقطــاع، مؤكــدا أن الخبــرات 
الركيــزة  ســتكون  الســابقة 
األساســية التــي يعتمــد عليهــا 
حــال  تطويــر  فــي  الشــباب 
لتخطــي  الكويتيــة  الصناعــة 
وصــوال  المحليــة  مرحلــة 
الخليجيــة  األســواق  إلــى 
والعالميــة، وهــو األمــر الــذي 
يــراه الرميــض قريــب المنــال، 
خاصــــــة بعــــــد أن تخطــــــــت 
عــدد مــن صناعــات الكويــت 
الحــدود نحــو الــدول الخليجيــة، 
والقــت مــن االستحســان مــع 
جعلهــا تصنــف ضمــن أفضــل 
المنتجـــــــــات فــي األســـــــواق 

الخليجيــة.

المرحلــة  مميــزات  وعــن 
الرميــض: إن  الجديــدة، قــال 
الجيـــل الجديد من الصناعيين 
فــي الكويــت يعــد محظوظــا 
مــن  لديــه  يتوافــر  لمـــــــا 
تكنولوجيــا ومســتويات تعليم 
وعقــول مجتهــدة، باإلضافــة 
إلــى مراجــــــــــع قويـــــــة مــن 
اآلبــاء واألجــداد مــن  خبــرات 
مميــزات  وهــي  الصناعييــن، 
ترفــع مــن فــرص نجاحــه فــي 
الصناعيــة،  التجربــة  خــوض 
منشـــــــــود  هــدف  وتحقيــق 
لــكل  فخــر  الصناعــة   بجعــل 
هنــاك  أن  موضحــًا  كويتــي، 
صناعــات مرجحــة للتفــوق في 

مجــال مــواد البتروكيماويــات 
ــر وغيرهــا  والبالســتيك والفيب
التــي تدخــل  مــن الصناعــات 
تلــك  النفــط  مشــتقات  بهــا 
المــــــــادة الخـــــــام المتوافــرة 
ــالد، ومــا  ــي البـــــ ــوة فـــــ بقـــــ
ينقــص فــــي هــذه األيــام هــو 
الدعـــــــم المــادي والمعنــوي 
مــن  الصغيــرة  للمشــروعات 
أجــل زيــــــــادة حجــــــم اإلنتــاج 

للعالميــة. والوصــول 

عــام   مديــر  أثنـــــى  وبــدوره، 
ومالــك شركــــــــة القاســــــــم 
للصناعــــــــات البالستيكيـــــــة 
العقيــل  عبداللــه  يوســف 
ــد الباحــث  ــد الشــباب الواع أح
ومتطلباتــه  طموحــه  عــن 
علــى  وطنــه  صناعــات  فــي 
االتفاقيــة المشــار إليهــا بيــن 
للصناعــة  العامــة  الهيئــة 
لرعايــة  الوطنــي  والصنــدوق 
الصغيــرة  المشــاريع  وتنميــة 
أنــه  مؤكــدًا  والمتوســطة، 
صناعــات  تتطــور  أن  يتمنــى 
البــالد بشــكل يوفــر احتياجــات 

أن  إلــى  األوليــة  المواطنيــن 
كل  نحــو  مســتقبال  تتطــور 

الصناعــات.  

وأكــد أنــه كغيــره مــن الشــباب 
الدعــم  ينتظــرون مزيــدًا مــن 
الحكومــي حتــى يتمكنــوا مــن 
العمــل فــي شــتى المجــاالت 
بخطــى  المحليــة  الصناعيــة 
ثابتــة، حتــى يأتــي اليــوم الــذي 
بالدهــم  بصناعــة  يفخــرون 
المستـــــويــــــــات  كل  علـــــى 
الثقيلــة والخفيفــة والنفطيــة، 
االســتهالكية  الســلع  وحتــى 

والترفيهيــة.

وأضــــــــــاف أن الكـــــويـــــــــت 
تمتلــك العنصـــــــر البشـــــري 
والمقّومــــــــات االقتصاديــــــة 
مشــروعات  لدعــم  الكافيــة 
بشــكل  الصناعيــة  الشــباب 
يدفــع الشــباب كمرحلــة أولــى 
وإحجــام  بحرفيــة  لإلنتــاج 
االحتياجــات  لتغطيــة  تكفــي 
ــدد  ــى مســتوى ع ــة عل المحلي

االســتهالكية. الســلع  مــن 

وتمنــى العقيــل أن تتالشــى 
فــي  الصناعــــــــة  معوقـــــات 
هنــاك  يكــــــون  وأن  البــالد، 
اهتمــــــام أكبـــــــــر بالشــركات 
البـــــــــــالد،  فــــــــي  اإلنتاجيــة 
ميــزان  وضــع  يعــدل  ممــا 
الصـــــــــادرات والـــــــــــواردات، 
ــل  ــاالت عمـــــ ــح مجــــــ ويفتـــــ
للشــباب  ومنتـــج  حقيقـــــــي 
ــاز  ــل الجهـــ ــن تحميــــ بــدال مــــ
اإلداري الحكومــي بمزيــد مــن 
الوظائــف اإلضافيــة التــي ال 
ــوزارات لتضــاف  حاجــة لهــا بال
ــة المقنعــة  ــى حجــم البطال عل

الحكومــة.   فــي  العاملــة 

الرميض : اهتمام 
حكومي متزايد 

بدور المشروعات 
الصغيرة  في 

القطاع الصناعي 

 العقيل  : نتمنى 
رؤية طلبات 

عالمية على المنتج 
الكويتي في 

مختلف الصناعات 
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تحقيق

المرحلـــــة  وعــــــن مميــــــزات 
ــل: إن  ــال العقيــــ ــدة قـــــ الجدي
الجيــل الجديــد مــن الصناعيين 
فــي الكويــت يعــد محظوظــا 
لمـــــــا يتوافـــــــر لديــــــــه مــن 
تكنولوجيــا ومســتويات تعليم 
وعقــول مجتهــدة، باإلضافــة 
مــن  قويــــــــة  مراجـــــــع  إلــى 
اآلبــاء واألجــداد مــن  خبــرات 
مميــزات  وهــي  الصناعييــن، 
ترفــع مــن فــرص نجاحــه فــي 
الصناعيــة،  التجربــة  خــوض 
منشــود  هــدف  وتحقيــق 
بجعــل الصناعــة  فخــرا لــكل 

كويتــي.

مــــــن  جيلــــــه  أن  وأضـــــــاف 
ــوم  ــر اليــ ــن ينتظــــ الصناعييـــــ
الــذي تشــهد فيــه األســواق 
العالميــة طلبــًا على المنتجات 
الفائقــة  لجودتهــا  الكويتيــة 
وهــو  المعقولــة،  وأســعارها 
ــًا نظــرا  ــات قريب ــذي ب األمــر ال
لتمــرد عــدد كبيــر مــن الشــباب 
ــة  ــال الــروتينيـــــ ــى األعمــــــ عل
مــن  الخــوف  حاجــز  كاســرين 
األعمــال الحـــــــرة بمشــــــاريع 

حققــت نجاحــات باهــرة.

مشروعا الوسيلة والصفارين
ــع، وســيتم تقســيمه حســب  ــر مرب ــد مشــروع "الوســيلة" علــى مســاحة 150 ألــف مت يمت
المخطــط المتفــق عليــه مــع الصنــدوق الوطنــي، فــي حيــن يشــتمل مشــروع "الصفاريــن" 
الكائــن فــي منطقــة الشــويخ علــى نحــو 183 قســيمة تتميــز بإمكانيــة دمــج أكثــر مــن وحــدة 

وفــق طبيعــة نشــاط كل مبــادر. 

 وهنــاك مراجعــة شــاملة لــكل المبادريــن الموجوديــن فــي ســجل الصنــدوق الوطنــي مــن 
ــة المشــتركة التــي ســتفرز الطلبــات، وتتأكــد مــن مواءمتهــا لالســتراتيجية  خــالل دور اللجن
ــة،  وســتكون  ــدوق متناغمــة مــع االســتراتيجية الصناعي ــة لتكــون مخرجــات الصن الصناعي
المشــروعات التــي ســيتبناها الصنــدوق للمبادريــن البــذرة التــي توضــع فــي هــذه األراضــي، 
وتبيــن مــدى نجــاح المبادريــن لينتقلــوا إلــى مرحلــة المشــروع الصناعــي الكبيــر بمــا لــه مــن 

أثــر مباشــر علــى االقتصــاد الوطنــي.
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ملف العدد

المذكور لـ "الصناعة والتنمية": 

نقل إدارة المختبرات إلى جنوب الصباحية خالل 5 سنوات

العامــة  للهيئــة  التابعــة  الجــودة  مختبــرات  إدارة  مديــر  أكــدت 
ــرات الجــودة  ــور أن إدارة مختب ــزة المذك ــة المهندســة فاي للصناع
ــة  ــر المنتجــات الوطني ــد فــي تشــجيع تصدي ــر ومتزاي لهــا دور كبي
للخــارج، وهــي تمثــل العمــود الفقــري فــي تعزيــز وتنميــة التبــادل 
التجــاري بيــن الــدول.  وأشــارت المذكــور فــي حــوار شــامل أجرتــه 
"الصناعــة والتنميــة" إلــى أن اإلدارة تســتهدف نقل كل مختبراتها 
إلــى منطقــة جنــوب الصباحيــة خــالل الســنوات الخمــس المقبلــة 
ــى أن اإلدارة تقــوم  ــة إل ــع، الفت ــر مرب ــف مت ــى مســاحة 30 أل عل
بشــراء أحــدث األجهــزة العالميــة فــي مجــال فحــص العينــات لــكل 
مختبراتهــا، وهــي مختبــرات الصبــاغ والنســيج والكيميــاء ومــواد 
البنــاء والكهربــاء، باإلضافــة إلــى مختبــر القيــاس والمعايــرة الــذي 
يعــد أحــد المختبــرات المهمــة والضروريــة التــي تدعــم االقتصــاد 

مــن خــالل زيــادة التبــادل التجــاري بيــن الــدول.

بـــدايــــــة، حدثينـــــا عــــــن إدارة 
المختبــرات وأهميتها؟ 

أنشئــــــت المختبـــــــرات فــــــي 
الكــــــويــــــت  عـــــام 1985في 
الكويــت، وهــــــــي أول دولـــــــة 
ــاون  مــن دول مجلــــــس التعـــ
الخليجـــــــي تقــــوم بــــإنشـــــاء 
المختبــرات، وبعــــــــد تأســيس 
الهيئــة العامــة للصناعــة تــم 
فصــل إدارة مختبـــرات الجــودة 
ــات،  ــن إدارة المــــواصفــــ عــــــ
ــدد  ــل بعـــــ ــدأت العمـــــــــ وبــــــ
3 أو 4 مختبــــــرات، وأحــــدث 
مختبــر موجــــــود هــو مختبــر 
القيــــــــاس والمعايـــــــرة، وتــم 
عــام 2005، ومــن  تأسيســه 
المختبــرات البــارزة فــي اإلدارة 
مختبــر الكهربــاء الــذي يقــوم 

باختبــارات األمــن والســالمة 
وفــق شــروط  وزارة الكهربــاء، 
وكذلــك فحــص كل األجهــزة 
الكهربائيــة التــي تــرد إلــى دولــة 

الكويــت مــن المنافــذ. 

مـــــــــــــــا الخـــدمــــــــــات التــي 
ــات  ــا اإلدارة للجهــــــ تقدمهـــــــ

المختلفــة ؟

تقــوم بفحــص مــواد  اإلدارة 
ــواردة إليهــا مــن  ــار الــــ االختبــــ
ــة طبقــًا  كل الجهــات الحكومي
ــة  ــادة الفحـــــص والجهـــــ لمـــــ
الطالبـــــــة للفحــــــص، وتلـــك 
الجهــات هــي مــن تقــرر كيفيــة 
التعامــــل مــع نتائــج الفحــص 
والـــــدور الــــــذي يقـــــــع علــى 
هــو  الجــودة  مختبــرات  إدارة 

فحــص المنتجــــــات، وتقديــم 
أفضــل الخدمــات بالمســتوى 
ــرة  ــة والخب العالمــي مــن الدق

الفنيــة والســرية. 

وأود اإلشــارة إلــــــى أن كــــــــل 
المختبــرات لهــا أهميــة كبيــرة 
بالنســبة لمـــــواد االختبــار التي 
ــا، ولكــن مــن  تقــوم بفحصهــ
ناحية ضخامـــــة عــــدد مـــــواد 
االختبــار واإليــرادات التــي يتــم 
تحصيلهــا يعــد مختبــر الكهرباء 
ذو أهميــة كبيــرة؛ حيــث يتــم 
وتطبيــق  فحــــــص  فيــــــه 
معــــاييـــــر األمــــن الســالمة، 
والتأكــــــد مــــن خلـــو األجهــزة 
الكهربائيــة مــــن أي مخالفــات 
ــذا مــن أهميــة فــي  ــا لهــــ لمـــ
الحفــاظ علــى أرواح الكثيــر من 

األشــخاص ألن التعامــل مــع 
األجهــزة الكهربائيــة المنزليــة 
ــر مــن  ــاة الكثيــــ ــس حي يالمـــــ
األفـــــراد، وبعدهــا يتــم رفــع 
الجهــات  إلــى  نتائــج االختبــار 
المختصــة، وهنـــــا أوضــــح أن 
مختبــر الكهرباء يســاهم بنحــــو  
90 فــي المئــة تقريبــًا مـــــــن 
ــرات،  ــرادات المختب ــي إي إجمال
وقــــــد فحـــــص قرابــــة 1836 
عينــة منــذ بدايــة العــــام الحالي 

ــو. ــل شــهر ماي ــى أوائ وحت

هــل هنــاك زيــادة قريبــة لزيــادة 
الرســوم علــى فحــص مــواد 

ــار؟ االختب

لقــــــد تمــــــت زيــــــادة رســــوم 
ــار  ــواد االختبــــــــ فحــــــص مــــــ

خاص - الصناعة والتنمية :
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90 % من 
اإليرادات تأتي من 

مختبر الكهرباء 

أتوقع عدم زيادة 
الرسوم على 

فحص العينات 
خالل 5 سنوات 

المقبلة 

الجهات الحكومية 
هي األكثر طلبًا 

على فحص 
العينات بنسبة  

 %70

للمختبرات دور 
رئيسي في تعزيز 

التبادل التجاري بين 
الكويت والدول 

األخرى 

والمعايـــــــرة في عــــــام 2016 
بنســبه 20 فــي المئــة مقارنــة 
بالقـــــــرار الســـابـــــق للرســوم. 
وبمــا أن الفتــرة الزمنيــة حديثة 
نسبيًا فـــــــأنا أعتقــــــد أنــــــه لن 
يتــم زيــادة رســوم خــالل فتــرة 
 . المقبلــة  الســنوات  أو 5   4
وبالنهايـــــة فإن إدارة مختبرات 
الجـــــــودة  إدارة خدميــة تقــدم 
خدماتهـــــــا بشكــــــــل رمـــــــزي 
وبسيــــط  للجهــات المختلفة 
مــــــن القطاعيــــن الحكــومــي 

والخــاص. 

مــــــــا اإليـــــــرادات المحصلـــــة 
إلدارة مختبرات الجودة خـــالل  

الســنوات الثــالث الســابقة؟

بلــــــغ إجمالـــــــي اإليــــــــــرادات 
الســابقة  الســنوات  خــالل 3 
وحتــى   2015 مــن  الممتــدة 
ــن  ــر مــــــ ــة 2017 أكثـــــ نهايــــــ
مليون دينـار، وتمثل إيـــرادات 
مختبــر الكهربـــاء منهــا نسبـــــــة 
 . تقريبـــــًا  المئـــــــة  فــي   90
وهنــا أريــــــد اإلشــارة إلــى أن 
بعــد  ســنة  اإليــرادات  ارتفــاع 
أخــرى يأتــي علــى الرغــم مــن 
الموظفيــن  عــدد  انخفــاض 
عــن النســبة المخصصــة لهــا، 
وضيــــــق المســــاحــــــات التي 
ــرات  تســتوعب تحســين مختب
فحــــــص ومختبــــــر معايـــــرة، 
وهنــــــــاك آمــــــال كبيــــرة على 
ــر القيــــــاس والمعايــرة  مختبــــ
الــــــــذي مـــــــن المتوقــــــــع أن 
يكــون له دور كبيـــــــر في تعزيز 
الصــــــادرات الوطنيــة وتطويــر 

أدائهــا مــع دول العالــم. 

هل ازداد الوعي بالمواصفات 
القياســية فــي الوقــت الحالــي 

للســلع والمنتجات؟

ــام  ــاك اهتمـــــ ــد، هنــــ بالتأكيـــ
بالمــــواصفـــــــــات  متزايـــــــــد 
القياســية للمنتجــات الــواردة 
يطبــق  حيــث  الكويــت؛  إلــى 
هــذا األمــر وبشــدة، وهنــاك 
وفــق  البنــاء  لمــواد  فحــص 
المعاييــــــــر المـــــــوضــــــوعــــة 
والمتبعــة محليــــــــًا وإقليميــا 
مختبـــــــر  بجانـــــــــب  وعالميــًا 
إلــى  وباإلضافــة  الكهربــاء، 
ذلــك هنــاك مختبــر األصبــاغ، 
ــج  ــر النسيـــــــ وكذلــك مختبــــــ
الوحيــد  المختبــر  يعــد  الــذي 
فـــــــي الكويــــــــت، وهنـــــــــاك 
مختبـــــــر الكيمــيــــــــــاء الــــــذي 
يرتبــــــــط باختبــــــــارات مـــــــواد 
ــاء والنسيـــــــج، وهنــاك  البنــــــ
والمعايــرة،  القيــاس  مختبــر 
يعــد  أن  منــه  والمتوقــــــع 

الكويــت. لدولــة  المرجعيــة 

ــا نلمــس هــذا الوعــي  كمــا أنن
ــد مــن  ــدى العدي واالهتمــام ل
التــي  الجهــــــات الحكوميـــــــة 
اختبــارات  إجــراء  منــا  تطلــب 
علــى المــــــــواد والمنتجــــــات 
التــي يقومــون بشــرائها، وهــو 
ــم  ــات لــــ ــي أن الجهـــــ مــا يعن
تعــد تســعى إلــى الحصـــــول 
علــى أقـــــــل األسعــــــار، بـــــــل 
ــع  ــى وضـــ ــًا تســعى إلـــ أيضــــ
مواصفــات ذات جــودة عاليــة. 

مــــــــــــا دور إدارة المختبـــــرات 
التجــارة  فــي تشــجع وتنميــة 

ــة؟  البيني
تنميـــــــــــة التجـــــــــارة البينيـــــــة 

أصبحــت ذات أولويــة وأهميــة 
قصــوى للعديــد مــن الــدول 
إقليميــًا وعالمـيــــــًا، ولهـــا دور 
متزايــد فــي تحسيـــن وتطويــر 
االستيــــــراد والتصديـــــــر  بيــن 
زيــادة  يســبب  ممــا  الــدول، 
اإليــرادات للــدول عبــر تصديــر 
الســلع والخدمــات، وهــذا عــن 
المتبــادل  االعتــراف  طريــق 
وذلــك  والمنتجــات  للســلع 
عــن طريــق شــهادات االختبــار، 
واالعتـــــــــــــراف المتبـــــــــــادل 
للفحوصـــــات؛ حيـــــث تقبـــل 
شــهادة واحــــدة فــي أكثــر مــن 
دولـــــــة، ويعـــــــد هــــــذا توفيرًا 

للجهــد واألمــوال . 

 حدثينــــا عــن التعــاون الكويتي 
– الخليجــــــي فـــــي مجـــــــــــال 

مختبــرات الجــودة؟ 

لقــــــــد تــــــــم تأسيـــــــس هيئـــة 
ــت  ــي تحـــــــ ــس الخليجــــ التقيي
مظلـــة دول مجلــس التعــاون، 
تلـــــــك  خـــــــالل  ومــــــــن 
لجــان  عــدة  هنــاك  الهيئــــة 
بالمواصفــات،  خاصــة  فنيــة 
بالمختبــرات.  خاصــة  وأخــرى 
تشــارك إدارة مختبــرات الجــودة 
فــي  المواصفــات  وإدارة 
تلــك اللجـــان لوضــع ودراســة 
واستحـــــــــداث المواصفـــــــات 
الخليجيــة المـــوحدة، وتجتمــع 
دوري،  بشــكل  اللجــان  تلــك 
وتصــدر قرارات يتـــــــــم رفعهـــــا 
لهيئــة التقييـــــــس الخليجيــــة، 
ومــــــن ثـــــــم رفعهــــا لمجلــس 
الــوزراء إلقرارهـــــــا مــع مواكبــة 
تطـــــويــــــر المنتجـــات التي يتم 

اســتيرادها.
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نسعى لزيادة 
المساحات 
المخصصة 

للمختبرات خالل 
الفترة المقبلة 

اإليرادات تجاوزت 
المليون دينار في 

3 سنوات الماضية  

نسعى لتطوير 
األداء عبر شراء 
أفضل األجهزة 

وأحدثها 

ندفع بمختبر 
القياس والمعايرة 
ليكون نواة لمعهد 

الكويت الوطني 
للقياس 

تواجــه  تحديــات  هنــاك  هــل 
عمــل إدارة مختبــرات الجــودة؟ 

مــن  عـــــددًا  اإلدارة  تواجــــــه 
التحديــات مــن بينهــا نقــص 
الكــــــوادر البشريـــــــــة الفنيــــــة 
بعــد  وذلــــــك  المتخصصـــة، 
خــروج عـــــــدد كبيـــــــر مـــــــــن 
الموظفيــــــن الذيــــــن تعــدت 
ــاء  ــرة خدمتهــم 30 عامــًا بن فت
الــوزراء،  مجلــس  قــرار  علــى 
ولــم يتــم تعويضهــم، كمــا أن 
العمــل داخــل إدارة المختبــرات 
الحوافــز  لغيــاب  جــاذب  غيــر 
ــن  الالزمــة لتشــجيع الموظفي
علـــــى االستمــــــــرار بالعمـــــــل 
داخــــــــــل المختبـــــــرات. ومـــن 
بيـــــــــن المعوقـــــــات األخــرى 
عـــــــدم كفــــايـــــــــة المساحات 
الحاليــة للمختبــرات. وبالتالــي 
فــي  زيــادة  المطلــوب  فــإن 
المساحـــــة، وأيضــــــًا تعويض 
عــــــــدد الموظفيـــــــن. كمــا أن 
المبنــى قديــم ومتهالــك نوعــًا 
مــــــــا، وفي اعتقــــــادي أن من 
ــن تصــل  ــرج مــن الموظفي خــ
نســبتهم 70 فـــي المئــة، ولم 
يتبــق ســوى 30 فــي المئــة 

فقــط مــن الموظفيــن. 

ذكــــــــرت أن إدارة مختبــــــرات 
الجودة بيئـــــــة طــــــاردة، فمــــا 

الســبب؟ 

واإلصابــة  المحفــزات  غيــاب 
بيــن  مــن  تعــد  باألمــراض 
األسبـــــــاب الرئيســـة لجعـــــــل 
ــرات  ــل فــي إدارة مختب العمـــــ
الجــودة غيــر جــذاب للكثيــر مــن 
الموظفيــن، وبســبب نوعيــة 
االختبــارات التــي يتــم القيــام 

يصــاب  أمــراض  هنــاك  بهــا 
تحليــل  علــى  القائمــون  بهــا 
أو  رئــوي  بالتهــاب  العينــات 
والدة مبكــرة. وطبيعــة عمــل 
المختبــرات والقيــام بالفحــص 

يحتــاج الــى دقــة عاليــة.

هــل حصلتــم علــى شــهادات 
عــــالميــــــــــة فـــــــــي مجـــــــــال 

االختبــارات؟ 

ــا علـــــــى شهــــــــــــادة  حصلنــــــ
االعتــراف الدولــي للمختبــرات 
 NATA االعتمــاد جهـــــة  مــن 
وهـــــــي منظمــــــــة أســترالية 
متخصصــة فــي مجــال اعتماد 
المســتوى  علــى  المختبــرات 
العالمــي، وهــي شــهادة تؤكــد 
أن النتائـــــــج لمـــــــواد االختبــار 
ــي  ــا ف ــم إجراؤهــــــــ ــي يتــــــ الت
الكويـــــــت تماثــــــل الموجودة 
علـــــــى المستــــــوى العالمــي 
ســواء على المســتوى اإلداري 
أو الفنــــــي، وهــــــو مــا يجعــل 
ــا  ــات معتــــرفــــــ جميــع العينــــ
ــم.  ــل دول العالــــ بهــا فــي كــــ

نستهــــــــدف  نحـــــن  وحاليــًا 
الحصـــــول علــى شــهادة مركــز 
االعتمــاد الخليجــي الــذي تــم 
ــة معــه مؤخــرًا،  ــع اتفاقي توقي
وهــو مركــز معتمــد إقليميــًا 

وعالميــًا. 

هـــــــل تقــــومـــــــون بفحــص 
يوجــــــــد  التــــــي  العينـــــــــات 
بهـــــــا عيـــــوب مــــــــن قبــــــــل 

؟  لمســتهلكين ا

التعامــل  خــــالل  مـــــن  نعـــم 
ــة  ــع إدارة حمايـــــ المباشــر مــــ
المســتهلك فــي وزارة التجــارة 
والصناعــــــــة واإلدارة تقـــــــوم 
بــــدورهــــــا بإرســـــــال المنتــــج 
لفحصـــــــه مــــــع الشكـــــــوى، 
ويتــم التعامــــل مــع 70 فــي 
المئــة مـــــن الشكــــــاوى التــي 
يتــم إرســالها إلدارة مختبــرات 
ــوع الســلعة  الجــودة وفقــًا لنـــ
المقدمـــــة عليهــــــا الشــكوى 
نطــاق  ضمــن  كانــت  إذا 
ونحـــن  المختبـــرات،   عمــل 
كجهــة حكوميـــــــة محايـــــــدة 
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العينــــــات  بفحــــص  نقــــــوم 
للشــكوى  الــواردة، ووفقـــــــًا 
المقدمــــــة، ونقـــــوم بتقديــم 
الــرأي الفنــي بشــكل محايــد، 
وهنــا أود التوضيــح أن الســلع 
التــي تــــــرد إلينــا ليــس كلهــا 
تعانــي مـــــــن عيـــــــوب فنيــة 
رديئــة، ولكنهــا قــد ال تكــون 
وفـــــــق المواصفـــــــات التــــي 
يرغــب بشــرائها المســتهلك، 
عيــوب  أي  فــإن  وبالتالــي 
تظهــــــر فيمـــــــا بعـــــد تكــــون 
المواصفــــــــات  علـــــــى  بنــاء 
التــــــي تــم اختيارهــا مــن قبــل 
المستهلـــــك، ويصـــــل تقريبــًا 
7 شــكاوى سنويـــــا مــن قبــل 
حمايــــــــة المستهــــلــــك يتــــم 

التعامــل معهــا. 

هــل الحصــول علــى شــهادة 
االعتمــــاد الدولــــي تتطلــــــب 
شــروطًا معينـــــة فــي مجـــــــال 

المختبــرات والمعايــرة؟ 

علــى  فالحصــول  بالتأكيــــد، 

الــــــــدوليــــــــة  الشهــــــــــــــادة 
ــر  ــأداء مختبــــــــ ــراف بــــــ باالعت
يتطلــب  والمعايــرة  الفحــص 
المجــال  فــي  وجهــدًا  عمــاًل 
اإلداري والفنــــــي للحفــــــــاظ 
اإلدارة  مستـــــــوى  علــــــــــى 
فحــص  بنتائــج  واالعتــــراف 
اختباراتهــا دوليــًا، ومــن ضمــن 
ــود المشــاركة فــي  ــك الجه تل
اختبــارات المهــارة واالختبارات 
دقــة  مـــــن  للتأكــــــد  البينيــة 
ــار التــي  ــواد االختبـــــ نتائــج مـــ
يتــم فحصهـــــــا . وقــد قامــت 
اإلدارة بــأداء اختبــارات مهــارة 
مــع جهــات مختلفــة، ومنهــا 
علــــى سبيــــــــل المـــــثـــــــال ، 
ــة  ال الحصــر ، PTA وهــي جه
ــارة االســترالية  ــارات المه اختب
واختبـــــــــارات مقارنــــــــة مـــــــع 
التجمــع الخليجــي للمترولوجيا 
مــع  مقـــارنـــــــة  واختبـــــــارات 
دولــة قطـــر . وهنــــــــاك نيــة 
مــن  اإلدارة  لتطويـــــــر  كبيــرة 
ــزة  ــراد األجهــــــ ــالل استيــــ خــــ
والتــي  العاليــة،  الدقــة  ذات 

المواصفــات  مــع  تتطابــق 
العالميــة، وهــو مــا يعــوض 
نقـــــــص الموظفيـــن، ويقلــل 
لفحـــــــــص  الــــــالزم  الوقــت 
ــت  ــع أن الكوي ــة. ومـــــ العينـــــ
كانــــــت األولــى خليجيــًا فــي 
واآلن  المواصفــات،  وضـــــع 
نجـــــد أن الســعودية تفوقــت 
ــر فــي مجــال إدارة  بشــكل كبي
المختبــــــرات ولديهــا نحــو  28 
مختبـــــرًا تحـــــــت مختبــــــر إدارة 

والمعايــرة.  القيــاس 

هــل هنــاك نيــــــة الستيـــــراد 
ــاز  ــدة إلنجـــــ ــزة جديــــــــ أجهــــــــ
ــل أســرع؟  الفحوصــات بشكـــ

مــــــــن استراتيجــــــــات اإلدارة 
المستهــدفــــــة شــــــراء أجهــزة 
 ، عاليــة  دقــة  وذات  جديــدة 
وتــــــم شـــــــراء أجهــــزة لمختبــر 
علــى  قــادرا  ليكــون  الكهربــاء 
ــة،  ــات بدقــة عالي ــل العين تحلي
األجهــزة  تلـــــك  وباســتطاعة 
تحليــل أكثـــــر مــن عينــة فــي 
وقــت واحــــد، وهــو مــا يعــزز 
مـــــن قـــــــدرة اإلدارة علــــــــى 
مالحقــــــة واستيعـــــاب عــــــدد 
تــرد  التــي  الكبيــرة  العينــات 

لمختبر الكهربـــــــاء ، كمـــــــا أن 
ــاز  ــاء مــزود بجه ــر الكيمي مختب
x-ray الــذي يعــد أحــد األجهــزة 
الحديثـــــة نسبيــــــًا، ويســـــاهم 
فــي فحــص منتــج األســمنت 
ــواد  ــن المــــــ ــد مـــــ الــذي يعـــــ

المهمــة فــي عالــم البنــاء. 

مــا الخطــط المســتقبلية التــي 
تنــوي اإلدارة تنفيذهــا؟ 

ترتكــــز الخطــــــة االستراتيجيــة 
إلدارة مختبــرات الجــودة علــى 
بنــاء مختبـــــرات جديــدة فــي 
منطقــة جنــــــوب الصباحيــة، 
ــر  وعلــى مســاحة 30 ألــف مت
يتــم طــرح  أن  مربــع، علــــــى 
المناقصــــــة واالنتهــــــاء مــن 
إجراءاتهــا وتحديــد الفائــز خــالل 
عــام، وأتوقــع نقــل المختبرات 
إلــى  الحالــي  مكانهــا  مــن 
ــالل  ــة خــ ــوب الصـــبـــاحيــــ جنـ
ــة،  الســنوات الخمــس المقبل
الدفــع  اإلدارة  تعتــزم  كمـــــا 
بمختبـــــر القيــاس والمعايــرة 
ليكــون نــواة معهــد الكويــت 
باالختبــارات  أســوة  للقيــاس 
مجلــس  دول  فــي  المماثلــة 

الخليجــي.  التعــاون 
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بالتعاون مع عدة جهات حكومية ومع تطبيق المواصفات

المطيري : "الصناعة" تستهدف
ترشيد استهالك الكهرباء بنسبة 50 % 

تســعى الصناعــة والتنميــة مــن خــالل الحــوار التالي إلــى معرفة 
أهميــة المشــروع الــذي تقــوم بــه الهيئــة العامــة للصناعــة 
بالتعــاون مــع الجهــات الحكوميــة المختلفــة لترشــيد اســتهالك 
الكهربــاء المســتخدمة فــي الكويــت ، حيــث أكــد رئيــس قســم 
المهنــدس  للصناعــة  العامــة  الهيئــة  فــي  الكهربــاء  مختبــر 
مســاعد المطيــري حــرص الهيئــة علــى ترشــيد الكهربــاء عبــر 
ــًا بالتنســيق والتعــاون مــع  ــه حالي مشــروع عمــالق تعمــل علي

ــة. عــدة جهــات حكومي
  

وأشــار المطيــري فــي حــوار شــامل أجرتــه "الصناعــة والتنميــة" 
إلــى أن المشــروع ســيقوم بترشــيد اســتهالك الكهربــاء الحالــي 
بمقــدار النصــف عنــد تطبيــق المواصفــات الخاصــة بالترشــيد، 
ــًا إلــى أن المشــروع يأتــي ضمــن توجــه الحكومــة الرامــي  الفت
لتخفيــف العــبء عــن االحمــال الكهربائيــة عــن الدولــة وايقــاف 

الهــدر فــي الميزانيــة.

وفــي رده عــن التقديــرات الماليــة المتوقعــة مــن هــذا الوفــر والــذي قــدره البعــض بحوالــي 100 مليــون دينــار ، أشــار المطيــري 
إلــى أنــه مــن الجانــب الفنــي ســيوفر وسيرشــد الكهربــاء بنســبة  20 بالمئــة علــى األقــل ، مســتدركًا بالقــول إنــه لــن يتــم مالحظــة 

الترشــيد الكهربائــي فــي الوقــت الراهــن نتيجــة ازديــاد الرقعــة الســكانية بظهــور مناطــق جديــدة وأحمــال كهربائيــة إضافيــة. 
   

ــة مــن الطاقــة  ــي 75 بالمئ ــه يســتهلك حوال ــق المواصفــات الخاصــة بالتكييــف كون ــت تتشــدد فــي تطبي وأضــاف أن الكوي
الكهربائيــة فــي الكويــت ونســعى فــي اللجــان المعنيــة الخاصــة بمناقشــة مواصفــات الكهربــاء إلــى العمــل علــى خفــض 

ــة.  ــى 75 بالمئ ــال الترشــيد مــن 30 إل ــي مج ــاء ف اســتهالك الكهرب

ولفــت إلــى أن إدارة المختبــرات ليســت مســؤولة عــن المنتجــات غيــر المطابقــة للمواصفــات القياســية التــي لــم تصــل 
ــة  ــن الدولي ــة العامــة للصناعــة والقواني ــون الهيئ ــة  نقــوم بفحصهــا حســب قان ــن أن معظــم األجهــزة الكهربائي ــر. وبي المختب
المعتمــدة لــدى الكويــت. وقــال إن الكويــت انضمــت إلــى المنظمــة الدوليــة الكهــرو تقنيــة IEC  التــي تصــدر عنهــا المواصفات 

المعتمــدة لــدى الكويــت. 
 

خاص - الصناعة والتنمية :
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الكويت األولى 
خليجيًا في 

إنشاء المختبرات 
ونستهدف مزيدًا 

من التطوير 

اللمبات تستهلك 
10 % من إجمالي 
الطاقة الكهربائية 

في الكويت 

توجه الستخدام 
  LEDلـمبات الـ

التي تعطي إضاءة 
جيدة بكهرباء قليلة 

معظم األجهزة 
الكهربائية يتم 
فحصها وفقًا 
لقانون هيئة 

الصناعة

مـــــــــــا دور مختبــــــر الكهربـــــاء 
فـــــي فــــحــــــص األجــــهــــــزة 

؟  الكهربائيــة 

أن   الــدول األخــرى نجــد  فــي 
لديهــم العديــد مــن التفصيــل 
لالتصـــــــــاالت  كمختبـــــــرات 
والمحـــركـــــــــــات  واألجهــــــزة 
واألجهــزة الدقيقــة والكيبالت 
واإلضــاءة والتكييــف وغيرهــا 
إدارة  إلــى  تحتــاج  هــذه  وكل 
مواصفــات  ألنهــا  منفصلــة 
وإمكانيــات وطريقــة فحــص 
وأجــواء خاصــة لــكل مختبــر،  
أمــا فــــــي الكويــــــت فنجــد أن 
الكهربـــــاء مطلــــــوب  مختبــر 
هــذا،  كل  بــدور  القيــام  منــه 
مختبـــــر  أن  إلــى  وأشيـــــر 
المختبــر  وهــو  الكهربـــــاء 
الكويــت  دولــة  فــي  الوحيــد 
األاجهــزة  يفحــص  الــذي 
القانــون  حســب  الكهربائيــة 
العامــة  للهيئــة  المخصــص 
بســيط  وكمثــال  للصناعــة. 
نحــن نقوم بفحص الكيبـــالت 
قيـــــــــاس  حتــى  الكهربائيــة 
35 مــــل وهـــــــــو مخصــــــص 
الكهربائــي  التيــــــــار  لنقــــــل 
البيــت  إلــى  المحــول  مــن 
داخــل  إلــى  المحــول  ومــن 
صغيــر  قيــاس  ذو  البيــت 
الهيئــة.  قبــل  مــن  يفحــص 
بفحــــــص  المختبــــــر  ويقــوم 
ــة  ــزة الكهربائيـــ جميــع األجهـــــ
حســب قانــون الهيئــة العامــة 
للصناعــة ونفحــــــص طبقـــــًا 
القوانيــن الدوليــة المعتمــدة 
لدولــــــــة الكــــــويــــــت والتــي 
ــة  ــى المنظمـــــ ــت إلــــ انضمـــ
الدوليـــــــة الكهروتقنيــة التــي 

المواصفــــــات.  تصــدر 

ــون المنتجــات  ــل تفحصــــ هــــ
الموجــودة فــي الســوق؟ 

نحــن مســؤولون عــن العينــات 
التــي تــرد إلــى مختبــر الكهرباء، 
أمــــــا العينــــــات التــــــي فــي 
نطــاق  خــارج  فهــي  الســوق 
اختصاصنـــــا. وأشيـــر إلــى أن 
ــا  ــرة يلومونن ــاك اناســًا كثي هن
بســبب وجــود منتجــات عديدة 
فــي الســـــوق غيـــــر مطابقــــــة 
ــم أن  ــن نبلغهــــ للجــودة ونحـــ
تلــك المنتجــات ليســت مــن 
مســؤوليتنا ونحن مســؤولون 
عــمـــا يردنــــــا للمختبـــــر مــن 
مــواد اختبــار لفحصهــا ، وهــل 
هــــــي مطابقـــة للمواصفــات 
أم غيــر مطابقـــــة. وبالنســبة 
للمنتجــــــات الموجـــــــودة فــي 
الســوق فتدخـــــل نطــاق عــدد 
مــن الجهــات منهــا الجمــارك 

والمنافــذ . 

وكــيـــــــــف يتـــــــم التصـــــرف 
لمنتجات غير مطابقــة؟ 

ــراد  ــق باستيــــــ ــا يتعلـــــــ فيمـــ
ــر  ــات غي ــع لمنتجـــ المصـــــانــــ
أود  للمواصفــات،  مطابقــة 
أن أوضــح أنـــــه إذا لـــــم تصلنــا 
المنتجــات إلــى المختبــر فهــي 
ليســت مــــن مســــؤوليتنـــــا. 

ــة  ــود الهيئـــــ ــا عــن جهــــ حدثنـــ
العامـــة للصناعة في مشــروع 

ــاء؟   ترشــيد الكهرب

هنــاك مشــروع يتــم بالتعــاون 
الحكوميــة   الجهــات  بيــن 
العامـــــــة  هيئــــــة  بمشــاركة 

للصناعــــــــة لترشيــــــد وتوفيــر 
ونحــن  الكهربــــــاء  اســتهالك 
اللجـــــــــــان  فــي  مشــاركون  
الوطنيـــــــة  الفنيـــــــــــــــــة 
والخليجية، ومـــــــن ضمنهـــــــا 
الخاصـــة  اللجـــــــان  بعــــــض 
للتكييــــــف. وخــالل مشــاركتنا 
نضــــــع  اللجــان  هــذه  فــي 
مــن  ونرفــــــــع  اشتراطـــــــات 
مواصفـــــــات  إمكانيــــــات 
ومــن  الكهربائيــــــــة  األجهــزة 
ضمنهــا التكييــف أو الثالجات 
أو األجهــــــزة األخـــــرى بحيــث 
ــض االشــتراطات  ــع بعــــ نضــ
فــي موضــوع ترشــيد الطاقــة. 
هــذا  فــي  مثــااًل  ولنضـــــرب 
الخصـــــــوص ، فقــــــد تم رفع 
 EER معامــل كفــاءة الطاقــة

 ."8" إلــى 

مــا آليــة عمــل مشــروع كفــاءة 
الطاقــة ؟ 

فــــــــــي   نـــشــــــــــارك  نحـــن 
اللجــان  الخليجــــيـــــــة لتعديــل 
ــا  ــات وتطـــويــرهــــ المواصفــــ
بحيــث تكــون مرشــدة للطاقــة 
كفــاءة  وتعطــي  الكهربائيــة 
فــي  مشــاركة  ولدينــا  أكثــر، 
خــــــــاص  خليجـــــي  مشــروع 
ببطاقــات كفــــــاءات الطاقــة 
علــى الثالجــات بحيــث يذهــب 
المستهـــــلك إلــــــى الســـــــوق 
ــة  ــرى العالمــات الموضوع وي
ومقــــــدار  األجهــــــزة  علــــــى 
ــاول  ــاء ونحـــ توفيرهــا للكهربــــ
بطاقــة  مفهــوم  نبســط  أن 
الموجــــــودة  الطاقــة  كفــاءة 
بحيــث  األجهــــــــــزة  علـــــــــــى 
عندمــا  البســيط  الشــخص 
يتجــــــول فــي الســوق ويـــــــرى 
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تطوير 
المواصفات 
يعادل تطوير 

التشريعات في 
اقتصاديات الدول 

المواصفات 
تغطي جميع 

االجهزة حسب 
القانون 

الكويت من أكثر 
دول الخليج حرصًا 
في تطبيق ترشيد 
الكهرباء والتكييف 

اختبارات القياس 
والمعايرة لها 
أهمية كبيرة 

في عمل إدارة 
المختبرات

تلـــــك المنتجـــــــات وسيعرف 
ــه  أن هــذه البطاقــة أصلــح لــــ
وتـــــوفــــــر تلـــــك المنتجــــات 
بشكــــــل يسهــــــل قراءتـــــــه، 
مبينــًا ان المقتـــــرح عبــارة عــن 
ــودة  ــوم  الموجــــ ــدد النجــــ عـــ
علــى األجهــزة فــي الكويــت، 
أن  يعنــي  عددهــا  زاد  وكلمــا 
ــاز مرشــد للطاقــة  هــذا الجهــــ
الكهربائيــة ويزيــد الكفــاءة مــن 

الطاقــة. ترشــيد  ناحيــة 

هــل هنــاك جهــات حكوميــة 
تــم التنســيق معهــا ؟ 

نعـــــــــــم ، هنـــــــاك تنسيـــــــق 
وتعــاون مــع معهــد الكويــت 
لألبحــــــاث العلميــــــــة ووزارة 
الســيما  والمــاء  الكهربــاء 
فيمــا يتعلــق بأجهــزة التكييــف 
ــة  ــة العامــــ ــا والهيئـــــ وغيرهـــــ
ــي ترأســت  ــي والتــــ للتطبيقــــ
لجنـــــة اإلضــــــــاءة، بالتزامــن 
ــة  ــة العام ــع إصــدار الهيئــــ مـــ
للصناعــة لقــرار منــع اللمبــات 
ــدر  ــي أصــــ ــة والتــــ المتوهجــــ
الســابق  فــي  قــرار  فيهــا 
تســتهلك 100  كانــت  ألنهــا 
لمنــع  توجــه  وهنــاك   ، واط 
ــه الســتخدام  ــات والتوجـــ لمب
لـــمبات الـــLED  التــي تعطــي 
ــاء  ــاءة وتســتهلك كهربـــــ إضـــ
ــا نحــن  ــف هن ــة. وأضيـــ قليلـــ
مشــاركون فــي هــذه اللجــان 
وســنطور هــذه المواصفــات 
والتـــــــي بمنزلــــــة تطــــويــــــر 
تشــريعات، وعندمــا نقــول إن 
المواصفــة تمنــع مــن  هــذه 
الســوق يعنــي أن هــذا المنتــج 
للمنــع  آليــة  وهنــاك  منــع 
وســحب المواصفــة والتأكيــد 

يــذوب  حتــى  ولمــــــدة ســنة 
في السوق وينتهـــي وحالمـــا 
انــه ال توجــــــد بـــــــــه مواصفــة 
ــوح  ــر مسمـــــــ ــه غيــــ ــي أن يعن
ــه الـــبـــــــــالد ،  قانونــا بدخولـــــ
ــة  ــه مواصف ــس لـــــ ــه لي ألنـــــ
ــة الكويــت.   معتمــدة فــي دول
المــــواصفــــــــات  وتطويــــــــر 
ــة، وإذا  ــة تشــريعات فني بمثاب
ــة  ــذه المواصفــــ ــا هـــ سحبنـــــ
يعنـــــي سحبنا هــــذا التشـــــريع  
تدخــل  التــــــي  للمنتجـــــــات 
ــاة  ــة بحيــــــ الدولــة والمرتبطـــــ
أن  نـــــــرى  ونحــــــــن  األفــراد، 
األجهـــــزة يـــــــزداد عددهــــــــــــــا 
ــد  ويخلــق كل يــوم جهــاز جديــ
فالحيــاة  حديــث،  إلكترونـــــي 
تتطــور والمواصفــات تتطــور 

معهــا أيضــًا. 

مــا حجــم المبالــغ التــي ســيتم 
توفيرهــا مــن المشــروع ؟

ــروع  ــق المشـــــ ــد تطبيـــ عنـــــــ
سنوفـر  ونرشد 50 بـــــالمئـــة 
مـــــن استهـــــــالك الكهربــــــــاء 
علــى مراحــل . وبدايــة عند منع 
اللمبــات المتوهجــة ، كانــت 
ــع  ــن أولهــا  منـــــ ــى مرحلتي عل
اللمبــــــات 100 واط  ودخــول 
وهـــــو  واطــًا    60 اللمبــــات 
األمــر الــذي نتــج عنــه توفيــر 
40  بالمئــة مــن قيمــة الطاقة 
الكهربائيــة المســتهلكة علــى 
والتــي  اللمبــات  مســتوى 
بالمئــة   10 تســتهلك  كانــت 
الكلــي  الكهربــاء  حجــم  مــن 
بالكـــويـــــت . وعندمــــــا نوفــــر 
منهــا النصــف كأنــه تــم توفيــر 
50  بالمئــة ومثــال علــى ذلــك 
التكييــف الــذي يســتهلك 75  

بالمئــة مــن الطاقــة الكهربائية 
خاصــة  الكويــت  دولــة  فـــــي 
ولــو  الصيــف،  فصــل  فــــي 
اصدرنــا تشــريعات بــأن تكــون 
أجهــزة التكييــــــف بمعامــــــل 
أعلــى     EER طاقــة  كفــاءة 
بحيــث إنهــا تأخــذ تيــارًا قليــاًل، 
ولــو طورنــا اجهــزة التكييــف 
بحيــث تكــون مرشــدة للطاقــة 
بنســبة معينــة  فإنهــا ســتوفر 
40   بـــــالمئـــة مـــن الطاقــــــة 
ــة  ــن دولـــــ ــة مـــــ المستهـلكــــ
الكويــت وتعطــي المســتهلك 
كميــة تبريــد مـــــــن المفتــرض 

أن تعطيهــا.

هــل تتشــدد الكـــــويت فـــــي 
تطبيــق مواصفــات األجهــزة 

الكهربائيــة؟ 

التشــــريـــــــع والمواصفــــــات 
األجهــــــزة  جميـــــع  تغطــــــي 
رقــم  ولهــا  القانــون  حســب 
محـــــدد ومجــال المواصفــة، 
دول  أشــد  مــــــن  فالكويــت 
الخليــج فــي موضــوع ترشــيد 
حيــث  والتكييــف،  الكهربــاء 
اشترطنــــــا أن يكـــــون معامــل 
كفــاءة الطاقــة عاليــًا بخــالف 
دول الخليـــــــــج ، وعنــــدمـــــــــا 
هــــــــذه  الخليـــــــج  دول  تقــر 
تلــزم  فســوف  االشــتراطات 
بتطويــر  المحليــة  المصانــع 
ــد حجــم  تكييفهــا وهــو مــا يزي
المبــادل الحـــــــراري الخــــــــاص 
بالغــاز وهــو مــا ســيؤدي إلــى 
رفــع التكلفــة عليهــم ، إال أن 
ــق  ــت فــي تطبي تشــدد الكويــ
ــات المطلـــوبـــــــة  المواصفـــــ
ســيكون مــن صالــح الدولــة 
والمواطــن علــى المــدى البعيــد. 
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ملف العدد

هــل هنــاك توجــة لزيــادة عــدد 
ــرات ؟ المختب

ــادة  ــي زيـــ ــب فــــ ــن نرغــــ نحـــــ
المختبــرات ، إال أن زيــادة عــدد 
المختبــرات يحـــــــده المســاحة 
الكهربــاء  فمختبــر  المكانيــة، 
كان عبــــــــارة عــن غرفتيـــــــن، 
ــه  ــا  أن نقسمـــــ واضطـــــررنـــــ
ونتنــازل عــن جــزء منــه إلنشــاء 
والمعاييــرة  القيــاس  مختبــر 

ألهميتــه.
ومــن جانــب آخــر نجــد العينــات 
إلـــــى المختبــــــر  التــي تصــل 
يزيــــــــد  واالستيـــــــراد  كثيــرة 
ومازلنــا فــي نفــس المســاحة 
التــي تقــدم نفــس الخدمــة.

مــــــــا انعكاســـات انضمــــــــام 
المنظمـــــــــة  إلــى  الكويــــــت 

ــرو تقنيــة؟  ــة الكهــــ الدوليـ

دولــة  آخــر  كانــت  الكويــت 
للمنظمــة  انضمــت  خليجيــة 
تصـــــــدر  والتـــــي  الدوليــــــة 

المواصفــات ونحــن نعتمدهــا 
الحقــًا وتعتبـــــر دفعــة قويــة 
ــات  ــور المواصفـــــ ألنهــا تطــــ
وتشــارك فــي اللجــان الدوليــة 
بــأن كل إجراءاتنــا  واالعتــراف 
المقاييـــــــس  حســـــــب  تتــم 
الدوليــة وأن أي نتيجــة تخــرج 
مــن الكويــــــت تكــون معتمدة 
وفــي اعتقــادي أن االنضمــام 

يعــد خطــوة مهمــــــة.
طــرح  الكويــت  تســتطيع  و 

طلباتهــا فــي المواصفـــــــات 
تريــد  دولــة  أي  وأن  الدوليــة، 
إرســال شــحنة منتجــات إلــى 
ــت يجــب عليهــا أن تقــرأ  الكوي
المواصفــــــات الدوليــــــــة وإذا 
ــرط  ــادة تشتــــ ــاك مـــــ كان هن
مواصفــة معينــة لن تســتطيع 
إرســال الشــحنة إن لــم تكــن 
تناســب الكويــت، وهــو األمــر 
الهــام الــذي سيســهل إرســال 
 . جودتهــا  ورفــع  المنتجــات 

وفــي حيــن كانــت المنتجــات 
للمواصفــات  مطابقــة  غيــر 
مــن  شــحنها  تســتطيع  لـــــن 
األســاس فــي بلــد المنشــأ. 

ــا عــن  أهمـيـــــة دقـــــــة  حدثنـــــ
المعــايـــــــرة علـــــى المستــوى 

العــام ؟ 

ــرة  ــة للمعايــــ ــاك أهميـــــ هنــــ
بشــكل كبيــــــر خاصـــــة فــــي 
المجـــــال النفطــــي، ولـــك أن 
المعايــرة  عمليــــــة  تتخيـــــــــل 
عنــــــد  النفــط  بايبــات  فــي 
 ، الناقــالت  فــي  تدفقهــــــا 
خطــأ  هنـــــــــاك  كان  فلـــــو 
بنســبة واحــــــد بالمئـــــة فــي 
معـــدل التدفــق، فكــم برميــل 
ــًا وكلمــا  يمكــن خســارته يومي
كان دقيقــًا فهــو يصــب فــي 

. لحنــا صا
وهنــا أطرح تســاؤاًل لمــاذا يتم 
الخارجيــة  بالــدول  االســتعانة 
وال  المعايــرة  موضــوع  فــي 
ــا رغــم  ــم االســتعانة بخبراتن يت
اشــتراكنا بنفــس المنظمــات 

ــة فــي هــذا المجــال. العامل
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تقارير عالمية

فقدت 35 مليار دوالر في ساعات

خسائر حادة لمستثمري العمالت اإللكترونية 

وأشــار العديــد مــن المحلليــن 
ــى أن مســتثمري العمــالت  إل
ــر  اإللكترونيـــــة فقـــــدوا الكثيـــ
خــــــــالل الفتـــــــرة الماضيـــــة 
ــات رصــدت  ــود بيانــ مــع وجـــ
مكاســب وخسائـــــر أكبــــــر 5 
عمــالت إلكترونيــة مــن حيــث 
ــة الســوقية خــالل أول  القيمــ
4 أشــهر مــن العــام الجــاري.

ووفــــــق األرقـــــــام المتاحــة، 
الرقميــة  العمــالت  واصلــت 
اإللكترونيــــة موجــة الخســائر 
بــدأت مطلــع  التــي  العنيفــة 
العــام الجــاري، فاقــدة نحو 35 
ســاعات،  خــالل  دوالر  مليــار 
البتكويــن فــي  كمــا خســرت 
تعامــالت يــوم واحــد 9  فــي 
 9370 بالغــة  فقــط  المئــة 

للوحــدة.   دوالرًا 

ومنــذ أعلــى صعــود ســجلته 
الــعمــــــــــالت اإللكتـــرونيــــــة 
فــــي الثلـــــث األخيـــــــر مــــــن 
شهـــــــر ديسمبــــــــر الماضــي، 
فقـــــــدت العمـــــالت الرقمية 
ــار  ــة نحــو 227 ملي اإللكترونيــ
دوالر مــــــن قيمتهــا الســوقية 
اإلجماليــة بنســبة تراجــع تقــدر 
بنحـــــــو 31.88 فــــــي المئــــــة 
بعدمـــــــا هــوت مــن مســتوى 
ــة  ــار دوالر فــي نهاي 712 مليـــ
تعــــــامــــــــالت 22 ديسمبـــــر 
الماضــي إلــى نحــو 485 مليــار 

ــي الوقــت الحالــي.  دوالر فـ

وبنهايــــــة تعامــــــالت شهــــــــر 
ينايــر الماضــي ، كانــت عملــة 
»بيتكويــن« قــد فقــدت 44.2 

وصــف العديــد مــن المحلليــن والمالييــن  
ــة  ــة اإللكتروني ــالت الرقمي ــداول العمـ تـــــ
بأنهـــــــا  فقاعـــــــة ستنتهــــــي قريبـــــًا، بعد 
أن جنـــــى العديــــــد مــن المستثمريـــــــن 
مكــــــاســــــب قياسية مـــــن جــــراء خــوض 

ــة االســتثمار بهــا. تجرب

ــع  ــاء الوضـــــ ــام 2018 ، جـــــــ ــي عــــــ وفـــ
بـعـــــض  مختلفــــــة  بصـــــــورة  مغايـــــرا 
هــــــــم  الخاســــــرون  ليكــــــون  الشـــــيء 
العمــالت  بيــــــن مستثمـــري  األكثــريـــــة 
الجهـــــات  محاربــة  وســط  االفتراضيـــة 
الحكوميـــــة تــــداول تلــــك العمــــــــــالت.   

قيمتهــا  مــن  دوالر  مليــار 
نحــو  بلغــت  التــي  الســوقية 
مئتــي مليــار دوالر فــي مطلــع 
2018، لتســجل بذلــك أقــوى 
خســارة شــهرية على اإلطالق.  
وقـــــــــــد  تكبــــــــدت العمــالت 
ــة خســائر تقــدر بنحــو  الرقميـــ
ــا  ــار دوالر بعدمــــــــ 35 مليــــــــ
هــوت قيمتهــا الســوقية مــن 
مســتوى 521.2 مليــار دوالر 
ــار دوالر  ــى نحــو 485.7 ملي إل
فــي الوقــت الحالــي. وتشــهد 
العمــالت اإللكترونيــة خســائر 
حـــــــادة وعنيفــة منــــــذ بدايـــــة 
ــا اتجهــت  ــي بعدم ــام الحال الع
حكومــات الــدول إلــى تشــديد 
القبضــة علــى هــذه الســوق 
فـــــــي محاولــــــــة إلخضاعهـــــا 
ــة بعــد  ــراءات التنظيميـ لإلجـــــ

ارتفاعهــا بمســتويات قياســية 
ــام الماضــي.  خــالل الع

وجــاءت الخســائر بدعم التراجع 
العنيـــــف لعملــة "بيتكويــن" 
التــــي تعــــــد األكثــــــر قـــــــوة 
وانتشــارًا فــي ســوق العمالت 
الرقميــة اإللكترونيــة، والتــي 
هـــــــوت دون مستـــــــوى 10 
الســاعات  خــالل  آالف دوالر 
الماضيـــــــة، وهبطــت قيمــة 
عملــة »بيتكويــن« بأكثــر مــن 
5.4 فــــــي المئـــــــة لتتراجــــع 
إلــى مستــــــوى 9543 دوالرا 
فــي الوقــت الحالـــــي بقيمــة 
ســوقية تبلــغ نحـــو 162.419 

مليــار دوالر.

227 ملياًرا فقدتها العمالت اإللكترونية من قيمتها السوقية
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يعــد مصنــع “بيئتنــا لمعالجــة النفايــات المنزليــة” التابــع لمجموعــة العرفــج، أحــدث مصنــع لتدويــر النفايــات 
فــي دولــة الكويــت ومنطقــة الشــرق األوســط؛ حيــث يضــم أضخــم خــط إنتــاج فــي المنطقــة إلعــادة تدويــر 

مادتــي البولــي إيثيليــن، والبولــي بروبوليــن، بطاقــة إنتاجيــة تصــل إلــى 12 ألــف طــن ســنويًا.

د بأحــدث المعــدات  ويقــول ســعود العرفــج رئيــس مجلــس إدارة مجموعــة العرفــج: إن مصنــع “بيئتنــا” قــد ُزوِّ
األوروبيــة وبمواصفــات عالميــة مــن حيــث اســتهالك الطاقــة الكهربائيــة والميــاه، مؤكــدًا أنــه ومــن منطلــق 
حــرص الشــركة علــى البيئــة قامــت بتزويــد خــط اإلنتــاج بمحطــة لتكريــر الميــاه مخصصــة كليــًا لحاجــة المصنع، 

وذلــك كلــه بهــدف المحافظــة علــى مــوارد الدولــة الطبيعيــة مــن الميــاه.

وأشــار إلــى أن مجموعــة العرفــج كانــت قــد نجحــت باالســتحواذ علــى شــركة “بيئتنــا”، ومــن ثــم إضافــة خــط 
إنتــاج إلعــادة تدويــر النفايــات البالســتيكية.

مصنع “بيئتنا لمعالجة النفايات المنزلية” 
أحدث مصنع بالكويت والشرق األوسط

يقع على مساحة 100 ألف متر مربع وطاقته اإلنتاجية 12 ألف طن سنويًا

خاص - الصناعة والتنمية :
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مزود بأحدث 
المعدات العالمية 

في استهالك 
الطاقة الكهربائية 

والمياه 

إنشاء المصنع 
بناء على دراسات 

جدوى عالمية 

إنشاء خط إنتاج 
متكامل إلعادة 
تدوير النفايات 

الورقية 

االستحواذ على 
شركة “بيئتنا” 

وإضافة خط 
إلعادة تدوير 

النفايات 

دراسات بيئية

أن  علــى  العرفــج  أكــد  وقــد 
مجموعتــه المتخصصــة فــي 
ــت  ــات كان ــر النفاي مجــال تدوي
جــدوى  دراســة  أعــَدت  قــد 
اقتصاديــة مــن خــالل مكاتــب 
دراســة بيئيــة معتمــدة عالميــا 
قبــل اتخــــــاذ قـــــــرار إنشـــــــاء 
مصنــع لتدويــــــر البالســتيك 
ــرز وكبــــــس  المنزلـــــــي، وفــــــ
النفايــــــات الورقيـــــــة، الفتـــــًا 
ــوعة  ــواذ المجمــ ــى استحـــــــ إل
ــة إلدارة  ــى الشــركة الوطني عل
النفايــات )شــركـــة مســاهمة 
كويتيــة مقفلــة( عــام 2014، 
ــر اســمها  ــم تغييـــ ــن ثـــــ ومـــــ
إلــى شركـــــــة بيئتنــــا لمعالجــة 
النفايــــــــــات بسنـــــــة 2015، 
بنشــاط إعـــــادة تدويـــــــر كــــــل 
الصلبــة،  المنزليــة  النفايــات 
ــا  ــدى شــركة بيئتن ــأن ل علمــًا ب
ــة  ــل الهيئ حــق انتفــاع مــن قب
العامــة للصناعــة علــى أرض 
مســاحتها  100.000م² فــى 

جنــوب أمغــرة.

خطوط اإلنتاج

ويضــم مصنــع “بيئتنــا” عــددا 
مــن خطوط اإلنتاج، من بينها 
خــط لفــرز النفايــات المنزليــة 
ماكينــة   2 وعـــــدد  الصلبــة 
الورقيــة  النفايــــــات  كبــس 
المفــروزة، وكبــس النفايــات 
ــى  البالســتيكية  المفــروزة، إل
جانــب مصنــع متكامــل إلعادة 
المنزليــة  النفايــــــات  تدويــر 
البالســتيكية فى مــادة البولي 
بروبيليــن،  والبولــي  إيثليــن 
يتضمــن خطــا كامــال لتقطيــع 
وماكينــة  المادتيــن  وغســل 
البالســتيكية  المــادة  إلذابــة 
للحصــــــــول علــى حبيبـــــــات 
حاضـــــــرة للتصديــــــر بطاقــة 
إلــى1000   تصــل  إنتاجيــة 
طــن شــهريًا، علمــًا بــأن خــط 
ــر البولــي  ــاج إلعــادة تدوي اإلنت
إيثليــن والبولــي بروبيليــن هــو 
بالمنطقــة  إنتــاج  خــط  أكبــر 

حاليــًا.

معالجة المياه الملوثة

ــة  ــت إدارة مجموعـــــ وحرصــــــ
إنشــاء محطــة  العرفــج علــى 
الميــاه  لمعالجــة  متكاملــة 
الملوثــة الناتجــة عــن عمليــة 
التشــغيل بطاقــة تصــل إلــى 
الميــاه  مــن   ³ معالجــة 60م 
فــى الســاعة، وذلــك حفاظــًا 
الطبيعيــــة  المـــــــوارد  علــى 
حيــث  الكويــــــــت؛  لـــدولـــــــة 
خــالل  مــن  المصنــع  حقــق 
ذاتيــًا  اكتفــاًء  المحطــة  تلــك 

الميــاه. مــن  الحتياجــه 

خطط مستقبلية

وحــول الخطــط المســتقبلية 
إن  العرفــج:  قــال  للشــركة 
حاليــًا  تعكــف  بيئتنــا  شــركة 
جــدوى  دراســة  إعــداد  علــى 
خــط  إلضافــة  اقتصاديــة 
مــادة  لمعالجــة  جديــد  إنتــاج 
 ، البالســتيكية   PETالــــــــــ
مــع  بالتــوازى  تقــوم  كمــا 
جــدوى  دراســة  بإعــداد  ذلــك 
لدراســة  أخــرى  اقتصاديــة 
لصناعــة  مصنــع  إنشــاء 
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مــن  البالســتيكية  األكيــاس 
مــادة البولــي إيثيليــن تشــمل 
ــاس  ــق ونفــخ األكي ــة بث ماكين
بمختلــــــــف  البالستيكــــيــــــة 
أحجامهــا حســـــــب احتياجــات 
خاصــة  المحليــة،  األســواق 
بتصنيــع  حاليــًا  تقــوم  أنهــا 
المــادة األوليــة مــن حبيبــات 
البولــي إيثيليــن بشــكل دوري.

شــركة  إدارة  تقــوم  وكذلــك 
لدراســة  باإلعـــــــداد  بيئتنــــــــا 
إنتــاج  خــط  إنشــاء  تشــمل 
تدويــر  إلعــــــــادة  متكامــــــــل 
النفايــات الورقيــة من الكرتون 
  Flutingالـــــــــــ ورق  إلنتــاج 
ــاد  ــي يع والــــــــــــ Testliner الت
علــب  لتصنيــع  اســتعمالها 
األحجــام  متعـــــددة  الكرتــون 
ــوق  ــة تفــــــ ــة إنتاجيـــــ بطاقـــــــ
100,000 طــــــن سنويــــــــــا، 
اســتكمال  بهــدف  وذلــك 
بهــذا  الخاصــة  التدويــر  دورة 

المــواد  إن  بحيــث  المنتــج؛ 
األوليــة لهــذا المنتــج متوافــرة 
الشــركة  مصنــع  فــي  حاليــًا 
األخــرى  والمصانــع  الحالــي  

الزميلــة.

معدات أوروبية

كل  أن  العرفـــــج   ويــــؤكــــــد 
اآلالت والمعــدات الموجــودة 
تمثــل  والتـــي  بالمصنــع، 
أجزائــه  بــكل  اإلنتــاج  خــط 
تــم  أوروبيــة  معــدات  هــي 
اســتيرادها مــن الخــارج ضمــن 
وحديثــة  عالميــة  مواصفــات 
المصــــــــانع  بأفضــل  تقــارن 
إلــى  مشيــــــرا   ، العالميـــــــة 
والمعــدات  اآلالت  كل  أن 
تشــمل أحــدث لوحــات تحكــم 
الــدورة  تظهـــــــر  الكترونيــــــــة 
إلكترونيــًا،  باإلنتــاج  الخاصــة 
أفــراد  قبــل  مـــــــن  وتـــــــدار 
معدوديــن، ولــدى المعــدات 
عبـــــــر  التواصــــــل  إمكانيـــــــة 

الشــبكة العنكبوتيــة إلصــالح 
أي أعطــال قــد تنتــج عــن بعــد.

شهادات الجودة

بنظــم  يتعلــق  فيمــا  أمــا 
الشــركة  إن  فقــال:  الجــودة، 
وإيمانــًا منهــا بضــرورة اتبــاع 
والفنيــة  اإلداريــة  النظــم  كل 
العالميــة، قامــت بالحصــول 
علـــــــى شهـــــادة اآليــزو فــي 
فــي  قياســية  زمنيــة  فتــرة 
تخصصـــــــــات إدارة األمـــــــن 

والجـــــــــودة. والســالمة 

الكوادر الوطنية

وإيمانــًا  أخــرى،  جهــة  ومــن 
ــي، فقــد  ــا بدورهــا الوطن منه
مجموعتــه  أن  العرفــج  أكــد 
الشــركات  بجميــع  ممثلــة 
التابعــة بمــا فيهــا شــركة بيئتنا 
ــى  ــى االعتمــاد عل حرصــت عل
ــف  ــة وتوظي الســواعد الوطني
حســب  الكويتيــة  الكفــاءات 

تصدير طاقة 
إنتاجية تصل إلى 
1000 طن شهريًا 

معالجة 60 م³ من 
المياه في الساعة 

للحفاظ على 
الموارد الطبيعية
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التخصصـــــــات المتاحــة فــى 
مجــــال الصناعــة.

فخــره  عــن  العرفــج  وأعــرب 
التـــــــي  الكويتيــة  بالســواعد 
فــي  بدورهــــــــا  ساهمــــــت 
الوصــــــــول إلى المستـــــويات 
التــي  الجــــــودة  مــن  الحاليــة 
ــزام مجموعــة العرفــج  ــرز الت تب
بالمساهمــــــة فـــــي تقـــــــدم 
ــًا  ــه صديقـــــ المجتمــع وجعلــــ
للبيئــة، وفــي خلـــــــق أجيــال 
الدولــة  تقــــدم  فــي  تســاهم 
حضاريــًا ليكونـــــــوا مفخــــــــرة 
المحافــل. كل  فــي  للكويــت 

التوعية والتثقيف
إلــى أن مــن أهــداف  ولفــت 
العرفــج  مجموعــة  شــركة 
فــى  االســتثمار  القابضــة،  
جانب المســؤولية االجتماعية 
عــن  المواطنيــن  لتثقيــف 

ضرورة فــرز النفايات وترحيلها 
إلــى مصانــع المعالجــة حفاظــًا 
علــى البيئــة، مشــيرًا إلــى أنــه، 
ــق أنشــأت  ومــن هــذا المنطل
شــركة بيئتنــا قاعــة محاضــرات 
مجهــــزة بأحــــــــدث الوســــــائل 
التعليميــــة والمعلوماتـيــــــة، 
وبرامــــــج فيديــــــو  وثائقيـــــــة 
ــت  ــا  قامــــ ــة، كمـــــ تعليميــــــ
كذلــك بتوظيــف فريــق مــن 
المحاضريـــــــن المختصيــــــــن 
الشــأن؛ حيــــــث تقــوم  بهــذا 
شــركة بيئتنــا بدعــوة طــالب 
المــدارس وموظفــي شــركات 
وهيئــــــــات داخـــــــل الكويــت 
لتعريفهـــــم بفوائـــــــــد التدويــر 
للبيئــة، وطـــــــــرق معالجــــــــة 
ــات المنزليــة، ومــن ثــم  النفاي
أخذهــم بزيــارة ميدانيــة لخــط 
ــق النظــري مــع  ــاج لتطاب اإلنت

التطبيقــي.

األمن والسالمة

شــركة  حــرص  إطــار  وفــي 
بيئتنــا علــى ســالمة موظفيهــا 
المصنــع  مرتــادي  وســالمة 
أوضــح  فقــد  مــن ضيــوف، 
العرفــج أن الشــركة  طــورت 
نظمـــــــًا متعـــــــددة وكتيبــات 
ــة  ــى سالمــــــ للمحافظــة علــــ
تدريبهـــــــــم  وثــــــــم  األفــراد، 
بإيجــاز علــى نقــاط الســالمة 
دخولهــــــــم  قبــــــــل  المتبعــة 
مناطــق التشــغيل، كمــا تــم 
تجهيــز المصنــع بنظــام إطفــاء 
متكامــــــل ضمــــــن المعاييــر 
الهيئــة  وقــرارات  العالميـــــــة 
ويتــم  لإلطفــــــــــاء،  العامــة 
عمــل تمريــن إطفــاء لجميــع 

دوريــة. بصفــة  الموظفيــن 

تطور مستمر

إن بقولــه:  العرفــج   واختتــم 
القابضــة العرفــج   مجموعــة 
 التــي ابتــدأت مشــوارها فــي
 مؤسســة الفــرد الواحــد مــن
 قبــل نصــف قــرن، تطــورت
 فــي مجــاالت النظافــة وإدارة
ومعالجتهــا، النفايــات   نقــل 
 وكذلــك إعــادة تدويــر النفايــات
 المنزليــة الصلبــــــــة بفضــــــــل
التــي الوطنيـــــــة   كوادرهــا 
 عملــت بشــكل دؤوب منــــــــذ
هــذا. يومنــا  وحتــى  نشــأتها 
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المـــــــــــرأة  لــــــــدور  وتأكيــــــدًا 
علــــــــى  الكويتيــة وقدرتهـــــــا 
الفنانــــة  تمكنـــــــت  العطــاء، 
الموهوبـــــة حـــــــوراء مقصيــد 
مطــورة وباحثـــــــة ومهتمــــــة  
وطباعــة  تكنولوجيــا  بمجــال 
 3D Design ــاد ــة األبعـــ ثالثي
الطباعــة  وهــــــــذه   Printing
زالـــت غيــــــر معروفـــــة  مــــــا 
للكثيــر حاليــًا؛ وتعتبــــــر هــذه 
النوعيــة مــن الطابعــات مــن 
المقاييـــس الصغيــرة التــي ال 
تزيــد حجمهـــــا علــى 50 ســم 
بالعــرض و40 ســــم بالطــول، 
ويختلـــــــف سعـــــــر الطابعــــــة 

المبـــــــادرات  هــي واحـــدة مــــــن 
الفــــن  المبدعـــــــــات، عشقـــــــت 
التشكيلــــي والجرافيـــــك ديزايـــــن 
منـــــذ  الهندســـــــي  والتصنيــــــــع 
ــت لهــا طموحــًا  صغرهــا، ورسمـــ
ــزة،  ــًا فــي أن تكــون متمي واضحــــ
وجعلــت المستحيـــــــل ممكنـــــــا، 
واستطاعــــــت أن تطــــــور نفسهــــا 
ــت  ــي تحول ــة الت وأفكارهــا العلمي
ــودة  ــة الجـــ ــات عاليـــــ إلــى منتجـــــ
ــه تحــدٍّ  ــك أنـــ ــان، وال شــــ واإلتقــ

ومخاطــرة. 

بطبيعــة عملهــا والمــواد التــي 
ستســتخدم فيهــا، فتكلفتهــا 
الباهظــة ومــادة البالســتيك 
ــا األغــراض  التــي تصنــع منهــ
المــراد تصنيعهـــــــا جعلتهــــــا 
متوافــرة فقــــــط لـــــدى فئــة 
قليلــــــة مــن األفــراد خاصــة 

المطوريــن. 

 وتعتقــــد مقصيــــد أن نجــاح 
علـــى  يتوقــف  مشــروع  أي 
امتــالك صاحبـــــه 5 عوامــل 
رئيســة هــي  الثقــة بالنفــس، 
التنفيــــــذ،  علــــــى  واإلصــرار 
والتفــاؤل، وعـــــــــدم مقارنــة 
الغيـــــر،  مــــع  شخصيتــــــك 

ــن مــن  ــل المحبطيـــــ وتجاهـــــ
حولــك.

وبعــد االنتهــاء مــن الدراســة 
بــدأت فـــــــي بلــــــورة فكـــــرة 
المشــروع التــي كانــت جديــدة 
الكويتــــــي،  الســــــــوق  علــى 
طلــب  هنــاك  كان  وأيضـــــــًا 
علــى المنتجــــــات الخاصــــــــة 
بالمشــروع  وفــي اعتقــادي أن 
الســوق ال يــزال بحاجــة إلــى 
ــوع مــن المشــروعات  هــذا الن
وعــن أبــرز المعوقــات تقــول 
ال توجـــــــد معوقــــــات كثيــرة، 
غاليــــــة  اإليجــــــــارات  لكــن 
جــدًا، والمكاتــب محـــــــــدودة 

ورش  توجــد  وال  المســاحة، 
فنيــة جاهــزة لطباعــة ثالثيــة 
األبعــاد 3D   والشــيء اآلخــر 
نــدرة مــواد وخامــات التصنيــع 

الموجــودة فــي الســوق.

ــة  ــت "الصناعــــ ــد التقـــــــ وقـــ
والتنميــة" الشــريك التنفيــذي 
 INDSOPH فـــــــــي مركـــــــــز
حــوراء مقصيــد وحاورتهــا عــن 
وكيــف  مشــروعها،  أهميــة 
نجــاح  عناصــر  ومــا  بــدأت، 
نصائحهــا  وأهــم  مشــروعها، 
للشــباب الراغــب فــي دخــول 
هــذا النــوع مــن المشــروعات. 

مؤهالتها العلمية والموهبة واحتياجات السوق وراء اختيارها للمشروع 

    حوراء مقصيد : التصميم والتصنيع

والحفر على الليزر جعل المستحيل ممكنًا

خاص - الصناعة والتنمية :
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الطابعات ثالثية 
األبعاد عنصر 

أساسي في تنفيذ 
األفكار 

السيراميك 
والخشب 

والبالستيك من 
أهم المواد

السوق الكويتي 
بحاجة لهذا النوع 
من المشروعات 

والطلب عليه 
متزايد 

الثقة بالنفس 
واإليمان بالفكرة 
من أهم عوامل 
نجاح المشروع 

علــى  التعــرف  نــود   ، بدايــة 
أســباب اختيــارك للمشــروع ؟ 

تنفيــذي  كشريــــــــك  أعمـــــل 
 INDSOPH فــــــــــي مركـــــــــز
الجرافيــك  فــي  المتخصــص 
علــــــــــى  والحفـــــــر  ديزايــــــن 
البالســتيك والجلــد والذهــب، 
المؤهــالت  انعكســت  وقــد 
العلميــة التــي حصلــت عليهــا، 
وكذلــك شــغفي بهــذا النــوع 
األفــكار  علــى  العمــــــل  مــن 
وتأســيس  بتكويــن  الخاصــة 
المشــروع، فأنــا حاصلــة علــى 
التربيــة  كليــة  بكالوريــوس 
تربيــة  تخصــص  األساســية 
فنيــة عــام 2006 وماجســتير 
روشستــــــــر  جامعـــــة  مـــــــن 
أمريكــــــا  نيويـــــــــــورك مــــــن 
تخصــص التصميــم الصناعي 
ــي أقــوم  ــام 2013. كمــا أنن ع
فــي  تدريبيــة  دورات  بإعطــاء 
ــاح األحمــد  ــز الشــيخ صب مرك

الجابــر للموهبــة واإلبــداع فــي 
طباعــة ثالثيــة اإلبــداع.

نشــاط  طبيعــة  عــن  حدثينــا 
الخــاص؟ مشــروعك 

ــع  ــم وتصنيـــــ أقــوم بتصميــــ
علــى  بالليـــــــــــزر  والحفــــــــــر 
منــي  المطلوبــة  المنتجــات 
خاصــة  برامــج  طريــق  عــن 
 Rhino,  Solidworks, مثــل
 Illstrator and Photoshop
 3d طابعــة علــــــى  وأطبعهــا 
printing  التــي تشــبه إلــى حــد 
الورقيــة خارجيــًا  الطابعــة  مــا 
فقــط، إال أن هــذه الطابعــات 
كونهــا  مذهــاًل؛  شــيئًا  تعــد 
ممكنــا  المستحيـــــــل  تجعــل 
تــراه  لمـــــــــا  مصــدق  وغيــر 
وتلمســه بأصابعــك، خاصــة 
ألول  أشــياء  تصنيعهــا  بعــد 
وهــي  بعينــك،  تراهــا  مــرة 
ــاء  ــر مــن األشيـــــ ــع الكثي تصن

النســائية  كاالكسســــوارات 
مثــل األســورة أو خواتــم ذهب 
أو كافــرات الموبايــالت الذكية 
والميــداليـــــــــات  واألكـــــواب 
وبمختلـــــــــف  والشعـــــــارات 
األشكـــــــال واألنــــــواع وفــي 
دقائــق معــدودة، األمــر الذــــي 
ــي بــأن حياتنــا ســتتحول  يوحــــ
إلــى طابعــة كبيــرة تتمثــل فــي 
المنتجــات  معظــم  طباعــة 
التــــــي نستخدمــــها  اليوميــة 
بشــكل يومــي فــي حياتنــا. 

حدثينــا عــــــن كيفيــــــة عمــل 
 ،3D الطابعــة ثالثيــة األبعــاد
ومــا المــواد المســتخدمة فــي 

التصنيــع؟

تعتمـــــــد الطباعـــــــة ثالثيــــــة 
األبعــاد 3D  فــي عملهــا علــى 
ــاء أجــزاء المنتــج المطلــوب  بن
إضافــة  طريــق  عــن  طباعتــه 
فــوق  الدقيقــة  الطبقــات 
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يتــم  حتــى  البعــض  بعضهــا 
ــه  تشــكيل المنتــج فــي صورت
النهائيــــــة، وذلـــــــك بالتأكيــد 
بعــد رســمه علــى الكمبيوتــر 
يســمى  مــا  أو   ،3D بصيغــة
األبعــاد،  ثالثيــة  بالرســوم 
باســتخدام  الطباعــة  وتتــم 
مــواد مختلفــة، ويحــدد عــدد 
لنــوع  طبقــًا  المـــــواد  هــذه 
وتطورهــا،  وقوتهــا  الطابعــة 
الطابعــة  تطبــع  أن  ويمكــن 
لمجســـــــم  األبعــــــاد  ثالثيــة 
األولــى  مادتيـــــن  باســتخدام 
الجســم،  لطباعــة  تكــون 
هشــة  مــادة  تكــون  والثانيــة 
لطباعــة األجــزاء الفارغــة فــي 
ذلــك  مــن  يتــم  المجســم 
إتمــام  بعــد  منــه  تنظيفهــا 
والمــواد  الطباعــة،  عمليــة 

المســتخدمة هي الســيراميك 
الـسنديـــــــانــــي  والخشــــــــب 
والبــــــالستيـــك  واألكريليـــك 
والجلــــد الطبيعـــــي والفضــة 
إلــى  باإلضافــة  والنحــــــاس، 

الذهــب.

ما  مراحل طباعة 3D  ؟

 تتمثل مراحل طباعة 3D في: 
التصميــم   ،Sketch الرســم 
 3D modeling بالكمبيوتــر 
 ،Solidworks برنامــج  فــي 
تحويــل التصميــم إلــى صيغــة 
علــى  التصميــم  نقــل   ،STL
 3D printer برنامــج الطابعــة
وتعديــل  التصميــم  لتنفيــذ 
اإلعــدادات، اختيــار المــادة فــي 
 Plastic PLA :الطابعــة، مثــاًل
وتنفيــذ  الطابعــة  تشــغيل  و 

الطابعــــــــة  فــي  التصميــــــم 
ثالثيــة األبعــاد.

هــل ســبق لــك العمــل فــي 
أو  حكوميــة  مؤسســة  أي 

خــاص؟ قطــاع 

فــي  معيــدة  حاليــًا  أعمــل 
جامعــة  فــي  العمــارة  كليــة 
لغايــة  منـــــذ 2007  الكويــت 
اآلن؛ حيــث أدّرس الجرافيــك 
ديزايــن وتصميــم المنتجــات 
والمجوهــرات وتحويلهــا إلــى 
ــق  ــن طري ــة ع ــة الطباع الطباع
األبعــاد  ثالثيــة   3D طابعــة 

بالليــزر. وحفــر 

مــا  صفات صاحب المشــروع 
الناجح ؟

نجـــــــاح  أن  اعتقـــــــــادي  فــي 

المشــروع يحتــاج إلــى التحلــي 
بخمســة أمــور رئيســة هــي : 
الثقــة بالنفــس، اإلصــرار علــى 
يــوم،  كل  التفــاؤل  التنفيــذ، 
عــدم مقارنــة ذاتــك مــع أحــد، 
مــن  المحبطيــن  وتجاهــل 

حولــك .

كيــف بــدأت خطــوات إقامــة 
فكــرة  وراء  ومــن  المشــروع  

تأسيســه؟

بــــــــدأت مشـــــروعي كهوايــة 
بــــــالفطـــــــــــرة، وتوافـــــــــــرت 
المناسبـــــــة  الظــــــروف  لــي 
لالســتمرارية. وبعــد االنتهــاء 
ــدأت خطــوات  مــن الدراســة ب
تأســيس المشــروع ، كمــا أن 
علــى  جديــدة  كانــت  الفكــرة 
الســوق الكويتــي، وأيضــًا كان 

ال مانع من اللجوء 
للصندوق الوطني 
أو محفظة البنك 

الصناعي 

اإليجارات 
المرتفعة وندرة 

المواد الخام من 
بين معوقات 

المشروع 
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هنــاك طلــب علــى المنتجــات 
الخاصــة بالمشــــــروع،  وفــــي 
اليــزال  الســوق  أن  اعتقــادي 
النــوع مــن  إلــى هــذا  بحاجــة 
ــى  ــم عل ــات القائــــ المشروعــــ
داخــل  والتصميــم  التصنيــع 
إرســــــال  وليــــــس  الكويــت، 
خـــــارج  للتصنيـــــــع  المــواد 

الكويــت.

المعوقــــــــات  هـــــــــي  مــــــــا 
والمشــاكل التــي واجهتــك ؟

ــرة،  ــات كثيـــ ال توجــد معوقــــ
ــة  ــارات غاليــــــــ ــن اإليجــــــ لكــــ
محـــــــدودة  والمكاتــب  جــدًا 
المســاحة، وال توجــــــد ورش 
فنيــة جاهــزة لطباعــة ثالثيــة 
األبعــاد 3D   والشــيء اآلخــر 
نــدرة مــواد وخامــات التصنيــع 

الموجــودة فــي الســوق.

هــل لمســت التشــجيع ؟ ومــا 
الدعــم الــذي حصلــت عليــه ؟  

الـــــحمـــــد للـــــــه التشجيـــــــع 
لمســته مــــــن العائلـــــه أواًل، 
وســاعدوني  بجانبــي  وقفــوا 
ــدة شــــــــدت  خصوصــًا الوالـــــ
علــى  وشــجعتني  أزري،  مــن 
الخــوف  وعــدم  االســتمرارية 
مـــــن المستقبــــــل، وكذلــك 
الوالــد كان لــه األثــر األكبــر في 
التـــجارية،  الرخــص  اســتخراج 
ومساعدتـــــي ماديــــــــــًا لكــي 
أتمكــــن مــــن االستمــــرار فــي 
بدايــة المشــروع. وكذلك إدارة 
الجامعــة فــي أميــركا دعمونــي 
إلقامــة معــرض فنــي إلتاحــة 

عــرض منتجاتــي.

من أين تستقي أفكارك؟ 

أســتقي األفــكار دائمــًا ممــن 

حولــي مــن البيئــة المحيطــة 
بنــا، أي حياتــي الخاصــة ومــا 
يــدور بهــا مــن أحــداث يوميــة، 
وكذلــك الكتــب والموســيقى 
التــي تعطينــي اإللهــام بشــكل 
االختــالط  أن  كمــا  أفضــل، 
اإليجابييــــــــن  باألشخــــــــاص 
يـــــؤثـــــرون فـــــي أفكـــــــــارك 
ــولين  وســلوكياتك، وستتحــــــ
إلــى شــخص إيجابــي ومبــدع 

بشــكل ال شــعوري.

ــى  ــم فــي اللجــوء إل هــل فكرت
ــي  محفظــة البنـــــــك الصناعـــ
المشــاريع  أصحــاب  لدعــم 

؟   والمتوســطة  الصغيــرة 

حكوميــة،  موظفــة  اآلن  أنــا 
ــاون  ــع التع ومســتقباًل ال يمن
معهــم، واللجــوء ألي محفظة 
الصنــدوق  حتــى  أو  صناعيــة 
المشــاريع  لتنميــة  الوطنــي 
المتوســـطــــــة والصغيــــــــــرة 
ــة  ــار الخاصــــــ ــر األفكـــــ لتطوي

بالمشــروع والتوســع بــه. 

ــن أهــم مشــاركاتك  ــا ع حدثين
داخــل الكويــت وخارجهــا ؟

الكويــت،  مســتوى  علــى 
 The معــرض  فــي  شــاركت 
مجلــة  رعايــة  تحــت   Maker
Select  فـــــي مجمـــــع تجــاري 
فــي الشــويخ الصناعيــة، وفي 
الخــارج شــاركت فــي معــارض 
فنيــة داخــل جامعــة روشســتر 
أجـــريـــــت  حيــــــث  نيويــورك؛ 
منافســة بيــن طــالب الجامعة 
للمنتجــــــات والتصميمــــــات 
وذلــك  بهــا،  يقومــون  التــي 
 2011 مــن   الفتــرة  خــالل 

 .2013 وحتــى 

ــك المســتقبلية،  مــا طموحات
ومـــــــا  هـــــــي نظرتـــــــــــــــــك 

؟  المســتقبلية 

أم  الحاجــة  بمقولــة  أؤمــن 
ألن  أطمــــــح  لــذا  االختــراع؛ 
ــة  ــة فني ــي ورشـــــ ــون لــــ يكــــــ
يقتنيهـــــــا  وأن  لمنتجاتــــــــــي 
مصنــع  أو  الكويــت،  ســواح 
للتصنيــع والتصميــم بطباعــة 
ثالثيــة األبعــاد بكميــات كبيــرة 

الكويــت. خــارج  والتصديــر 

ــن الشــباب  ــرًا هــل تنصحي أخي
بدخــول مجــال إدارة المشــاريع 

الخاصــة؟ 

نعــم أنصــح الشــباب الكويتــي 
والتخطيــط  الجــدي  بالتفكيــر 
مشــــــاريعهــــــــم  إليجـــــــــــــاد 
ألن  الخاصــة؛  المســتقبلية 
الفـــــرص  األن متوافــرة لهــم 
هــذه  فمثــل  كبيــر،  بشــكل 
الفــرص لــم تكــن متوافــرة لنــا 

فــي الســابق. كمــا أنصحهــم 
علــــــــى  واالطــالع  بالقــراءة 
الكتــب التــي تنشــــر حــــــــول 
حيـــــاة العظمـــاء وتجاربهــــــم 
ــال،  ــاة وإدارة األعمـــــ بالحيــــــــ
ــاء  ــار فــي بن ــف نجــح التج وكي
حياتهمــــــــ العمليــــــة.  وفــــــي 
اعتقــادي أن الشــخص الناجــح 
رفــع  مــن  يتمكــن  مــن  هــو 
واالختــالط  المعنويــة  الــروح 
بـاألشخـــــــاص اإليجابييـــــــن؛ 
ألنهــم ســيؤثرون فــي األفــكار 
الخاصــــــــــة  والسلوكيـــــــــات 
واالبتــعــــــــاد  بــالمشــــــــروع، 
ــة،  ــات المحبطــ ــن الكلمـــــ عـــ
علــى  مــا ســينعكس  وهــــــو 
نجاحــات الراغبيــن فــي تكويــن 
فــي  الخاصــة  مشــروعاتهم 

المختلفــة.  المجــاالت 
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كثيــر مــن التجــارب العالميــة لــرواد  األعمــال والمســتثمرين تحمــل بيــن طياتهــا الكثيــر مــن اآلمــال واآلالم 
الممزوجــة بالتحــدي والنجاحــات، والتــي تمكنــت مــن هزيمــة الصعــاب وتفوقــت عليهــا، بــل كانــت مثــااًل 

عالميــًا وإقليميــًا يحتــذى. 

وتبحــر بكــم "الصناعــة والتنميــة" فــي قصــص هــؤالء الــرواد للتعــرف عليهــا، واالســتفادة منهــا للمبادريــن 
مــن أصحــاب المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة، وكذلــك المســتثمرين الراغبيــن فــي تحقيــق طموحاتهــم 

ونجاحاتهــم مــن أبنــاء الكويــت فــي المجــاالت المختلفــة. 

ويعــد كارلــوس ســليم الحلــو المكســيكي الجنســية واللبنانــي األصــل مــن بيــن تلــك القصــص، فهــو مــن 
مــن مواليــد 28  ينايــر عــام  1940، وقــدرت  ثروتــه بحســب مجلــة »فوربــس« بنحــو 77.1 مليــار دوالر، 

وُيعتبــر ثالــث أغنــى رجــل فــي العالــم.

ل الهواء إلى ذهب بدأ بدكان صغير .. ثم حوَّ
رجل األعمال المكسيكي كارلوس سليم الحلو

خاص - الصناعة والتنمية :
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ل الهواء إلى ذهب ثروته بحسب بدأ بدكان صغير .. ثم حوَّ
مجلة »فوربس« 

بلغت 77.1 مليار 
دوالر 

40 مليون دوالر 
عندما كان عمره 

26 عامًا 

امتلك المال 
في العاشرة من 
بيع المشروبات 

والوجبات الخفيفة 
ألفراد أسرته 

أسس الحلو شركة 
عقارات وعمل 
سمساًرا في 

بورصة المكسيك 

تمكن خالل سنوات 
من إدارة أكبر شركة 

للهواتف الخلوية 
في أمريكا الالتينية 

 نشأته 

 هاجــر والــده  "جوليــان ســليم 
حــداد"، إلــى مدينــة مكســيكو 
عــام 1902 هربــًا مــن تجنيــد 
ــن وفــي عــام 1911  العثمانيي
فتــــــح محـــــــال باســـــم )نجمة 
لينــدا  مــــــن  وتــزوج  الشــرق 
الحلــو ابنــة أحـــــــد اللبنانييــــــــن 
ــاء التــــــي اشتـهـــــــرت  األغنيـــــ
بإنشــائها أول صحيفــة لبنانيــة 
منهــا  رزق  المكســيك،  فــي 
بســتة أطفــال، وكان كارلــوس 
ــدأ  ــل الخامــس، ب ــو الطف الحل
كارلـــــــوس بمســـاعدة والــده 
منــذ ســن الثامنــة حتــى وفــاة 

والــده عــام 1952.  

وقــد درس كارلــوس الهندســة 
الوطنيــــــــة  الجامعـــــــة  فــي 
المكســيك،  المســتقلة فــي 
 1961 عــام  دراســته  وأكمــل 

وفــــي  كمهنــــــدس،  وتخــرج 
والعشــرين  السادســـــة  ســن 
مليــون   40 بـــ  ثروتــه  قــدرت 

دوالر. 

 تجارته 

تلقـــــى دروســه األولــى فــي 
جوليــان  والــده  مــن  التجــارة 
مهاجــر  وهــو  حــداد،  ســليم 
لبنانــي وصــل إلــى المكســيك 
فــي مطلــع القــرن العشــرين، 
ــح متجــرا باســم "نجمــة  وافتت
ــارات  ــرى عقـــ الشــرق" واشتــــ
بأســعار رخيصــة أثنــاء الثــورة 

. لمكســيكية ا

كان  أن  منــذ  جيوبــه  وكانــت 
فــي العاشــرة مــــــن عمـــــــره 
كان  التــي  باألمــوال  تمتلــئ 
يجنيهــا مــن بيــع المشــروبات 
ألفــراد  الخفيفــة  والوجبــات 
رجــل  الحلــو  ويعتبــر  أســرته، 

أعمــال منــذ بلوغــه 12 ســنة، 
حيــن قــّرر شــراء أســهم فــي 
أحــد المصــارف المكســيكية. 

شركة عقارات

يحتفــظ  كان  شــبابه  وفــي 
بدفاتــــــر يقيــــــــد فيهـــــا كــــــل 
مــا يكسبــــه ومـــــــا ينفقــــه، 
واشتــــــــرى سنـــــــدا ادخاريـــــا 
دروســا  منــه  تعلــم  حكوميــا 
وقــد  المركبــة،  الفائــدة  عــن 
ــو شــركة عقــارات  أســس الحل
وعمــل سمســارا فــي بورصــة 
فــي  واســتثمر  المكســيك، 
مجموعـــــة مــــن الشركـــــات، 
الســادس  عامـــــــه  وبحلــول 
ــروة  ــك ث والعشــرين، كان يمل
دوالر.  مليــون   40 مقدارهــا 

وولعــه  اهتمامـــــه  زاد  وقــد 
فــــــــــي  األعمـــــــال  بعالــــــــم 
ســتينيات القــــــرن الماضــي، 
ــام 1965 أســــــس  وفــي  عـــــ
ــة  ــة الماليـــــ شــركة للوساطـــــ
الخاصــة التــي توســعت فــي 
وأصبحـــــت  الحـــــــق،  وقــت 
عــدد  فــي  اســتثمارات  لهــا 
مــا  منهــــــــا  الشــركات،  مــن 
يعمـــــــل فــي البنــاء والتصنيــع 

والمطاعــم.  التجزئــة  إلــى 

ــر فــي  وصاحــب الحصــة األكب
تايمــز".  "نيويــورك  أســهم 
كانــت   1972 العــام  وحتــى  
ــه  ــن مهنتــــــــ ــات التعدي صناع
األساســية ومحــور اهتمامــه.

قطاع االتصاالت 

ويعــد قطـــــــاع االتصــــــاالت 
المصــدر الحقيقـــــــــي لثروتــه. 
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صاحب الحصة 
األكبر في أسهم 
"نيويورك تايمز"

اشترى شركة 
الهاتف الحكومية 

المكسيكية 
"تيلمكس" بقيمة 

1.7 مليار  دوالر 

تخصص في شراء 
الشركات التي 

تواجه مشكالت 
وتحويلها إلى 
مناجم ذهب 

خسر 22 مليار 
دوالر من ثروته 
بسبب تراجعات 

األسهم في 2015 

من أقواله : الثروة 
مثل البستان ما 
يجب أن تفعله 

هو أن تجعله ينمو 
وتستثمر 

وتمكــن خــالل ســنوات مــن 
إدارة أكبــــــر شــركة للهواتــف 
الخلويــة فــي أميــركا الالتينيــة. 
وفــي عــام 1981 قــرر شــراء 
فــي  تبــغ  شــركة  أكبــر  ثانــي 
التــي   ،Cigatam المكســيك
"مارلبــورو".  ســجائر  تصّنــع 
التــي  األمــوال  خــالل  ومــن 
القــدرة  لديــه  بــات  كســبها، 
علــى شــراء مجموعة شــركات.

شركاته

اســتحوذ خـــــــالل مسيـــــــرته 
كبيــر  عــــــدد  علــــــى  المهنيــة 
مــن الشــركات المكســيكية، 
ــه  ــن شركتــــــ ووضعهــا ضمــــ
التــي تحمــل اســم  القابضــة 
آخــر  وفــــي   .Grupo Carso
الماضــي،  القــرن  ثمانينيــات 
إلـــــــى  كارلــــــوس  أضـــــــاف 
مملكتــه شــركات أخــرى تتاجــر 
ــوم  ــاس، األلمني ــي النحـــــ فــــ
ــا  ــة، ومــــــ والمــواد الكيميائيـــ
فــي  أســهمًا  بـــــــاع  أن  لبــث 
 ،Grupo Carso مجموعتـــــه
شركـــــــة  كامــــــل  واشتــــــرى 

ــة  "تيلمكــس"، المتخصصـــــــ
فــي مجــال االتصــاالت إلــى 
"تيلســيل"  شــــــــركة  جانــب 
ــل  ــا، وتعمــــ ــي يمتلكهـــــ التــــ
ــة. ــف الخلويــــ ــي الهواتـــــ  فـــــ
ــم  ــه القســــــ ــد شرائـــــــ وبعــــــ
المكسيكـــــــي فــــــي شركـــــــة 
"سيــــــــرز رويبـــــــك"، بـــــــــــدأ 
ــة  كارلــوس توســيع امبراطوري
أميــركا  نطــاق  خــارج  أعمالــه 
الالتينيـــــة عبــر إنشــاء شــركة 
"تيلمكــــــس" فــي الواليــــــات 
المتحـــــــدة واالنضمــــــام الــى 
ــدء منفــذ  "مايكروســوفت" لب
ProdigyMSN عليــه   يطلــق 
ــة  ــة الصافي  وتشــّكل القيمـــــ
لثــروة سليـــــم نحــو 6.6 فــي 
المئــة مــــــن الناتــــــج المحلــي 
اإلجمالــــي فــــي المكسيــك.   
وفــي عــام 2008  ، اشتــــــــرى 
ــورك تايمــز"  حصــة فــي "نيوي

حيــن هبــط ســعر الســهم.

ومـــــن أبــــــرز األسبــــــاب التــي 
ــادة  ــي زيـــــ أّدت دورًا كبيــرًا فــــ
ثــراء كارلــــــوس، قدرتــه علــى 
وقــوة  بفاعليــة  أعمالــه  إدارة 

وشــراء الشـــــــركات بســـعـــــر 
وخــوض  وتنظيمهــا  رخيــص 
غمــار المنافســة فــي مجــال 
يقــرر  كان  وعندمــا  األعمــال. 
الذهــاب لتنــاول وجبــة فــي أّي 
مــن المطاعــم، فإنــه كان على 
األرجــح يميــل إلــى تملــك هــذا 

المطعــم.

 من أقواله المأثورة 

أن  يجــب  العمــل  "أســبوع 
أن  وأعتقــد  أقصـــــــــر  يكــون 
النــاس يجــب أن يعملــوا ثالثــة 

فقــط". أيــام 

مــا  البســتان  مثــل  "الثــروة 
يجــب أن تفعلــه هــو أن تجعلــه 
ينمــو وتســتثمر فيــه ليصبــح 
لتخــوض  تنــّوع  أو  أكبــر، 

أخــرى". مجــاالت 

تكــون  األزمــات  أن  "نعلــم 
دائمــا مؤقتــة، وليــس هنــاك 
شــر يستمــــــــر 100 سنــــــة، 

قفــزة.  دائمــا  هنــاك 
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تدعيمــًا ألواصــر التعــاون بيــن موظفــي الهيئــة العامــة للصناعــة وتشــجيعًا من مســؤولي 
الهيئــة علــى دعــم النشــاط الرياضــي بالهيئــة، نظمــت اللجنــة الرياضيــة بالهيئــة برعايــة 
وحضــور مديــر عــام الهيئــة عبــد الكريــم تقــي عبــد الكريــم  ومديــر مكتــب المديــر العــام 
العامــة  الهيئــة  إدارات  الوتــار، والتــي شــارك فيهــا 24 العبــًا مــن مختلــف  يوســف 

للصناعــة. 

حرص متزايد لتعزيز وتطوير
النشاط الرياضي بين الموظفين 

األنشطة الرياضية 
تعزز أواصر 

دّية  التعاون والنِّ
بين المشاركين 

فرصة للتعرف 
بين موظفي 
إدارات الهيئة 

المختلفة 

معرفي فاز 
بالمركز األول 

للبطولة 
خالل موسم 

  2018/2017

عبد الكريم تقي : 
خالل فعاليات بطولة كرة الطاولة الرابعة وبمشاركة 24 العبًا 

إعداد: سالم المهنا
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أشـــــــار  المناسبـــــة،  وبهـــــــذه 
إلــى أن تنظيــم  المديــر العــام 
الفعاليـــــات الرياضيـــة هــدفـــــه 
تقويــة أواصــــــر التعـــــــاون بيــن 
الموظفيـــــن، والــــــذي يدفــــع 
ــة،  ــد مــن اإلنتاجيــ ــى مزيـــــ إلـــــ
ــود التــي تعــزز فــي  ــذل الجهـ وب
النهايــة مــن دور الهيئــة العامــة 
للصناعــة فــي تقديــم خدماتهــا 
للمصانــع ورجــال األعمــال فــي 

الصناعيــة.  القطاعــات  كل 

ــى أن التنافــس  ولفــت تقــي إل
والنديــــــة والمهـــــــارات العاليــة 
ــا الالعبــون مــن  التـــــي أظهرهـــ
خــالل  الهيئــة  إدارات  مختلــف 
ــى  ــر عل ــل كبي ــة هــو دلي البطول
المتزايــد  الرياضــي  االهتمــام 
ــزز  ــة، ويع ــن موظفــي الهيئ بيـــ
ــن  ــه مـــــ ــت نفســـ ــي الوقــــ فـــ
األنشــطة الرياضيــة المتنوعــة 
التـــــي تقــــــوم بهــــــا اللجنـــــــة 

الرياضيــة. 

مــن  النــوع  هــذا  أن  وأضــاف 
إيجابيــًا  أثــرًا  البطــوالت يخلــق 
علــى موظفــي الهيئــة؛ حيــث 
بينهــم  فيمــا  التعــارف  يتــم 

اإلدارات  فــي  زمالئهــم  وبيــن 
األخــرى. 

وقــد بــدأت منافســات البطولة 
بعــد إجــراء القرعــة بيــن الالعبين 
وحضــور الحكــم عيســى المــال؛ 
المنافســـة  اتسمــــت  حيـــــث 
بالنديــة بيــن الالعبيــن والســعي 
القتنــاص لقــب الفــوز، وفــي 
روح  عليهــــــا  غلبــــت  أجـــــــواء 

الحماســة بيــن المشــاركين. 

كمـــــــا أظهــــــــرت البطـــولــــــة 
المستـــــوى الفنــــي العـــالــــــي 
للمشــاركين؛ حيــث وصــل كل 
مــن الالعبيــن عصــام معرفــي 
ــد  ــادق ومحمـــــ ــد صــــ وأحمـــــــ
البحرانــي وأيمــن عاطــف إلــى 
األدوار األربعــــــة ، فقـــــد لعب 
مــع  عاطــــف  أيمــن  الالعــب 
أحمــد صــادق والالعــب عصــام 
محمــد  الالعــب  مــع  معرفــي 

البحرانــي. 

الالعبــان عصــام  وقــد وصــل 
معرفــي وأحمــد عاطــف للــدور 
ــان  ــي، فيمــا لعــب الالعب النهائ
أحمــد صــادق ومحمــد البحراني 

علــى المركزيــن الثالــث والرابــع. 
فــاز  النهائيــة  المبــاراة  وفــي 
معـــرفــــي  عصــــــام  الـــــالعب 
بالبطولــة بنتيجــة 2 مقابــل ال 
شــيء لالعــب أيمــن عاطــف. 
وأصبــح معرفــي بطــل البطولــة 
الرابعــة لكــرة الطاولة للموســم 

 .2018/2017 الـــرياضي 

ــة، قــام  ــة البطول ــي نهايــــ وفــــ
ورئيــس  الهيئــة  عــام  مديــر 
اللجنــة الرياضيــة بتوزيــع الجوائز 

ــن  القيمــة والكــؤوس للحاصلي
فـــــي  األولــى  المراكــز  علــى 
ــور وتشــجيع  ــة بحضــــ البطولــــ
عــدد كبيــر مــن موظفــي الهيئة.  

وقــد وجــه المديــر العــام الشــكر 
ألعضــاء اللجنــة الرياضيــة علــى 
تنظيــم تلــك الفعاليــات، كمــا 
األول  بالمركــز  الفائــز  قــدم 
الالعــب عصــام معرفــي درعــا 
تذكاريـــــــة للمديــــــر العـــــام فــي 

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

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

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

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

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

almujanni@hotmail.com

لالستفسار :  25302637  -   66660067 

@Social_Pai @PAI_KW
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بتصير
مليونير ونص!

حساب الـنجمة ...
أكبر جائزة نقدية في العالم

ديـــنـــار كــويـــتــي

*تطبق الشروط واألحكام

بتصير
مليونير ونص!

حساب الـنجمة ...
أكبر جائزة نقدية في العالم

ديـــنـــار كــويـــتــي

*تطبق الشروط واألحكام

بتصير
مليونير ونص!

حساب اـلنجمة ...
أكبر جائزة نقدية في العالم

دـيـــنــار ـكـوـيـــتـي

*تطبق الشروط واألحكام
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السنة التاسعة عشرة      العدد 109    يونيو 2018

P A I  PUCLIC AUTHORITY FOR INDUSTRY

>> عبد الكريم تقي: تحسين بيئة األعمال بالتعاون مع البنك الدولي

>> نقل إدارة المختبرات إلى جنوب الصباحية خالل 5 سنوات

>> ترشيد استهالك الكهرباء بنسبة 50 % بالتعاون مع الجهات الحكومية

خالل  الحفل السنوي الثاني عشر لتكريم موظفي الهيئة 2018

الروضان: تطوير الهيكل اإلداري
لـ "هيئة الصناعة" 
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