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رؤيتنا 
ــة مــن دون  ــة التنموي ــذ رؤيتهــا الصناعي ــى تنفي ــة العامــة للصناعــة تأكيدهــا عل ــادات الهيئ جــددت قي
تأجيــل أو تســويف، حريصــة علــى تنفيــذ توجهــات القيــادة السياســية ممثلــة بحضــرة صاحــب الســمو 
أميــر البــاد والتــي تهــدف إلــى بنــاء قاعــدة صناعيــة  قــادرة علــى إســتيعاب مئــات اآلالف مــن خريجــي 
الجامعــات خــال الـــ 15 عامــًا المقبلــة، والتــي تقدرهــا بعــض الدراســات بحوالــي 420  ألــف مواطــن 

كويتــي فــي مختلــف التخصصــات .

وقــد أعلــن المديــر العــام عــن أن الدولــة بإتجــاه تنفيــذ مشــاريع إنشــائية جديــدة ســتوفر آالف القســائم 
الصناعيــة أمــام المســتثمرين ، مــع االلتــزام بتنفيــذ البنيــة التحتيــة للمشــاريع والمناطــق الصناعيــة 

الحاليــة التابعــة للهيئــة بتكلفــة إجماليــة  تصــل إلــى مليــاري دينــار.

ومــع االلتــزام الحكومــي بترشــيد إســتهاك الطاقــة، جــاء قــرار معالــي وزيــر التجــارة والصناعــة رئيــس 
مجلــس إدارة الهيئــة العامــة للصناعــة خالــد ناصــر الروضــان  بكفــاءة اســتهاك المكيفــات وااللتــزام 
بالمعاييــر الفنيــة التــي وضعتهــا اللجــان المختصــة بذلــك بمثابــة  نقلــة نوعيــة فــي توفيــر الكهربــاء التــي 
يتــم إســتهاك 60 بالمئــة منهــا علــى المكيفــات غيــر الموفــرة للطاقــة، وهــو األمــر الــذي ســينعكس 

إيجابــًا علــى ميزانيــة الدولــة مــن خــال تحقيــق وفــورات ماليــة تقــدر بماييــن الدنانيــر.

وقــد ألقــت " الصناعــة والتنميــة" الضــوء علــى إنجــازات الهيئــة خــال العــام المالــي 2018/2017 مــا 
يؤكــد بمــا ال يــدع مجــااًل للشــك القــدرات المتزايــدة والجهــود المبذولــة لزيــادة وتعظيــم دور القطــاع 

الصناعــي لتحقيــق التنميــة الشــاملة بالكويــت .

ــار عمــا هــو مقــدر فــي  ــة مــن تحقيــق وفــر مالــي فعلــي قــدره 45.7 مليــون دين فقــد تمكنــت الهيئ
الميزانيــة مــع زيــادة تحصيــل رســوم إيجــارات األراضــي التابعــة للهيئــة، والتــي بلغــت 61 مليــون دينــار 

وزيــادة حجــم التراخيــص للمشــروعات الصناعيــة الجديــدة باســتثمارات قدرهــا 280 مليــون دينــار .

وقــد إلتزمــت الهيئــة بتكويــت وظائفهــا وإتاحــة الفرصــة أمــام الشــباب إلدارة العديــد مــن الملفــات 
ــة  ــن موظفــي الهيئ ــة بي ــت 98 بالمئ ــث بلغــت نســبة التكوي ــة، حي ــة المقبل ــة خــال المرحل الصناعي

ــًا. ــة حالي لتصبــح مــن أعلــى النســب الموجــودة فــي الجهــات الحكومي

ــارة صاحــب الســمو أميــر البــاد وعــدد مــن الــوزراء إلــى جمهوريــة الصيــن الشــعبية  ويوثــق العــدد زي
والتــي يراهــا الكثيــرون نقلــة نوعيــة فــي تاريــخ العاقــات اإلقتصاديــة بيــن البلديــن، والتــي ســتكون 

ــة ومتطلبــات خطــة كويــت جديــدة 2035 . ــة وفــق رؤي ــة المطلوب ــة الطريــق لتحقيــق التنمي بداي

المتنجــات  تواجــه تصديــر  التــي  الفنيــة واإلجرائيــة  المعوقــات  أبــرز  والتنميــة"  "الصناعــة  وتطــرح 
الوطنيــة، ودور الهيئــة فــي تذليلهــا وحــل كل اإلشــكاليات التــي مــن شــأنها عرقلــة دخــول المنتجــات 

الوطنيــة إلــى األســواق اإلقليميــة والعالميــة .

وشــهدت األيــام الماضيــة إطــاق تطبيــق الخدمــات الصناعيــة علــى الهواتــف الذكيــة الــذي رآه البعض 
اتجاهــًا ايجابيــًا  لتعزيــز ثقــة المســتثمرين علــى المســتويين المحلــي والعالمــي، وكســر الروتيــن و توفيــر 

الوقــت والجهــد إلنجــاز المعامات .

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

عالميــة، وأهــم التقاريــر العالميــة فــي مجــال الصناعــة وبيئــة األعمــال. 

ــي رغباتكــم وتطلعاتكــم المتجــددة مــن  ــر بمــا يلب ــد مــن التطوي ــق المزي ــى تحقي ــة إل وتســعى المجل
خــال آرائكــم واقتراحاتكــم البنــاءة .. 
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"هيئة الصناعة" ناقشت
برامج الكويت 2018 مع "جويك"

34

44
الوزير الروضان اعتمد
الالئحة الفنية لكفاءة

استهالك طاقة المكيفات 

تقي: مليارا دينار
كلفة البنية التحتية

للمشاريع والمناطق
16الصناعية

19

25

420 ألف كويتي
إلى سوق العمل

في 15 عامًا المقبلة 

34

48

64 6262

54
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المشاريع االنشائية
الجديدة توفر مئات
القسائم الصناعية

الكويت وقعت اتفاقية االعتراف
المتبادل بمعايير القياس الوطنية

الروضان : تطوير العالقات الكويتية
الصينية يعزز االقتصاد الوطني

دول الخليج تستحوذ على 34 % 
من المشروعات الصغيرة والمتوسطة

الرسوم على واردات الحديد
سيؤثر على الصناعة 

صناعيون: نقلة نوعية
في تقديم خدمات هيئة

الصناعة للمواطنين
والمستثمرين

12
88

10

48

26
الوزير الروضان رئيسًا وتقي نائبًا

في اللجنة العامة للتوحيد القياسي

734 مليون دينار قيمة
صادرات أعلى 25 منتج

وطني

الصين شريك استراتيجي
في إنشاء مناطق صناعية

في الكويت

أهمية كبيرة ومتزايدة
للتعاون بين "الصناعة" و"االطفاء"

 

هيئة الصناعة احتضنت مؤتمر منزل األحالم األول

هيئة الصناعة واالعتماد الخليجي
3333ناقشا توقيع اتفاقية تعاون

32

48 18

18
20

"هيئة الصناعة" ناقشت
برامج الكويت 2018 مع "جويك"

34

44
الوزير الروضان اعتمد
الالئحة الفنية لكفاءة

استهالك طاقة المكيفات 

تقي: مليارا دينار
كلفة البنية التحتية

للمشاريع والمناطق
16الصناعية

19

25

420 ألف كويتي
إلى سوق العمل

في 15 عامًا المقبلة 

34

48

64 6262

54
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8 مجلة الصناعة والتنمية

حصاد الهيئة

أصــدر  معالــي وزيــر التجــارة والصناعــة رئيــس مجلــس إدارة الهيئــة العامــة للصناعــة خالــد ناصــر الروضــان قــرارًا 
وزاريــًا رقــم 20 لســنة 2018 بإعــادة تشــكيل اللجنــة العامــة للتوحيــد القياســي ونــص القــرار الــوزاري فــي مادتــه 

األولــى علــى:

ضمت 17 عضوًا من مختلف الجهات الحكومية وذوي الخبرة

الوزير الروضان رئيسًا وتقي نائبًا
في اللجنة العامة للتوحيد القياسي

 " يعــاد تشــكيل اللجنــة العامــة 
برئاســة  القياســــي  للتوحيـــــد 
وزيـــــــر التجــــــارة والصناعــــــــة 
وعضويــة كل مــن عبــد الكريــم 
تقــي عبــد الكريــم نائبــًا للرئيس 
وبعضويــة كل مــن م.محمــد 
المديــر  نائــب  العدوانــي  عيــد 
العــام للمواصفات والخدمات 
الصناعيــة وم.طــال مرضــي 
ــد  ــل المســاعـ ــة الوكيــــ األذينـــ
الحكومــي  المركـــــــز  لقطـــــاع 
للفحوصــات وضبــط الجــودة 

ود.نــوال مبـــــــــارك القعـــــــود 
مديـــر إدارة التغذيــــة وخالــــــد 
عبدالنبـــي الموســى مدير إدارة 
تصميــم  الشبكـــات الكهربائية 
وم.محمــد محســـــن العنــــــزي 
نائــب المديــر العــام للشــؤون 
ــان  ــرة سليمــــــ ــة  ومنيــــ الفنيــ
التوثيــق   إدارة  مديــر  العمــران 
والعقــود فــــــي المؤسســـــــة 
ــة  ــة السكنيــ ــة للرعايــــ العامــــــ
. ود.حســــــام فهـــــد العميـــرة 
ــن معهــد  ــًا مــــــ عضــوًا ممثـــ

الكويــت لألبحـــــاث العلميــة . 
ــارك  ــر عــام الجمــ ــب مديـــ ونائ
للشــؤون الجمركيــة ســليمان 
عبــــــد العزيــــــز الفهــــد عضــوًا 
عــن اإلدارة العامــة للجمــارك 
ونائــب المديــر العـــام لقطــاع 
م.محمــد  العمرانــي  التنظيــم 
ــن  ــًا عـ ــي  ممثــ ــح الزعبـــ فالـــ

بلديــة الكويــت. 

كمــا ضمــت اللجنــة مديــر إدارة 
الشــؤون الهندســية والصيانــة 

ــي  ــن العوضـــ ــد حسيــــ م.فريـــ
الهيئــــة  عـــــن  ممثــًا  عضــوًا 
التطبيقــــي  للتعليــم  العامــة 
إدارة  والتدريـــــــب. ومــــديــــــــر 
المشاريــــــع الهندســية فــاح 
ــًا  ــارك العنــزي عضــوًا ممث مب
للزراعــة  العامــة  الهيئــة  عـــــن 

الســمكية.   والثــروة 

ومــــن وزارة التجــارة والصناعــة 
أحمــد  الخدمــات  إدارة  مديــر 
وأميــن  المطيــري  فــاح 
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9 مجلة الصناعة والتنمية

حصاد الهيئة

العامــــــــــة  اللجنـــــــــــة  ســــــر 
للتوحيــد القياســي  م.فــاح 
إدارة  مديــر  الهاجــري  مبــارك 
المواصفـــــــــات والمقاييــس 
للصناعــة.   العامـــــــة  بالهيئــة 

وضمــــــــت اللــجـــــنـــــــة فــي 
عضويتهـــا د.مشــعل هشــام 
مــن  الغربللــي  الرحمــن  عبــد 
جامعــة الكــويــــــت  وسعــــــود  
عبدالرحمــن ســعود المخيزيــم 
مــن إدارة الخبــراء ومــن ذوي 

الخبــرة. 

اختصاصات اللجنة 

القــــــــرار فــي  نــــــص  وقــــــد 
أنـــــه  علــى  الثانيــة  مادتـــــــه 
العامــة  اللجنـــــــة  "تختـــــــص 
باعتمــاد  القياســي  للتوحيــد 
السياســة العامــة التــي تســير 
المواصفــات  شــئون  عليهــا 
وتخطيــــــــــط  والمقاييــــــــس 
نشــاطها،  ومتابعــة  برامجهــا 
ولهــا أن تتخــذ مــا تــراه مناســبًا 
ــراءات  ــرارات وإجــــ ــن قــــــ مــــــ
لتحقيــق أغراضهـــــــا وحمايــة 
أهدافهــــا ولهــا علــى األخــص:

اعتمـــــــاد المـــــواصــفــــــــــات 

القياســية الكويتيــة وتعديلهــا 
كلمــا اقتضــى األمــر ذلــك.

تشكيــــــــــل اللجــــــان الفنيــــــة 
وغيرهــا  العمــل  ومجموعــات 
الازمــة إلنجــاز أعمــال اإلدارة.

متابعــة نشــاط اللجــان واعتماد 
توصياتها.

اعتمــاد التراخيــص الخاصـــــــة 
ــات  ــأن المــــواصـــفــــــــ بشـــــــــ

والمقاييــس.

وضــــــع األنظمـــــــة واللوائــح 
الداخليــة الازمــة لســير العمــل 
ــؤون المواصفــات  ــي شـــــ فـــــ

والمقاييــس.

دراســـــة التقاريــر التـــــــي تقــدم 
عــن ســير العمــل.

ــات  ــاد البعث ــراح ايفـــــ اقتــــــــــــــ
واإلجــازات الدراســية والمهــام 

العلميــة وغيرهــا.

تحديــد الرســوم التــي تتقاضهــا 
شــــــــؤون المــــواصـــــــفــــــات 
ــر مــا تقدمــه  والمقاييــس نظي

مــن خدمــات.

تقديــر مكافــآت االستشــاريين 
والخبـــــــراء وأعضـــــــاء اللجـــــــان 

اللجنة تعتمد 
السياسة العامة 

التي تسير 
عليها شؤون 
المواصفات 
والمقاييس

وضع األنظمة 
واللوائح 

الداخلية الالزمة 
لسير العمل 
في شؤون 

المواصفات 
والمقاييس

دراسة التقارير 
التي تقدم عن 

سير العمل

الذيــن تســتعين بهــم شــؤون 
المواصفــات والمقاييــس.

 اجتماعات اللجنة 

وتجتمــــــع اللجنــــــة بــــــدعــــوة 
مــن رئيســها أو بطلــــــب مــن 
ثلث أعضائهـــــــا على األقـــــــل، 
ــا  ــة انعقادهــــ ويشــترط لصحــــ
حضــور نصــــف أعضائهــا علــى 
األقــل مــن بينهــم الرئيــس أو 

نائبــه.

وللجنــــــــة أن تدعــــــو لحضــور 
جلســاتها مــن تــرى االســتعانة 
بهم دون أن يكون لهم صوت 

معــدود فــي المــداوالت.

وتصـــــــدر قـــــــرارات اللجنـــــــة 
ــة لعــدد  ــة المطلقــــ باألغلبيــــــ
األعضــــــاء الحاضريــــن وعنــــد 
ــوات يرجــح  ــاوي األصـــــ تســــــ
الجانــب الــذي منــه الرئيــس أو 

ــه. نائب

وقــــــد نــص القــرار فــــي مادتــه  
الرابعــة على أنـــــه " ُيلغى القرار 
الــوزاري رقــم هـــ ص/2004/1 
2004/1/3م  بتاريــخ  الصــادر 

المشــار إليــه".
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10 مجلة الصناعة والتنمية

حصاد الهيئة

وفر مالي متوقع  بماليين الدنانير من تطبيقه والعائد من تطبيقه ايجابية

الوزير الروضان اعتمد الالئحة الفنية
لكفاءة استهالك طاقة المكيفات 

الهيئــة  إدارة  مجلــس  رئيــس  والصناعــة  التجــارة  وزيــر  معالــي  أصــدر 
ــوزاري رقــم  ــرار ال ــد ناصــر  الروضــان، مشــروع الق ــة خال العامــة للصناع
)15 /  2018(  بشــأن اعتمــاد الائحــة الفنيــة لمتطلبــات بطاقــات كفــاءة 
الطاقــة، والحــدود الدنيــا لكفــاءة اســتهاك الطاقــة لمكيفــات الهــواء 

 .)HR  /BTU 70000( الســعات حتــى  ذات 

وتضمنــت المــادة األولــى مــن القــرار علــى أنــه "تعتمــد الائحــة الفنيــة 
لكفــاءة  الدنيــا  والحــدود  الطاقــة  كفــاءة  بطاقــات  متطلبــات  الكويتيــة 
"HR  /BTU 70000 اســتهاك الطاقة لمكيفات الهواء ذات الســعات حتى

وأوضــح القــرار فــي مادتــه الثانيــة "إلغــاء جميــع القــرارات الســابقة بشــأن 
ــة والمواصفــات القياســية  التــي تتعــارض معــه،  ــح الفني اعتمــاد اللوائ
بينمــا قضــت المــادة الثالثــة بإبــاغ القــرار لمــن يلــزم لتنفيــذه علــى أن 

يعمــل بــه بعــد مــرور ســنة مــن اليــوم".

وجـــــــاء القـــــــرار علــى خلفيــة 
اســتهاك المكيفــات حوالــي 
60 بالمئــــــة مـــــــن كهربـــــــــــاء 

الكويــت.  

كمــا أن القــرار جــاء متماشــيًا 
وزيــر  معالــي  توجيهــات  مــع 
ورئيــس  والصناعــة  التجــارة 
العامــة  الهيئــة  إدارة  مجلــس 
للصناعــة خالد ناصــر الروضان 
بشـــــــــأن إعطــــــــــاء األولويــة 
لألجهــزه غيــر الموّفــرة للطاقة 
فــي أعمــال اللجنــة المشــكلة 
مــــن إدارة المـــــــواصـــفـــــــات 
والمقاييــس، والتــي أوصــت 
ــة التــي  باعتمــاد الائحــة الفني
قامــت بإعطــاء أولويــة لكفــاءة 
التكيــيــــف  ألجهــــزة  الطاقــة 
ــار أنهــا تســتنفد مــا  ــى اعتب عل
يزيــد علــى 60 فــي المئــة مــن 

اســتهاك الكهربــاء اإلجمالــي 
بالكويــت.

يحــدث  أن  المتوقــع  ومــن 
القــرار وفــرًا كبيــرًا فــي ترشــيد 
اســتهاك الطاقــة مــن دون 
ــة  ــل الراحـــــ المســاس بسبـــــــ
والمقيميـــــــن،  للمواطنيـــــن 
ــا يقــــــلل تكلفـــــــة  وذلــك بمـــ

الكهربــاء علــى ميزانيــة الدولــة، 
ناهيــك عــن تخفيضهــا لقيمــة 
التـــــي يتحملهــــــا  الفاتـــــــورة 
علـــى  والمقيـــــــم  المواطـــن 
حــد ســواء، وهــو مــا يحقــق 
المشتــــركــــــــــة  المصلحــــــــة 

للطرفيــن.

المكيفات 
تستهلك 60  

بالمئة من الكهرباء 

القرار يتماشى 
مع التوجهات 

الحكومية 

ال تأثير للقرار 
على راحة 

المواطنين 
والمقيمين 
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علي هامش  استالم مركز المعلومات ودعم القرار لشهادة اآليزو العالمية

تقي: مليارا دينار كلفة البنية
التحتية للمشاريع والمناطق الصناعية 

ــام الهيئــة  ــر عــــ ــل مديـــ مجــددًا يرســ
العامــة للصناعــة عبــد الكريـــــم تقــي 
رســائل تفاؤليــة بمســتقبل القطــاع 
الصنــــــاعي ودوره فـــــي تحقيـــــــــق 
ــة  ــة واالجتماعيــــ ــة االقتصادي التنمي
وتحقيــق رؤيــة كويــــــت جديدة 2035 
مــن خــال العمــل علــى تحقيــق رؤيــة 
تنمويــة صناعيــة شــاملة تحقــق هــذا 

التوجــه فــي المــدى الطويــل. 
فقــد أوضــح المديــر العــــام أن الدولة 
تســعى مــن خــال خطتهــــا التنمويــة 
الجديــدة كويـــت جديــدة 2035 إلــى 
ــا  ــة وتحديثه ــة التحتيــ ــر البنيــ تطـــويــ
لجــــــذب مزيــــــد مـــــن االستثمــــارات 

المحليــة واألجنبيــة. 

500 مليون 
وكشــف تقــي فــي تصريحــات 
علــى هامــــش  المـــــؤتـــمـــــر 
أقــــيــــــم  الــــــذي  الصحفـــــي 
إدارة  استــــــام  بمنـــــاسبــــة 
مركــــــز المعلومـــــــات ودعــــم 
القــرار التابعــة للهيئــة شــهادة 
اآليــزو، كشــف عــــــــن تقديــم 
معالــي  إلــى  مقتــرح  قانــون 
وزيــر التجــــــارة والصناعــة خالــد 
الروضــــــان رئيــس مجلـــــــس 
إداة الهيئــة العامــة للصناعــة، 
بالتنســيق مــع الهيئــة العامــة 
لاستثمــــار لرصــــــد المبالــغ 
للجهــات الحكوميــة، وســيتم 

اضافــة مـــــــادة جديـــــدة فــي 
القانـــــــون يسمـــــــح بتكويــن 
أو زيــادة رأس المــــــــال حتــى 
يصــل إلــى 500 مليــون دينــار،  
ــي  ــة عل ــد الهيئــــ ممــا يساعـــــ
طــرح العديــد مــن المشــاريع 
المستقبليـــــــة واإلســـراع فــي 
ــة  ــع الصناعيـــ ــاز المشاريــــ إنج
الحاليــة، خاصــــــة أن الهيئـــــة 
لديها الكثيــــــر مـــن األراضــــي 
المســتلمة مــــن قبــل الدولــة، 
لكنهــا ال تمتــــلك رأس المــال 

الــازم لتطويرهــا.
وحــول أهميــــــة تكويــن رأس 
المــال فــي االســهام بتنفيــذ 

مشـــــروعـــــــــــــات الهيئـــــــــة ، 
شــدد تقـــــــي علـــــى أهميــــــــة 
تكويــــــن رأسمـــــــــــال الهيئــــــة 
ــاز  ــي إنجـــــــ ــدة فـــــ للمساعـــــــ
ــن المشــاريع فــي  ــر مـــــ الكثيـ
أن  خاصــة  المقبلــة،  الفتــرة 
ــات  ــك مساحــ ــة تمتلـــ الـهيئـــ
الدولــة،  مــن  اســتامها  تــم 
كبيــــــــرة  وســيحل مشكلــــــة 
تكمــن فــي إنشــــــــــاء البنــى 
االســتقرار  ويعطــي  التحتيــة 
فــي عــدم تعطــل المشــاريع.

شراكة فعالة
وفيمــا يتعلــق بــدور القطــاع 

وتعزيــز  إنشــاء  فــي  الخــاص 
للمشــاريع  التحتيـــــة  البنيـــــة 
تقــــــــي  أشــــــار  الصناعيــــــة، 
بيــن  الشــراكة  أهميـــة  إلــى 
ــام والخــاص فــي  القطــاع الع
التحتيــــة  البنــــى  اســتثمارات 
خــــــــــال  الصناعيــة  للمــدن 
وذلــك  القادمــة،  الســنوات 
ــوي  ــر تنمـــــ ــر أثــــ ــق أكب لتحقي
ممكــن نحـــــــو بلـــــــوغ رؤيــة 
الكويــت الجديــدة لعام 2035.
إلــى  العــام  المديــر  وتطــرق 
األهميــة الكبــرى التــي توليهــا 
ــة فــي تقليــص  ــة الصناع هيئ
الازمــة  المســتندية  الــدورة 
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لتخليــــــــــــــص المعامــــــــــــات 
الهيئــة  أن  الصناعيــة، موضحــًا 
تعمــل أيضـــــا لربــط جديــد مــع 
ــدل  ــا وزارة العـــ ــن، همـــــــــ جهتي
والصناعـــــــة  التجـــــــارة  ووزارة 
فيمـــــا يخـــــــــــــص السجــــــــــــل 
ــا أن الخطــوة  ــاري، مبينــــــ التجـــــ
القادمــة التـــــــي ستقـــــوم بهــا 
الهيئــة  تكمــــــن فـــــي تقليــــص 
اإلجــراءات، والمـــــــدة الزمنيـــــة 
وتحسيـــــن الــــدورة المســتندية 
ــة، مــع  ــات الحكوميـــ مــع الجهـــ
تفويــض الهيئــة فــي إنجــاز عــدد 
مــن المعامــات بالنيابــة عنهــا 
شــريطة أن تكــون تحــت رقابتهــا.

ــة تهـــــدف إلـــــى  وأكــد أن الهيئـــ
تنميــة النشــاط الصناعـــي فــي 
الدولــة والنهوض به واالشــراف 
عليــه وتنميــة القاعــدة الصناعيــة 
حتــى تتحقــق أهــداف االقتصــاد 
الوطنــي وتنويــع مصــادر الدخــل 
والحــد مــن االعتمــاد علــى النفط 

كمصــدر رئيســي لإليــرادات.

مدينة النعايم
ــع  ــا يخــــــص المشــاريــ وفيمـــ
المســتقبلية للهيئــة ذكـــر تقي 
ــة  ــع المستقبليــ ان المشـــاريــ

وجـــــــار  وســاق،  قــدم  علــى 
العمــل بهــا بــدءًا مــن مشــــروع 
ــور  الشــدادية الــذي بــدأ بظهــــ
مامحــه متمنيــًا إنجــازه خــال 
العــام المقبـــــــل ليســـاهــــــــم 
فــي تقليــل طلبــات االنتظــار 
للقســائم الصناعيــة، فضــا 
عــن مشــروع مدينــة النعايــم 
يقــارب  مــا  يوفــر  الــذي 
ال1500 قسيمــــــــة صناعيــــة 
مــن شــأنها تعزيــز دور القطــاع 
الصناعــي فــــــي الكـــــويــــــت 
وتنويــع مصــادر الدخــل وزيــادة 
الناتج المحلـــي،  حيـــث تبنت 
وزارة األشــغال بنــاء المشــروع 
ــاٍر  ــا واآلن جـــ ضمنـــــ ميزانيته
ــرح الدراســـة  إعــداد مراحــل طــ
ــذي  االستشــارية للمشــروع ال
يعــد نقلــــــة نــوعيــــــة للقطــاع 

الصناعــي فــي الكويــت.

موقع الشقايا
وأضــاف تقــي أنــه تــم االتفــاق 
مــع بلديــة الكويــت علــى اســتام 
موقــع "الشــقايا" علــى مســاحة 
ألــف متــر مربــع   2 كيلــو و800 
للســكراب العــام، أمــا الســكراب 
القديــم فقــد طلــب نقلــه خال 5 

ــه مــن المنطقــة  ســنوات القتراب
الســكنية .

وأشــار إلى أن مامح المدينة 
تتبلــور  بــدأت  االقتصاديــة 
تمويــل  كيفيــة  فــي  حاليــا 
البنيــة التحتيــة، وأيضــا إدارتها، 
وســتكون ضمــن الشــراكة مع 
القطــاع الخــاص بالتعــاون مــع 
لتخفيــف  الحكومــي  القطــاع 
الدولــة  ميزانيــة  عــن  العــبء 

فــي عمليــة اإلنشــاء.
الهيئــة خاطبــت  أن  وأضــاف 
الــــــــوزراء إلعـــــــــادة  مجلــس 
تخصيــص أرض للتخـــــزيــــــن 
ــرد فــي منطقــة  ــي المب الغذائ
كبــــــد، وهـــــــي األولـــى مــن 
ــي  ــاد فـــ ــي البــــــ ــا فـــ نوعهــــ
مسعـــــــى لتحقيـــــــق األمــــــن 
الغذائــي الوطنــي، وســتكون 
غذائــي  تخزيــن  منطقــة  أول 
فــي الكويــت حيــث ال يوجــد 
مدينــة تخزيــــن غذائــي مبــرد 
فــــــي الــــدولـــــــة ، موضحــــــًا 
أن إجمالـــــــي تكلفـــــــة البنــى 
التحتيــة للمشــاريع والمناطــق 
الصناعيـــــة التابعــــــة للهيئــــــة 
ــة تقــدر بنحــو  العامــة الصناعي

تفعيل الشراكة مع 
القطاع الخاص 

لالستثمار في البنية 
التحتية الصناعية 

نستهدف تقليص 
اإلجراءات وتحسين 

الدورة المستندية مع 
الجهات الحكومية

" الصناعة" تنسق 
لتوفير 500  مليون 

دينار  لتشغيل 
المشروعات المتعطلة 

مشروع الشدادية 
يساهم في تقليل 

انتظار القسائم 
الصناعية 
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مليــاري دينــار.

سحب القسائم
واوضــــــح  تقــي أن الهيئـــــة 
ستــــواصـــــــــل مواجــــــهــــــــة 
ــاب  ــن أصحـــ ــن مـــ المخالفيــــ
القســائم، مشــــــددًا علــى أنــه  
تـــــم سحــــــب  25  قسيمـــــــة 
مخالفــة فــي 2018 ، منهــــــــا  
قسائــــــم بمساحـــات ضخمة 
يــوازي مــا تــم سحبـــــه فـــــي 
الماضيـــــــــة،  سنـــــــة   20 الـــ 
مشــددًا علــى  أنــه ال يوجـــــد 
األمــر  هــذا  فــي  تساهــــــل 
لسببين، األول أن القسيمـــــة 
مخصصــة إلــى مــــن أؤتمــن 
علــى إقامــة مشــروع صناعـــي 
يعكــــــس مــردودا للدولــــــــة، 
والثانــي أن هنـــــــاك حقــــــــــًا 
للدولــة لتعظيــم إيراداتهـــا مــن 
خــال هــذه المشــاريع، ونحــن 
مؤتمنــون علــى تشــغيل هــذه 

هــذا  فــي  ونــوه  المشــاريع. 
الســياق إلــى إشــادة الجميــع 
بهــا  تقــوم  التــي  باإلجــراءات 

الهيئــة.

وفر بالمايين
وذكر تقــــــي  أنــــــه تم  إغـــاق 
26 قسيمة فـــــي المنــاطــــق 
ــاوي  ــي تســـــــ ــة، وهــــ الخدمي
ماييـــــن الدنــــانيــــــر. كمـــــــــــا 
وفــرت فــــي السحـــــــب األول 
ــع خــال  ــر مرب ــف مت 170 ألـــ
ديسمبر وينايـــر الماضيين، إذ 
إن لجنــة الســحب والمخالفات 
بــدأوا فــي أخذ دورهــم الفعلي 
فــي هــذا الشــأن مشــددًا علــى 
إلــى  تهـــــــدف  ال  الهيئــة  أن 
ســحب القســائم، بقــــــــدر مــا 
تهــدف إلــى تحقيـــق هدفهــا 
ــة  ــة الصناعي ــز التنمي فــي تعزي
نتجنــب  فنحــن  البــاد،  فــي 
الســحب، ولكــن الممارســات 

غيــر الصناعيــة تجعلنــا نقــوم 
بدورنــا فــي ســحب القســائم 
ــة  ــى تنمي ــدف إل التــي ال تهـــــ

ــي. القطــاع الصناع

شهادة اآليزو

وذكــر تقــي أن  حصــــــــول إدارة 
مركــز المعلومـــــــات ودعــم القــرار 
العالميــة  اآليــــزو  شــهادة  علــى 
جــاط بنــاًء علــى جهــود مشــتركة 
الشبــــــــاب والمستشــارين  بيــن 
هنــاك  أن  موضحــا  الكويتييــن، 
إهتماًم مسبقـــــًا في السنــــــوات 
تلــك  عمــل  لتحســين  الماضيــة 
اإلداري  المســتوى  علــى  االدارة 
تحتيــة  بنيــة  لبنــاء  والمؤسســي 
ــة  ــات القرصن ــة مــن أي عملي أمن

للمعلومــات. خســارة  او 
وقال:  نظـــــــم المعلومــــات هي 
األســاس فــي تحســين أي عمــل 
إلــى  او مؤسســي، الفتــًا  إداري 

"األشغال" تبنت  
بناء مدينة النعايم 

الصناعية في 
ميزانيتها وجار طرح 

الدراسة 

المدينة االقتصادية" 
بدأت تتبلور مالمح 

تمويل بنيتها التحتية 
وإدارتها بالتعاون مع 

القطاع الخاص 

تقديم قانون 
مقترح لوزير التجارة 
بالتنسيق مع الهيئة 

لالستثمار لرصد 
المبالغ الخاصة 

براسمال الهيئة  
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مليارا دينار مجمل 
قيمة البنى التحتية 

للمشاريع والمناطق 
الصناعية التابعة لـ " 

الصناعة "  

الهيئة خاطبت 
مجلس الوزراء 

إلعادة تخصيص 
أرض للتخزين 

الغذائي المبرد في 
منطقة كبد 

تعزيز التنمية 
الصناعية هدف 

رئيسي لهيئة 
الصناعة 

أهميــة مســألة أمــن المعلـــومات 
المؤسســــــــات  فــي  الموجــودة 
ــدة مــن  ــا واحــــ الحكوميــة  وأنهـــــ
التــــــي تتعلـــــق بهـــــــذه  األمــور 
ــات أهمهــا. ــة والشبكـــ األنظمـــــ

هنــاك  كان  أنــه  وأضــاف 
ســعي لــدى مركــز المعلومات 
ودعــم اتخــاذ القــرار لتأســيس 
بنيــة تحتيــة قويــة تكــون آمنــة 
ــة أو  ــراق أو قرصن مــن أي اخت
خســائر للمعلومــة، باإلضافــة 
إلــى وجـــود خطـــــــة طــوارئ، 
وهي التي ساعــدتنـــــــا اليـــــوم 
للحصــول  التأســيس  لهــذا 
على شــهادة أمــن المعلومات 
وهــي   2013:27001 آيــزو 
قليــل الحصــول عليهــا قليــل 
فــي الكويــت لــدى مراكــز نظم 
المعلومــات، ولكــــــــن هـــــذا 
المرحلــة  خــال  ثمــرة جهــود 
خمــس  قوامهــــــــا  الماضيــة 
ســنوات عمــل مـــــــن فريــق 
ــداء  ــن ابت ــن الكويتيي ــة مـ الهيئ
مــن مســتوى الصــف األول 
والقيادييـــــن والمستشــــارين 
ــٍد  ــم تحــ واإلدارة، وكان لديهــــ
ــة التأســيس  ــل فــي مرحل تمث
ومــن ثــم التدقيــق فالحصــول 

علــى الشــهادة، 
وذكـــــــر تقـــــي أن  التحـــــــدي 
فــي  االســتمرار  هــو  اليـــوم 
هـــــذه الجهــود الن هنــاك أكثر 
مـــــن شــهادة امــن معلومــات 
ــا مســؤولون  ــًا أننـ وخصوصــــ
ــة  ــة الصناعيـــــ عــن المعلومـــــ
فــي دولــــة الكويــت يجــــب أن 
نتأكـــــد أواًل أن هذه المعلومة 
ــًا مــن قبــل  صحيحــة، وأيضــــــ

أصحــاب االختصـــــــاص.
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خالل تكريمه مدير إدارة اإلطفاء سعادة الفريق خالد المكراد وعددًا  من القياديين

تقي : أهمية كبيرة ومتزايدة
للتعاون بين "الصناعة" و"اإلطفاء"

كــرم مديــر عــام الهيئــة  العامــة للصناعــة عبدالكريــم تقــي مديــر عــام اإلدارة العامــة لإلطفــاء ســعادة الفريــق خالــد 
ــذي  ــة ، وال ــن فــي مجــاالت نظــم المعلومــات وقطــاع الوقاي ــن الجهتي ــاون بي ــر التع ــك نظي ــراد وذل راكان المك
حقــق الربــط  بيــن الجانبيــن وحقــق أهــداف الهيئــة العامــة للصناعــة فــي تحقيــق رؤيتهــا الراميــة لتقليــص الــدورة 

المســتندية بيــن الجهــات المعنيــة. 

ــه إدارة اإلطفــاء فــي  ــذي تقــوم ب ــاء ال ــدور المهــم والتعــاون البن ــم ال ــر العــام خــال حفــل التكري وقــد أكــد المدي
تســهيل اإلجــراءات علــى المصانــع والشــركات فــي مختلــف القطاعــات ، الفتــًا إلــى أن هــذا الــدور مهــم ومتزايــد 
خاصــة أن القطــاع الصناعــي مقبــل علــى مشــاريع ضخمــة خــال الفتــرة المقبلــة ، باإلضافــة إلــى ســعي الكويــت 
لجــذب مزيــد مــن االســتثمارات األجنبيــة للعمــل بالقطــاع الصناعــي وغيــره مــن القطاعــات االقتصاديــة األخــرى 

انســجامًا مــع رؤيــة الكويــت 2035. 

إعداد: سالم المهنا
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مديــر  التكريــم  شــمل  وقــد 
عــام اإلدارة العامــة لإلطفــاء 
ــات  ــم المعلومــــ ومركــز نظـــــ
والـــوقــايـــة.وعلـــــى هامــــش 
التكريــم عقــد اجتمــاع ثنائــي 
بيـــــــن الطـــرفـيــــــــن لبحـــــــــث 
المواضيــع المشــتركة وتعزيــز 
التعــاون الثنائــــــي لمواجهـــــــة 
ــن  ــع عـــــــ ــات المصانــــ مخالف
طريــق الحملــــات التفتيشــية 
ــع مــن  ــي المصان ــة فـ والتوعي
مخاطر الحـــوادث على األرواح 

والممتلــكات.
وتعـــــد   اإلداره العـــــامــــــــــــــة 
ــة  ــة حكومي لإلطفــاء أول جهـــ
الربــط االلكترونــي بهــــــا  تــم 

مــع الهيئــة العامــة للصناعــة 
والمتعلقــة  إجــراًء   40 لعــدد 
واالنشطـــــــة  بالتـــراخيــــــص 
والقطــــــاعـــــات الصنـــاعــيــــة 
مــا  تقديــم  وتــــم  والخدميــة 
يقــارب أكثــــــــر مــــــــن 3000 
معاملــه بنجــــاح بيــن الجهتيــن 
بالتراخيـــــص  يتعلــــــق  فيمــا 
المهنيــة للمبانــي الصناعيــــة 
والمحـــــــات التجـــاريـــــــة فــي 
خطــوة توفــر الوقــت والجهــد 
ــذه  ــي هــــــــ ــى مستخــــرجــــ عل
التراخيــص، كمـــا يتيــح النظام 
والربــــــط اإللكترونــــــي بيـــــــن 
الجهتيـــــن تبــادل المعلومــات 
التــي مــن شــأنها االســتغناء 

عـــــــن النظــــــــــام الــــــــورقـــي 
فـــــي التقـــــــدم بمــا يتعلـــــــق 

المهنيــة. بالتراخيــص 

التركيز على تسهيل 
اإلجراءات وكسر 
الروتين ضرورة 

اقتصادية 

نستهدف التعاون 
بين الجهات لتحقيق 

رؤية كويت 2035 
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الستكمال إجراءات االنضمام إليها التي تمت في 23 مارس من العام الحالي

الكويت وقعت اتفاقية االعتراف
المتبادل بمعايير القياس الوطنية

وقــع مديــــــر عــــــام الهيئـــــــة 
العامــة للصناعــــــة عبدالكريــم 
ــراف  ــة االعتــــــ ــي اتفاقيــــ تقــــ
المتبـــــادل بمعاييــــر القيـــاس 
الوطنيــة وشــهادات المعايـــرة 
والقياس الستكمال إجـــراءات 
االتفاقيــة التــي انضمــت إليها 
دولــة الكويــت فــي 23 مــارس 

الماضــي.

هامــش  علــى  تقــي  والتقــى 
زيـــــارتـــــــــه فـــــي بــــــــاريـــــــس 
ــي  ــو الماضـــــ ــال يوليــــــ خــــــ
ــي  ــب الـــدولـــ ــر المكتــــ بمديـــ
ــن  ــس مارت ــألوزان والمقاييـــ ل
ميلتــون حيــث تتعامــل هــذه 
المنظمــة مــع جميــع القضايــا 
المتصلــــــــــة بالمترولوجيــــــــا 
العلميــة والصناعيــة وتنســيق 
وتطويــر  الدوليــة  المقاييــس 
النظــام المتـــــري لعمليـــــــــــة 
ــدول.  ــن ال ــاري بي ــادل التج التب

وقــال تقـــــي فــي تصريــح لـــ 
"كونــا" علــى هامــش توقيــع 
االتفاقية إن الهدف الرئيســي 

النضمــام دولــة الكويــت لهذه 
االتفاقيــة هــو ضمــان العدالــة 
بيــن  التجــاري  التعامــل  فــي 

الــدول.

وأضــاف ان أي تبــادل تجــاري 
استخــــــــدام  دون  يتــــــــــم  ال 
الطــول  ســواء  فيــه  القيــاس 
أو الــوزن أو الحجــم. وبيــن أن 
هــذا يتطلــب أن تكــون أدوات 
القيــاس  ووحــدات  القيـــــاس 
ونتائــج القيـــــــاس متوافقــــــة 
مــع األنظمــة والتشريعــــــــات 
الوطنــــــيــــــة والممـــــارســــــات 
الدوليــة وصــوال الــى االعتــراف 
المتبــادل الــذي مــن شــأنه أن 
الفنيــة  العوائــق  مــن  يقلــل 
ويسهــــــل انسيـــــــاب السلــــــع 
ــع بيــن الــدول ويــؤدي  والبضائ
الــى تحســين جــودة المنتجــات 
والعمليــات الصناعيــة وحمايــة 

صحــة األفــراد.

ــار الــى أن مــن الفوائــد  وأشــــــ
األخــرى التــي تعــود علــى دولــة 
الكويــت مــن انضمامهــا لهــذه 

ــة  ــل حركـــــ ــة تسهيــــــ االتفاقي
التجــارة وزيــادة الوفــرة الماليــة 
بالدولــة حيــث ســتكون إحــدى 
ــع  ــي تتمت ــة الت ــدول الخليجي ال
بنتائــــــج قياســـــــات موثقـــــــة 

ــة.     ــة مترولوجي وذات مرجعي

وأضــاف أن مجلـــــس األمـــــــة 
فــي دولــة الكويــت وافــق على 
قانــون رقــم )6( لســنة 2014 
لانضمــام الــى اتفاقيــة المتــر 
الموقعــة فــي باريــس فــي 20 
مايو 1875 والمعـدلــــة عامي 
1907 و1921 والـــائــــحـــــــــة 

المرفقة بهـــــــــــا.     

ورافــــــق مديـــــر عـــــــام الهيئــــــة 
العامــــــة للصنـــاعـــــة وفـدًا ضم 
ــب  ــر إدارة مكتـــــ ــن مديـــ كا مــ
المديــــــر العـــــام يوســــف الوتـار 
ومديــر إدارة المشاريـــــــع فايـــــزة 
المذكــور ورئيــس قســم شــؤون 
المجـــــالس أسيــــــل المحـــسن 
ــن  ــارة يومي ــر الزيــ حيــث تستمــــ
ــارة  ــد بزيــــــ يقــوم خالهــا الوفــــ
أحــدث المختبــرات المترولوجية.

تقي : ضمان العدالة 
في التعامل التجاري 

بين الدول هدف 
االنضمام لالتفاقية 

أي تبادل تجاري ال 
يتم دون استخدام 
القياس فيه سواء 
الطول أو الوزن أو 

الحجم 
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19 مجلة الصناعة والتنمية

حصاد الهيئة

تحــت رعايــة مديــر عــام  الهيئــة العامــة للصناعــة عبــد الكريــم تقــي ، 
ــزل األحــام  ــة فــي مقرهــا  مؤتمــر من ــة  العامــة للصناع ــت الهيئ احتضن

إلــى 31  أغســطس 2018.  األول خــال الفتــرة 29 
ــم  ــة عبدالكري ــة العامــة للصناع ــام الهيئ ــر ع ــد مدي ــذا الخصــوص ، أك وبه
ــة ثقافــة اإلعمــار  ــة فــي تنمي ــة عقــد المؤتمــرات العلمي تقــي علــى أهمي
لــدى الشــباب  وتعريفهــم بالجهــود العظيمــة التــي تبذلها قطاعــات الدولة 
لتوفيــر منتجــات وخدمــات عاليــة  الجــودة موثقــة مــن إدارة المختبــرات في 
الهيئــة العامــة للصناعــة للحصــول علــى مبانــي آمنــة؛ كمــا أن عقــد مثــل 
هــذه المؤتمــرات يقــدم قيمــة اســتثمارية مضافــة لاقتصــاد الوطنــي 
عــن طريــق تعزيــز مكانــة المنتــج الوطنــي مــن مــواد البنــاء وغيدهــا لــدى 
ــت المنتجــات  ــر الجــودة المعتمــدة جعل ــن ، خصوصــًا أن معايي المواطني

الكويتيــة قــادرة علــى منافســة نظيرتهــا مــن الــدول األخــرى.

برعاية المدير العام وخالل الفترة من 19 إلى 31 أغسطس 2018

هيئة الصناعة احتضنت مؤتمر منزل األحالم األول

خطوات عملية 
مــــن ناحيــة أخــرى، عقــد نائبــب 
المديــر العــــــام للمواصفــات 
ــة   ــات الصنــــاعيــــــــ والخـــدمـــــ
م. محمـــــد العدواني  اجتمـاعًا 
مــع فريــق العمل ، حيـــث جرى 
خــال االجتمــاع التباحــث حــول 
ــاح  ــة إلنجـــ الخطــوات العمليـــ
الحملــة التطوعيــة التوعويــة.  

وقــد أكــد الوكيــل فــي حديثــه 
أنــــــه يجــــب علــــــى جمعيــــات  
النفـــــع العـــــــام أن تلتفـــــــت 
لنشــر الوعــي المجتمعـــي بمــا 
ــات  ــودة المواصفـ ــص جــــ يخـــــ
االســتهاكية  للمــواد  األمنــة 
بشــكٍل عــام والمــواد الرئيســية 
وأن  البنــاء،  فــي  المســتخدمة 
قطــاع المواصفــات والخدمــات 
للصناعــة  العامــة  الهيئــة  فــي 
قــد أنجــز مجموعــة من القــرارات 
التــي تعــود علـــــى المواطـــــــن 
بالمنفعــة والحفــاظ على حيـــاته. 
كمــا أصــدر العدوانــي توجيهاتــه 
بعـــــدمـــــا  المـؤتمــــــــر  إلدارة 

ــدول البرنامــــــج  اســتعرض جــــ
توجيــه  أهميــة  علــى  اليومــي 
الجمهــور الكويتــي للتفاعــل مع 
الحملــة التوعويــــــة التطوعيــة 
وحثهــم علــى الحضور لمــــا في 
مســتدامة  تنميــة  مــن  ذلــك 
تتوافــق ورؤيــــــــــــة الكـــــــويت 

 .2035 الجديــدة 

قضايا األسرة 
 ومــن جهتــه ، أوضــح رئيــس 
لجنــة تنميــة المــوارد البشــرية 
فـــــي  رابطــــة األمــن األســري 
)رواســي( د.محمـــــــد أســـــــــــد 
بــأن المؤتمــر يأتــي مصداقــًا 
ألهــداف الرابطــة واالهتمــام 
بالقضايــا المتعلقــة باألســرة، 
المشــاركة  بضــرورة  وإيمانــًا 
المجتمعيــة وفتــــــح أبــــــواب 
التعــاون بيــن جمعيــات النفــع 
الدولــة  ومؤسســـــات  العــام 
لخدمــة  الخــــــــاص  والقطــاع 

ــع.  ــة المجتمـــ وتنمي
التواصــل مــع  تــم  وأضــاف: 
للصناعــــــة  العامـــــــة  الهيئــة 

للرعايــة  العامــة  والمؤسســة 
ــا  ــة ودعـــــــــوتهــــمـــ السكنيــــــ
للمشاركة باإلضافــــــة لعــــدد 
العــام  النفــع  جمعيــات  مــن 

الخاصــة. والشــركات 
وقــــــــد تضمـــــــــن المؤتمـــــــر 
منهــا  الفعاليــات  مــن  عــددًا 
سلســلة مـــــــــن المحاضـــرات 
العلميــــــــــــة حــــــول الهندســة 
الطبيــة، وعلـــــــــــوم تنظيـــــم 
المــكان وشـــــــروط التعاقـــــــد 
اآلمــــــن، والتخضيــر المنزلــي. 
كمــا عقــدت حلقــات نقاشــية 
حــــول اعتمــاد معاييــر الجــودة 
فــــــي مواد البناء، ودعم مواد 
البنــاء مــــــن قبــــــــل الحكومــة 
للمــــــــواطـــــن، والتمويـــــــــل 
العقاري بمــــــا يخـــــــص قطاع 
البنــوك وأهميـــــة الخرائـــــــط 
والتصاميــم الهندســية، كمـــــا 
معــرض  المؤتمــر  صاحــب 
المشــاركة  للجهــات  مصغــر 
يعقــد علــى مــدى ثاثــة أيــام.

 تقي : تنمية ثقافة 
اإلعمار لتعريف 
الشباب بجهود 

الحكومة التنموية 

العدواني: على 
جمعيات النفع العام 

نشر الوعي بمواد 
البناء 

أسد :  المؤتمر 
يعكس االهتمام 

بالقضايا المتعلقة 
بقضايا األسرة 
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بمناسبة Nصدار التقرير السنوى للعام المالي 2018/2017

تقي : المشاريع االنشائية الجديدة
توفر مئات القسائم الصناعية

)خاص : الصناعة والتنمية(

تقــي  الكريــم  عبــد  للصناعــة  العامــة  الهيئــة  عــام  مديــر  أكــد 
علــى  عيــان  شــاهد  كان   2018/2017 عــام  أن  عبدالكريــم 
خططهــا  ضمــن  المتواصلــة  إلنجازاتهــا  الهيئــة  مواصلــة 
الكويتيــة  الصناعــة  ودعــم  لتنميــة  والراميــة  االســتراتيجية 
وتشــجيع االســتثمارات فــي المجــال الصناعــي وتعزيــز قــدرات 
المنشــآت الصناعيــة علــى المنافســة والســعي المتواصــل فــي 
تبســيط وتســهيل اإلجــراءات الصناعيــة بهــدف التوســع فــي 
ــع مصــادر  ــي تنوي ــا يســاهم ف ــة بم ــة والحرفي ــدة اإلنتاجي القاع

الدخــل. 

ــام  ــر العــــــ ــح المديــــــ وأوضـــــ
بمناسبــــــة إصــــــدار التـقــريـــر 
الهيئــة  إلنجــازات  الســنوي 
العــام  العامــة للصناعــة عــن 
المــــــــالـــــــــــــي 2018/2017 
أن الهيئـــــة تسعــــــــى خــــــــال 
 2019/2018 المالـــي  العــام 
لمواصلة تنفيــــــــــذ البرامــــــج 
االنمائية الخاصـــــــة بهـــــــا في 
إطــار الخطــة التنمويــة للدولــة 
مقدمتهــا  فــي  يأتــي  والتــي 
المشــاريع اإلنشــائية الجديــدة 
خالهــا  مــن  ســيتم  التــي 
ــر المئــات مــن القســائم  توفي

الصناعيــة. 
وأشــار تقــي إلــى أن الجهــود 
بهــا  قامــت  التــي  المبذولــة 
ــة العامــة للصناعــة ومــا  الهيئ
أســفر عنهــا مــن مشــروعات 
علــى  بذلــت  كبيــرة  وجهــود 

أرض الواقع قــــــد انعكســــــت 
في النتائـــــــج الماليـــــة للهيئة 
التــي حققــت فائضـــــًا مالــي 
ًاقــدره 45.7 مليــون دينــار عــن 
 2018/2017 المالــي  العــام 
وذلـــــــك مــــــــــــن خلــــــال إدارة 
الهيئــة ألنشــطتها التشــغيلية 

المطلوبــة.  بالكفــاءة 
األمــــــر  هــذا  تقـــي:  وقـــــــال 
ال يشكـــــــل إال جــزءًا بســيطًا 
مــــــن الطمــوح الــذي تســعى 
الهيئــــــة إلــى تحقيقـــــــه فــي 
الســنوات المقبلــة وأن األمــل 
يحدونــا لمزيــد مــن التطلعــات 
القطــاع  لخدمـــة  واالنجــازات 
الصناعــي ليكــون رافــدًا مــن 
فــي  القومــي  الدخــل  روافــد 

البــاد. 

تنويع الدخل
مــن  عــددًا  التقريــر  وحـــــــــدد 
العامــــــــــة  الهيئـــــــة  أهــداف 
ــا تشــجيع  ــة منهــــــــ للصناعـــــ
الصنــــاعـــــــــــات المحليـــــــــــة 
ــا  ــا وحمــــــايتهــــ وتطــويــــرهـــــ
االنتاجيــة  القاعــدة  وتوســيع 
ــع  ــة وتنوي ــة والحرفيـــ الصناعي
مصــادر الدخــل ودعــم وتنميــة 
وتشجيـــــع انتــــــــاج السلــــــــع 
االســتراتيجية الازمــة ودعــم 
تشــجيع الحـــــــرف الصناعيــــــة 
وتعميــق الوعـــــي الصنــــــاعي 
والتنســيق  المواطنيــن  لــدى 
بيــــــن الصناعــــــــات القائمـــــة 
والمقتــرح اقامتهــا مســتقبًا 
فــي نطـــــــاق دول مجلـــــــس 
التعــاون لــدول الخليــج العربية 
خاصــة والــدول العربيــة عامــة 
تحقيقــًا للتكامــل االقتصــادي 

وتجنــب المنافســة الضــارة. 
وباإلضافــة إلــى مــا ســبق ، 
فــإن الهيئــة العامــة للصناعــة 
توثيــق  إلــى  كذلــك  تهــدف 
التعــــــــاون الصنـــــاعـــــي مـــــع 
مختلــف الــدول والمنظمــات 
ــرات  ــر الخب ــة لتوفيـــــ الدوليــــــ
الازمة للتنميـــــــة الصناعيـــــة 

المحليــة. 
ولفــت التقريــر إلــى أن الهيئــة 
فــي  تركــز  للصناعــة  العامــة 
وضــع  علــى  اختصاصاتهــا 
خطــة للتنميــة الصناعيــة فــي 
إطــار الخطــة العامــة للدولــة 
تحديـــــــدًا واضحــــــًا  تتضمــن 
الستـــــراتيجيـــــــات التصنيـــــع 
وتوجيهــات التنميــة الصناعيــة 
ــق  ــع المناطـــــ واقتــراح مواقـــ
الصناعيــة والحرفيــة فــي إطــار 

إعداد : علي جاسم
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المخطــط الهيكلــي العــام. 
مشاريع استراتيجية

ــددًا  ــر عـــ ــاول التقــــــريــــــ تنـــــــــ
مــن المحــاور أبرزهــــــــــا أهــم 
المشروعـــــــات المـــدرجــــــــــــة 
بالخطــة االنمائيــة وموقفهــا 
ــك المــدى  ــذ وكذل مــن التنفي
الزمنــي المتوقـــــع لتنفيذهــا 
فقــد أوضــح التقريــر  أن مــــــن 
مــا  المشــروعات  تلــك  بيــن 

ــي:  يل
مشـــــــروع انشــــــاء وانجـــــاز 	 

ــة  ــة البنئ وتشــغيل وصيانـــــ
األساسيــــــــة لمنطقــــــــــــة 
الشــدادية الصناعيــة والــذي 
يهــدف إلــى تهيئــة منطقــة 
صناعيـــــــة بالمتطلبــــــــــات 
األساســية لتوطيــن الحــرف 
ــرة  ــات الصغيــــــ والصناعـــــــ
ــة  ــة بمنطقــــــ والمتوسطـــــ
الشداديــــــــة وهـــــــي مــــــــن 
المناطــق الصناعيــة الواعدة 
طريــق  غــرب  تقـــــع  التــي 
بمســاحة  الســابع  الدائــري 
إجماليــة للمنطقــة تبلــغ 5 
ــر مربــع.   وبيــن  ماييــن مت
التقريــر أنــــــه  مــن المتوقــع 
االنتهــاء مــن المشــروع فــي 

15 أكتوبــر 2018. 
مشـــــروع انشـــــــاء وتطويــــر 	 

وصيانــــــة البنئــة التحتيــــــة 
قطعــــــــة 11 بــمنطـقـــــــــة 
صبحــان الصناعيــة ، حيــث 
إلــى  المشــروع  يهــــــــدف 
انشــاء وتطويـــــــر وصيانــــــة 
البنيــة التحتيــة لقطعــة 11 
بمنطقــة صبحــان الصناعية 
والتــي تقــع شــمال صبحــان 
بمساحـــــــة إجماليــــــة 495 
ألــف متــر وعــدد القســـائم 

الصناعيــــــة التــــــي سيتــــــم 
توفيرهــا ستكــــــون بحـــــدود 
172 قسيمـــــــة صنــــاعيــــة 
بواقــــــع 1000 متــــــر لكــــل 

قســيمة. 
مشــــــــروع االستراتيــجـيــــة 	 

الصناعيـــــة للكـــويت حتــى 
2035 والــــــذي يستهـــــدف 
القطــاع  مســاهمة  زيــادة 
الخـــــــاص فـــي االستثمـــار 
مــن  والحـــــــد  الصناعـــــــي 
األنشطــــــــة االقتصــــاديــــة 
وتشــجيع  العمالــة  كثيفــة 
األنشطـــــــة االقتصاديــــــــة 
ــال  ــة رأس الــــمـــــــ كـثـيـفـــــــ
بيــن  العــاقـــــة  وتعــــزيــــــز 
مؤسســات البحــث العلمــي 
بيــــــن قطاعــــــات االنتـــــــاج 
والخدمــــات فــــــي الدولـــــــة 
والقطــاع الخــاص وتوظيف 
العلمــي  البحــث  مخرجــات 
ــات  ــا لقطــــــاعــ وتسويقهـــــ
اإلنتــــــاج والخدمــــــــات فــي 

الدولــة. 
تصميـــــم وإنشــــــاء وإنـجـــاز 	 

البنيـــــــة التحتيــــــة للمدينـــة 
الصناعيــة غــــــرب البـــــاد " 
طريــق الســالمي" بمســاحة 
50 كيلــــــو متــــــر مربــــــــــــع، 
حاليــًا تصميــم  يتــم  حيــث 
ــاك  شــبكان الصــرف ، وهن
توجــه أن يكــون المشــروع 
ضمــن خطــة تطويــر المــدن 
تســعى  التــي  االقتصاديــة 
الهيئــة إلــــــى تنفيذهــــــا عــن 
طريــق إحــدى الشـــركــــــات 

األجنبيــة. 
تكنولوجــي 	  مجمــع  انشــاء 

بـــمنطقـــــــــة الشــداديــــــــــة 
الصناعيــة حيــث جــار دراســة 

الفنيــة والماليــة  العــروض 
المكاتــب  مــن  المقدمــة 

االستشــارية. 
وإنــــــــشــــــــــاء 	  تصميــــــــــم 

ــة لعـــــــــدد  ــة التحتيـــــــ البنيـــ
ــة  ــع بمنطقـــــــ مــن القطـــــــ
الصنـــــاعـــيــــــة  الشعيبـــــــة 
" المنطقــة الغربيــة" حيــث 
ــى  ــروع إل ــدف المشــــــ يـهــــ
انشـــــــاء وتطويــــر وصيانــة 
البنيــــــــة التحتيـــــــة لعـــــــــدد 
مــــن القطــــــع بمنطقــــــــة 
الشــعيبة الصناعيــة لتلبيــة 
االحتياجــــــــات الضروريـــــــــة 
التــي  الصناعــات  لتوطيــن 
تمــــــــت الموافقــــــــة علــى 
منــح تراخيصهــا الصناعيــة 
وقــد تــــــم  مخاطبـــــة ادارة 
التوريدات بشــأن اســتجاب 
ــات  ــن شركـــ ــروض مـــــ عـــــ
ــع المســاحي  مســاحية للرف
ــداد مخطــط  ــة وإع بالمنطق

بذلــك. 
تعزيــــــــز القــــــــدرة الصناعية 	 

ــة  ــآت الصناعيـــــ للمنشــــــــــ
القابلــة للتصديــر بالتعــاون 
الدوليــة  المنظمــات  مــع 
ــم الغــاء المشــروع  وقــد تـــــ
بقـــــــرار مـــــــن المجلـــــــس 
األعلــى للتخطيــط والتنميــة 
لعــدم وجـــــــود أي جـــــــدوى 
مــن إدراجــه فـــــــي الخطــة 

للدولــة.  االنمائيــة 
هيئـــــــة 	  انشـــــــاء  دراســـــــة 

مستقلـــــة للمواصفـــــات، 
حيـــــــث تــــــــــــم االنتهـــــــاء 
مــن دراســـــــة إنشــاء هيئــة 
ــات  ــة للمواصفـــــ مستقلـــــ
ــم إرســال  ــس وت والمقاييـــــ
الدراســة إلــى مجلــس األمــة 

وفر مالي 
بقيمة 45.7 

مليون دينار في 
 2018/2017

انجازات 
 2018/2017

تشكل جزءًا من 
الطموح الكبير 

للهيئة. 

7 مشروعات 
استراتيجية 

لتحسين وتعزيز 
األداء القطاع 

الصناعي

24 مشروعًا 
إنشائيًا بكلفة 
إجمالية تصل 

إلى 195 مليون 
دينار 
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للبــت فيهــا. 
وتسعـــــــى الهيئـــــــة العامـــــــة 
للصناعـــــــة مــــــــــــن خــــــــــال 
مشــروعاتها االستـــــراتيجيـــــــة 
الخطــة  ضمــــــــــــن  المدرجــة 
ــة  ــة للدولـــــــــــــــ االنمائيـــــــــــــــ
 2020/2019 – 2016/2015
تحســين  علــى  العمــل  إلــى 
وتعزيــزأداء القطــاع الصناعــي 

فــي الكويــت.

24 مشروعًا انشائيًا
وتطــرق التقريــر إلــى المبالــغ 
علــى  للصـــــــرف  المطلوبــة 
خــال  االنشــائية  المشــاريع 
الســنة الماليــة 2019/2018، 
أن هنـــــــاك  إلـــــــى  مشيـــــــرًا 
24 مشــروعًا تصــل كلفتهــم 
االجماليــة 195.155 مليــون 
ــًا إلــى أن اجمالــي  دينــار ، الفت
للصــرف  المطلوبــة  المبالــغ 
علــى تلــك المشــروعات خــال 
العــام المالــي الحالــي تصــل 

إلــى 61.48 مليــون دينــار. 
المشــاريع  حزمـــــــة  وضمــت 
ــن  ــددًا مــــــــــ ــة عـــــ المدرجــــــــــ
المشــروعات أبرزهــا رصــد 40 
مليــون دينــار للصــرف علــى 

مشــروع انشــاء البنيــة التحتيــة 
لمنطقــة  العامــة  والمبانــي 
وذلــك  الصناعيــة  الشــدادية 
مــن إجمالــي تكلفــة المشــروع 

البالغــة 85 مليــون دينــار. 
كمــا أشــار التقريــر إلــى رصــد 
ألـــــــف دينــار لمشــروع   150
الدراســة االستشــارية النشــاء 
المجمــع التكنولوجــي وذلــك 
مــن إجمالــي تكلفــة المشــروع 

ــار.  ــف دين ــة 195 أل البالغ
التقريــر مشــروع  رصــد  وقــد 
المبنــى اإلداري للهيئــة العامة 
جنــوب  بمنطقــة  للصناعــة 
الصباحيــة والبالــغ تكلفتــه 15 

مليــون دينــار. 

حوافز التصدير  
الحوافــز  التقريــر  واســتعرض 
التــي قدمتهــا الهيئــة لتنشــيط 
وتقديــم  الكويتيــة  الصناعــة 
خــال  للمســتثمرين  حوافــز 
العــام المالــي 2018/2017، 
ــم  ــى أن حجـــــ ــار إل حيــث أشـــــ
اإلعفــاءات الجمركيـــــــة بلـــــــغ 
ــال  ــار خـــــ ــون دين 443.1 ملي
فتـــــــرة 5 سنـــــــوات الماليــة 
 2014/2013 مــن  الممتــدة 

إلـــــــى 2018/2017.   وقـــــــد 
ــي  ــام المالـــــ ــوذ العـــــ استحـــــ
اعفــاءات  علــى   2018/2017
جمركيـــــــة بقيمــــــــــــة 155.7 
مليـــــــون دينـــــــار مقابـــــل 70 
مليـــــــونًا فـــــــي 2017/2016 
بزيــادة قدرهــا 85.7 مليونــًا. 
أن  إلــى  األرقـــــــام  وأشــارت 
إجمالــي قيمـــــــة الـــــــواردات 
الصنـــــاعيـــــــة مــــــــــن اآلالت 
ــل  ــدات وقطــع التبدي والمعـــــ
والمـــــــواد األوليـــــــة والتعبئــة 
والتغليف بلغت 8.8 مليارات 
دينــار خـــــــال 5 ســنوات فــي 
ــن 2014/2013   ــرة مــــــــــ الفت
وحتـــــــى 2018/2017 ، فيما 
الــواردات  تلــك  بلــغ إجمالــي 
ــار فــي  ــارات دينـــــ 3.11 مليـــــ

.2018/2017
أن  التقـــــريــــــــــــر  وأوضـــــــح 
المنشــآت  طلبــات  إجمالــي 
إلـــــــى  وصـــــــل  الصناعيـــــــة 
ــة  ــأة صنـــــاعيـــــ 3323 منشـــــ
وفــق بيانــات الهيئــة العامــة 

للصناعــة2018/2017. 
وقـــــــد حققـــــــت الـــــــواردات 
الصناعيـــــــة طفــرة ملحوظــة 

61 مليون 
دينار إجمالي 

المبالغ المقدر 
إنفاقها في 

 2018/2017

االنتهاء من 
مشروع 

الشدادية 
منتصف أكتوبر 

للعام الحالي  
 2018

تشجيع 
األنشطة كثيفة 

رأس المال 
في مشروع 

االستراتيجية 
الصناعية 2035 
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المالـــــــي  العـــــــام  خـــــــال 
بلغــت  والتــي   2018/2017
3.11  مليــارات دينــار لتكــون 
سنـــــــوات   5 فـــــــي  األعلــى 
ولتمثـــــــل نسبتهـــــــا حوالــي 
مــــــــــــن  المئـــــــة  فــي   35.3
اإلجمالـــــــي فــي ضــوء ســعي 
وتحفيــز  لتنشــيط  الحكومــة 
العديــد  فـــــــي  المســتثمرين 
تخــدم  التــي  المجــاالت  مــن 
وبمـــــا  الصنـــــــاعي،  القطــاع 
يخــدم توجهات خطــط التنمية 
االقتصاديـــــــة واالجتماعيـــــة 

المقبلــة. المرحلــة  خــال 

ايجارات األراضي
كشــفت األرقـــــــام الـــــــواردة 
بالتقرير إلى سعـــــــي الهيئـــــــة 
العامــة للصناعـــــــة لتحصيــل 
مســتحقاتها مــــــــــــن إيجــارات 
القســائم الصناعيــة الحرفيــة 
والخدميــة فــي إطـــــــار خطــة 
الدولــة الراميـــــــة لتحصيـــــــل 

مســتحقاتها الحكـــــــومية. 
ــى أن  ــام إلـــــ ــر اأِلرقـــــ وتشيـــــ

إجمالـــــــي إيجـــــــارات القسائم 
الصناعيــة الحرفيــة والتجاريــة 
والخدميـــــة،  باإلضافـــــة إلى 
ــات وغرامــات  رســوم المخالف
التأخيــر خــال فتــرة 5 ســنوات 
 2014/2013 مــن  الممتــدة 
ــى 2018/2017 قــد بلغــت  إل

ــار.  ــون دين 234.4 ملي
وقــد حققـــــــت 2018/2017 
يتعلــق  فيمــا  األرقــام  أعلــى 
قامــت  حيـــــــث  بالتحصيــل، 
للصناعـــــــة  العامـــــــة  الهيئــة 
ــت  ــغ بلغـــــ ــل مبالـــــ بتحصيـــــ
دينـــــــار  مليــــــــــــون   61.96
إلجمالــي القســائم الصناعيــة 
والحرفيــة والخدميــة والتجاريــة 
ــات  ــى مخالفـــــ باإلضافــة إلـــــ
وغرامــات تأخيــر خـــــــال تلــك 

الفتــرة. 
وقـــــــد ارتفعـــــــت إيجـــــــارات 
الحرفيــة  للقســائم  األراضــي 
والتجاريـــــــة والخدميـــــــة مــن 
مستـــــــوى 12.99 مليـــــــون 
دينــار إلــى 35.8 مليـــــــونًا فــي 

.2018/2017

وتسعـــــــى الهيئـــــــة العامـــــــة 
للصناعــة لتقديـــــــم حوافـــــــز 
للمستثمـــــريـــــــن والمبادريــن 
مــن أصحـــــــاب المشــروعات 
الصغيــرة والمتوسطـــــــة فــي 
مختلــف القطاعــات الصناعيــة 
والتــي تحقــق قيمــة مضافــة 
لاقتصـــــــاد باإلضافـــــــة إلــى 
ــزيد مــن العمالــة  تشــغيل مـــــ

الوطنيــة . 
مــع ارتفــاع وتيــرة المحفــزات 
للمستثمـــــريــــــــــــن خــــــــــال 
الســنوات القليلـــــــة الماضيــة 
ومــا تشــهده الحكومــة  مــن 
توجهــات حاليــة لتحفيــز وتيــرة 
االستثمـــــــارات الصنــــاعيـــــــة 
واالســهام فــي تنويــع مصــادر 
الدخــل، ارتفــع عــدد المنشــآت 
بحــدود  المرخصــة  الصناعيــة 
311 منشــأة صناعيــة خــال 
مقارنــة   2018/2017 العــام 
بالعــام المالــي 2017/2016 
بالغــة 1258 منشــأة  وفــق 
البيانــات الــواردة فــي التقريــر. 

 26.4 ألف 
منشأة وحرفة 

صناعية مرخصة 
في الكويت 

 280 مليون 
دينار استثمارات 

صناعية 
جديدة في 

 2018/2017

98% نسبة 
التكويت بين 

موظفي الهيئة 
والعمالة 

الوطنية بلغت 
863 موظفًا 

907 موظفًا 
حصلوا على 
تدريب في 

الدورات 
الخارجية 

والداخلية 
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رخص صناعية
وقـــــــد بلـــــــغ عــدد المنشــآت 
منشـــــــأة   5068 المرخصــة 
صناعيــــــــــــة خــــــــــــال الفتــرة 
 2014/2013 مــن  الممتــدة 
إلــــــــــــى 2018/2017 ، حيــث 
ارتفعـــــــت مــن 1125 منشــأة 
فــي 2014/2013 إلــى 1258 
 2017 العـــــــام  فــي  منشــأة 

 .2018/
أنشطـــــــة  تنوعـــــــت  وقـــــــد 
المنشــآت الصناعيــة فــي عدد 
مــن المجــاالت منهــا المــواد 
الغذائيـــــــة والمنســـوجـــــــات 
والصناعــات  والملبوســـــــات 
الطباعــة  ومنتجــات  الجلديــة 
والكيمـــــــاويـــــــات  والنشـــــــر 
والمشتقـــــــات الـنفطيــــــــــــة 
والمنتجــــــــات التعدينيــة وغيــر 
التعدينيــة وصناعــات تحويليــة 

أخــرى. 
وفيمــا احتلــــــــت المنشـــــــآت 
العاملــة فــي مجــال المنتجــات 
التعدينيــة غيــــــــــر المعدنيـــــــة 
المرتبـــــــة األولى ، جـــــــــــاءت 
الكيماويــات  صنـــــاعـــــــــــــات 
والمشــتقات النفطيــــــــة فــي 

المرتبــة الثانيــة. 

ووفــق التقريـــــــــر ، بلــــغ عــدد 
الحــرف الصناعيــة المرخصــة 
خــــــــال الفتـــــــــرة المقارنـــــــة 
ــس المشــار  للســنوات الخمـــ
إليهــــــــــا بحـــــــدود 21.3 ألــف 
حرفة صناعيـــــــــة مرخصـــــــــة، 
حيـــــــــث شهــــــدت تراخيــــص 
تلــك الحــــــــرف ارتفــاعــــــًا بلــغ 
5607 حرفــــــة مرخصــــــــة في 
2016/2015 ، فيمـــا تراجعت 
إلــى أدنــى مســتوياتها خــال 
 2017/2016 المالــي  العــام 

ــى 2629 حرفــة مرخصــة.  إل
وبإضافــة عــدد المنشــآت إلــى 
الحــرف الصناعيــة المرخصــة 
ــف  ــي 26.4 أل ــح اإلجمال يصب
ــة  ــة صناعيــــــــ منشــأة وحرفـــــ
مرخصــة فــي الكويــت حتــى 

 .2018/2017 نهايــة 
وفـــــي سيـــــــاق متصــــــــــــل ، 
كشــفت األرقــام عــن إجمالــي 
عــدد التراخيــص الجديدة خال 
 2018/2017 المالــي  العــام 
بحوالــي 46 منشــأة صناعيــة 
قيمــة استثماراتهــــــــا 277.9 
ــة  ــدد عمالـ ــار بعــ ــون دينــــ ملي

يصـــــل إلــــــى 579 عامـــــــــًا 
وبمساحـــــة إجماليــــــــة بلغــت 

ــع.  ــر مرب ــف مت 429 أل

98 % نسبة التكويت
وأوضــــــــح التقريـــر أن إجمالي 
عــدد العمالــة الوطنيــة حتــى 
31 مــارس 2018 قــد بلـــــــغ 
ــن  ــك مـــــــ ــًا، وذل 863 موظف
الهيئــــــة  إجمالــي موظفــــــي 
البالــغ 882 موظفــًا وبنســبة 
 ، بالمئــة  تكويــت بلغــت 98 
وهــو األمــر الــذي يأتــي فــي 
ســياق ايمــان الهيئــة العامــة 
بدورهــــــــا  بالقيــام  للصناعــة 
لخدمــة  األمثــل  الوجــه  علــى 
المســتثمر الصناعــي بالدولــة، 
التطويــر  إدارة  قامــت  حيــث 
وتعديــل  بمراجعـــــــة  اإلداري 
التنظيـــــم  وثائــــــــق  وتطويــر 
ــة نظــم العمــل  ــح وأدل واللوائ
الخاصــة بهــا بهــدف تطبيــق 
الشــاملة  التنميــة  مفهــوم 
العمــل  تطويــر  يحقــق  بمــا 
بهــا وتأهيــل الكــوادر الوطنيــة 

العاملــة فيهــا. 

907 موظفين
وأوضــح التقريــــــــر أن الهيئـــــة 
تقــــــوم  للصناعـــــــة  العامــة 
بتدريــــــــب العمـالـــــة الكويتية 
لتنميــة قدراتهــا إداريــًا وفنيــًا 
مــن خــال تحديــد االحتياجــات 
ــادارات المختلفــة  ــة ل التدريبي
ودراســة جمــــــيع العـــــــــروض 
ــار  ــة واختي ــة المقدمـــــ التدريبي
المائم منهـــــــــا ، وانهـــاء كل 
بإيفــاد  المتعلقــة  اإلجــراءات 
مجموعــــــة مــن الموظفيـــــن 

ــدورات.  ــذه ال للمشــاركة به
الفتــرة  خــال  شــارك  وقــد 
مــن أول أبريــل 2017 وحتــى 
31 مــــارس 2018 عــدد 182 
تدريبيــة  موظفــًا فــي دورات 
موظفــًا   725 وعــدد  خارجيــة 
في دورات تدريبيـــــــة محليـــــة 
دورات   510 علــى  موزعــة 
إداريـــــــــــة و215 دورة فنيــة. 
ليصبــــــح عـــــــدد مـــــن تدربــوا 
فــي الهيئة خارجيــــــًا وداخليـــــــًا 
العــام  خــال  907موظفيــن 

   .2018/2017 المـــــالـــــي 
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25 مجلة الصناعة والتنمية

حصاد الهيئة

قـــــام مديـــــر عــــام الهيئــــــــــة 
العامــة للصناعــة عبــد الكريــم 
تقــي بزيــارة منظمــة الخليــج 
لاستشــــــــارات الصنــــاعيــــــة 
"جـــــــــــويـــــــــــك" بالعاصمــــة 
السعودية الريـــاض ، بنــــــــــــاء 
عــــــــــام  أميـــــن  دعــوة  علــى 
ــز  المنظمــة معالــي عبــد العزي

ــل. العقي
ــان  وقــد استعــــــــرض الجانبـــــ
خطــة المنظمــة لتنفيــذ برامج 
دولــة الكويــــت لســنه 2018 
واقتراح برامـــــــج ودراســــــــات 
المنظمــة  قبــل  مــن  للهيئــة 
لعــــام 2019 ،  باالضــــــافـــــة 
ــراء  ــة بخبــــــ ــى االستعانـــــــ إلــــ
ــوص  مــن المنظمــة بخصــــــــ

في زيارة قام بها المدير العام وعدد من مسؤولي الهيئة

"هيئة الصناعة" ناقشت
برامج الكويت 2018 مع "جويك"

تنميـــــــة الصـــــــــادرات ومجال 
ــيس  ــات والمقـايــ المواصفـــــ
ــت.  ــة الكوي والجــودة فــي دول
وقــد حضـــــــر االجتمــــاع مــع 
المديــر العــــام  مديــر مكتــب 
ــة العامــة  ــر العــام بالهيئ المدي
ــار   ــف الوتـــــــ للصناعــة يوســـــ
قطــاع  مســاعد  عــام  وأميــن 
المعلومــــات الصناعيـــــــــــــــة 
ــة  ــات فــي منظمـــــ والدراســـــ
الخليــــــــــــج لاستشــــــــــــارات 
الصناعيــة شــمان الجحيدلــي 
ــر عــام الشــؤون الماليــة  ومدي
واإلداريــة فــي منظمــة الخليج 

ــزام.  محمــد الح
وقـــــــد تأسســـــــت "منظمــة 
الخليــــــــــــج لاستشــــــــــــارات 

الصناعيـــــــة" )جويـــــــك( عـــــام 
1976 مـــــــن قبـــــــل الـــــــدول 
األعضــاء في مجلــس التعاون 
الخليجــي: دولــــــــــــة اإلمــارات 
العربيــة المتحـــــــدة، مملكـــــــة 
البحريــن، المملكـــــــة العربيــة 
ُعمــان،  الســعودية، ســلطنة 
دولــة قطــر، دولــة الكويــت، 
الجمهوريــة  إليهــا  وانضمــت 

اليمنيــة عــام 2009.   
مــن  الثالثــة  للمــادة  ووفقــًا 
اتفاقيــة اإلنشــاء فــإن الغــرض 
إنشـــــــاء المنظمــة هــو  مــن 
والتنســيق  التعــاون  تحقيــق 
الصناعــــــــــــي بيـــــــن الـــــــدول 
األعضــاء مــن خـــــــال جمــع 
عــن  المعلومــــــــــــات  ونشــر 

ــات  ــات وسياســـــ مشروعــــــــــ
وتقديــم  الصناعيــة،  التنميــة 
بإقامــة  الخاصــة  المقترحــات 
مشــروعات صناعيــة مشــتركة 
بيــــــــــــن الــــــــــــدول األعضــاء، 
وتقديــم التوصيــات للتوفيــق 
بيــــــــــــن مشــروعات التنميــة 
ــر  ــة، وتنســيق وتطوي الصناعي
التعــاون الفنــي واالقتصــادي 
بيــن الشــركات والمؤسســات 
الصناعيــة القائمـــــــة أو التــي 
ســتقام، وتقديــم المســاعدة 
الفنيــة فــي تحضيــر وتقييــم 
المشروعـــــــــــــــات الصناعية، 
وإعــداد البيانــات والدراســات 

بالصناعــة المتعلقــة 

Final Maket  8 Final.indd   25 8/29/18   12:44 PM



26 مجلة الصناعة والتنمية

ملف التقييس

في دراسة أجرتها هيئة المواصفات والمقاييس

734 مليون دينار قيمة صادرات أعلى 25 منتجًا وطنيًا

ــي  ــج المحل ــا لدعــم وتشــجيع المنت ســعيًا منه
اإلقليميــة  األســواق  فــي  وبقــوة  للدخــول 
والخارجيــة ، والعمــل علــى تحفيــز المنتجــات 
حــل  علــى  والعمــل  وتشــجيعها  الوطنيــة 
تلــك  تصديــر  تواجــه  التــي  اإلشــكاليات  كل 

إجرائيــة.  أو  كانــت  فنيــة  المنتجــات 
وقــد حــددت دراســة حصلــت الصناعــة والتنميــة 
علــى نســخة منهــا  أعدتهــا إدارة المواصفــات 
والمقاييــس فــي الهيئــة العامــة للصناعــة حــول 
المنشــآت  لمنتجــات  واإلحصائيــات  "البيانــات 
 7 التصديــر"  عنــد  تــداواًل  االكثــر  الوطنيــة 
المنتجــات  تواجــه  وإجرائيــة  فنيــة  معوقــات 
الوطنيــة التــي يتــم تصديرهــا والتــي تتمثــل فــي: 

أســعار 	  منافســة  صعوبــة 
المنتجـــــــــات فـــــــي أســواق 
ــاب  ــر لغيــــــــ دول التصديــــــ
الدعم الكافــــــــي للمنتـــــــــج 
الوطنــي وتوفــره للمنتجــات 

المنافســة. 
ارتفــاع نسبــــــة الرســــــــــــوم 	 

الجمركيــة المفروضــة علــى 
فــي  الكويتيــة  الصــادرات 
أســواق التصديــر الخارجيــة.  

وجــــود ضرائــــــب ذات أثــــر 	 
مماثـــل ممــــا يقلــل القدرة 
ــاع  ــافسة وارتفــ علــى المنـــــ
تكاليـــــــف ونقــــــــل وشــحن 
ــة  ــات الصنــــــــاعيــــ المنتجــــ

الوطنيــة المصــدرة. 
اخــــتــــــــــــــــاف وتبـــايـــــــن 	 

المواصفــــات القيـــاســـيــــة 
الوطنية للمنتجـــــات لــــدى 
الــدول المـــــراد التصديــر لهــا 

ممــا يســبب تأخيــر وتعطيــل 
تصديـــــــــر المنتجـــــــات بيــن 

الــدول. 
وجــود بعــض االشــتراطات 	 

الخاصة في بعـــــض الـدول 
ممــا يســبب صعوبــة انهــاء 

إجــراءات التصديــر اليهــا.
ــاة المنتجــات الوطنيــة 	  معان

مــن   تصديـــرها  يتــم  التــي 
قلة المختبـــــرات فــــي دول 
ــج لفحــص المنتجــات  الخلي

ــا.  ــراد تصديره الم
تغييــر وتعديــل المواصفات 	 

للمنتجـــــــات دون إخطـــــــــار 
ــا.  المصدرين بهــــ

  25 منتجًا
وتطـــــرقــــــت الدراســــة التــي 
أعــدت بنــــــــــــــاء علـــى طلــب 
األمانـــــــــة العامــــــة لهيئـــــــــة 
التقييــــس لــــــدول مجـلـــــس 

التعــاون لــدول الخليــج العربية 
ــداد دراســة  ــي تقــوم باع والتـــ
متكاملــة حــول صــادرات دول 
مجلـــــس التعــــــاون الخليجـــي 
مـــــن المنتجــــــات الوطنيــــــــة 
الرقــم  مــع  إنتاجــًا  األعلــى 
الجمركــي وإجــراءات تصديرهــا 
والمتطلبــات الفنيــة لها فــــــي 
األســــــــــــواق المستهدفـــــــــة 
بالتصديــــــــر إضـــــافـــــة إلــــــى 
المعوقــــــات التي تواجههـــــــا، 
أشـــــارت الدراســة إلى أكثر 25 
منتجــًا يتــــــم تصديــره للخــارج 
 743.799 بلغـــــت  بقيمـــــــة 
وفــق  وذلــك  دينــار  مليــــون 
أحــــــدث البيانــــــات المتاحــــــــة 

خــال عــام 2016. 
ــن  ــج إيثيلي ــد تصــدر منت وقــــــ
ــول(  ــان ديـــــ ــوب )إيثـــــ جايكــ
تلــــــك المنتجــــــات مــن حيــث 
القيمة  حيـــث بلغـــت 174.5 

مليـــــون دينــــار ، فيمـــــا كـان 
منتـــــــج مذيبــات ومخففــات 
عضويــة مركبـــــة، و محضرات 
ــل مــن  ــان األقــــــ ــة الدهـــــ إزال
حيـــــــث القيمــــــة ضمـــــن 25 
منتجــًا األعلــى فــي الصــادرات 

ــة.  الكويتي
ووفـــــق الدراســـــة المقدمـــة 
فإن األســــــواق المستهـــدفة 
تتضمــن العديــد مــن الــدول 
مــن بينهــــــــا الهنــــــد والصيــن 
وباكستــــان وعمــــــان ومصــر 
ــة  ــارات والسعـــوديــــــ واإلمــــــ
ــام واألردن  ــراق وفيتنـــــ والعــــ
ومالــيـــزيـــــا والعـــــــراق وكوريا 
الجنوبية ولبنـــــان، باإلضـــافة 

إلــى الســـوق القطــري. 
وتعمــــــــل الهيئــــة العــامــــــــة 
للصناعــة علــى تعــــــزيز دخــول 
المنتجــات الوطنيــة إلــى مزيــد 
خــال  مــن  األســواق  مــن 

إعداد : م. وليد المجني
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دراســة تلــك األســواق علــى 
المــدى الطويــل وزيــادة قــدرة 
تلــك المنتجــات مــع العمــل 
علــى تطويــر قــدرات التواجــد 
فــي تلــك الــدول مــن خــال 
زيــادة التنافسيــــــة وتأهيـــــــــل 
تلــك المنتجــــــــات للمنافســة 

ــا.  ــوة به وبق
    

7 حلول رئيسية
من ناحية أخـــــــرى ، أشــــــــارت 
إدارة تنميـــــــــة الصــــــــــادرات 
فــي  التصديــــــــري  واالرشــاد 
تقريـــــــــــــر موجــــــز حــول أهــم 
ــة  ــي تواجــه عملي ــات الت العقب
الوطنيــة   المنتجــات  تصديــر 
إلـــــــــى 7 حلـــــــول متنوعــــــــة 
ــة  لتشــجيع الصــادرات الوطني

والتــي تتضمــن: 
توفيــر الحوافــز التشــجيعية 	 

ــة  ــع الـــــوطنيــــــ للمصـــــانــــ
وتقديـــــــــم جميـــــــع أنــــــواع 
الدعــم لتسهيـــــــل منافســة 
المنتجــــــــات الوطنيـــــة في 

ــة.  األســواق الخارجي
انهــاء االجــراءات التصديريــة 	 

الازمــة مــــــــــن خــال ايجــاد 
بيــن  تربــط  موحــدة  نافــذة 
الجهــات الحكوميــة المعنيــة 

ــر.  بالتصدي
تســـــويـــــــــق المنتــجـــــــــات 	 

الصناعيــة الوطنيــــــــة فــي 
األســواق العالميـــــــــة مـــن 
خــال المشاركـــــــــة فـــــــــــي 
ــارض المتخصصــة.  المعــــ

خلــــــق فــــرص استثماريــــــة 	 
صناعيــة تصديريــة بالتعــاون 
مــع الشركـــــــات العالميــــــة 
ذات العامــــــــات التجـاريـــــة 

المعروفــة. 

ــادل 	  ــات التب ــل اتفاقي تفعيـــ
ــن  ــة بيـــــ ــاري المبرمــــ التجــــ
الكويـــــت والــــدول األخــرى 
لتســهيل دخــول المنتجــات 
ــذه  ــواق هـــ الوطنيــة ألســــــ

ــدول.  ال
ــة 	  ــج تدريبيــــــ ــد برامـــــ عقــــــ

ــع جــودة  ــة لرفــــ متخصصــــ
المنتجــــــــات الصنـــــاعيــــــة 
وتحسيـــــــــن القــــــــــــــــدرات 

التصديريــة. 

عوائق داخلية وخارجية
ولفــت التقريــر إلــى وجــود 13 
عائقــــــًا داخليــًا وخارجيــًا تواجــه 
المنتجـــــــات الوطنيــــــة والتــي 
جاءت بنــــــاء علـــى استقصـــاء 
أجرتـــــــه مــــع 87 منشــأة فــي 
مجــال الصنـــــــاعات التحويليــة 
للوقــوف على تلــك العقبات، 
حيـــــــث تضمــنــــت العقبــــات 
الــــــــداخليــــــة : ارتفــــاع تكلفة 
المنتــــــــج المحلــــــي بســبب 
ارتفــاع أسعـــــــار المــواد الخــام 
وكذلـــك صعـــوبــــــة اجـــراءات 
تخليــص هــذه المــواد ونقــص 
ــة ،  ــة المؤهل ــة الفنيــــــ العمال
المعوقــات  تضمنــت  فيمــا 
الخارجيــــــــة ارتفــــــــاع نسبــــــــة 
الرســــــــوم علــــى الصـــــادرات 
الكويتيــــــــة فـــــــي األســـــــواق 
الخارجيـــــــــة وارتفـــــاع تكاليف 
نقـــــــل وشحـــــــن المنتجـــــــات 
الصناعيــة المصــدرة واختاف 
ــة  ــات القياسيـــــــــ المواصفــــــ
للمنتجــات ووجــود بعـــــــــــض 
ــة فــي  االشــتراطات الخاصـــــــ
بعــض الــدول ممــــــا يسبــــــب 
صعـــوبـــــــة إنهــــــاء إجــــــــراءات 

التصديــر إليهــا. 

وقـــــــد تتضمـــــن االســتقصاء 
ــن الصناعــات  ــة مــــ 7 أنشطـــ
التحويليــة هــــــي : الكيماويات 
والصنـــاعــــــــات المـــــرتبطــــــة 
بهــــــا والصنــاعـــــات المعدنيــة 
ــواد الغذائيــة  األساســية والمــ
والمشروبـــــات والمنسوجات 
والمبوســــات والصنـــــاعـــات 
والصنــــاعـــــــــات  الجلديـــــــــة 
التعدينية غيــــــر المعدنـــيــــــــة 
والــورق والخشــب وصناعــات 

تحويليــة أخــرى. 
ــات إدارة  ــي تحـركــــــ وتـــــأتــــــــــ
ــادرات  ــة الــصـــــــــــــــــ تنميــــــــــ
التصديــري وإدارة  واالرشـــــاد 
المواصفـــــات والمـقــاييـــس 
للعمــل علــى تعزيــز وتطويــر 
حركــــــــة المنتجـــــــات الوطنيــة 
وتشجيعهـــــــــــــــا في الداخــــل 

ــارج.  والخ
     

  

7معوقات فنية 
وإجرائية تواجه 

المنتج الكويتي 
في األسواق 

الخارجية 

توفير الحوافز 
التشجيعية 

للمصانع الوطنية 
وتقديم جميع 

أنواع الدعم 

خلق فرص 
استثمارية صناعية 
تصديرية بالتعاون 

مع الشركات 
العالمية 

تسويق المنتجات 
الصناعية الوطنية 

في األسواق 
العالمية من 

خالل المشاركة 
في المعارض 

المتخصصة
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جدول يوضح أعلى 25 منتجًا وطنيًا يتم تصديره وفقًا للقيمة
السوق المستهدفالقيمة )بالدينار(المنتج

الهند- الصين - عمان174771339إيثيلين جايكوب )إيثان ديول(

الهند- الصين- باكستان166633865بارا - إكسلين

الصين - اإلمارات - فيتنام109703507بوليمرات  بولي إيثيلين وزنها  يقل عن 0.94

أمريكا - الهند - البرازيل64145056أسمدة البولة )يوريا( ، وإن كانت في محاليل مائية

الصين - الهند - ماليزيا28861984بوليمرات بوليسترين  قابلة للتمدد بأشكالها األولية

اإلمارات - األردن - السعودية24563723بوليمرات  بولي إيثيلين  وزنها النوعي 0.94 أو أكثر

الهند - إيطاليا - فيتنام23617515بوليمرات  بوليبروبيلين

قشطة غير مركزة وال محتوية على سكر مضاف أو على مواد تحلية تحتوى على 
العراق - السعودية- اإلمارات19982880نسبة تزيد عن 10%  وزنًا:

السعودية - قطر - اإلمارات14828801دقيق حنطة )قمح(

طباقات ألياف ونسج شبكية وفرش )مراتب( ومنتجات مماثله غير منسوجة من 
السعودية - اإلمارات - قطر14550391ألياف زجاجية

السعودية - قطر - البحرين14146688منشأت أخرى وأجزاؤها من حديد صب أو حديد أو صلب

تايوان - الصين -كوريا الجنوبية12144683مبدئات ومسارعات للتفاعل الكيماوي ذات وسائط محمولة أخرى

لبن )حليب ( طويل األجل غير مركز وال محتوي علي سكر مضاف أو مواد تحلية 
العراق - السعودية - األردن10286950تحتوى على نسبة تزيد عن 10%  وزنًا:

مصر - الهند - أثيوبيا9332539ألبسة مستعملة وأصناف أخر مستعملة.

منتجات مسطحة بالتجليخ بالحرارة من حديد أو صلب غير مطلية بعرض 600 مم 
السعودية - األردن - العراق8274176فأكثر أخرى

السعودية - االمارات - قطر8199033مخاليط أثمار قشرية محمصة وإن كانت مملحة

العراق - السعودية - اإلمارات7478945مثلجات )بوظة( صالحة لألكل ، وإن احتوت على كاكاو

العراق - السعودية - األردن7411156مشروبات أخرى غير غازية ، محاة تحتوي علي نكهة فواكه

كابات كهربائية متحدة المحور يزيد مقطعها العرضي عن 10 ملم وجهدها عن 
300 فولت

البحرين - اإلمارات - قطر7371706

السعودية - قطر - البحرين7241338مخاليط عصائر غير مركزة

الهند6925296بروبلين جايكول )بروبان 1-و 2 - ديول(

الهند - باكستان - كوريا الجنوبية6850621خردة وفضات من ألومنيوم .

السعودية - اإلمارات - قطر6631472ورق محزز )فلوتينج( آخر بشكل لفات أو صفائح غير مطلي

)V( 1000  يزيد عن )قطر - البحرين - اإلمارات6307395لوحات و تابلوهات،بما فيه الرقمية  لجهد )توتر

اإلمارات - الهند - لبنان5883960مذيبات ومخففات عضوية مركبة، و محضرات إزالة الدهان أو الورنيش.
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تقارير عالمية

فــي عصــر الثــروات الشــخصية الضخمــة، بالتــوازي 
ــدو أن  ــؤ؛ ال يب ــدم التكاف ــا مســاواة وع ــد ال مــع تزاي
هنــاك خطــًرا كبيــًرا علــى  األســر الثريــة مــن تبديــد 
أموالهــا الطائلــة علــى يــد األفــراد الجــدد فــي أي وقــت 
قريــب، خاصــًة هــذه العائــات الخمــس والعشــرين 
األكثــر ثــراًء فــي العالــم التــي تمتلــك وحدهــا 1.1 

تريليــون دوالر، وفًقــا لتقريــر لـ"بلومبــرج".

 تهيمن على كيانات رائدة في صناعات متنوعة 

أغنى 25 عائلة في العالم..
تمتلك أكثر من تريليون دوالر

وتهيمــن هــذه العائــات علــى 
كيانــات رائــدة فــي صناعــات 
متنوعــة، مثــــــــل الشــوكوالته 
والحلــوى واألزيــاء، ومجموعــة 
ــادق  ــة والفن مــن متاجــر البقال
وشــركات البيانــــــات ومصانع 
األدويـــــــة، وبذلــــــــك تضمــن 
تنــوع مصــادر الثــروة واإلبقــاء 
عليهــا عنـــــــد مســتوى يتجــاوز 
القيمــة السوقيــــــــة ألكبــــــــــر 
شــركة فــي العالــم "آبــل"، أو 
الودائــع فــي "ســيتي  جميــع 
ــى النــــاتـــــــج  جــروب"، أو حتــــ
المحلــــــــي اإلجمالــــــــي لدولة 

إندونيســيا.
ويشيــــــر التقرير إلى أن ثروات 
بعــض العائات مثل )روكفلر( 
و)روتشــيلد(، منتشــرة بشــكل 
الصعــب  مــن  يجعــل  كبيــر 
الطبيعــة  أن  كمــا  إحصاءهــا، 
لهــذه  المعقــدة  التراكميــة 
بأصــول  المدعومــة  الثــروات 
إلــى  عمرهــا  يعــود  وأربــاح 
عقــود وأحياًنــا إلـــــــى قــرون؛ 
عمليــة  تشــويش  إلــى  يــؤدي 

حســاب القيمــة اإلجماليــة، كمــا 
يمكــن  ال  العائــات  بعــض  أن 
كان  إذا  ممــا  ببســاطة  التحقــق 
مصــدر أموالهــا هــو الدولــة أم ال. 
وتتصــدر عائلــة والتــون قائمــة 
تلــك العائــات بثــــــــروة تقــدر 
بحوالي 151.5 مليـــــار دوالر، 
أكبــر  حيــث تعــد وول مــارت 
الشــركات العاملــة فــي مجــال 
التجزئــة االســتهاكية عالميــًا 
ــي  ــرادات، التـــــ مــن حيــث اإلي
ا  تبلــغ 500 مليــار دوالر ســنويًّ
مــن 12 ألـــــــف متجــــــــر حــول 

العالــم.
وتلــي عائلــة والتــون ، عائلــة 
كــوك مــن حيــث الثــروة التــي 
مليــار   98.7 بحوالــي  تقــدر 
دوالر لشــركة كوك آند ســتريز 
وتعمــل فــي مجــال الصناعات 
النفطيــة ، حيــث ورث اإلخــوة 
"فريدريــــــــك" و"تشــارلــــــــــز" 
و"ديفيـــــد" و"ويلـيــام" شركة 
أبيهــم  عــــــن  النفــــــط  تكريــر 
ــد نــزاع عائلــي،  "فريــد". - بعــــ
تــرك "فريدريـــــــك" و"ويليــام" 

ــك  ــذ ذل ــي، ومن العمــل العائل
الحيــن نمــت الشــركة وبلغــت 
ــار  إيراداتهــا الســنوية 100 ملي

دوالر.
وفــــــي المركـــــــز الثالــــث تأتي 
شــركة مــــــــــارس العاملــة في 
مجـــال الحلويــات بثــروة تصــل 
 ، مليــــــار دوالر  إلـــــــى 89.7 
حيــث تأسســت الشــركة علــى 
يــد "فرانــك مـــــارس"، ومــن 
ــة الشــهيرة  ــه التجاريـــــــ عامات
"ميلكـــــــــي واي"، و"مـــــارس 
التــي  إمــز"  آنــد  و"إم  بــارز"، 
تشــكل تقريًبــا نصــف إيــرادات 
مليــار  البالغـــــــة 35  الشــركة 

ــا. ًــّ دوالر سنـــــويـ
ومـــــــن بيـــــــــن الشــــركـــــــات 
الــــــرائـــــــدة فــــــي اإلعــــــــــام 
شركــــة طــومســـــون رويتــــــرز 
بثــروة تقــــــدر بحــــوالي 30.9 
ملـيـار دوالر ، حيـــــــث  أسست 
أغنــى عائلــة فــي كنــدا أعمالهــا 
خــال أوائــل ثاثينيــات القــرن 
العشــرين عندمــا افتتــح "روي 
تومسون" محطـــــــة إذاعـيــــــة 

فــي أونتاريــو، قبــل أن يصبــح 
للصحــف  الرئيســي  المالــك 
فــي البــاد خــال 5 ســنوات.

 30.9 بحوالــي  تقــدر  وبثــروة 
تأســيس  تــم  دوالر  مليــار 
شــركة سامســونغ، حيــث بــدأ 
أعمــال  بيونج-تشــول"  "لــي 
"سامسونــــــج" عــــــــام 1938 
فــي كوريــا الجنوبيــة، وتعــرف 
الشــركة اآلن بأنهــا أكبــر منتــج 
للجــواالت الذكيــة فــي العالم.  
وجاءت شــركة فيريور في ذيل 
القائمــة بثــروة تقــدر بحوالــي 
22.9 مليـــــــار دوالر وتعمــل 
فــي مجـــــــال الحلويــات، حيث 
ــو" شــركة  بنــى "ميشــيل فيري
الحلويــــــــــات والشـوكــــــوالته 
العالمية فـــــي مدينـــــة ألبــــــــا 
اإليطالية. - واستحـوذت على 
أعمــال "نســتله" للحلــوى فــي 
الواليــات المتحـــــــدة مقابــل 
ــام 2018. ــار دوالر ع 2.8 ملي
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تســعى الجهــات الحكوميــة وعلــى رأســها الهيئــة العامــة للصناعــة 
ــة  ــات الوطني ــزة للمنتج ــا المحف ــع التســهيات والمزاي ــم جمي لتقدي
تأتــي  التــي  المماثلــة  المنتجــات  مواجهــة  علــى  قــادرة  لتصبــح 
مــن الخــارج. وفــي اآلونــة األخيــرة ، قدمــت الحكومــة عــددًا مــن 
التشــريعات والقوانيــن التــي مــن شــأنها زيــادة وتعزيــز دور المنتــج 
المحلــي داخليــًا وخارجيــًا وزيــادة قــدرة المنتــج الوطنــي للدخــول فــي 
األســواق االقليميــة والعالميــة المختلفــة باســتخدام كل وســائل 
الســعي  فــي ظــل  كبيــرة  فاعليــة  أثبتــت  والتــي  للمنتــج  التحفيــز 
ــد مــن األســواق أمامهــا.  ــح المزي ــة وفت لتشــجيع المنتجــات الوطني

خبراء لـ " الصناعة والتنمية" 

التسويق ضرورة ملحة لتعزيز
تنافسية المنتجات الوطنية  

"الصناعــة والتنميـــــــــة" أجــرت 
تحقيقــًا موســعًا مــــع عــدد مــن 
الخبراء والمستشارين فـــــــــــــــي 
لمعرفــة  الصناعـــــــي  القطــاع 
ــات التــي مــن شــأنها  أهــم اآللي
زيــادة قــدرات المنتــج الصناعــي 
وتحســين درجــــــــة تنافسيتـــــــه 
فــي  الخارجيــة  األســواق  فــي 
ظـــــل تزايــد حــدة المنافســة لــه 

ــًا.  ــًا وعالميــــ اقليمـيــ

فقــد أكــد المشــاركون على أن 
المعــارض الصناعيــة تســاهم 
وبشــكل كبيــر فـــــــي تســويق 
الصناعــي،   الوطنــي  المنتــج 
حيـــــــــث أن تلـــك المنصــات 
تتيــــــــح الفرصــــــــــــة لعقــــــد  
ــات  المفاوضـــــات واالتفاقيــــ
الخاصــة بالشــركات الصناعيــة 
المســؤولون  يلتقــي  حيــث 
مــع المســتثمرين المشــاركين  

علــى اختــاف أنواعهــم .

وبينــوا أن تســويق المنتجــات 
الوطنيـــــــة ال يقــــــــــف فقــط 
فــي  المشــاركة  حـــــدود  عنــد 
ــة، وإنمــا  المعــارض الصناعيـــــ
يتعــداه إلــى اســتخدام الوســائل 
ــت  ــر شــبكة اإلنترن ــة عب الرقمي
حيــث تقــــــــوم بالتســويق مــن 
خــال إرســال رســائل عبــر البريد 
اإللكترونــي وعمــل اإلعانــات 
المختلفــة،  المواقــع  داخــل  
كذلــك عمــل حمــات ترويجيــة. 

وأشــاروا إلــى ضــرورة اســتحداث 
األنظمــة التكنولوجيــــــة الحديثــة 
المحلــي   للســوق  واســتقطابها 
ــر  ــد كبي ــى حـــــ كونهــا تســاعد الـــ
ــد مــن معوقــات  فــي حــل العدي
التســويق  مجــال  فــي  العمــل 
والتعاقــد والتصديــر فــي عمـــل 
الشــركات لتحســين مستــــــوى 
التسويـــــــــق إلـــــى المستــــــوى 
المرغــوب والقــدرة علــى مواجهة 

متطلبــات البيئــة التنافســية.  

آليــات  تفعيــــــل  إن  وقالــــــــوا: 
تسويق منتجــــــــات  الشركــــــات 
ــن خــــــال  ــم مـــ ــة يتـــ الصناعيـــــ
ــدة  ــذ تســويقية جدي ــح منافــــ فت
ــة  ــات االداري ــل المعوقـــ و تذليــــ
وتحديــد عاقــات عمــل تســتند 
والقـــوانيـــــن  االنظـمـــــة  الــى 
ــوح ضمــن  والشــفافية والوضــــ

الحاليــة.   التشــريعات  رؤى 

عقد االتفاقيات    

ــار  ــح المستشــــــ ــة، أوضـــــ بدايـــــــ
ــي أن  ــد القناعــــــ الصناعــي محمــــ
المعــارض تســـاهـــــــــــــم بشــكل 
ــق المنتــج  ــي تســـويــــــ ــر  فــ كبيــــ
الوطنـــي الصناعــــــي  حيــــــــث ان 
تلــك المعــارض والمشــاركة فيهــا 
تتيح الفرصة لعقـــد  المفاوضات 
ــات الخاصــة بالشــركات   واالتفاقي
الصنــــــــــاعيـــــــة حيــــــث يلتقــــــى 
المســؤولون مــــــــع المســتثمرين 
وفــي  الــدول  مــن  المشــاركين 

ــات.  ــد مــن القطاع العدي

وأضـــاف: ال شــك أن المشــاركة 
فــــــى المعــــــــارض ال تـقـــــــــــــــف 
عنــد تســويق المنتــــــج، ولكنــــــه 
تساهـــــم كذلـــــك فـــي تطـــويــــــر 
قطاع الصناعــــــة كمصـــــدر للناتج 
ــذى يعتمــد وبشــكل  ــي الــــ المحل
كبيــر علـــــى النفــــــط، موضحــًا أن 
المعـــارض تســاهم فــى تعريــف  
العالمييــن  والمســتثمرين  الــزوار 
بالمنتــج الصناعــي الــذي يتمتــع 
بالمواصفــات القياســية العالميــة 
مــا يفتــح المجــال لتعزيــز التعــاون 
الصناعــي والتجــاري بيــن الكويــت 

وباقــي دول العالــم.

وأكــد علــى أن تســويــــــــق المنتــج 
أحد أهم العناصـــــر التــــــى تساهم 
فــي توفيــر فــرص عمــل للعمالــة 
الوطنيــة ، مشــيرا إلــى  أن الهيئــة  
العامــة للصناعــه تبــذل قصــارى 
جهدهــا فــى هــذا الشــأن  لدعــم 

خاص - الصناعة والتنمية :
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القطــاع الصناعــي عبــر تخصيــص 
األراضــــي الصنــــاعيــــة وتوفيــــــر 
الدعــم المالـــــي واإلداري للمنتــج 
المحلـــــى إال أن القنـــــــاعي دعــــــــا 
إلــى حـــــل اإلشــكاليات المتعلقــة 
بطــــــول الفتــــــــرة المستنديــــــــة 

ــن.   والروتي

الرقميــة  الوســائل  أن  وأوضـــح 
تعــــــــــــد  طريقـــــــــــــة حديثـــــــــــة 
للتســويق، الســيما أن إعتمادهــا 
األساســــــي قائـــــــم علــى شــبكة 
االنترنــت  وتقوم بالتســويق من 
خــال إرســال رســائل عبــر البريــد 
اإللكترونــي وعمــــــل اإلاعانــات 
المختــلفـــــــة،  المواقــع  داخــل  
كذلــك عمــل حمــات ترويجيــة . 

وأضــاف: ال شــك أن المواقــع 
فــي  المتخصصــة  اإلليكترونيــة 
ــد مــن  ــل العدي التســويق تحمــــــ
المزايــا أبرزهــا االنتشــار الســريع 
ــع  ــى الوصــول لجمي والقــدرة عل
الشرائـــــــح المجتمعيــــــــة داخـــل 
ــن أيضــًا  ــاد ويمكــــــ وخــارج البـــ
عمــل التســويق مــن خال إنشــاء 
موقــع خــاص بالمصنــع يهــدف 
إلــى التعريــف بتلــك المنتجــات 

أو الســلع أو الخدمــات .

وأضـــــاف أن تسويــــق المنتــج 
يراعــي  وأن  البـــــــد  المحلــي 
احتياجــات المســتهلك والتركيــز 
عليهــا، حيــــــث يجـــــــــب علـــــــى 
التســويق  بعمليــة  المعنييــــــن 
ــات  ــة بالشـــركــــــــ االستعـــــــانــــــ
ــات البحثيــة  االستشــارية والجهـــ
القــادرة علــى صياغــة اســتمارات 
اســتقصائية مــن شــأنها التعــرف 
ــات المســتهلك  ــى متطلبــــــــ عل
المحلــــــي واالقليمـــــــي ، كمــا   
ــة  ــة أن العمليـــــ يجــــــــــب معرفـــ

التسويقيـــــــة تحقــــق المنفعــــة 
للمســتهلك ثــــــــــم للمصنــع أو 
الشــركة ألن هـــــذا ســوف يجعل 
هنــاك رغبــة فــي تقديــم الجــودة 

العاليــة ألي منتــج أو ســلعة.

منافذ جديدة

ومن جانبها ، أوضـحــــت رئيـــس 
جلوبــل  شــركة  ادارة  مجلــس 
فرانشــايز سـارة المنصـــــــور   ان  
ــاح األفــكار  ــق هــو مفت التسويــــ
لصاحــــــب المصنــع أو الشــركة 
ــع جــذب العميــل  لكــي يستطيــــ
حتى يحصــــــل علــــــــى المنتــــــــج 
ــك المنشــأة،  ــًا لتل ويحقــق نجاح
ــز االهتمــام  لذلــك يجــب تركيــــــــ
علــى  تلــك العملــــية التــى تحتــاج 

ــة ودراســة.  ــرة ومهني ــى خب ال

وأشــارت إلــى أن  تفعيــــــــــل اليــات 
تسويق منتجــــــــــــــات  الشركـــــــات 
فتــح  خــال  مــن  يتــــم  الصناعيــة 
منافــذ تســويقية جديــدة و تذليــل 
المعوقــــات اإلداريـــــــة وتــحــــديــــد 
عاقات عمـــل تســتند الى األنظمة 
والقوانيــن والشــفافية والوضــوح.  

واضافت " ال شــــــــك ان فتـــــــح 
قنــوات جديــدة  ســيحفز عامــل  
المنافســة، مشــيرة إلــى أهميــة 
مجــال  فــى  العاملـــين  تشــجيع 
رفــع  الــى  ودفعهــم  التســويق 
وذلــك ســواء  المبيعــات  حجــم 
عــن طريــق نظــام المكافــآت أو 

الحوافــز اإلضافيــة . 

وأشـــــــادت المنصــــــور بالجهات 
المعنيــــــــة بالقطـــــــــاع الصناعي 
التــي توفــر عــدة إجـــــــــراءات مــن 
شأنها زيادة تسويـــــق المنتجات 
المحليــة والتـــــي منها المشــاركة 
فــي المعــارض الدوليــة وفتــح 

األســواق الخارجيــة أمــام الســلع 
ــات  ــة مــن خــال اتفاقي المحليــــ
ــادل الســلع  ــادل التجــاري وتب التب
وتسهيل تبادلهــــــــا  بيــــــن الدول 
الســيما فــى ظــــــــل  قيــام تلــك 
الجهــــــات  بخفــــــــض تكاليــف 
المنتجــات وبمـــــــا يــؤدي لتوفيــر 
عاليــــــــة  بمواصفـــــــات  ســلعة 
الجــودة ومنخفضــة التكاليــف.  

اســتحداث  يجــب  أنــه  وأضافــت 
األنظمــة التكنولوجيـــــــة الحديثــة 
ــى  ــا تســاعد ال واســتقطابها  كونه
حــد كبيــر  فــي حـــــل العديــد مــن 
مجــال  فــي  العمـــــــل  معوقــات 
والتصديــر  والتعاقـــــــد  التســويق 
فــي عمــل الشركـــــــات لتحســين 
مســتوى التســويق الى المســتوى 
ــى مواجهــة  المرغــوب والقــدرة عل

التنافســية.   البيئــة  متطلبــات 

وأشــــــارت المنصــــــــور إلــى أن 
األنظمــة  الحاليــة  ال تــزال تحتــاج 
ــات  ــن التعدي ــد مــ ــى العـديـــــ إل
ــا فــى  ــى تمكنهــــ ــات  التـــ واآللي
ــة المنافســة  الدخــول إلــى حلبـــــ
اإلقليميــة والعالميــة، ال شــك 
فــى  التكنولوجيــا  توظيــف  أن 
عمليــة التســويق شــئ إيجابــي  
نــزال  ال  أننــا  بيــــــد   ، ومثمــر 
نطمــح لمزيــد من الصاحيــــــات 
بشــــــأن تسويــــــق المنتجــــــات 
ــة  ــة إضاف ــن المــواد االولي وتأمي
إلــى  اتخــاذ العديد مــن اإلجراءات 
التــي توفــر مرونــة كبيــرة الســيما 

فــي عمليــات البيــع والشــراء.  

دعم المستثمرين 

ومــن جانبــه ، قــال مديــر العمليات 
فــي شركــــــة صناعـــــــات الخطيــب 
حســام الجمل إن مشــكلة تســويق 
المنتجات الصناعيــــــــة  تعـــــــد من  

القناعي : 
المعارض 
الصناعية 

فرصة لتبادل 
الخبرات وتوقيع 

االتفاقيات  

المنصور : 
جهود حكومية 
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فتح منافذ 
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تحقيق

ــي يمكــن أن  أهــم المشــكات الت
تقــف حائــا أمــام اســتمرار نمــو 
الشــركات والمصانع ، فالتســويق 
ــة  ــًا للمســـاهمــــــــــ ــاج دعمـــــــ يحت
فــي تشغـيـــــــل الخريجيـــــــن فــي 
المشــروعات فــي مجــال التســويق 

وترويــج المنتجــات. 

المستثمـريـــــــــن  أن  وأضـــــــاف 
الصناعييــــــــن عليهــــــم إيجـــــــاد 
ــة  لتلــك اإلشــكالية  ــول جذري حل
التــى تــؤرق البعــض، وهــو مــا 
يدفعهــم للتطلــع لتوســيع آليــة 
عملهــم وتصديــر منتجاتهــم الــى 
الخــارج وذلــك فــى ظــل منافســة 
شرســة تشــهدها االســواق حاليًا.

وأشــار إلى أن دعم المســتثمرين 
فــي تســويق منتجــات المناطــق 
الصناعيــة يســاهم فــي تشــغيل 
أكبــر عــــــدد مـــــن الخــــــريجيـــــن 
الشــركات  فضــا عــن تشــغيل 
والمصانــــــع بكامــــــل طاقاتهــــــا 

واســتيعاب العمالــة . 

وأضــاف أن المنتــج  الصناعــي 
الوطنــــــى  لديــة كل اإلمكانيــات 
الماديـــــة والفنيـــــــة واإلداريـــــــة 
التــى تؤهلــة إلــــــــى المنافســة 
ولكنــة بحاجــة الــى توجيــة ودعــم 
سلبيـــــات  كل  لحــــــل  حكومــى 
ــاج  ــى تحت ــق الت ــة التسويــــ عملي

الــى خبــراء وفنييــن. 

واســتدرك بالقــول هنــاك العديد 
مــن التحديــــــات التـــــــي تواجــه 
أصحــاب المصانــــــع والمبادريــن 
من أصحـــاب المشاريع الصغيرة 
ــة فــــــي سبيــــــــــل  والمتوسطـــــ
تسويـــــق منتجاتهــــــم، خصوصا 
البيــع  عمليــات  مســتوى  علــى 
ــة التــي  ــع اإللكترونيـــــ بالمواقــــــ
باتــت مـــن أنجــح الطــرق لضمــان 

تســويق واســع عبــر العالــم.

وأضــاف أن مسألــــــــــــة تثميــــــن 
السعر النهـــــــائي للمنتج  قبـــــــل 
تســويقه مـــــن بيــن المشــــــــــاكل 
الكبــرى التــي تواجــه الصناعييــن، 
يبـــــــــذل  الصانـــــــــع  إن  حيــث  
ــة  ــي صناعــ ــرة فـــ مجهــودات كبي
منتجــة،  ولكنــه بحاجــة الــى تعزيــز  
آليــات التســويق والبيــع حيــث ان 
مرحلــة البيــع يجــب أن ال تكــون 
نقطــة النهايــة، بــل بدايــة توطيــد 
المســتهلك  مــن  العاقــة مــع 
أجــل بنــاء الثقــــــة فــــي المنتــــج   
حيـــــث علــى الصانــــــع تحديــــــد 
نــــــوع عاقتـــــــه مع المستهـــلك  
والسمـــــات الخاصـــــة التي تميزه 
عــن غيـــره لمعرفــة ما يبحــث عنه. 

وتطــرق الجمــل إلــى مجموعة طرق 
المنتجــات  تقديــم  فــي  تســاهم 
المشــترين  اهتمــام  تجــذب  التــي 
والمســتثمرين، الســيما أن  بعض 
ــرة  ــاء كثيــــ ــون أخطـــــ ــاع يرتكب الصن

على مستـــــوى  شكـــــــل المنـتــــج 
ــراز خصائصــة .  وإب

 وأشــار إلـــــى أن الصناعــة تحتــاج 
ــاح  ــى االنفتـــ ــام إلــ ــل عــــ بشكـــــ
على الوسائـــــــل  الرقميــــــة التي 
أصبحت تشكــــل رافـــدا  أساسيًا 
للتنمية االقتصاديـــة وأوضح أن 
ــة تســاعد  البوابــات المتخصصــــ
ــة لجميــع  ــد الوجهــــ ــي تحديـــــ فــ
العمـــــاء  عبــــــر العالـــــــم، وتزيد 
من انتشار المنتـــــج  الصنــاعي، 
كمــا تســاعد فــي توفيــر قاعــدة 

بيانــات علــى اإلنترنــت .

وأضاف إن تبني شــراكات دولية 
ــق المنتجــات  ــدف تسويـــــــ بهـــــ
ــًا وخارجيــًا يعــد  الوطنيــــــة داخليـــ
أمــرًا إيجابيــًا وصحـيــــــًا ، حيــــــــث 
أن أغلــب الــدول تعقــد شــراكات 
وتكتــات لتحقيق مـنـافــــع، كما 
أن مهــارة المؤسســة فــى عملية 
التســويق تنعكــس إيجابيـــًا علــى 
قدرتهــــا فــي دخـــــــول  العديــــــــد 
التــى  العالميــة  األســــواق  مــن 
تنافــس على  الجــودة والمعايير 

والمقاييــس الســليمة. 

جودة التسويق

وحــــــول الحلــــــول االقتصـــــادية 
المطلوبــة للخــــــروج مــن أزمــة 
تســويق المنتجــــــات الصناعيــة 
لدى بعض الشركـــــــات ، أوضح  
المستشــار االقتصــادي د. ناصــر 
الشــركات  أغلـــب  أن  الزيــادات 
تعانــــــــي بعـــــــض منتجاتهــــــــــــا  
الصناعيــة ركـــودًا نتيجــة الظروف 
الراهنة، بينمـــــا تشـهــــد سلعـــــــًا 
طلبــًا  الشــركات  لهــذه  أخــرى 
تراجــع  نتيجــة  عليهــا  متزايــدًا 
شــركات  قبــل  مــن  المنافســة 
يتطلــب  الخــاص ممــا  القطــاع 

إيجــاد منافــذ تســويقية مناســبة 
لضمــان وصولهــا للمســتهلكين 
داخليــًا وخارجيــًا وتنشــيط حركــة 

البيــع والشــراء.  

واضــاف يجــب تنســيق عمليــات 
والخارجــي  الداخلــي  التســويق 
ــات المعنيــة  بالتعــاون مــع الجه
عبــر الطلــب مــن الجهــات العامــة 
بتحديــد احتياجاتهــا مــن منتجــات 

ــة .  الشــركات العامــة الصناعي

اإلجــــــراءات  أن  إلـــــــى  وأشـــــار 
التســويقية يجـــــب أن تتضمــن 
الشــركات  منتجــــــــات  عــرض 
والترويــــــــج لتسويقهـــــــــــا إلــى 
الحكومــة  لــدى  الســعي  جانــب 
ــة الســتصدار  والجهــات المعنيــــ
موافقــات وقــرارات علــى تصديــر 
بـعـــــــض منتــجــــــات الشــركات 
العامــة الصناعيــة اســتثناء مــن 
التعليمـــــات واألحكـــــام النافــذة 
بغايــة تسويــــــق هــذه المنتجات.  

وقــــــال يجــــــب علــى الجهــــــــات 
ــة تنســيق  ــى الدولـــ ــة فـــ المعني
ــق الخارجــي  ــات التسويــــ عمليـــــ
ــات المعنيــة   بالتعــاون مــع الجه
ــرورى متابعــه  ــن الضــــ حيــث مـــ
عمليـــــــــة االنتــــــاج والمبيعــــات 
لمتابعــة العمــل والوقــوف علــى 
ــل واالنحرافــات  ــن الخلــــ مواطــــ
ان وجــدت والسعــــــي الحثيـــــــث 
ــف وتســويق المنتجــات.  لتصري

وأشــار الزيــادات إلــى أن غالبيــة 
علــى  تركــز  الصناعيــة  الــدول 
جــودة عمليــات التســويق التــى 
الناجحــة  المؤسســات  تضعهــا 
علــى قائمــة أولوياتهــا الســيما 
وأن التســويق يعــد شــهادة مــرور 

المســتهلك.  إلــى 

أغلب الدول 
الصناعية 
تركز على 

جودة عمليات 
التسويق.

الجمل : تسويق 
المنتجات يخلق 
فرصًا وظيفية 

كبيرة أمام 
العمالة الوطنية.   
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33 مجلة الصناعة والتنمية

ملف التقييس

أول وأسرع جهاز اعتماد متعدد االقتصادات في دول الشرق األوسط وآسيا والمحيط الهادي 

هيئة الصناعة واالعتماد الخليجي
ناقشا توقيع اتفاقية تعاون

ــة تعــاون مــع  ناقــش مركــز االعتمــاد الخليجــي اتفاقي
الكويــت وذلــك فــي  العامــة للصناعــة فــي  الهيئــة 
مقــر المركــز بالريــاض، حيــث حضــر مــن جانــب الهيئــة 
نائــب المديــر العــام لهيئــة المواصفــات والخدمــات 
الصناعيــة الكويتيــة  المهنــدس محمــد العدوانــي فيما 
مثــل المركــز المديــر العــام المهنــدس أحمــد المطيــري 
اجتماعــًا تضمــن  عقــدا  والمطيــري  العدوانــي  وكان 
مناقشــة  التعــاون،  اتفاقيــة  مناقشــة  جانــب  إلــى 
اقتــراح التعــاون فــي مجــال التعييــن، وعــرض البرامــج 
التدريبيــة التــي ســتقام بــإذن اللــه في الكويــت، إضافة 
إلــى عــدد مــن المواضيــع المشــتركة بيــن الطرفيــن.

ــار  ــة أشـــــــ وبهــــــذه المناسبـــــ
المهنـــــدس محمــد العدوانــي 
ــاد الخليجــي  أن مركــز االعتمــــ
ــازات دول  ــرز إنج ــّد مــن أبــــ يع
الخليــج العربيـــــة، حيــث يعتبــر 
ــاز اعتمــاد  ــرع جهــــــ أول وأســــ
ــادات فــي  ــدد االقتصـــــ متعــــ
دول الشــرق األوســط وآســيا 
والمحيــــــط الهـــــادي يحصــل 
ــي،  ــراف الدولــــ ــى االعتـــــ علـــ
ــاز عربــــــي  ــرع جهـــ وأول وأســــ
يحصــــــل علــى عضويــة اللجان 
التنفيذيــــــــة ومجالـــــــس إدارة 
بعــض المنظمــــــــات الدوليــة 
ــاز  ــة. وأول جهـــــــ واإلقليميــــــ
اعتمــاد فــي العالــــــم يمنـــــــح 
ــم  ــال لدعــــ ــاد الحـــــ االعتمـــــ

االقتصــــــاد اإلســـــــامي«.
ولفــت العدوانــي إلــى أن كل 
التـــي تتوفــر  الميــــزات  هــذه 
فــي المركــــــز تجعــل العمــل 
ومــن  للغايــة،  مفيــدًا  معــه 

هــذا المنطلــق جـــاء التعــاون 
ــذ  ــز لتنفي ــة والمـركـ ــن الهيئ بي
ــج المشــتركة  عــدد مــن البرامـ
ــة  ــع االتفاقي ــا تماشــيًا مــ بينن
التــي جــــــــرى التوقيــع عليهــا 
بيـــــــــن الجهتيــــــن، وشـــــــــدد 
علــــــــى أن الهيئـــــــة العامـــــة 
للصناعــــــة ستعمــــــل جاهــدًة 
ــادة مــن كافــة  علـــــى االستفـــ
اإلمكانــات المتوافــــــرة لــدى 
مركــــز االعتمـــــــاد الخليجــــــي، 
ســتقدم  الــذي  الوقــت  فــي 
فيـــه كـــــل الدعـــم والمساعدة 
للمركــز أيــًا كان نوعهــا، لكونــه 
يمثــل دول مجلــس التعــاون 
الخليجــــي، وتميـــــزه ونجاحــه 
يعــود لهـــذا الــدول ويعــزز مــن 

مســيرتها.
كما أعـــــــــرب مــديــــــر عــــــــــام 
مركـــــــــز االعتمــــاد الخليــــــجي 
المهندس أحمــــــــــد المطيري 
التعــاون  عــن ســعادته بهــذه 

المثمــر الــذي يحقــق التكامــل 
ــات  بيــن األجهــزة والقطاعـــــــــ
ــل هــذا  ذات العاقــة وأن مثـــ
التعــــــاون هــو ســبيل لتعزيــز 
مســتوى الجـــــــودة واالعتمــاد 
وتحفيــز الجهـــــــات بــأن تكــون 
مخرجاتهــا مرتبطـــــــــــة بســّلم 
الثقــة العالمــي الــذي يضمــن 

جودتهــا فــي كل المراحــل. 
جدير بالذكـــر أن المركز يسعى 
ــم العمــل الخليجــي  ــى دعـــــ إل
المشــترك بالمســاهمة فــي 
ــاري  ــادل التجـــــــ تســهيل التبــــ
ودعـــــــم تطبيـــــــق المنظومــة 
التشــريعية الخليجيــة لضبــط 
المنتجـــــــات والخدمــــــات في 
الســوق الخليجيـــة المشــتركة، 
واإلســهام بشكـــــل فاعــل في 
تحقيــق الــــــرؤى االقتصاديــة 

ــدول مجلــس التعــاون. ل

العدواني: 
المركز من أبرز 

انجازات دول 
الخليج 

المطيري: تعزيز 
مستوى الجودة 

واالعتماد 
وتحفيز الجهات 
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34 مجلة الصناعة والتنمية

لقاء العدد

فــي  الكبيــر  االنخفــاض  بعــد 
أســعار النفــط خال الـ5 ســنوات 
الماضيــة، والحديــث عــن ظهــور 
كطاقــة  تســتخدم  قــد  بدائــل 
بديلــة،  بــدأت العديــد مــن الــدول 
التــي تعتمــد فــي اقتصادها على 
النفــط كمــورد رئيســي لإلنفــاق 
علــى الدخــل فــي العمــل علــى 
إيجــاد مصــادر بديلــة للدخــل عبــر 
خطــط تنمويــة طموحــة تســعى 
الخــاص  القطــاع  دور  لزيــادة 
ــادة  فــي المشــاريع التنمويــة وزي
حصــة القطاعــات غيــر النفطيــة 

فــي الدخــل.

أحمد باقر لـ "الصناعة والتنمية"  

420 ألف كويتي إلى سوق العمل
في 15 عامًا المقبلة 

وقـــــــد أجمعـــــــت الدراســــــــات 
وخطط التنمية والمسؤولـــــون 
الحكـــــــوميــــــــون وأن قطـــــاع 
الصناعــة من أفضــل المجاالت 
يمكــن  التــي  االقتصاديــة 
االعتمــاد عليهــا فــي إيجــاد رافــد 
رئيســي لاقتصــاد بديــًا عــن 
ــر قــدر  ــل أكب النفــط، وتشغيـــــــ
ممكــن مــن األيــدي الوطنيــة 

العاملـــة. 

ولهــــــــذا السبـــــب، اعتمــــــــدت 
الكويــــت قانـــــــون المشــروعات 
الصغيـــــــــــــــرة والمتوسطـــــــــــة 
لتشجيـــــع   ،2010 العــام  منــذ 
المبــــادريـــــن مـــــــن أصحــــــــــاب 
ــرة  ــاريع الــــصغـيـــــــــ الـمشــــــــــــــ
والمتوسطــــــــة ، الســيما مــع 

توافــر عناصــر كثيــرة تســاعد على 
الكويــت  فـــي  الصناعــة  نجــاح 
وهي )التمويــــــل ، األراضـــــي ، 
االيدي العاملـــــــة ، الطاقـــــــــــة(.

حــاورت  والتنميــة"  "الصناعــة 
وزيــر التجــارة والصناعــة وعضــو 
للتخطيــط  األعلــى  المجلــس 
باقــر  يعقــوب  أحمــد  األســبق 
القضايــا  فــي  رؤاه  لمعرفــة 
خــال  واالقتصاديــة  الصناعيــة 
ــة مــع التعــرف  ــة الماضي المرحل
علــى رؤيتــه المســتقبلية حيــال 

الراهنــة.  القضايــا 

ضــرورة  علــى  باقــر  أكــد  حيــث 
ــت فــي  ــع الكــــويــــــــ أن تتوســــــ
المجــال الصناعــي وتحديــدًا فــي 

الصغيــرة  المشــروعات  مجــال 
والمتوســطة لضــــــرورة خلـــــــــق 
مزيــد مــــن الوظائف واســتيعاب 
الكبيـــــــــــرة فــي عــدد  الزيــادات 

الســكان. 

واستنـــــــــد باقر فــــــي حديثه إلى 
التــي  المتخصصــة  الدراســات 
تشــير إلــــــــى أنــــــه مــن المتوقــع 
 420 العمــل  ســوق  اســتقبال 
ألــف خريــج كويتــي مــن الهيئــة 
العامــة للتعليـــــــــم التطبيقـــــي 
المقبلــة،  الـــ 15 ســنة  خلـــــــال 
الكـــــوادر  قائــًا بالطبــع هــؤالء 
البشــرية الكويتيــــــــة ال يمكــــن 
أن يتــم توظيفهــم مـــــــن قبـــــــل 
الدولــة، وعلــى هــذا األســاس، 
ــة جاهــدة  ــد أن تعمــل الدول فاب

علــى إيجــاد فــرص عمــل لهــم ، 
ولــن يتــم ذلــك اال بالتعــاون مــع 

القطــاع الخــاص.

توفير األراضي

وأشــار باقــر إلــى أن قــدرة القطاع 
ــد  ــق مزي ــاص علــى تحقيــــ الخــــــ
توفيــر  فــي  يكمــن  النمــو  مــن 
ــة المشــاريع،  األراضــي إلقامـــــــ
ــن  ــي يمكــــــــ ــر األراضـــــــــ فتوفي
أن يســاهم فــي إيجــــاد العديــد 
الصناعيــة  العمـــل  فــرص  مــن 
والحرفيــة وإقامـــــــة المصـــــانع 
المختلفــة، وهــذا ما يســاهم في 
ــرة خــارج  إيجــاد فــرص عمــل كبي
إطــار الحكومــة، وتعتبــر مــن أهــم 
التنميــة.  خطــط  ودعائــم  ركائــز 

خاص - الصناعة والتنمية :
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كمــا أن توافــر األراضــي يســاهم 
فــي إقامــة أســواق للتجزئــة كمــا 
فــي  المتخصــص  التعليــم  أن 
المــدارس والجامعــات يســاهم 

فــي التنميــة اإلقتصاديــة.

وقــال إن توافــر األراضــي بمثابــة 
ــة  ــى والرئيسيـــــ الخطــوة األولـــــ
لعمليـــــــة التنميـــــــــــة ، وعلــــــــى 
هــذا األســاس أدعـــــو الحكومــة 
إلــى  للصناعــة  العامــة  والهيئــة 
وتهيئــة  إنشــاء  علـــــــــى  التركيــز 
البنيــة التحتيــة آلالف القســائم 

واألراضــي. 

مشروعات صغيرة

 2010 العــام  منـــذ  إنــه  وقــال: 
ــداد  ــإن األعـــــــ ــى االن، فــــ وحتــــ

التــي تقدمــت لاســتفادة مــن 
الصغيــرة  المشــروعات  قانــون 
والمتوســطة قليلــة جــدًا بســبب 
ــة توافــر  ــرًا قضي األراضــي، معتب
األراضــــــــي فــي غايــة األهميــة 
وهيئــة  الحكومــة  علــى  ويجــب 
الصناعــة العمــل علــى توفيرهــا 
للجاديــن بشــرط ان مــن يســتغل 
األراضــي ال يعمــل فــي القطــاع 

الحكومــي.

عماله وطنية

ــت النظــر  ــد أن ألفــــ وأيضــا أريـــــ
ــا ، وهــو أال  ــى شــيء هــام هن ال
يتــم تخصيــص األراضــي لكبــار 
المــاك وإنمــا يجــب تخصيصهــا 
الوطنيــة  العمالــة  عــدد  حســب 

فــي كل منشــأة بمعنــى أن أي 
منشــأة يملكهــا فــرد كويتــي وال 
يعمــل فيهــا ســوى إثنيــن مــن 
العمالــة الوطنيــة والباقــي عمالة 
وافــدة، غيــر التــي يملكهــا عــدد 
ويعمــل  الكويتييــن  مــن  كبيــر 
فيهــا ايضــا عــدد أكبــر مــن ابنائنــا 
ــة  ــن، فالمنشــأة الثاني الكويتييـــــ
توظــف عـــــــدد عمالـــــــــة أكبــر، 
ــاس يكــون  ــذا األســــــ وعلــى هــــ

التخصيــص.

تحديات التمويل

وأضــاف أن حوالــي 80 بالمئــة 
مــن المتقدميـــــــــــن لإلســتفادة 
المشــروعات  صنـــــــــدوق  مــن 
الصغيــرة والمتوســطة ، اتجهــوا 
ــى إنشــاء مطاعــم اســتهاكية  إل
فــي مجمعـــات تجاريــة، ويأتــي 
الســبب الرئيســي لهــذا التوجــه 
لعــدم توافــــــــــر أراض تصلـــــــــح 
الصناعيــة  مشــاريعهم  إلقامــة 
أو الحرفيــــــــــة أو التجاريـــــــة ، مع 
العلــم ان المطاعــم تشــكل جانبــا 
اســتهاكيا ال يعطـــــــــــي قيمــة 

حقيقيــة لاقتصــاد.

وأعتقــد أن هنــاك أســبابا أخــرى 
منهــا دراســـــــــات الجــدوى غيــر 
الكفــؤة، فـــــــإذا كانــت الدراســة 
ــر  ــاس غي ــى أســــــــــ ــة علـــــ مبنيـــ
ســليم، فإنــه مــن المؤكــد فشــل 
المشــروع، فابــد مــن ان تتوفــر 
عناصــر نجــــــــاح المشــروع بــدءا 
الجيــدة،  الجــدوى  دراســة  مــن 
نجــاح  تثبــت  التــي  والمائمــة 

المشــروع.

وفيمــا يخــــص تحديــات تمويــل 
تلــك المشــروعات ، قــال باقــر 
ــل   ال توجــد مشــكلة فــي التموي
أو  عقبــات  أيــة  فيــه  توجــد  وال 

فشل 3 خطط 
خمسية لزيادة 

عمل الكويتي في 
القطاع الخاص 

بسبب عدم تطبيق 
القوانين!

توفير األراضي 
الصناعية يمثل 

التحدي األكبر 
وربط توزيعها 

بتوظيف العمالة 
الوطنية

أدعو الحكومة 
و"هيئة الصناعة" 

إلى التركيز على 
إنشاء وتهيئة البنية 

التحتية آلالف 
القسائم واألراضي
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 80% من 
المتقدمين 
لالستفادة 

من صندوق 
المشروعات اتجهوا 

إلنشاء مطاعم 
استهالكية لعدم 
توافر األراضي  

دراسات الجدوى 
غير الكفؤة تؤدي 

بالتأكيد إلى فشل 
المشروعات

إنشاء منطقة 
متخصصة في 

المدن العمرانية 
الجديدة تعتني 

بالصناعات 
البسيطة والحرفية 

والتعليم   

دينــار  مليــارا  فهنــاك  تحديــات، 
وضعت تحـت إدارة المشروعات 

والمتوســطة.  الصغيــرة 

مناطق متخصصة

وحــــــــول التركيــــــــز علــى البنيــة 
ــاريع والمناطــق  التحتيــة للمشـــــ
الصناعيــة الجديــــــــــــدة ، أوضــح 
أنــه البــد من تخصيـــص األموال 
ــة  ــداد البنيــــــــــــ الموجــودة إلعـــــ
ــم إنشــاء  ــد ان يتــــ ــة، والب التحتي
منطقــة متخصصــة فــي المــدن 
ــدة كالمطــاع  العمرانيــة الجديـــــ
ــا تعتنـــــــي بالصناعــات  وغيرهـــــــ
ــم  ــة والتعلي البســيطة والحرفيـــــ

والمــدارس الخاصــة. 

وقــال أعتقــــــد أن لكـــــل منطقــة 
عمرانيــة جديــدة ســيتم إنشــاؤها 
فــي الكويــت ، البـــــــــد ان تتوافــر 
فيهــا األربعــة عناصـــــــر التاليــة: 
التعليــم  والصناعــة والمنشــآت 
الحرفيــة وأســواق تجزئــة تختلــف 

عــن الجمعيــات التعاونيــة.

وعـــــن رأيــــــه فــي اإلعــــــــــــــان 
ــة  ــة صناعي ــاء مدينــــ ــن انشـــــــ ع
متكاملــة فــي منطقــة النعايــم 
دوالر،  مليـــــــــارات   6.6 بكلفــة 
أوضـــــح  أن تلـــــك المــدن يجــب 
أن تتوافــر فيهــــــــــــا منطقــــــــــــة 
للصناعــات الخفيفــة والحرفيـــــــة 
ــب مخرجــات  ــى تستوعـــــــــ حتــــــ
التعليــم، باإلضافــة إلــى مدارس 
خاصــة،  ومستشــفيات  خاصــة 
وأســواق تجزئـــــــــة ، حتـــــــي يتــم 
توظيف وتعييــــــــن الكويتييــــــــن 
ــاريع، بحيــث  فــي هــذه المشـــــــــ
يخــف الضغــط التوظيفــــــي على 

الحكومــــــة.

ــر الجــزر  ــول مشــروع تطويــــــ وحـ

واآلمــــــال المعقـــــــــودة عليــــــــه 
ــدة  ــت جدي ــة كوي ــق خطـــــ لتحقي
2035 ، أشار إلـــــى أن المشروع 
فــي االتجــاه، والبــــــــد مــن وجود 
دراســة جدوى شــاملة  وأن يكون 
هنــاك وضــوح للمســتثمر،ما لــه 
ومــا عليــه فيمــا يخــص البنيــة 
التحتيــة، والقيمـــــــــــة اإليجاريــة، 

والمــدة الزمنيــة.

فمثــا مــــــــن سيـقـــــــوم بإنشــاء 
ــة، هــل المســتثمر  ــة التحتيـ البني
أم الحكومــــة؟  والتــي بنــاء عليها 
يتــم تحديـــــد القيمــة اإليجاريــة 
والمــدة الزمنيــة إذا كانــت )50( 
ســنة أو أكثــر، وكذلــك القيمــة 

ــا. ــغ قيمته ــم تبل ــة ك اإليجاري

تكويت الوظائف

ــه  ــر فــي حديثــــ ــرق بـــاقــــ وتطـــــ
عــن قضيــة تكويــت الوظائــف، 
تقييــم  أردنــا  إذا  أنــه  إلــى  أشــار 
عمليــة التكويــت التــي تمــت مــن 
ــا، فأعتقــد  قبــل والحكــم عليهــــــ
أن عمليــة تكويــــــــــت الخطــوط 
الجويــة الكويتيــة علـــــــــى ســبيل 
المثــال كانــت فاشلـــــــــــة ، نظــرًا 
لمخرجــات التعليــــــــــــم التــي ال 
ــي احتياجــات ســوق العمــل،  تلب
فعمليــة  التكويــت البــد أن يتــم 

ــم. ــا مــع التعلي ربطه

وقــال البــد أن يواكــب التعليــم 
وظائــف ســوق العمــل المتاحــة، 
فمثـــــــــا هنـــــاك عجــــــــــز فــي 
التمريــض،  مهــن معينــة مثــل 
والرياضــة،  الفيزيــاء  ومدرســي 
ــد أن يخــدم  ــم الب ــك فالتعلي لذل
ســوق العمــل وفــق متطلباتــه 

واحتياجاتــه.

وراء  الرئيســة  األســباب  وحــول 

بعــض  عــن  الكويتييــن  عــزوف 
المهـــــن ، قــــــال إن الكويتيـيـــن 
قــادرون علــى ذلــك، وخيــر دليــل 
علــى ذلـــــــك إدارة الكويتييــــــــن 
ــة خــــــال عمليــة الغــزو  للدولـــــــ
ونجاحهــم فــي جميــع المجــاالت 
)خبــاز ـ جمــع القمامــة ـ طبيــب 
....إلخ( ولكــــــــن البـــــــد أن يكون 
أساســي  ودعــم  توجــه  هنــاك 

ــة. مــن الدول

تــم  لــو  المثــال  ســبيل  فعلــى 
القطــاع  فــي  الكويتـــــي  إعطــاء 
الخــــــــــاص راتبــــــــا أعلــــــى مــن 
الحكومــــــــة ودورات تدريبيـــــــــــة 
إبداعيــة وتــم تعليمهـــــــم حرفــة، 
فإنــه ســيتوجه علــى الفــور إلــى 
ســوق العمــل الخــاص، وإذا لــم 
ــى هــذا االتجــاه  ــة إل تتوجــه الدول
فســيكون هنــاك بطالــة مقنعــة 

تعانــي منهــا الدولــة.

باءت بالفشل

الكويتييــن  رفــض  أن  وأعتقــد 
المهــن   بعــض  فــــــــي  للعمــل 
بالقطــاع الخــاص يوجــب تدخــا 
من الدولـــــــــــــة ، فعلـــــى سبيل 
المثــال ال توجـــــــد رغبـــــــــــة لــدى 
مهنــة  فــي  للعمــل  الكويتييــن 
أعتقــد  الحــل؟  فمــا  التمريــض 
أن توجــه الدولــة إلعطـــــــاء حوافز 
ماليــة واداريــة لهــذه المهنــة ، مــا 
ســيجعل هنــاك رغبــة فــي التوجه 

ــا. ــا والعمــل به إليه

عاصــرت   ، ســابق  كوزيــر  وأنــا 
فــي العمــل الحكومــي والنيابــي 
ثــاث خطــط خمســية بقانــون 
علــى أن يعمــل الكويتــــــي فــي 
القطاع الخــــــــاص، وجميعهـــــــــا 
بــاءت بالفشــل بسبــــــــب عــــــدم 
تطبيق القوانين!  ولـــــم تفلـــــــح 
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لقاء العدد

اآلمال معقودة 
على مشروع تطوير 

الجزر وربطها بطريق 
الحرير التجاري مع 
الصين مع وضوح 

دور المستثمر 

البد ان يواكب 
التعليم وظائف 

السوق وفق 
متطلباته واحتياجاته

"تكويت" الخطوط 
"الكويتية " فشل 

بسبب مخرجات 
التعليم التي ال تلبي 

احتياجات سوق 
العمل 

القطاع الخاص 
يطلب إنتاجية ودوام 

و رقابة ومحاسبة 
بعكس القطاع 

الحكومي

فــي زيــادة نســبة الكويتييــن فــي 
القطــــاع الخــاص، وذلــك يرجــع 
إلــى منافســة الحكومــة لزيــادة 
الرواتــب والحوافــز علــى القطــاع 

الخــاص.

ــب  ــاص يتطلــــــ فالقطــاع الخـــــــ
رقابــة  وهنــــاك  ودوام  إنتاجيــة 
ــاع  ــا القطـــــــــ ــة، أمـــــ ومحاسبــــــ
الحكومــي فـــا تتوافــر فيــه هــذه 
المعاييــر، وهنـــــــا المقارنـــــة غيــر 

حقيقيــة، وال تخــدم التنميــة.

بتنويــع مصــادر  يتعلــق  وفيمــا 
الدخــل والخــــــــروج مـــــــــن دائــرة 
االعتمــاد علــى مصــــــــدر وحيــد 
النفــط  فــي  ممثــًا  لإليــرادات 
واألســباب في االخفاق بتحقيق 
التنــوع المطلــوب ، أشــار إلــى أن 
األســباب  مــــــن  جملــة  هنــاك 
اإلخفــاق  هــذا  فـــــي  ســاهمت 
اختصـــاصات  تداخـــــــل  منهــا 
باإلضافــة  الحكوميــة،  الجهــات 
الصحيــح  التطبيــق  غيــاب  الــى 
للخطــط التنمويــة الموضوعــة. 

لتحفـيـــــــز  المطلـــــــوب  وحــول 
ــاع  ــل بالقطـــ المواطنيــن للعمـــــ
الخـــــــــاص ، قـــــــال أعتقد أنـــــــه 
باتجــاه  الحوافــز  انعكســت  إذا 
القطـــــــاع الخــاص، فــإن اتجــاه 

ــو القطــاع  التوظيــف ســيتم نحـــ
الخــاص، باإلضافــة إلــى العمــل 
علــى تطويــــــــر التعليــــــم ليلبـــــي 

احتياجــات ســوق العمــل.

وحــول رؤيتــه للقطــاع الصناعــي 
 ، المقبلـــــــــة  المرحلــة  فــي 
قـــــــال إن نجــاح الصناعــة يحتـــاج 
الكـــويت  فــي  عنصريـــن  إلــى 
: توفيــر األراضــي، وثانيــًا:  أواًل 
وجــود رؤيــة للصناعــة ككـــــــل ، 
حيـــــــث يمكــن للكويــت إنشــاء 
صناعــة متخصصــة كأميــركا أو 
غيرهــا ويمكــن جعـــل الصناعــات 
الكويتيــة مرغوبــة مــن الكويتييــن 
الســوق  فــي  مطلوبــًا  ومنتجــًا 
المحلــي علــى األقــل بنســبة 40 
فــي المئــة عــن المنتجــات التــي 

يتــم اســتيرادها مــن الخــارج. 

عناصر النجاح

وأضــاف البــــــــد أن تشتــــــــرط 
ــع  ــى تلــك المصان الحكومــة علـــ
اســتخدام أكبــر قــدر ممكــن مــن 
دراســة  عبــر  الكويتيــة  العمالــة 
جيــدة وحقيقيــة، باإلضافــة إلــى 
االهتمــام بالصناعــات النفطيــة 
والتــي تعتبــر هــي األهــم بمــكان 
ان تبــــــــدأ الدولــــــة باالهتمـــــــام 
بالصناعــــــــات النفطيـــــــة، حيــث 

يتوافــر فــي الكويــــــــت 4 عناصـــر 
للنجــاح وهــي: المـــــــــــواد الخــام،  
توافــر األيــدي العاملة،التمويــل، 
واألراضـــــــــــــــــــي.   وأضـــــــــاف 
أن مــا يتــــــــــــم اســتغاله مــن 
ــة  أراضــي الكويــــــــــــت 10 بالمئـ
فقــط و90 بالمئــة مــن األراضــي 

ــر مســتغل". "غي

امتاك المعرفة

واســتدرك بالقــــــــــــول نضيــف 
متوافــر  غيــر  خامســًا  عنصــرًا 
وهنــا   )KNOW HOW( وهــو 
علـــــى مصانــع  اإلنفــاق  يكــون 
أمينــة )ليــس مثــل مــا حــدث مــع 
الداوكيمــكــــــال( وانما يتم شــراء 
المصانــع  مــن  التصنيــع  حــق 
العالميــة للعمــل داخــل الكويــت. 
فالســعودية علــى ســبيل المثــال 
لــم تحصــل علــى صفقــة »الــداو« 

وانمــا أنشــأت مصانــع.

وكمــا هــو معــروف فــإن برميــل 
ــل فــي  ــد يدخـــــــ النفــط الواحــــــــ
80 منتجــًا ، وهـــــــــذه المنتجــات 
ــع اغلــى مــن ســعر برميــل  بالطب
النفــط ، وهــــــــذا يؤكــــــــد أهميــة 
الصناعــات النفطيــة فــي إيجــاد 

رافــد اقتصــادي قــوي. 
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متابعات

تتضمن 140 مشروعًا بواقع 21  مشروعًا جديدًا و 119 مستمرًا

4.4 مليارات دينار كلفة مشاريع خطة التنمية
قــال األميــن العــام للمجلــس األعلــى للتخطيــط والتنميــة معالــي  
خطــة  فــي  المدرجــة  المشــاريع  اجمالــي  إن  مهــدي  خالــد  الدكتــور 
التنميــة )2018 /2019( يبلــغ 140 بينهــا 119 مشــروعا مســتمرا مــن 

خطــط ســابقة و21 مشــروعا جديــدا.
ــي  ــام الحال ــن الع ــة ع ــع الســنوي األول لخطــة التنمي وأضــاف أن الرب
2019/2018 شــهد انخفاضــا فــي أعــداد المشــاريع مقارنــة بالعاميــن 
المشــاريع فــي  أن نســب االنفــاق علــى  الماضييــن. وذكــر مهــدي 
الخطــة ارتفعــت فــي حيــن انخفــض عــدد المشــاريع مــن 279 فــي عــام 
2017/2016 إلــى 149 مشــروعا فــي عــام 2018/2017 ثــم إلــى 140 

ــي 2019/2018. مشــروعا فــي العــام الحال

مهدي : 21 
مشروعًا 

استراتيجيًا 
باعتمادات 3.7 
مليارات دينار 

90.9 % نسبة 
اإلنجاز في 

مشروع  مجمع 
الشقايا للطاقة 

المتجددة 

وأوضــح أن قيمــة االعتمــادات 
الماليــة للمشــاريع فــي الخطــة 
ــة ارتفعـــــــت الــــــى 4.4  الحاليـــــــ
ــو 14.5  ــار )نحـــــــــ مليــارات دينـــــ
ــة  ــارات دوالر أمريكــي( مقارن ملي
ب 3 مليـــــــارات دينــار )نحــو 9.9 
مليــــــار دوالر( لكل من الخطتين 
ثــم   2017/2016 الســابقتين 

.2018/2017

فــي  المشــاريع  إجمالــي  أن  وبيــن 
المرحلــة التنفيذية خال الربع األول 
 2019/2018 التنميــة  خطــة  فــي 
بلــغ 70 مشروعــــا وفــي المرحلــة 
بينمــا  مشــروعا،   45 التحضيريــة 
يبلــغ عــدد المشــاريع التــي لــم تبــدأ 

بعــد 25 مشــروعا.

وحــول التحديـــــات التــي تواجــه 
إن  قــال  المشــروعات  تنفيــذ 
 164 بينهــا  تحديــا   441 هنــاك 
ماليــا  تحديــا  و80  إداريــا  تحديــا 
تحديــا  و72  فنيــا  تحديــا  و116 
لــدى جهــــــــات رقابيــة وتســعة 

 ، تشــريعية  ألســباب  تحديــات 
مبينــا انــه تــم التغلــب علــى 322 
تحديــا بنســبة 73 فــي المئــة مــن 
إجمالــي التحديــات التــى واجهــت 

المشــروعات. تنفيــذ 

وأشــار إلــى أن عــدد المشــروعات 
االســتراتيجية بلــغ 21 مشــروعا 
 3.7 بقيمــة  ماليــة  باعتمــادات 
مليـــــــارات دينــــــــار )نحــو 12.2 
مليــارات دوالر( انفــق منهــا 2.9 
فــي المئــة بنهايــة الربــع االول 
اســتراتيجية  مشــروعات  وســتة 
ــزة اقتصـــــــــاد متنــــــوع  فــي ركي
مســتدام وســتة مشــروعات فــي 
ركيــزة بنيــة تحتيــة متطــورة واربعــة 
مشــروعات لركيــزة رعايــة صحــة 
عاليــة الجــودة واربعــة مشــروعات 
ــة  ــة معيشيــــــ ــزة بيئــــــ فــي ركيـــــ
مســتدامة ومشــروع فــي ركيــزة 

رأســمال بشــري ابداعــي.

ــي  ــاز ف ــب اإلنجــــ ــول نســــ وحـــــ
المشــروعات االســتراتيجية التــي 

دخلــت المرحلــة التنفيذيــة ذكــر 
ان نســبة االنجــاز فــي مشــروع 
للطاقــــة  الشقــــايـــــا  مجمــــــــع 
فــي   90.9 بلغــــــت  المتجــددة 
المئــة وجســر جــــابـــــر 86.2 فــي 
ــي 85.8  ــود البيئـــ المئــة والوقــــ
ــزور 55  ــاة ال ــة ومصفــ فــي المئ
فــي المئــة ومستشــفى الصبــاح 
الجديــد 53.1 فــــي المئــة ومينــاء 
مبــارك الكبيــر 51.6 فــي المئــة.

واضـــــاف ان نســـــــب االنـجـــــــاز 
فــــــي المـــبـــانــــــي الجديـــدة فــي 
مستشــفى الفروانيــة 44.5 فــي 
الســالم  المئــة ومدينــة صبــاح 
الجامعيــة 42.8 فــــــــي المئــــــة 
والمبنـــى الجديد في مستشفى 
العـــــــدان 34.8 فــــــي المئـــــــــة 
وتوســعة مطــار الكـــويت )مبنــى 
الــركاب 2( 26.1 فــــــي المئــــــة 
ومشــروع مدينـــة المطاع 27.5 
تطويــر  ومشــروع  المئــة  فــي 
المطــار  فــي  الشــرقي  المــدرج 

الدولــي 22.7 فــي المئــة.
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للصناعــة  العامــة  للهيئــة  التابعــة  الكويتيــة  نقطــة االستفســار  تمثــل 
ــة الكويــت فــي تحقيــق تطــور ملمــوس  ــز التــي تتبعهــا دول إحــدى الركائ
فــي مؤشــر تحســين بيئــة األعمــال عبــر االجابــة عــن جميــع تســاؤالت بيئــة 
ــن العــام والخــاص فــي كل القطاعــات.  ــة مــن القطاعي األعمــال الكويتي

كمــا أن تأســيس نقطــة االستفســار يأتــي انســجامًا مــع تطلعــات دولــة 
الكويــت الراميــة لزيــادة االســتثمارات األجنبيــة المباشــرة عبــر تعريــف 
العديــد مــن  القانونيــة والتجاريــة فــي  الجوانــب  المســتثمرين بجميــع 

القضايــا والتــي تــرد إلــى موظفــي النقطــة والعامليــن بهــا. 

العجمي لـ " الصناعة والتنمية" 

نقطة االستفسار تعزز
مؤشر تحسين بيئة األعمال

"الصناعــة والتنميــة" حــاورت 
المهنــــــــــــدس مانــع العجمــي 
المواصفـــــــــــات  إدارة  مــــــن 
ــة  والمقاييـــــــس بالهيئـــــــــــــــــ
أهميــــــــــة  علــى  للتعـــــــــرف 
النقطة ودورهـــــا في توضيح 
االجابـــــــــات واالستفســارات 
التــي يرغــــــــــــب أصحــــــــــاب 
األعمــال والمواطنــــــون فــي 
القطــاع الصناعــي وغيــره مــن 
القطاعــات فــي اإلجابــة عنهــا. 

بدايات التأسيس

بدايـــــــــــة ، حدثنـــــــا عن مرحلة 
تأســيس نقطــــــــة االستفسار 

ولمــاذا تــم إنشــاءؤها؟ 

تأسســت نقطــة االستفســار 
الكويتيـــة علــى ضــوء انضمــام 
الكويــــــــت لمنظمــة التجــارة 
العالميــة والتــي تلــزم اتفاقيــة 
كل  للتجــارة  الفنيــة  العوائــق 
التجــارة  منظمــة  فــي  عضــو 
العالميــــــة WTO  بانشـــــــــاء 

ــة  ــار وطنـيــــ نقطــة استفســـــــ
ــي باالستفســارات التــي  تعنــــ
تتعلـــق بموضــوع االتفاقيــة 
ــد ) 10.1(  ــاء فــي البن كمــا جـــ
والــذي  االتفاقيــة  هــذه  مــن 
ينــص علـــــــى "يتعيــــن علــى 
كل عضــو أن يضمــن وجــود 
نقطــة استفســــــــار قــــــــادرة 
علــــــى الــــــــرد علــــــى جميــع 
االستفســـــــــارات المعقـولــــة 
الــواردة مــن األعضـــاء األخريــن 
ومــن األطــراف المعنيــة لــدى 

االخريــن". األعضــاء 

فــــــي أي عــــــام تــــــم انشــــــــاء 
النقطــة ؟ 

أنشــئت نقطــــــة االستفســار 
ــام 2002  ــة فـــــي عــــ الكويتيـــ
لتكـــــــــون مسؤولــــــة بالــــــــرد 
علــى جميــــــع االستفســارات 
ــات  ــًا لمتطلـبــــ الــواردة وفقـــــ
اتفــــاقيــــــة العوائـــــق الفنيــة 
النقطــة  وعملــت  للتجــارة 
منــــــــــذ تــــــأسيسـهــــــا علـــــى 

التواصـــــــل الفعـــــال بجميــع 
مجتمــع األعمـــــــــال للعمــــــل 
علــى زيــادة قــــدرة الشــركات 
فــي التواصــل البنــاء والفعــال 
وبــكل الطــرق بكافــة الجهــات 
الحكوميــة لتســهيل التواصــل 
ــذا  ــي هــــــ ــن فــــ بيــن الجانبيـــــ

الخصــوص. 

إنجازات ملموسة 

ــازات  ــم انج ــن أهـ ــا عـــــ حدثنـــــ
النقطــــــــــة خــــــــــال الفتـــــرة 

الماضيــة ؟ 

وفقــًا آلخــــــــــــر اإلحصائيــات 
المتاحـــــــــة ، تمكنــــــت نقطــة 
ــار الكويتيــــــة مــن  االستفســـــ
ــارًا  ــال 656 استفســـ استقبــــــ
و250 إخطــــــــارًا مرســـــًا فــي 
الفترة الممتـــــدة مــــــن 2011 
وحتــــى 2018 وهــو مــا يعنــي 
ــة  فــي 8 ســنوات  أن النقطــــ
أنـجــــــــزت 906 إستفســــارات 
واخطــارات مرسلـــــة فــي كل 

القطاعــات االقتصاديــة وفــي 
األمــر  وهــو  المجــــــاالت  كل 
الــذي انعكس بشــكل ملحوظ 
األعمــال  بيئــة  تســهيل  فــي 
وتوضيــح كل االجــراءات التــي 
يتــم االستفســار عنهــا بيســر 
العامليــن  لكافــة  وســهولة 
أو  الخــاص  القطــاع  فــي 

القطــاع الحكومــي. 

6 مهام  

مـــــا مهـــام نقطــة االستفســار 
الكويتيــة؟ 

تعمـــــــل نقطـــــــة االستفســار 
مــن  عـــــــددًا  تحقيـــــــق  علــى 
المهــام الحيويــة التــــــي تتصل 
ــر الــذي  بعملهــا وهــــــو األمـــــ
اللبــس  ازالــة  علــى  انعكــس 
ــر مــن  ــدى الكثي والغمــوض ل
علــى  والعمــل  المســتثمرين 
الواجــب  اإلجــراءات  توضيــح 
اتباعهــا لديهــم. ومــن بيــن أبــرز 
النقــاط التــي تســعى النقطــة 

خاص - الصناعة والتنمية :
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النقطة 
أنجزت 906 
استفسارات 

واخطارات خالل  
8 سنوات منذ 

التأسيس. 

حلقة وصل 
بين منظمة 

التجارة العالمية 
والجهات 

الحكومية في 
الكويت 

إخطار الدول 
األعضاء 

بمشاريع اللوائح 
الفنية وإجراءات 
تقويم المطابقة 

لتنفيذهــا وتطبيقهــا مــا يلــي : 

تعمــل 	  االستفســار  نقطــة 
كنقطــة اتصــــــال بين الدول 
ــاء فــــــي منظمــة  األعضــــــــ
ــات  ــة والجه ــارة العالمي التج
الحكوميــة المختصــة داخــل 

ــة الكويــت. دول

تفعيــل وتطبيــق متطلبــات 	 
اتفاقيـــــــة العوائــــــق الفنيــة 
للتجــــــــارة فيمـــــــــا يتعلــق 
ــات  ــر المعلـــومــــــــ بتوفيـــــــ
للــــــــدول األعضــــــــــاء فــي 
العالميــة  التجـــارة  منظمــة 
والمصدريــن والمســتوردين 

المحلييــن.

توفيــــــــر الوثائـــق المتعلقة 	 
وإجــراءات  الفنيــة  باللوائــح 
تقويــم المطابقــة وعضويــة 
دولــة الكويــت فــي الهيئــات 
والمنظمــــــــات الدوليـــــــــة 
واإلقليميــــــــة واالتفاقيــات 
ــال  ــة فــــــي مجـــــــ الثنــــــائيـــ

ــس. التقيي

ــدول األعضــاء 	  ــار الـــــ إخطـــــ
ــة  ــح الفني بمشــاريع اللوائـــــ
وإجــراءات تقويــم المطابقــة 
تحـــــــت اشـــــراف سكرتارية 

منظمــة التجــارة العالميــة.

الرد علــــــــــى االستفسارات 	 
الفنيــة الــواردة مــن الــدول 

األعضـــــاء.

نشـــــــر وتحديـــــــث برنامــــج 	 
الســنوية  والخطــة  العمــل 

للمواصفــات.

يــرى البعــض أن تلــك المهــام 
ترتبــط باالنضمــام لمنظمــة 

ــة؟  التجــارة العالمي

بالتأكيــــــــد ، فاإلنضـــــمـــــــام 
للمنظمــة يفــرض على الدولة 
العضــو عــددًا مــن المتطلبــات 
العالميـــة  التجــارة  لتســهيل 
بينهــا وبيــن الــدول األعضــاء 
المنضمة لاتفاقية ، حيـــــــث 
أنشــئت المنظمــة عــام 1995 
خلفــًا التفاقيــة االتفاقيـــــــــة 
العامــة للتعرفـــــــة الجمركيــة 
ــارة  المعروفــة اختصــارًا  والتج
باســم "الجــات" وقــد انضمت 
الكويــت إلــى منظمــة التجــارة 
العالميــة كدولــة عضــو فــي 
ــام 1995.  ــر ع األول مــن يناي

ــق  ــة العوائ ــا عــن اتفاقي حدثنـــ
ــا ؟  ــة للتجــارة ومبادئهـــــ الفني

ــة  ــق الفنيــ ــة العوائـــــــ اتفاقيـــ
للتجـــارة هــي إحــدى اتفاقيــات 
العالميــة  التجـــارة  منظمــــــة 
)WTO( الخاصــــــــة بتجـــــــــارة 
الســلع وقــد أبرمـــت االتفاقية 
ودخلــت  1979م  عــام  فــي 
1980م  عـــــــام  التنفيــذ  حيــز 
ولــم تكــن االتفاقيــة ملزمــة 
ــة  ــد جول ــدول. وبعـــــ ــكل الــــ ل
األوروجــواي تقــــــــرر جعـــــــــل 
ــة  ــق الفنيــــــ ــة العوائــــــ اتفاقي
ملزمــة لــكل أعضــاء منظمــة 
التجــارة العالميــة عنــد إنشــائها 
عــــــــام 1995م وتتلخـــــــــص 
مبادؤهــا فــي عدد مــن النقاط 
تتمثــل فــي النقــاط التاليــة: 

أنــــشطــــــــــة 	  تشكــــــــل  أال 
التقييــس )اللوائــــح الفنيـــة/
/ القياســية  المواصفـــــات 

إجــراءات تقويــم المطابقــة( 
عوائــق غيــر ضروريــة أمــام 

التجــارة الدوليــة.

استخــــــــدام المواصفــــــات 	 
القياســية وإجــراءات تقويــم 

المطابقــة الدوليــة.

تشجيــــــــع الــــــــــدول علــى 	 
المشــاركة فـــــــــي التقييــس 
ــراءات تقويــم  الدولــي وإجـــــ

المطابقــة الدوليــة.

الشــفافية وذلــــــــك بنشـــــر 	 
وتوفيــــــر اللوائــــــح الفنيـــــة 
والمواصفـــــات القياسيـــــة 
وإجـــــــــراءات تقــــــــــــويـــــــم 

المطـــــــابقــــــــة.

إعطــاء فتــرة زمنيــة كافيــة 	 
)60( يــوم علــى األقــل مـــن 
ــات  ــم ماحظـ ــل تقديـــــ أجـــ
المواصفــة  مشــروع  علــى 
مــن قبــل األطــراف المعنية 
ــة  ــي منظمــــ )األعضــاء( فــــ
.)WTO( العالميــة  التجاريــة 

أن تعـــــــامـــــل المنتجـــــــــات 	 
المستــــوردة نفــس معاملة 

المنتجــات الوطنيــة.

التركيــــــــز على متطلبــــــــات 	 
األداء  حيــث  مــن  المنتــج 
بــداًل مـــــــن اســتنادها إلــى 
ــائص  ــم والخصــــ التصميـــــ

الوصفيــة 

التقييــس 	  أجهــزة  قبــول 
الوطنيـــة ألحــكام وقواعــد 
ــة  ــة السليـمـــــــــ الممارســــــ
إلعـــــداد واعتمــاد وتطبيــق 
المواصفــات القياســية مــن 

 .)TBT( اتفاقيــة 
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االستفسارات واالخطارات للنقطة خال الفترة من 2011م – 2018م

المجموعاإلستفسارات الواردة - المرسلةاإلخطارات المرسلةالسنة

2018166783

201716566

201646165

20152785112

20146699165

20136685151

20123775112

201133119152

250656906
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ملف العدد

خاص "الصناعة والتنمية":

شهــــــــد شهـــر يوليــو 2018 
ــخ  ــي تاريــــــ ــة فــــ ــة نوعيـــ نقل
ــة  ــات االقتصاديـــــــ العاقــــــــ
والشـــراكــــــــــة االستراتيجيــــة 
ــن  ــت والصيــــ ــن الكويـــــــــــ بي
بهــا  قــام  تاريخيــة  زيــارة  عبــر 
ــو  ــب السمـــــــ حضــرة صاحــــــ
الشيــــخ صبــاح  البــاد  أميــر 
ــى  ــاح  إل ــر الصب األحمــد الجاب
الصيــن ، رافقــه خالهــا وفــد 
رســمي يعتبــر أرفــع مســتوى 
تــــاريخــــــي، ضــــــم قيــــــــادات 
الــــــــوزارات  كل  فــي  الدولــة 

خالل زيارة صاحب السمو أمير البالد التاريخية إليها 

الصين شريك استراتيجي
في إنشاء مناطق صناعية في الكويت

والهيئــات، وكان مــن ضمــن 
التجــارة  وزيــر  معالــي  الوفــد 
والصناعــة رئيــس مجلــــــــس 
ــة العامــة للصناعــة  إدارة الهيئ
ــان،  ــر الروضـــــ ــد ناصــــــــ خالــــ
بهــــــدف تعزيــز الشــراكة مــع 
ــر  ــي أكب ــي ثان العمــاق الصين
االقتصاديــــــــــات العالميـــــة، 
والدولــة األكبــــــــر واألعظـــــــم 
قــارة  فــي  وصناعيــًا  تجاريــًا 
ــاء  ــادرة بن آســيا بمــا يخــدم مب
لطريــق  االقتصــادي  الحــزام 
الحريــر وربطهــا برؤيــة الكويــت 

المســتقبلية. االســتراتيجية 

لزيــارة ســموه  كانــت   ولقــد 
إلــــــــى الصيـــــن أهـــــــــــــداف 
اســتراتيجية عديــدة يســتهدف 
تحقيقهــــــا علــــــى المدييــــــــن 
القريــب، والبعيــــــــد، وهــو مــا 
ن  أكــد عليــه سمــــــوه، حيــث بيَّ
أن "زيارتــه إلــى الصيــن تأتــي 
لتؤكــد العــزم علــــــى توطيــد 
فــي  االســتراتيجية  الشــراكة 

ــة". المجـــاالت كــــــــافــــــ
وأشــار ســموه إلــى أن الصيــن 
لخلــق  داعمــًا  دورًا  ســتؤدي 
ــة اقتصاديــة مشــتركة  منصــــ
تحقـــــــق التبـــــــــــــادل التجــاري 
والمصلحــة المشــتركة علــى 

المتبادلــة  المنفعــة  أســاس 
بيــن كل الــدول فــي منطقــة 
وســتكون  الخليــج،  شــمال 
شــريكًا اســتراتيجيًا ومســتثمرًا 
البنيــة  تطويــر  فــي  أساســيًا 
التحتيـــــــــة لمدينــــــــة الحريــر، 
وإنشــــــــاء مناطـــــــــق صناعية 
وتكنولوجيـــــــــة متقدمـــة فــي 

الكويــت.

عاقات متجذرة
وتتميــز عاقــات التعــاون بيــن 
الكويــــــــت والصيــــــن بالتجذر 
والعمــق، والتــي بلغت مرحلة 
الشــراكة االســتراتيجية، حيــث 

خاص - الصناعة والتنمية :

Final Maket  8 Final.indd   44 8/29/18   12:45 PM



45 مجلة الصناعة والتنمية

ملف العدد

تعــــــــد دولـــــــــة الكويــت أول 
ــة ارتبطــت  ــة عربي ــة خليجي دول
بعاقــات دبلوماسيــــــــة مــع 
ــو  الصيــن، لتأتــي زيــارة سمـــــ
أميــر البــاد األخيـــــرة لتؤكــد 
ــذه  ــز هـــــــــ ــى تعزيـــــ العــزم عل
العاقــات، وتوطيــد الشــراكة 
االستراتيجية بيــــــن البلـــديـــــن 

ــع المجــاالت. فــي جمي
 

أول دولة
دولــة  أول  الكويــت  وتعـــــــــد 
توقــع مذكــرة تفاهــم للتعــاون 
ــاء  ــادرة بن ــن فــي مب مــع الصي
لطريــق  االقتصــادي  الحــزام 
ــا برؤيتهــا  ــر وربطهــــــ الحــــريــــــ
االســتراتيجية المستقبليــــــــة، 
ــة  ــق مــع الرؤي والتــي تتوافـــــــ
الســامية لحضـــــــرة صاحــــــب 
ــي  ــاد الت ــر البـــــــــ الســمو أمي
تتمثــل فــي تحويـــــــــل الكويت 
إلـــــى مركـــــــز مالـــــــي وتجــاري 
ــام 2035،  ــي عــــــ عالمــي فـــــ
الحريــر  مدينــة  إنشــاء  ورؤيــة 

التــي أطلقـــــــت عــام 2006، 
ممــا يجســــــــد آفاقــــــًا جديــدة 
وطموحــًا واسعـــــــــًا إلحيــــــــاء 

طريــق الحريــر التاريخــي.
رؤيـــــــــة  أن  المؤكـــــــد  ومــن 
ــدة  ــو بعيـــــ ــب السمــــ صاحـــــ
المدى للصيـــــــن، ودورهـــــــا، 
وأهميتهــا، وضــرورة تحقيــق 
الشــراكة االســتراتيجية معهــا، 
شــوطًا يبعــث علــى االرتيــاح، 
وحققـــــــت تشابــــكًا وتفاعــًا 
بيــن المشــروعات العماقــة 
فــي إطــار التعــاون الثنائــي بين 
ــة  ــن، وستجســد مرحل البلديــــ
زاهــــــرة جديــــــــدة للعاقــــــات 
فيهــا  تترســخ  البلديــن  بيــن 
الشــــــراكـــــة االستـــراتيجيــــــة 

الشــاملة بينهمــا.

اتفاقيات جوهرية
ــاء  ــك أن مشــروع إحي وال شــــ
طريــق الحريــر ســيعمل علــى 
استعـــــــادة الكويـــت لدورهــــا 
الريــــــــادي فــــــي المجاليـــــــــن 

التجــــــاري واالقتصــادي فــي 
ــا  ــا أنهــــــ المنطقــة، السيمــــــ
جغرافــــــي  بموقـــــــع  تتمتــع 
توافــق  وجــد  حيــث  متميــز، 
بيــن رؤيــة الكويـــــــت 2035، 
ومـــبـــــــادرة الصيــــــن "الحــزام 
ــاء طريـــــــــق  والطريــق إلحيـــــــ
ــة  ــاء منطق ــر"، وإنشـــــ الحريـــــ
ــدم دول  ــة تخــــ ــة تجاريـــــ حيوي
العالــم بــرًا وبحرًا وتســاهم في 

ازدهــار االقتصــاد العالمــي.
وقــد جــــــــاءت زيــــــــــارة ســمو 
أميــر البـــــاد إلــى الصيــــــــن 
حيويــًا  دورًا  للكويــت  لتجعــل 
الحــزام  مبــادرة  تنفيــذ  فــي 
ــادي لطريــق الحريــر،  االقتصــــ
وتجاريــًا  ماليــًا  مركــزًا  كونهــا 
ليــس اقليميــًا فحســب، بــل 
الدولــي،  المســتوى  وعلـــــى 
ــا  ــى موقعهـــــــ ــة إلـــــــ إضافـــــ
االســتراتيجي المهــم، كمــا أن 
ــارة ســتضيف زخمــًا  هــذه الزي
جديــدًا فــي العاقــات التجاريــة 
واالستثمـــــاريـــــة المزدهــــــرة 
فعليــًا بيــن الكويــت والصيــن، 

توقيع 7 اتفاقيات 
ومذكرات تفاهم 

في مجاالت مختلفة 
لرفع مستوى 
الرفاهية بين 

الشعبين. 

الروضان وقع مذكرة 
تفاهم في مجال 

التجارة اإللكترونية 
بين البلدين وتطوير 

التنمية المستدامة

الزيارة مهدت 
الطريق لتنفيذ حلم 
احياء طريق الحرير. 
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بمــا ينعكــس علــى زيــادة حجــم 
التبــادل التجاري واالســتثماري 
بيــن البلديــــــــن فــي األعــوام 
وأن  خصوصـــــــًا  المقبلـــــــة، 
ــات عديــدة  ــاك اتفاقيـــــ هنــــــــ
مبرمــة بيــن البلديـــــــــن فــي 
أســهمت  كافــة،  المجــاالت 
فــي تهيئــة األرضية المناســبة 
ــن  ــز دور القطاعيــــــــــــ لتعزيـــــــ
الحكومـــــــي والـــخــــــاص فــي 
ــام  ــن للقيــــ ــت والصيـــــ الكوي
بــدور أساســي فــــــــي جهــود 
التنميــة والبنــاء علــى العاقــة 
المتميزة بيـــــــن الحكومتيــــن.

ــارة بتوقيــع  ــت الزيـــــــ وتكللــــــ
العديـــــــــــد مـــن االتفاقيـــــات 
الجوهريـــــــــــة بيـــــــن الجانبين، 
اآلليــات  ويعــزز  بمــا يضمــن 

المؤسســية علــى قـــاعــــــــدة 
اقتصاديــة، ويؤكــد الحـــــرص 
ــب  ــن جانــــــ ــرك مــــــ المشتــــــ
قيادتــي البلديــن علــى تعزيزهــا 
واالرتقــاء بهــا، بمـــــــــا يخــدم 
مصالــح شــعبيهما فــي كافــة 
المجــاالت، إذ تعـــــــد العاقــة 
بيــن البلديــن نموذجــــًا فريــدًا 
للعاقــات الثنائيــة المتميــزة 
القائمــــــــة علـــــى الشـــراكــــــة 
ــه  ــي تتجـــــــ االســتراتيجية التــــ
بقــوة وثقــة نحــــــــو مســتقبل 
واعــد فــي إطــار مــن التفاهــم 

فــي المواقــف والتوجهــات.

تعزيز التجارة اإللكترونية
وكـــــــان مـــــــن أهــــــم مذكرات 
ــي وقعتهــا  ــم التــــــ التفاهــــــــــ

خــال  الصيــن  مــع  الكويــت 
زيــارة صاحــب الســمو، مذكــرة 
التجــارة  فـــــي مجــال  تفاهــم 
اإللكترونيــــــة، والتــي وقعهــا 
ــي  عــن الجانــب الكويتــي معال
ــد  ــة خال ــارة والصناع ــر التج وزي
الروضــان، والتــي تهــدف إلــى 
التجــارة  فــي  التعــاون  تعزيــز 
اإللكتــــرونيـــــــــة، وتحسيــــــــن 
مستـــــــوى تيسيــــــــر التجــــــارة 
ــن  ــن البلـــــــديــــ ــاون بيــــ والتع
ــة المســتدامة  ــر التنمي وتطوي
ــة. ــارة الثنائي والمســتقرة للتج
علــــــى  المذكـــــــرة  وتنـــــــص 
آليــة  الطرفـــــــان  يضــــــــع  أن 
للتعـــــــاون فــي إطـــــــار اللجـــنة 
ــن  ــن الصيـــــ ــة بيــــ المشتركـــــ
بالتعــاون  المعنيــة  والكويــت 

والتجــاري. االقتصــــــــادي 
وتؤكـــــــــــد االتفاقيــــــة علــــــى 
ــل  تعــاون الطرفيــن مــن أجـــــــ
مفيـــــــدة  ظــــــــــروف  تهيئــة 
ــة  ــارة اإللكتروني ــة التجـــــ لتنمي
علــى أســـــــــاس المنــــــــافـــــــع 
المتبادلـــــــــــــة فــي مجــــــاالت 
تشــمل الدراســات المشــتركة 
ــي  ــرات فــــــــ ــادل الخبــــــــ وتبــــ
ــات واإلدارة  صنــع السيـــــاســـ
الحكوميـــــــــــة فــي التجــــــــــارة 
بيــن  والحــوارات  اإللكترونيــة 
القطاعيـــــن العــــــام والخاص، 
كمــا تتضمـــــــــن تشجيـــــــــــع 
التعــاون مــع الشــركات فــي 
ــي  ــة فــــــ ــارة اإللكترونيــــــ التج
الصيــن والكويــت عــــــن طريق 
تشجيــــــع تجــــارة المنتجـــــات 
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المميــزة ذات الجــودة العاليــة 
مــــــن بلدانهـــــــم مــــن خــــال 

التجــــــــارة اإللكترونــيــــــــة.
دعــم  إلــى  المذكــرة  وتشــير 
الطرفيــن التعــاون فــي التجــارة 
اإللكترونيــة فــــــي التبـــــادالت 
التجاريــة وأنشطـــــــة التمريــن 
الممارســات  وتبــادل أفضــل 

المبتكــرة. والخبــرات 
وتركــت المـــذكـــــــرة للطرفيــن 
تحديــد النسبـــــــة المئـــــويــــــــة 
المحليــة لتنسيـــق األنشــطة 
ــى  ــة، فيمــا أكــدت عل التعاوني
التزامهمــا بتهيئــة بيئــة مواتيــة 
اإللكترونيــة  التجــارة  لتطويــر 
االتصــال  تعزيــز  خلـــال  مــن 
القوانيــن  بشــأن  والتنســيق 
واللـــــــوائـــــــح والسيــــاســـات 
وإجــراءات التدريــب المشــترك 

وتشــجيع التعــاون .
ــر  ــا توفيـــــ ــن أيضـــــ وتتضمــــــ
التطويــر  المزيــد مــن فــرص 
ــاريع  ــات المشـــــــ لمؤسســــــــ
مــن  والمتوســطة  الصغيــرة 
خــال تشــجيع تطويــر التجــارة 
اإللكترونيــــــــة عبـــــــر الحـــــدود 
واالتصــاالت بيــن الشــركات 
والتجــارة فــي الســلع والتجــارة 
فــي الخدمــات، بمــا فــي ذلــك 
الترفيــه والســياحة، وبالتالــي 
تحفيــز االستهـــــاك، وخلــق 
فرص العمــــــــــل، باإلضافــــة 
إلجراء دراســات مشــتركة على 
أســواق التجـــــارة اإللكترونيــة 
فــي كل مــن البلديــن، وكذلــك 
البلــدان المجـــــــاورة، وتبــادل 
الخبــرات والمعلومــــــات حــول 
التنميـــــــة المبتكــــــرة وتعزيــز 

الوقايــة مــن المخاطــر، وتبلــغ 
ــوات  ــدة المذكــرة 3 سنــــ مــــــ
ــا،  ــع عليـهــــ ــخ التوقي مــن تاري
ــا تلقائيــًا مــا  ويتــم تجــــديدهــــ
لــم يبــد أي طــــــرف رغبتــه فــي 
التجديــد  فــي  المضــي  عــدم 
ــدة ســتة  ــل لمـــــ ــى األقـــــــ عل
القنــوات  خــال  مــن  أشــهر 

الديبلوماســية. 

الكويت أول دولة 
توقع مذكرة تفاهم 

في مبادرة بناء 
الحزام االقتصادي 

لطريق الحرير  

طريق الحرير يعيد 
الكويت لدورها 

الريادي في 
المجالين التجاري 
واالقتصادي في 

المنطقة 
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مؤكدًا أن زيارة صاحب السمو أمير البالد ستنعكس إيجابًا على عالقات البلدين 

الروضان : تطوير العالقات الكويتية
الصينية يعزز االقتصاد الوطني

أكــد معالــي وزيــر التجــارة والصناعــة رئيــس مجلــس إدارة الهيئــة 
العامــة للصناعــة خالــد ناصــر الروضــان أن الصيــن لديهــا اهتمام 
ــارة  ــر بالعمــل واالســتثمار فــي الكويــت خصوصــًا بعــد الزي كبي
الناجحــة لحضــرة صاحــب الســمو األميــر الشــيخ صبــاح األحمــد 
خــال شــهر يوليــو الماضــي وتوقيــع العديــد مــن االتفاقيــات 

المشــتركة.

ــان  وأضــاف الروضــان فــي بي
ــارة  ــن وزارة التجـــ ــادر ع صــــــــــ
بالمقابــل  »نحــــن  والصناعــة 
مــن  لاستفـــــــــادة  نطمــح 
الخبـــــــــرات واالستثمـــــــارات 
الصينيــة لتطويـــــر اقتصادنــا 
الوطنـــــــي والعمـــــــــل علــــــى 

تنميتــه.

ولفــت البيــان إلــى أن الوزيــر 
الروضــان اســتقبل مديــر عــام 
والتجــاري  الصناعــي  البنــك 
الصينــي د.بانــج ليانج، مشــيرا 
مــع  بحــث  الوزيــر  أن  إلــى 
المســؤول الصينــي القضايــا 

المشــترك. االهتمــام  ذات 

التجــــــــــارة  وزارة  أن  يــــذكـــــر 
والصناعــة وقعـــــــت خلــــــــال 
الزيــارة األخيــرة علــى مذكــرة 
تفاهــم مــع نظيرتهــا الصينيــة 
فــي مجــال التجــارة اإللكترونية 
التعــاون  تعزيــز  إلــى  تهــدف 
فــي التجــــــارة اإللكترونيـــــــــة 
وتحســين مستــــــوى تيسيـــــــر 
التجــارة والتعــاون بيــن البلدين 
ــة المســتدامة  ــر التنمي وتطوي
ــة. ــارة الثنائي والمســتقرة للتج

نتائج ايجابية
متصل،شــدد  سيـــــاق  وفــي 
الوزيــــــر الروضــان فــي تصريح 
ــارة  ــى أن زي ــونا" عل نشــرته "كـ
ــر البــاد  ــو أمي صاحــب سمــــــ
ثمارهــا  ســتؤتي  بكيــن  الــى 
علــى العاقــــــات التــي تجمــع 
البلديــــــــن علــــــــــى المدييــــــن 

القريــب والبعيــد.

وأشــــــــار  إلــــــــى أن هــــــــــذه 
االتفاقيــات تســهم في تنمية 
وتطويــر العاقــات المتميــزة 
بيــن البلديــن الســيما أنهمــا 
ــد مــن  ــزان فــي العديـــــــــ تتمي
المجـــــــاالت مثـــــــل الصناعي 
والتكنولوجـــــــي واالقتصـادي 
والبنــــــــاء والتعميــــــــر والبنــى 

ــة. التحتي
وأشــاد الروضــان بمــا تتمتــع 
بــه الصيــن مــن اقتصــاد قــوي 
ــن خاصــة فــي العشــر  ومتيـــــ
السنـــــــــوات الماضيــــة قائــا 
"نتطلـــــــع الــى االستفـــــــــــادة 
من احـــــــد اهــــــــم اقتصــادات 
العالــم الســيما فــي المجاليــن 

االقتصــادي والتكنولوجــي".
وذكــر الروضــان أن  الكويــت 

لهــذا  "معبــرا"  ســتكون 
االقتصــاد الضخــم لتربــط بيــن 
الشــرق بالغــرب مشــيرا فــي 
ــة  ــز دول ــى تمي ــه إل الوقــت ذات
الكويــت بقــدرات هائلــة فــي 
المجــاالت المختلفــة الســيما 
والتجــاري. االقتصــادي  فــي 

 

نطمح لالستفادة 
من الخبرات 

واالستثمارات 
الصينية لتنمية 

االقتصاد

تعاون في مجال 
التجارة االلكترونية 
وتحسين مستوى 

تيسير التجارة 

زيارة صاحب السمو 
أمير البالد ستؤتي 

ثمارها على المديين 
القريب والبعيد
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ملف العدد

باستثمارات  8.4  تريليونات دوالر ويخدم 63 % من سكان العالم 

طريق الحلم واالمل والمستقبل

الحــــــزام  مبـــادرة  تتضمـــــــن 
ــر  االقتصــادي لطريــق الحريــــــ
ــر البحــري  البــري وطريــق الحري
شــقين   21 الـــ  القــــــرن  فــي 
األول منـهــــــا هــــــــــو الحــزام 
الحريــر  لطريــق  االقتصــادي 
الصيــن  يربــط  الــذي  البــري 
مــع أوربــا عبــر آســيا الوســطى 
الثانــي  الشــق  أمــا  والغربيــة 
هــو طريــق الحريـــــــــر البحــري 
للقــرن الـــ21 الــذي يمتــد مــن 
جنــوب  الــى  الصيــن  جنوبــي 

وإفريقيــا. آســيا  شــرقي 
ــد  ــر الجدي ــق الحري ويصــل طري
مــــــن 60 دولــة  أكثـــــــر  بيــن 
باســتثمارات متوقعــة تتــراوح 
بيــن 8.4 تريليونـــــــــــات دوالر 
ويخـــــدم 4.4  مليــــــــار إنســان 
مــا يعــادل نحــو 63 فــي المئــة 

ــم. مــن ســكان العال
ومـــــــن المتوقـــــع أن تشــهد 
التجــارة بيـــــــن دول الحــــــــزام 
والطريــق خــــــــال الســنوات 
 10 نحــو  المقبلــة  الخمــس 
مــن  حيــث  دوالر  تريليونــات 

ــم  ــغ حجــــ ــع أن تبلـــــ المتوقــــ
هــذا  عبــر  الصيــن  صــــادرات 
 500 نحــو  وحدهــا  الطريــق 

دوالر. مليــار 
وتتضمــن المبــادرة سلســلة 
مـــــــن الخطـــــــوات لتشــكيل 
منصــة تعاونية في المجاالت 
االقتصاديــــــة والتــجـــــــاريـــــــة 
والصناعيــة والثقافيــة عــاوة 
علــى التركيــز علـــــــى الســــــام 
العالمــــــي وستوفـــــــر حافــزا 
قويــا لتحســين البنيــة التحتيــة 
ــر  واألســاس الصناعــي وتوفي

فــرص العمــل.
ــادرة  ــات صــــ وأظهــرت بيانـــــــ
عــن الحكومــة الصينيــة أنهــا 
اســتثمرت نحــــــــو 50 مليــار 
الواقعــة  الــدول  فــي  دوالر 
علــى طــول الحــزام والطريــق 

عــام 2013. منــذ 
فــي  العربيــة  الـــــدول  وتقــع 
نقطـــــــــة االلتقــــــــاء الغربيــة 
لمبــادرة "الحــــــزام والطريــق" 
وتتمتــع بتفــوق جغرافــي فريد 
وأوروبــا  آســيا  تربــط  فهــي 

ــة  ــا ولديهــا مــوارد غني وإفريقي
كبيــرة  ســوق  وإمكانيـــــــــات 
ــر  ــر ممــا سيوفـــ ــد كبيـــــــ وعائ
الفرصــة لهــا لاســتفادة مــن 

المبــادرة. 
وقــد قامــت الصيــن بتشــغيل 
صنــدوق خــاص لطريــق الحرير 
قيمتــه 40 مليــار دوالر منــذ 
لتقديــم   2015 عــام  فبرايــر 
خدمــات االســتثمار والتمويــل 
إلــى االقتصــادات والشــركات 
الخاصــة علــى طــول الطريــق. 
وفــــــــي 18 ينايــــــر الماضــي 
لنقــل  قطـــــــار  أول  وصــل 
البضائــع مــن مدينــة "ييــوو" 
شــرقي الصيــن إلــى العاصمــة 
البريطانيــة لنــدن بعــد أن قطع 
قرابــة 12 الــف كيلومتــر خــال 
رحلــة اســتمرت 18 يومــا وعبــر 
ــان وروســيا  القطــار كازاخستــــ
ــا  ــدا وألماني وبياروســيا وبولن
وبلجيــكا وفرنســـــــا قبـــــــــــل 
ــر نفــق  ــى لنــدن عب ــه إل وصول
بحــر المانــش حامــا بضائــع 

رئيســية.

وفــي الفتــرة الحاليــة تعــــــــد 
الصيــن عــدة مشــاريع ضخمــة 
مــع باكســتان ومنغـــولـــيـــــــا 
ســريعة  طـــــــرق  تتضمـــــــن 
الحديديــة  للســكك  وانفــاق 
بالموانــئ  خاصــة  ومشــاريع 
ــى  ــة إلـــــ ــة باإلضافـــــ البحريـــــ
مشــاريع أخــرى مــع عــدة دول 
حــول منطقــة طريــق الحريــر.
وبنــت الصيــن حتــى اآلن 56 
اقتصــادي  تعـــــاون  منطقــة 
ــر مــن 20  وتجــاري فــي أكثـــــــ
طــول  علـــــــى  واقعــة  دولــة 
الحــزام والطريــق وتجــاوز حجــم 
االســتثمار المتراكــم فــي هــذا 
مليــار   18.5 نحــــــو  المجــال 
دوالر مــا أثمــــــــــر عــن تحقيــق 
نحــو 1.1 مليـــــــــار دوالر مــن 
عائــدات الضرائــب وخلــق نحــو 
ــف وظيفــة فــي هــذه  180 أل

الــدول. 
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تحقيق

أكــد عــدد مــن الصناعييــن ورجــال األعمــال علــى أهميــة الزيــارة وانعكاســاتها علــى معــدالت التبــادل التجاري بيــن البلدين، 
باإلضافــة إلــى وضــع الكويــت علــى الخريطــة االقتصاديــة العالميــة واإلقليميــة وســتدفع بها قدمــا لألمام. 

"الصناعــة والتنميــة" اســتطلعت رؤى المتحدثيــن حــول أهميــة الزيــارة وانعكاســاتها المســتقبلية ، حيــث أشــاروا إلــى 
أن تحــركات ســمو أميــر البــاد الشــيخ صبــاح األحمــد الجابــر الصبــاح علــى الصعيــد الدولــي تعــزز الوضــع االقتصــادي 

لدولــة الكويــت. 
وبينــوا أن الزيــارة التــي اتخذهــا صاحــب الســمو ســوف تحقــق نتائــج وثمــارًا إيجابيــة تعــود علــى المنطقــة بالنفــع، وال 
ــة الكويــت االســتراتيجية 2035، وتعــزز العاقــات وتوطــد  شــك أن هــذه الخطــوات ستســاهم أيضــًا فــي تحقيــق رؤي

الشــراكة االســتراتيجية بيــن البلديــن فــي جميــع المجــاالت. 
  

اقتصاديون لـ " الصناعة والتنمية" عن زيارة سمو األمير إلى الصين  

نقلة نوعية في تاريخ العالقات
االقتصادية بين البلدين 

خالل زيارة صاحب السمو أمير البالد التاريخية إليها 

الصين شريك استراتيجي في
إنشاء مناطق صناعية في الكويت

خاص - الصناعة والتنمية :
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تحقيق

 بدايــة ، أكــد رئيــس مجلــس 
إدارة شــــركـــــــة الصناعــــــــــات 
الكويتيــة القابضــــــة محمـــــد 
النقــي أن تحــركات حضـــــــرة 
صاحــب الســمو أميــر البــاد 
ــد  ــاح األحمــــــــ الشــيخ صبـــــــ
ــر الصبــاح علــى الصعيــد  الجاب
الدولـــــــي تعـــــــزز الوضـــــــــــع 
االقتصــادي لدولــة الكويــت، 
األخيــرة  الخطــوات  تأتــي  إذ 
التــي اتخذهــا لتعــزز الشــراكة 
التجاريــــــــة واالقتصـــاديـــــــــــة 
العريقــة مــع الصيــن، وتمهــد 
لبنــاء كيــان اقتصــادي آســيوي 
زيــادة  إلــى  يهـــــدف  خليجــي 
المنفعــــــــــــة المتبادلـــــة، مــع 
قــوة اقتصاديــة عظمــــى مثــل 

الصينيــة. الجمهوريــة 
وقــال النقــي :"ال شــــــــــك أن 
هــذه الخطـــــــوات المهمـــــــة 
التــي اتخذهــا صاحــب الســمو 
ســوف تحقــق نتائــج وثمــارًا 
ــة تعــود علــى المنطقــة  إيجابي
هــذه  أن  شــك  وال  بالنفــع، 

أيضــًا  ستســاهم  الخطــوات 
فـــــــي تحقيــق رؤيــة الكويــت 
وتعــزز   ،2035 االســتراتيجية 
ــد الشــراكة  العاقــات وتوطـــــ
ــن البلديــن  االســتراتيجية بيـــــــ

فــي جميــع المجــاالت".
وأشــاد  بالنتائــج التــي حققتهــا 
ــارة، خصوصــًا وأنهــا  هــذه الزي
أسفــــــــرت عـــــــن توقيــع عــدد 
ــة  ــات االقتصادي مــن االتفاقي
ــة  ــة المهمــــــــ واالستثماريــــــــ
الجانبيــن فــي مجــاالت  بيــن 
الطاقـــة، والتكنولوجيــا، ونقل 
المعرفـــــة، والتجــارة الخارجية، 
إضافــة إلــى مشــروع الحــزام 

ــق. والطري
ــوة  ــن قـــــــ وأوضــح أن الصيـــ
اقتصاديــة عظمـــــــى، وتعـــد 
فــــــــــي  اقتصــاد  أكبــر  ثانــي 
االقتصــــــاد  بعـــــــــــد  العالــم 
األميركـــــــي، وقـــــــــد تتخطــى 
االقتصــاد األميركــــــــــي فــي 
غضــون ســنوات قليلــة، ومــن 
معهــا  الشــراكة  أن  المؤكــد 
جــدًا  مفيــدة  تكــون  ســوف 
باعتبــاره  الكويتــي  لاقتصــاد 
مــن االقتصاديــات الناشــئة، 
ــة  ــات الدول ــاج اقتصادي إذ تحت
ــى االســتفادة مــن  الناشــئة إل
الكبــرى،  الــدول  اقتصاديــات 
مشــاريع  تطويــر  أجـــــل  مــن 
ــاالت  ــف المجـــــ فــي مختلـــــــ
المنشــود،  التطـــــــور  تحقــق 
مشــيرًا إلــى أن دولــة الكويــت 
ماليــة  مقومـــــــات  تمتلــك 
جغرافيــًا  وموقعـــــــــًا  جيــدة، 
متميــزًا، وعقــــــــول متميــزة، 
دمـــــــج  إلــى  تحتــاج  ولكنهــا 
عوامــل  مــع  العوامــل  هــذه 
الخبــرة والتطــور التكنولوجــي 
والمعرفــي، لتكتمــل حلقــات 

الــذي  االقتصــادي،  البنــاء 
ــة  يهــدف غلــي تحقيــق التنمي
المســتدامة، وهــو مــا يتوافــر 

الصينــي. االقتصــاد  فــي 

ــال الخبيــر  ــه، قــــــ ــن ناحيتـــ مـــ
االقتصــادي جمــال الغربللــي 
إن "زيــارة ســمو أميــر البــاد 
للصيــن تجســد آفاقــًا جديــدة، 
وطموحــًا واسعــــــــًا، ألحيــــــــاء 
ــا  ــر التاريخــي، كم ــق الحري طري
أنهــا تترجــم الرؤيــة الســامية 
الســمو  صاحــب  لحضـــــــرة 
أميــر البــاد، التــي تتمثــل فــي 
تحويــل الكويــــــت إلــى مركــز 
فــي  عالمــي  وتجــاري  مالــي 

."2035 عــام 
وأكــــــــد الغـــربللــــــي أن توقيع 
ــة  ــات مشتـــــــركـــــ اتفـــــــاقيـــــ
بيــــــــن الكــــويـــــــت والصيــــن 
وفــي مجــاالت عــدة ســيعزز 
التجـــــــاري والتعــاون  التبــادل 
االقتصادي بيــــــن البلــــديــــــن 
بشــكل كبيــر خــال الســنوات 
المقبلــة، وسيحقــــــــق نقلــــــة 
جيــدة لاقتصــاد الكويتــي فــي 
أكثــر مــن قطــاع، علــى رأســها 

تحركات أمير البالد 
عززت الوضع 

االقتصادي 
والشراكة التجارية 

مع الصين

قطاعــات الصناعــة، والتجــارة، 
والتكنولوجيــا، الفتــًا إلــى أن 
توقيــع اتفاقيــات مــع الصيــن 
وفــي مجــاالت عــدة سيســهم 
التنميــة  تحقيــق  فــي  أيضــًا 
المستدامــــــة والـــفــــــاعليـــــة 
االقتصاديــــــــة والسياسيــــــــة 
لدولـــــــــة الكويــــــت إقليميـــــًا 

وعالميــًا".
إلــــــــى  الغربللــــــــــي  وأشــار 
التـــــــــــي  االتفاقيــــــــــــات  أن 
وقعتهــا الكويــت مـــع الصيــن 
أميـــــر  سمــــــــو  زيــارة  خــال 
ــة  ــة فعلي البــاد، تشــكل تنمي
فــي  الحقيقيــة  للقطاعــات 
ــاد ، وســــــوف تزيــد  االقتصــــ
ــي  ــن، الت ــاون مــع الصيــــ التع
تعتبــــــــر مــن أهـــــــم القــوى 
كمــا  العالميــة،  االقتصاديــة 
أنهــا ستعمـــــــق عـــــاقـــــات 
ــة  ــة االستـــراتيجــيــــــ الشراكــــــ
بين البلديــــــــن، بمــــــا يخــــــدم 
المشــاريع الكويتيــة العماقــة 
ــى  ــن إل ــع الصيــــــ ــي تتطلـــ الت
المشــاركة والمســاهمة فيهــا 

بأقصــــــى طاقاتهــا.

التبادل التجاري
ومــن جهتـــــــه ، أكــــــد أميــن 
ــن قيــس  ــاد العقاريي ســر اتحـــ
الغانــم، أن لســمو أميــر البــاد 
فــي  المعالــم  واضحــة  رؤيــة 
تحويــل الكويــــــت إلــى مركــز 
وخدمــي،  وتجـــــــــاري  مالــي 
ومــن هنــــــا تأتـــــــي األهميــة 
االســتراتيجية إلحيـــاء مشــروع 
ســيكون  إذ  الحريــــــر،  طريــق 
هــذا المشـــــــــروع القاعــــــــدة 
ــل  ــي ســينطلق منهــا تحوي الت
مالــي  مركــز  إلــى  الكويــت 

وتجــاري.

توقيع اتفاقيات 
متنوعة من شأنه 

تعزيز التبادل 
التجاري.
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تحقيق

الكويــت  الغانــم أن  وأضــاف 
األهميــة  تــدركان  والصيــن 
االقتصاديــة والتجاريــة لطريــق 
ــان  ــذا شــرعت الدولت ــر، ل الحري
فــي توقيــع اتفاقيــات تســاعد 
فــي  المشــاريع  علــى تطويــر 
ومــــــــن  الكـــــــويت،  شــمال 
ضمنهــا طريــق الحريــر، معربــًا 
ــذ  ــم تنفي ــه فــي أن يت عــن أمل
هــذه االتفاقيــات لمــا يمثلــه 
أهميــة  مــن  المشــروع  هــذا 
اســتراتيجية فــي زيــادة التبــادل 
مــن  البلديــن  بيــن  التجــاري 
التبــادل  حركــة  وزيــادة  جهــة، 
جهــة  مــن  الدولــي  التجــاري 
المشــروع  هــذا  عبــر  أخــرى، 
الكبيــر الــذي يقلــص الرحــات 
التجاريــة ويســهم فــي خفــض 
الزمنيــة،  ومددهــا  كلفتهــا 
مشــددًا علــى أن الشــراكة مــع 
علــى  تعــود  ســوف  الصيــن 
الكويــــــــت بإيجابــــيات كثيــرة 
االقتصــادي،  النمــو  فــي 
وإحــداث طفــرة فــي التبــادل 
التجــاري مســتقبًا، والفــرص 
االســتثمارية، وهــو مــا يعــد 

للكويــت. إنجــازًا 
إحيــاء  أن  الغانــم  وأوضــــــح 
الحريـــــر  طريــــــق  مشــروع 
محطــة  الكويــــــــت  ســيجعل 
البضائــع  لتوصيـــــــل  رئيســة 
والســلع مــن الصيـــــــــن ودول 
أوروبــا  إلــى  الوســطى  آســيا 
األفريقــي  الشمـــــــــال  ودول 

لعكــس. وبا

آفاق التعاون
وبــــــــدوره، يــــــــرى الخبيــــــــــر 
االقتصـــــادي كامــل الحرمــي 
الحريــر  طريــق  مشــروع  أن 
كبيــر  بشكــــــــل  سيسهــــــــم 
المســتدامة  التنميــة  فــي 
بالكويــــــــــت، باعتبـــــــاره مــن 
المشــــاريـــــــع الضخمـــة التــي 
تعــود بالنفــع علــى االقتصــاد 
يحقــق  مــا  وهــو  والتجــارة، 
ــر  ــة الســامية لســمو أمي الرؤي
البــاد الشــيخ صبــاح األحمــد 
الجــــــابــــــر الصبـــــــــاح بتحويــل 
الكويـــــت إلــى مـــــركــــــز مالــي 

وعالمــي. إقليمــي  وتجــاري 
وأوضــح الحرمــي أن الصيــن 
إحيــاء  تســعى مـــــــن خـــــال 
إلــى تعظيــم  هــذا المشــروع 
ــق فــي  االســتفادة مــن الطري
مضاعفــة تجارتهــا مــع الــدول 
العربيــة فــي قــارة آســيا، ودول 
شمــــــــال أفريقيا، وكــــــــــذلك 
وتشكيـــــــــل  أوروبـــــــــا،  دول 
حـــــــــزام اقتصــــــــادي يوســع 
مجــاالت التبــادل االقتصــادي 
باإلضافــة  هــــــذا  والتجــاري، 
أخــرى،  فوائــد  تحقيــق  إلــى 
منهــا تـعــزيــــــز العـــاقـــــــات 
ــة،  ــة، والسياسيـــــــــ الثقافيــــــ
واالجتماعيــة بيــن الــدول التــي 

يجتازهــا 

ــر، والمرتبطــة  ــق الحري طريــــــــ
بالمشــروع.

وأشـــــــــــار الحرمــــــي إلــى أن 
ــادية  ــات االقتصــــــ االتفاقيــــــ
التــي تـــــــم توقيعهـــــــــا بيــن 
البلديــن خــال زيــارة صاحــب 
الســمو األخيــرة إلــى الصيــن 
ســيكون لهـــــــا تأثيـــــــــر كبيــر 
وســتزيد  البلديــن،  كا  علــى 
التعـــــــاون والعاقــات  آفــاق 
بينهمــا، وستعـــــــزز التنمـيــــة، 
وتحقـــــــق األمــــــن والســام 
البلديــن  جهــــــود  يدعــم  بمــا 
فــي حفظ األمــــن واالســتقرار 
علــى الصعيـــديـــــن اإلقليمــي 
والدولــي، مؤكــــــــدًا أن هــذه 
الزيــارة تعكس حــرص الكويت 
علــــــــى توطيـــــــد العـــــــاقات 
ــع  ــى جمي ــن عل ــع الصيـــــ مــــــ
المستويـــــات وفــي مختلــف 
ــدا للعاقــات  المجــاالت، تأكي
والصداقــة التاريخيــة العريقــة 

بينهمــا.

7 اتفاقيات مشتركة
 تــم التوقيــع علــى 7 اتفاقيات 
ثنائيــة بيــن الكويــت و الصيــن 

فــي مجــاالت مختلفــة:

مذكــرة تفاهــم بشــأن اقامــة 	 
حكومــة  بيــن  للتعــاون  آليــة 
ــة  ــت وحكومــة جمهوري الكوي
الصيــن الشــعبية وقعهــا عــن 
الجانــب الكويتــي نائــب رئيس 
مجلــس الــوزراء ومعالــي وزيــر 
الخارجيـــــــة الشيـــــــخ صبــاح 
الخالـــد وعــن الجانــب الصيني 
مستشــــــار الدولـــــــة ووزيـــــــر 

الخارجيــة وانــغ يــي.

اإلطــار العــام للتعــاون الثنائي 	 
بين الكويــــــــت وجمهوريـــــة

 	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

الصيــن الشــعبية وقعهــا عــن 
الجانــب الكويــت معالــي وزيــرة 
الشــؤون االجتماعيــة والعمــل 
ووزيـــــــرة الدولــة للشــــــــــؤون 
االقتصاديــة هنـــــــد الصبيــح 
ــي  ــب الصين ــن الجــــــــانـــــ وعـــ
التنميــة  لجنــة  رئيــس  نائــب 

واإلصــاح تشــانغ يونــغ.

مذكــرة تفاهــم بيــن حكومــة 	 
ــة  ــت وحكومــة جمهوري الكوي
الصيــن الشــعبية فــي مجــال 
وقعهــا  اإللكترونيــة  التجــارة 
عــن الجانــب الكويتــي معالــي 
ــة  ــارة والصنــــــاعــ ــر التجـــــ وزي
رئيــس مجلــس إدارة الهيئــة 
العامــة للصناعــة خالــد ناصــر 
الروضــــــــــان وعــــــــن الجانــب 
الصينــــــــي ممثـــــل التجـــــارة 
ــارة  ــر التج ــب وزي ــة ونائ الدولي

فــو زوينــــغ.

التعــاون 	  بشــأن  بروتوكــول 
فــي مجــال الصناعــة الدفاعية 
بالكويــت  الدفــاع  وزارة  بيــن 
وهيئـــــــة الدولـــــــة للعلــــــــوم 
والتكنولوجيـــــــــا والصنــــــاعة 

 طريق الحرير يدفع 
باتجاه تحويل الكويت 

إلى مركز مالي 
وتجاري وخدمي

الكويت حريصة 
على توطيد 

العالقات بجميع 
القطاعات.    

Final Maket  8 Final.indd   52 8/29/18   12:45 PM



53 مجلة الصناعة والتنمية

تحقيق

بجمهوريــة  الوطنــي  للدفــاع 
الصيـــــــــن الشعبيــــــة وقعهــا 
عــن الجانــب الكويتــــــي نائــب 
رئيــس مجلــس الــوزراء ووزيــر 
الخــــارجيـــــة معالـــــــي الشــيخ 
صبــاح الخالــد وعــن الجانــب 
الصينـــــــي رئيـــــــس هيئـــــــة 
الدولــة للعلــوم والتكنولوجيــا 
الوطنــي  للدفــاع  والصناعــة 

جــان كــو جيــان

التفاقيـــــــة 	  العــــــــام  االطــار 
ــن مؤسســة  ــاون بيـــــــ تعـــــــــ
والمـــــؤسســـــــة  البتـــــــــرول 
الصينيـــــــة للتأميـــــــــن علــى 
الصــادرات واالئتمــان وقعهــا 
عــن الجانــب الكويتــي الرئيس 
التنفيــذي لمؤسســة البتــرول 
ــزار العدســاني  ــة نــــــــــ الكويتي
وعــن الجانــب الصينــي رئيــس 
المؤسســة الصينيــة للتأميــن 
واالئتمــان  الصــادرات  علــى 

ــغ تينغكــي. وان

مجــال 	  فــي  تفاهــم  مذكــرة 
تشــجيع االســتثمار المباشــر 
بيــن هيئة تشــجيع االســتثمار 
المباشــر للكويــت والمجلــس 
التجــارة  لترويــــــج  الصينـــــي 
الدوليــة لجمهوريـــــــة الصيــن 
الشــعبية وقعهــا عــن الجانــب 
الكويتــي مديــــــــر عــام هيئــة 
تشــجيع االســتثمار المباشــر 
معالــي الشيــــــــخ الدكتـــــــور 
مشــعل جابــر األحمـــد وعــن 
الجانـــــــب الصينــــــي رئيـــــس 
ــج  ــي لتروي ــس الصين المجلــــ
التجــــــــارة الدوليـــــــة جيانـــــــــغ 

زينغــوي.

الهيئــة 	  بيــن  تفاهــم  مذكــرة 
العامــة لاتصـــاالت وتقنيــة 
المعلومـــــــــات وشـــركــــــــــــة 

هــاواوي للتكنولوجيــا بشــأن 
تطبيــــــــق المــــــدن الذكيـــــة 
الحريــر  مدينـــــــة  لمشــــــروع 
وبوبيــان وقعهــا عــن الجانــب 
الكويتـــــي رئيـــــس مجلـــــــس 
التنفيــذي  والرئيــس  االدارة 
ــة لاتصــاالت  ــة العامـــ للهيئ
وتقنـــيـــــــة المعلومــــــــات م. 
ــة وعــن الجانــب  ســالم االذينـ
الصينــي رئيــــــس هـــــــــاواوي 

للتكنولوجيــا اليانــغ هــوا.

زيارة تاريخية  
قال ســفير دولــة الكويت لدى 
الصيــن ســميح حيــات إن زيارة 
صاحــب الســمو أميــر البــاد 
الشــيخ صبــاح األحمد للصين 
إضافــة حقيقيــة للدبلوماســية 
الكويتيــة، ومســيرة العاقــات 
بيــن البلديــن الصديقيــن منــذ 

50 عامــًا. 

ــك  ــد تــــــلـــ ــاف تعــــــــ وأضـــــــ
وأنجــح  أهــم  إحــدى  الزيــــــارة 
علــى  مــرت  التــي  الزيــــارات 
الوطيــدة  العاقــات  تاريــــــخ 
الصيــن،  مــــــع  والمتميـــــــزة 
وحققــت الكثيــر مــن النتائــج 
المرجـــــــوة منهــــــا، مشيـــــــدًا 
بنتائـــــــج المباحثــات الثنائيــة 
بيــن البلديــن، واصفــًا اياهــا بـــ 
"العميقــة والصريحــــــة، وذات 
حــدود  ال  اســتراتيجية  أبعــاد 
لهــا فــي كافــة أوجــه التعــاون 
بيــن  المختلفــة  والمجــاالت 

الصديقيــن". البلديــن 

توافــق  وجـــــــود  إلــى  وأشــار 
 ،2035 الكويــت  رؤيــة  بيــن 
ومبــادرة الصيـــــــن "الحــــــزام 
والطريـــــــق"، إلحيــــــــاء طريــق 

الحريــر، وإنشــاء منطقة حيوية 
ــرًا  تجاريــة تخــدم دول العالــم ب
وبحــرًا، وتســاهم فــي ازدهــار 
االقتصـــــاد العالمــي، والتــي 
اتفاقيــات  توقيـــع  أثمـــــــرت 
جديــدة تضــاف إلــى رصيدهما 
ومذكــرات  االتفاقيــات  مــن 

الســابقة.  التفاهــم 
 

عاقة استراتيجية
الخارجيـــــة  وزيــر  نائــب  قــال 
خالــد الجـــــــــار اللــه إن "زيــارة 
ســمو األميــر إلــى جمهوريــة 
أســهمت  الشــعبية  الصيــن 
طريــق  خارطــة  رســم  فــي 
واضحــة المعالــم لمســتقبل 

االســتراتيجية". العاقــات 
الزيــارة األميريــة  وأضــاف أن 
ستســهم فــي إضفــاء المزيــد 
التعــاون  ألوجــه  الدعــم  مــن 
ــي فــي كافــة المجــاالت  الثنائ
ــًا  الحيويــة بيــن الجانبيــن، الفت
فــي  أتــت  الزيــارة  أن  إلــى 
ظــروف إقليمــيــــــة ودوليـــــــة 
والتعقيــد،  الدقـــــــــة  بالغــة 
ــورات متســارعة  ووســط تطــــ
المســتويات  جميــــــــع  علــى 
تســتوجب التشــاور والتنســيق 
وقيادتيهمــا  البلديــن  بيــن 

لحكيمتيــن. ا
المســتوى  علـــــى  أنــه  وذكــر 
الثنائــي فقـــــد حققــت رؤيــة 
ســمو األميــــــر بعيــدة المــدى 
للصيــن ودورهــــــا وأهميتهــا 
الشــراكة  تحقيــــــق  وضــرورة 
االســتراتيجية معهـــــا شــوطًا 
كبيــرًا يبعــث عــلــــــى االرتيــاح، 
وتفاعــًا  تشابكـــــــًا  وحققــت 
بيــن المشــروعات العماقــة 
الثنائــي  التعــاون  إطــار  فــي 

البلديــن. بيــن 

زيارة ناجحة
أشــــــاد وزيـــــــر النفــــط ووزيــــر 
الكهربـــــاء والمـــــاء، مهنـــدس 
بخيـــــــــت الرشيـــــدي بزيــــــارة 
صاحـــــــب السمـــــــو األميـــــر 
إلــى  األحمــد  الشــيخ صبــاح 
ــة  ــا "ناجح ــدًا أنه ــن، مؤك الصي

ــس". ــل المقايي بكــــــ

وأكـــــــد الرشيــــــــــــدي فـــــــي 
تصريحــات تزامنــت مــع الزيــارة  
االتفاقيــات  أهمـــــــية  علــى 
ــم  ــي ت ــرات التفاهــم الت ومذك
الجانــب  مــع  عليهــا  التوقيــع 
الصينــي، الســيما مــا يتعلــق 

منهــا بالقطــاع النفطــي.

أن  الرشيــــــــدي  وأضـــــــــاف 
بيــــــــــن  التعــــــــاون  اتفــــاقية 
مؤسســة البتــرول الكويتيــة، 
ــة  ــة الصينيــــــــــ والمؤسســــــــ
الصــــــادرات  علــى  للتأميــن 
لهـــــــا  واالئتمــان سيكــــــــون 
ــر  ــى توفيــــ ــابي عل ــر ايجــــــ تأثي
المالــي لمشــاريع  الدعـــــــــــم 
الكويــت الرأســمالية، الســيما 
المشــاريع التــي يكــون الطرف 
اآلخــر فيها الشــركات الصينية 
 4 ســقفها  يكــون  أن  علــى 
إلــى  الفتــًا  دوالر،  مليــارات 
أن توجيهــات صاحــب الســمو 
األميــر الشــيخ صبــاح األحمــد 
والرئيـــــــس الصينــــــــي شــي 
ترجمــة  إلــى  تدعــو  جينبينــغ 
هــذه االتفاقيــات علــى أرض 
الواقــع بأســرع وقــت ممكــن.
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أستطالع

في استطالع أجرته "الصناعة والتنمية" حول تدشين تطبيق الخدمات الصناعية على الهواتف الذكية

صناعيون: نقلة نوعية في تقديم خدمات 
هيئة الصناعة للمواطنين والمستثمرين

نقلة نوعية في تقديم خدماتها للمستثمرين والمواطنين

"هيئة الصناعة" دشنت تطبيق الخدمات 
الصناعية على الهواتف الذكية

فــي إطــار ســعيها المســتمر لمواكبــة أحــدث التطــورات 
القطــاع  فــي  للمســتثمرين  مميــزة  خدمــات  وتقديــم 
تطبيــق  للصناعــة  العامــة  الهيئــة  أطلقــت  الصناعــي، 
يعمــل علــى الهواتــف النقالــة الذكيــة بنظامــي األبــل 

واألندرويــد لتقديــم خدماتهــا الصناعيــة أون اليــن. 
وتأتــي هــذه الخطــوة ضمــن اإلنجــازات الفعليــة لتطبيــق 
رؤيــة اإلدارة العليــة بالهيئــة لتيســير المعامــات وتذليــل 
شــتى  فــي  الصناعيــة  المســتثمرين  أمــام  العقبــات 
المجــاالت، بهــدف تطويــر القطــاع الصناعــي وتنويــع 
ــة لتنميــة  مصــادر الدخــل تماشــيا مــع اســتراتيجية الدول

اقتصــاد الكويــت 2035.
وقــد أجــرت الصناعــة والتنميــة اســتطاعًا مــع عــدد مــن 
مســؤولي الصناعــة ورؤســاء مجالــس إدارات شــركات 
بخصــوص  رؤاهــم  علــى  للتعــرف  وخبــراء  صناعيــة 
المقدمــة  الخدمــات  التطبيــق  وتأثيــره علــى تحســين 

لهــم.

ــدف  ــن الهــــ ــا مــــ وانطاقــــــــ
للهيئــة  والمعلــن  المنشــود 
تشــجيع  إلــى  يهــدف  الــذي 
فقــــــــد  المحليـــــــة  الصناعــة 
اجتهـــــــدت جميـــــع قطاعاتهــا 
الخدمــات  مختلــف  بتقديــم 
التــــــي تصــــــب فـــــي خدمـــــة 
ــر الصنـــــاعــــــــي  المستثمــــــــــ
بمجملــــهــــــــــــا، وتسهـــيـــــــل 
الخـــــــاصـــــــة  اإلجــــــــــــراءات 
بالمـعــــــــامـــــــات الصناعيــة 
ــة  ــز الخدمـــــ ــاء مركــــــ بإنشــــــــ

المتكاملــة.
الهيئــــــــــة  تمكــــــن  كمــــــــا 

المســتثمرين الصناعييــن مــن 
المعــارض  فــي  المشــاركة 
بالمنتجـــــــــات  الخاصــــــــــــــة 
ــل مســتمر  وتدعمهــم بشكـــــ
قاعــدة  لهــــــم  توفــر  حيــث 
عـــــــن كل  بيانــات ضخمـــــــة 
منشــأة صناعيــة داخــل وخــارج 
الكويــت وتحويــل المعامــات 
ــى  ــة إل ــن يدويـــ ــة مــــ الصناعي
ــك لتســريع  ــة وذلــــ إلكترونيـــــ

اإلداري. العمــل 
وللتعــرف علــى مــدى إيجابيــة 
خطــــــوة تقديـــــم الخدمـــــــات 
ــبر  ــن عــــ الصناعيــة أونـــــايـــــــ

الهواتــــــــــف الذكيـــــــة.
خطوة إيجابية

ــال رئيــس  فــي البدايــــــــة، قـــــ
حســين  الصناعــــــــات  اتحــاد 
الخرافــي إن التطبيــق الجديــد 
نحــو  إيجابيـــــة  يعــد خطــــــوة 
الهيئـــة  خدمـــــــــات  تطويــر 
مــــــــن  لمراجعيهــا  المقدمــة 
ــن والمســتثمرين  الصناعييـــــــ
ــن،  ــن والعــــالمييـــــ المحلييــــــ
اإلصــدار  هــذا  نجــاح  متمنيــا 
ــق وأن  ــد مــن التطبي الجديــــــــ
يتبعـــــه خدمـــــات الكترونيـــــة 

أخــرى فــي المســتقبل.

وأضـــــــــــاف الــــخــــــرافــــي أن 
لــكل  دائمــا  يســعى  االتحــاد 
علــى  اإلجــراءات  يســهل  مــا 
الصناعييــن وكل مـــــــا يشــجع 
لخــوض  الكويتــي  المواطــن 
تجربــة العمـــــل فــي القطــاع 
الصناعــــــــي، داعيـــــــا الشــباب 
إنتاجيــة  أفــكار  عــن  للبحــث 
تضيــف لمســتقبلهم وتحقــق 
اســتراتيجية البــاد فــي تنويــع 
الدخــل وعــدم االعتمــاد علــى 
المصــدر الوحيــد وهــو النفــط.

الصناعــي  القطــاع  أن  وأكــد 

خاص - الصناعة والتنمية :

Final Maket  8 Final.indd   54 8/29/18   12:45 PM



55 مجلة الصناعة والتنمية

أستطالع

والصناعييــــــن مازالـــــــوا فــي 
الدولــة  لدعــم  شــديد  حاجــة 
وتشــجيعهم وتذليــل العقبات 
امامهــم مــن أجــل االســتمرار 
ــدم هجرتهــم  فــي القطــاع وع
اقتصاديــة  قطاعــــــــات  إلــى 
أخــرى أو إلــى بــــــــــاد تقــدم 

للمصنعيــن. تســهيات 

وعــن التطبيــق الجديد وســعي 
ــة فــي  ــة العامــة للصناع الهيئ
إرضــاء المصنعيــن وتســهيل 
إجراءاتهــم ،أكـــــــــــد الخرافــــــي 
إيجابيــة الخطــوة ، واثنــى علــى 
وســهولة  التطبيــق  بســاطة 

ــى الهواتــف.  ــه عل تحميل

خدمات نوعية
ــب  ــال نائ ــه، قــــ ومــن جانبــــــــ
اإلدارة  مجلـــــــس  رئيـــــــــــس 
والرئيـــــس التنفيــذي لشــركة 
ــادل  ــة عــــــ السكـــــب الكويتيــــ
الهيئــة  البــــــــــدر أن تطبيـــــق 
العامــة للصناعــة الجديــد علــى 
ــة يعــد خطــوة  الهواتــف الذكي
إيجابيــة فــي ســجل خدمــات 

مثنيــا  المشــــــرف،  الهيئـــــــة 
علــى التحديـــــــث المستـمـــــــر 
الــذي تسعــــــى إليــــــــه الهيئــة 
المتواصلــة  خدماتهـــــــــا  عبــر 

للمســتثمرين.

وأوضــــــح أنــه دائمــا يشــجع 
خطــــــــوات الحداثــة والتطــور، 
إلــى  التحـــــــول  أن  ويعتبــر 
التكنولوجيــا هــو الحـــل األمثل 
دائمــا وهــو مــا يتماشــى مــع 

للحكومــة. التنمويــة  الرؤيــة 
بالكويــت  الصناعــة  أن  وأكــد 
لمــزيــــــــد  تحتــــــــاج  مازالــت 
وأن  والدعـــــــم  التحفيــز  مــن 
لـــــــن  التكنولوجيــا وحدهــــــــا 
تحــل كل العقبـــــــات أمــــــــام 
المســتثمرين الصناعييــن، بــل 
نحتــاج فــي المســتقبل لمزيــد 
مــن المرونــة مــن قبــل جميــع 
التــي  الحكوميــة  الجهــات 
ــج  نتعامــل معهــا دعمــا للمنت
اســم  يحمــل  الــذي  الوطنــي 

جميعــا. ويمثلنــا  البــاد 
العامــة  الهيئــة  ســعى  وعــن 
خدمــات  لمواكبــة  للصناعــة 
الــــمنظمــــــــات اإلقــليميـــــــة 
والعالميــة، أثنــى البــدر علــى 
التعــاون المثمــر القائــم بيــن 
الهيئــــــة وهـــــذه المنظمــات 
وأن  يستمـــــــر  ان  متمنيـــــــــا 
تتوســع الهيئــة فــي التعــاون 
مــع منظمـــــــات صناعــيـــــــة 
المصنعيــن  وتشــجيع  أخــرى 
الكويتيين لخــــــوض تجـــربـــــــة 
التســويق عالميــا واالســتفادة 

مــن أســواق أخــرى.

وبمراجعــة التطبيــق وخدماتــه 
المقــــدمة عبــر االنترنــت "أون 
ــه  ــدر إعجاب ــل الب ــن"، سجــــ الي

المقدمــة  الخدمــات  بتنــوع 
عبــر تطبيــق الهواتــف النقالــة 
الذكيــة، ويعتبــر دعمــا إضافيــا 
للصناعييــن الكويتييــن يوفــر 
عليهـــــــم الجهـــــــد والوقـــــــت 
ويختصــر إجــــــــراءات روتينيـــــة 
معطلــــــة لإلنتـــــــاج والعمــل 
ــا  ــه إقليمي ــوة بالمعمــل ب أســ

وعالميــا.

ــد  ــدر بالمـــزيــــ ــب البــــ وطـــالـــ
للتطبيــق  التحديثــــــــات  مــن 
المبنيــة علــــــى ماحظـــــــات 
المستخدميـــــــن، مقتــــــرحــــــا 
مــن  الماحظــــــــات  تجميــع 
مــدار  علـــــــى  المســتخدمين 
ثــم  ومــن  إثنيــن  او  شــهر 
وخدماتــه  التطبيــق  تعديــل 
بمــا يتماشــى مــع احتياجــات 
الصناعييـــــــن واستخداماتهم.
ــود  ــدر علــى المجهـــ وأكــد البــــ
الهيئــة  تبذلــــــه  الــذي  الكبيــر 
بقيـــــادة  للصناعـــــة  العامــة 
مديــر عــام الهيئــة عبدالكريــم 
تقــي والــكادر اإلداري والفنــي 
لهــــــم  متمنيــــــا  المميــــــز، 
منهــم  ومتوقعــا  التوفيـــــــق 
مزيـــــدا مــن الجهــد واإلنجــاز.

ومزيدًا من الدعم

 
نقلة نوعية

ومــن جهتــــــه، اعتبــر الخبيـــــر 
فهــد  الشــيخ  االقتصــــــادي 
الصبــــــــاح أن سعــــــــي  داود 
الهيئـــة العامــــــة للصناعــــــــة 
والتحــول  خدماتهــا  لتنميــة 
إلــى التكنولوجيــا الحديثــة هــي 
لعمــل  نوعيــة  نقلــة  بمثابــة 
فــي  واضــح  وتطــور  الهيئــة 
اســلوب إدارتهــا تماشــيا مــع 
االســتراتيجية العامــة للدولــة 

نحــو التطــور والتنميــة ورفــع 
اســم البــاد عاليــا بنــاء علــى 
وصـحـــــي  منتــــــج  اقتصـــــاد 

وحقيقــي.
الــداود أن خطـــــــوة  وأوضــح 
الهيئــــــــة إلطـــــــــاق مثــــــــــل 
التطبيــق تحســـــــــب  هـــــــــذا 
لهــــــــا على خارطـــــــة التطــــــور 
البــاد،  لمؤسســات  العــام 
نحــو  خطــوة  أيضــــــــا  وتعــد 
تطبيــق اســتراتيجية الحكومــة 
ــاء  ــة والقضـــــــــــ االلكترونيــــــــ
والمعامــات  الروتيــن  علــى 
ــات  ــن الهيئ ــددة بيــــــ المتعـــــــ
الحكوميــة، ويعتبرهــا خطــوة 
الحكومــي  الفكــر  تحــرر  نحــو 
لمواكبــة التوجــه التكنولوجــي 

العالمــي.

الهيئـــــــة  أن  الـــــــــداود  وأكــد 
تقـــــــدم  وهــــــــي  زمــن  منــذ 
الدعـــــم المـــــادي والمعنــــوي 
للمستثمريــــــن الصنــاعييــــن، 
مــن  العديــد  إلــى  باإلضافــة 
الخدمـــــات الداعمـــــــة لهــــــم 
كتوفيــــر فــــرص االستثمـــــار 

خطوة إيجابية 
والصناعة في 

حاجة لمزيد من 
الدعم والتطوير 

عمل مشرف 
جديد يحسب 
للهيئة ويجب 

تحديثه 
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الصناعــي، وتنميــة الصــادرات 
وإنشــاء  الكويتيــة  الصناعيــة 
ومتابعــة المشــاريع الصناعيــة 
ممــا يخــدم تطويــر الصناعــة 
بالكويــت، كمــا ذكــر مــا تقدمه 
الهيئــة مــن إعفــاءات جمركيــة 
والصــادرات  الــواردات  علــى 

الصناعيــة.

وأضــــــــاف أنــه يقــدر أهميــة 
التطبيــق الجديــد فــي تســهيل 
وتسريــــــــع وتيـــــرة التواصــل 
والمســتثمرين  الهيئــة  بيــن 
والصناعييــن، ومــــا ســيترتب 
عليــه مــن إنجــاز العديــد مــن 
فــي   10 خــال  المعامــات 
المهــدر  الوقــت  مــن  المئــة 

الســابق. فــي 

انعــكاس  الـــــــــداود  وأوضــح 
مثــل هــذه األفــكار اإليجابيــة 
علــــــى  خفــــــض تكاليــــــــف 
ــي  ــاكي فـــــ الدولــة االستـهــــ
العديــد مــن وجهــات الصــرف 

المكتبيــة  االحتياجــات  علــى 
أوضــــــــــــح  كمــــــا  واألوراق، 
والتحــول  الميكنــة  انعــكاس 
الــى المعامــات االلكترونيــة 
علــى البيئـــــــــة، معتبــــــرا مــا 
األوراق  توفيـــــــر  مــن  حــدث 
انتصــارا جديــــــــــدا للبيئـــــــــة، 
رزمـــــــــة  "إن كل 100  وقــال 
مــن األوراق المكتبيــة تعنــي 
قطـــــــــع شجـــــــــرة"، موضحــا 
الجديـــــــــد  التطبيــق  هــذا  أن 
يعــــــد مشــروعا للحفــاظ علــى 

الشــجر وتنميــة البيئــة.

وأكــد أن تحــول وزارات الدولــة 
إلــــــــى الحكومــــــة االلكترونيــة 
ســيكون لــه العديــــــــد مــــــن 
ــوات  ــاء قنـــــ ــد كإنشــــ الفوائــــ
اتصـــــال إضافيـــــة مــا بيــــــن 
والشـــركــــــات  المواطنيــن 
مــن جهــــــة والحكومـــــة مــن 
ــار  ــد وإظه ــرى، وتأكي ــة أخــ جه
عمـــــــل  فــــــي  الشفــــافيــــــة 
الحكومــــــة، العمــــــــــل علــى 
الحديثــة  المعلومــات  توفيــر 
بوقــت مناســب للمواطنيــن، 
وتبســيط األعمـــــال الحكومية 

وجعلهــا أكثــــــــر كفــاءة.

تطبيق مميز
التكنولوجيــا،  ناحيـــــــة  ومــن 
أشــاد األســتاذ المســاعد فــي 
ــة  ــة الدراســات التكنولوجي كلي
ــة  ــور احمــد الكــوح بحداث الدكت
تطبيـــــــــق الهيئـــــــة العامــــــة 
ــة علــى الهـــواتـــــــف  للصناعــــ
العاليــة  والتقنيــات  الذكيــة 
المســتخدمة فـــــــي بنـــــائـــــه، 
مثنيــا علــى فكــر التطويــر الذي 
تشــهده الهيئــة فــي األشــهر 
األخيــرة وهـــــــو مــــــا يصـــــــب 

فــي مصلحــة تنميــة القطــاع 
الصناعــي وتنـــــويـــــــع مصــادر 
مــع  تماشيــــــــا  البــاد  دخــل 

فكــر التنميــة فــي البــاد.
وأوضــح أن التطبيـــــــق يبــدو 
عليــه أنــه سهـــــــل ومبســط، 
وأن تصميمــــــــه تـــــــم وفــق 
الجديــدة  التقنيــــــات  أحــدث 
الصديقـــــــــة لمستخدمـــــــــي 
الهواتــف النقالـــــــة الذكيــــــــة، 
مؤكــدا أن مثــل هــذا التطبيــق 
قــد يخــدم شــريحة كبيــرة مــن 
المتعامليــن مــع الهيئــة مــن 
داخــل وخــارج الكويــت ويقلــل 
مــن الحاجــة المســتمرة لزيــارة 

ــة. ــى الهيئ مبن

وأضــاف أنــه مــن الممـيــــــــز 
يخاطــب  أنــه  التطبيــق  فــي 
الهــــواتــــــف  أنــــــــواع  جميــع 
التشــغيل،  نظــــــم  باختــاف 
حيــث يعمــل علــــــى نظامــي 
اآليفــون واألندرويـــــــد وهـــــــو 
مــا يســمح ألكبـــــــــر شريـــــــحة 
بخــوض  المســتخدمين  مــن 
التجربــة والتمتــع مــن برفاهيــة 
إنجــاز المعامـــــات دون عبــر 
وإهــدار  جهــد  ودون  الهاتــف 

الوقــت.  

رؤية تنموية

النـــــــــداء  الكــــــــوح  ووجـــــــــه 
الــــــــــــوزارات  لمســــــؤولــــــي 
والهيئــات الحكوميــة األخــرى 
للحــذو بخطــوة هيئــة الصناعــة 
ــى  ــل عل ــية والعمــــــــــ والتنمـــ
تســهيل وتبســيط إجراءاتهــم 
ونقــل معظمهــا إلــى متنــاول 
المســتخدم عبــــــر تطبيقــات 
الكترونيــة "أون اليــــــن" عبــر 
الهاتــــــف النقــــــال أو أجهــزة 

الحاســب اآللــي.

واعتبــر التطبيــق الجديــد يمثــل 
ــي  ــة بالخدمــات الت ــة نوعي نقل
تقدمهــا الهيـــــئة، داعيــا جميــع 
المستثمــــريـــــــن وأصحـــــــاب 
الشــأن إلــى تحميــل التطبيــق 
ــد  ــل وأندروي ــر أبــــــ ــن متجـــ مــ
والبــدء فــي إتمــام المعامات 

الصناعيــة مــن خالــه.

مرحلة نحو تنفيذ 
استراتيجية 

الحكومة 
االلكترونية 

والقضاء على 
الروتين

تطبيق سهل 
ومبسط 

ويخاطب جميع 
أنواع الهواتف 
باختالف نظم 

التشغيل
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أستطالع

احتياجات المستثمر 
قــال مديــر مركــز المعلومــات 
أحمــد  بالهيئــة  القــرار  ودعــم 
صــادق: إن التطبيــق الجديــد 
رقميـــــــة  منصــــــة  يعتبـــــــر 
متكاملــة تلبـــــي كل احتياجات 
األمــر  الصناعــي،  المســتثمر 
ــن المســتفيدين  ــذي يمكــــــ ال
طلبــات  بعــض  تقديــم  مــن 
الصناعيــة  اإلجــراءات  وإنجــاز 
عبــر هاتفــه النـــــقال والدفــع 
خــال  مــــــــن  اليــن"  "أون 
خدمات K-net دون الحاجـــــــة 

لزيــارة مبنــى الهيئــة.
ــر صــادق هــذه الخطــوة  واعتب
األهــم بالنســبة للهيئــة فــي 
الحكوميــة  التعامــات  ظــل 
أن  إلــى  االلكترونيــة، مشــيرا 
ــا  إطــاق التطبيــق يأتــي تزامن
االســتراتيجية  الخطـــــة  مــع 
للمركــز فــــــي التحــــــول إلــى 

الذكيــة. الخدمــات 

زيادة المتعاملين 
تطويــر  رئيــس قســم  قالــت 
النظــم بالمركــز ســارة الــوزان 
الجديــد ســيوفر  التطبيــق  إن 
تتضمــن  مؤشـــــــرات  لوحــة 
تفصيليـــــــــة  معلــــــومـــــــات 
عــن إجمــــالـــــــي التراخيـــــص 
والطلبــــــــات  والـــــعقــــــــــود 
المعلقــة وشــهادات اإلعفــاء 
والتراخيــــــص المـــــوقـــوفــــــة 
والتراخيــص التــي قاربــت علــى 
االنتهــاء باإلضافــة إلــى خدمــة 

واإلشــعارات. التنبيهــــــــات 
واستعرضـــــــت الــــــوزان أبــــرز 
الخدمــات والمميزات المتاحة 
التطبيــق  يوفرهــــــــــــا  والتــي 
للمستثمريــــــن، والتــــي مــن 
بينهــا إمكانيــة تتبــع المعاملــة 
تفاصيــل  حالـــــــــة  وبيــــــــان 
الطلــب، واســتعراض بطاقــة 
والتــي  إجــراء  لــكل  الخدمــة 
توفــر معلومــات عــن الرســوم 
والدورة المســتندية والشروط 
لــكل  المطلوبــة  والوثائــق 

معاملــة.

خدمات "أون الين"
اإلجراءات الصناعية. 	 
استمارة تأهيل مورد. 	 
النماذج اإللكترونية.  	 
نظام التصاريح اآللي.  	 
نظــــــــام الصــــــــــــــــــادرات 	 

اإللكترونــي. 
االستعـــــــــام عــن الطلــب 	 

الصناعــي.  
اإلجــــــــــــــراءات 	  نظــــــــــــام 

اإللكترونيــة.
الـــتقـــريــــــر االحصــــائـــــــي 	 

االلكترونــي.  
نظــــــــــــام المعلــــومــــــات 	 

الجغرافيــة الصناعيــة. 
اســتمارة المســح الصناعي 	 

االلكتروني. 
نظام المنسق. 	 
استبيان انبعاث الغازات. 	 
استمارة نظــــــام الصادرات 	 

اإللكتروني. 
قطـــــــاع الــمـــــواصفـــــات 	 

الكويتيــة.  

ــة التقييــس 	  ــان هيئ استبيـــ
لدول مــجلــــس التعــــــــاون 

الخليجــي.
طلــــــب تصريـــــح شخصي 	 

للوفــود الرســمية. 
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تجربة صاحب مشروع حر

المبــــادرات  عـــــدد مــن  أبــــــدى 
أصحــاب المشــروعات الصغيــرة 
والمتوسطــــــــــة رضاهـــــم عــن 
اإلجــراءات الحاليــة التــي تقــوم 
بهــا الجهـــــــــات الحكوميــة فــي 
دعم مشاريعهـــــــم ، مؤكـــديــــن 
أن تلــك االجــــــراءات  ستســاهم  
بــا شــك فــي تخفيــف الضغــط 
علــى الميزانيـــــــة وتحقــــــق رؤى 
الداعمــة  التنمويـــــــــة  الكويــت 
لعمــل الشــباب الكويتــي وخلــق 
فــي  واالنخــراط  عمــــل  فــرص 

قطــاع العمــر الحــر.

مبادرات لـ"الصناعة والتنمية":

عجلة دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة
بدأت في الدوران

لـــ  حديثهــن  فــــــي  وأشــــــرن 
"الصناعـــــــــــــــة والتنميــــــــــة" أن 
للمشــاريع  الداعمــة  الجهـــــــات 
مثــل  والمتوســطة  الصغيــــــرة 
الصنــــــدوق الوطنــــــــي لتنميــة 
الصغيــرة  المشــروعات  ورعايــة 
العامــة  والهيئــة  والمتوســطة 
للصناعــــــــــة ومحفظـــــة البنـــــك 
الصناعــــــي بــدأوا فــــــي تســيير 
حركــة دعــم المشــاريع المختلفــة 
للمبادريــــــــن، ذاكريــــــن أن عجلة 

ــدوران. ــدأت بالـــ ــم بـــــــ الدعــــ

وأشــرن إلــى أن المبــادر يحتــاج 

كان  ســواء  الدعــم  مــن  لمزيــد 
ــل  ــذي يتمث ــًا وال ــًا او معنوي مادي
ــح القســائم  ــر ومنـــ فــي توفيـــــــ
الصناعيــة مــع تأهيــل المبادريــن 
الجـــــدوى،  إلعـــداد دراســـــــــات 
مشــيرين إلــى أنهــن وخــال فتــرة 
عملهــن علــى اعــداد المشــاريع 
تكـــــون  أن  راعيـــــــــن  الصغيــرة 
مبتكــرة وليســت مكــررة حتـــــى 
يســتفيد االقتصــــــــاد المحلــــي 
منهــا ولتكــون تلــك المشــاريع 
قــــــادرة علــى المساهمــــة فــي 
خطــة الكويــت الجديــدة 2035.

أصحــاب  المبــادرات  وأجمعــت 
ــاب  ــع  أن أصحــــــــــــ المشـــــــاريـــ
ــون  ــادة يحمل المشــاريع فــي الع
أفكـــــــارًا غيــــــر تقليديـــــة ابتكرهــا 
شبـــــــــاب وشابـــــــات كويتيــون، 
ــدع مجــااًل  ــوا مــا ال يـــــ وقــد أثبت
للشك بأن الجيـــــــل الحـــالي قادر 
االقتصــاد  رســم مامــح  علــى 

المســتقبلي للدولــة. 

وطالبـــــــــــن بتخفيــــــض الكلفــة 
ــريع علــى  ــة للمشاـــــــ االيجاريــــــــ
المبادريــن عبـــــر تخصيص أماكن 
التكاليــف  تســاهم فــي تقليــل 

عــن كواهلهــم ، باالضافــة الــى 
تنســيق آليــه منــح الموافقــات 
وعــدم  للمشــروع  الرفــض  أو 

االنتظــار لفتــرات طويلــة. 

 

    
    

 

خاص - الصناعة والتنمية :
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ــادرة فاطمــة  ــة كشــفت المب بداي
 fillo ــروع ــة مشـــــ حبيــب صاحبــــــ
ــة  ــات العامــــــ ومديــرة العاقــــــــــ
فــي شركـــــة IN  الستشـــــارات 
األعمــال وإدارة المعـــــــــارض أن 
هنـــــــاك إقبــااًل كبيــــــرًا مــن قبــل 
ــرة  ــع الصغي ــاب المشاريــــ اصحــــ
والمتوســطة للدخــول فــي عالــم 
األعمــال، حيــث نجــــد أن هنــاك 
الشــباب  عمـــــل  لفكــرة  تقبــًا 
الكويتــي كمبـــــــادر والمســاهمة 
أن  موضحــــــة  اإلنتـــــاج،  فــــــي 
األعمــال  مـــــــن  النــــــــوع  هـــــذا 
ــرة لاقتصــاد  يشــكل إضافــة كبي

ــي.  الوطنـ

وبينــت أن لدينــــا شــبابا موهبيــن 
ويحملــون أفكارًا مبدعــــة تحتــــاج 
إلى دعم ، كمــا أن هنـــاك توجها 
ــات  ــاب المشــروعــ ــم أصحـــ لدع
الصغيــرة والمتوســطة مـــن قبل 
ــذا الشــأن  الجهــات المتصلــة بهـ
واعطــاء المزيــد مــن التســهيات 

حبيب : مطلوب 
دعم مادي 

ومعنوي ووضع 
خارطة طريق 

الفرج : تسهيل آلية 
تمويل المشروعات 

من قبل الجهات 
المعنية 

إليهــم 

ــا مــع  ــب تجربتهـــــ وذكــرت حبيــــ
لتنميــة  الوطنــــــي  الصنـــــدوق 
الصغيــرة  المشــروعات  ورعايــة 
والمتوسطة، مبينــة أن التعامل 
مــع الصنــدوق كان مريحــا جــدًا 
إال أن أنهــم يحتاجــون إلــى زيــادة 
مــع  الســيما  الموظفيــن  عــدد 

زيــادة اعــداد المتقدميــن اليــه.

االمــور  مــن  أن  إلــى  وأشــارت 
تؤخــذ  أن  يجــب  التــي  الهامــة 
مســاعدة  هــي  االعتبــار  بعيــن 
ــح  ــي توضيـــــ ــن فــــــ المبـــــادريــــ
لمشــاريعهم  الطريــق  خارطــة 
الســيما أن المبــادر يحتــاج إلــى 
مســاعدة مــن جانــب التوضيــح 
واالستفســارات واالستشــارات 
ســواء االقتصاديــة او النفســية

وأشـــــــــــــارت إلــى أن أصحـــــــاب 
المشــــــــــــاريع يحتاجـــــــــــون إلــى 
التوضيــح بصـــــــــورة أكبــر مــن 
ناحيــة المعلومـــــــــــات والشــرح 
وســهولة أكثــر فــي التعامــل مــع 
الدعــم بصــورة أكبــر، علــى الرغــم 

مــن وجــود الدعــم الحالــي .

وأشــارت إلــى أن الدعــم النفســي 
مهــم فــي بيئــة األعمال الســيما 
عالــم  فــي  المبــادر  دخــول  أن 
االعمــال يحتــاج الــى توجيــه عنــد 
دخولــه الســوق حتــى ال تضيــع 
أن  نــرى  لــذا  أعمالــه،  بوصلــة 
التمويــل وحــده ليــس هــو المهم 
فقــط، إنمــا عــدة أمــور مرتبطــة 
بــه منهــا المتابعــة بشــكل حثيــث 

مــع صاحــب المشــروع.

ــة  ــت أن المتـــــــابعـــــ وأضـــــافــــــ
ــي  ــن موظـــفـــ ــق بيــــ والتنسيــــــ
الصنــــدوق والمبادريــــــن تشــكل 

إضافــة حقيقيــة لنجاح المشــروع 
المبــــــادر  يضطـــــــر  ال  حتــى 
طويلــــــــة  فتــرة  االنتظــار  إلــى 
تصــل إلــى 6 أشــهر حتــى يعلــــم 
يجــــــــب  أنــه  الســيما  النتيجــة، 
واضحــة  صــورة  لــه  تقــــدم  أن 
الــذي  المشــروع  نوعيــة  عــن 
مســتجدات  وأيــة  سيمارســة 

الشــأن بهــذا 

وأوضحــت أنــه وفــي متابعتهــا 
االعمــال  ريــادة  فــي  لتجربتهــا 
الجــدوى  دراســات  أن  وجــدت 
وأن  الســيما  ايضــا  مهمــة 
أي  إلــى  مبــادر  أي  ذهــاب  عنــد 
جهــة خارجيــة أو شــركة عملــت 
يكــون  أن  يجــب  الدراســة  لــه 
ملمــا فيهــا ويعلــم مــا يحتاجــه 
الصنــدوق وأال يتخــذ ايــة خطــوة 
والــذي  فحواهــا  يعلــم  أن  دون 
الرئيســي  المصــدر  مــن  أتــى 
الــذي ســيقبل أم يرفــض الحقــا.

اإليجاريــة  الكلفــة  ارتفــاع  وعــن 
ألصحــاب المشــروعات، أشــارت 
إلــى أن يجــب أن تســاهم الدولــة 
فــي تســهيل تلــك العمليــة علــى 
المبــادر، والبحــث عــن المواقــع 
اإليجاريــة  القيمــة  وخفــض 
لمســاعدته فــي القيــام بأعمالــه. 

ومــن جانبهــا كشــفت المبــادرة 
صاحبــة  الفــرج  صــاح  ريــم 
مشــروع شــركة برايــم للطباعــة 
أن الجهــات الداعمــة للمشــاريع 
بــدأت  والمتوســطة  الصغيــرة 
لتمويــل  تقديــم  آليــة  بتســهيل 

المبادريــن

الرغــم  وعلــى  أنــه  وأضافــت 
ــراءات ، إال أن  مــن تســهيل اإلج
إجــراءات مــا بعــد التقديــم بطيئــة 
نتيجــة وجــود الروتيــن الحكومــي 
والــدورة المســتندية مــن جهــات 
ذات صلــة والتــي ارى انهــا تحتــاج 
مــن  التنســيق  مــن  مزيــد  إلــى 

وجهــة نظــري.

حصلــت  أنهــا  إلــى  وأشــارت 
أشــهر   6 بعــد  الموافقــه  علــى 
ــور  ــم وهــو مــن األم مــن التقدي
المبــادر  تشــعر  التــي  االيجابيــة 
الجهــات  تلــك  مجهــود  بمــدى 
المشــاريع  بعمــل  المرتبطــة 
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المبــادرة  قالــت   ، وبدورهــــــــــا 
دالل صقـــــــــــر صاحبــة مشــروع 
إن أصحــاب  نانوكــــــــــب  قهــوة 
ــرة  ــات الصغيــــــــــــ المشروعــــــــــ
ــى  ــون عل والمتوســطة ال يحصل
الدعــم الكافــي فــي عــدة جوانــب 
ــد المــادي أو  ــى الصعي ســواء عل

إجــراءات الرخــص.

وذكــرت أنهــا واجهــت فــي بدايــة 
فــي  يتمثــل  عائقــا  مشــروعها 
ــا علــى اســتخراج  عــدم قدرتهـــــــــ
ــا موظفــة فــي  رخصــة كونهــــــــــ
القطــاع الحكومـــــــــي وهــو مــا 
يشــكل عائقــًا كبيــــــــر لعملهــا ، 
أفــراد  بأحــد  تســتعين  ويجعلهــا 
أســرتها وهــو األمــر الــذي يحتــاج 
ــن  ــي القواني ــل فـــــ ــى تعديــــــــ إل
والتشريــــعــــــــــات المنظمــــــــــة 

الرخــص.  الســتخراج 

وطالبـــت الصقــــــــــر  بإعطــــــــــاء 
مرونــة أكبــر مــن ناحيــة إصــدار 
الرخـــــــص مــــــن قبــل الجهــات 

الــصغـــيــــــرة والمتـــوســـطـــــــة، 
واستكملـــــــت الطلبــــــــات مــن 
شــركه  تأسيــــــــس  و  تراخيــص 
بــدأت بتشــغيل  خــال شــهر و 

الشــركة.

أن  يجــب  الدعــــــم  أن  وأفــادت 
يقــدم بصــورة أكبــر لمســتحقيه، 
قــد  عقبــــــــات  ايــة  أن  مفيــدة 
تعرقــل طمــوح المبــادر الســيما 
انهــا مــن األمــور الســيئة التــي 
كان  إن  متســائلة  تواجهــة  قــد 
المــال  رأس  يملــك  المبــادر 
مــن  بالدعــم  يســتعين  لمــاذا 
علــى  لــذا  ؟  تمويليــة  جهــة  أي 
تلــك الجهــات احتضــان أعمــال 
المبــادر وتوجيهــه حتــى يصــل إى 
بــر األمــان ويخــرج مــن مخاطــر 

الخســائر.

وعــن التحديــات التــــــي تواجهــه 
ــر  ــروع الصغي ــب المشـــــ صاحــــــ
والمتوســـــــط بينــت أن أســعار 
اإليجــــــــار ســـــــواء للمحــات أو 
عاليــة  المصانــع  أو  المكاتــب 
جــدا، وبشــكل مبالــغ فيــه، ذاكــرة 
أن المبــادر يعمــل و يجتهــد حتــى 
يغطــي مصاريــف اإليجــار وذلــك 
وفقــا لنــوع المشــروع والنشــاط.

ــن،  ــرز احتياجــات المبادري وعــن أب

كشــفت أن المبــادر يحتــاج إلــى 
تســهيل فــي إنجــاز المعامــات، 
باالضافــة إلــى السرعــــــــه فــي 
ينجــز  حتــــــى  التمويــل،  صــرف 
بجــداول  المرتبطـــــــة  أعمالـــــــه 
زمنيــة وقيــم إيجاريــة وارتباطــات 

شــهرية.

وتحدثــت الفــرج عـــــــن تجربتهــا 
قائلــة إنهــــــا واجهـــــت مشــاكل 
ماديهــة فــي بدايــــــة مشــروعها 
ــد االيجــارات  ســواء علــى صعيـــــ
والعمالــه والديكــور والمقاوالت 
وغيرهــا،  واألجهــزة  المــواد  و 
تجــاوز  مــن  تمكنــت  أنهــــــــا  إال 
تلــك العقبــات، وهــذا مــا يتميــز 
صاحــب  الكويتــي  المبــادر  بــه 
المشــروع الصغيــــر الــذي يطمح 
ورفــع  االرتقــــــــــــاء  خالــه  مــن 

إيــــرادات الدولــة. 

وأشــارت الفــرج إلــى أن الدعــم 
الدعــم  علــى  يقتصــر  أال  يجــب 
المــادي فقــط بل مــن المفترض 
أن يشــمل تمويــل أجهــزه العمــل 
التــي بدورهــا أســتطيع اإلنتــاج 
تغطــي  أربــاح  بتحقيــق  والبــدء 

الشــركة مصاريــف 

وفــي ســؤالها عــن أبرز المشــاريع 
التــي يتجــه إليهــا الشــباب، قالــت 

ــر مــن  ــا الحظــت توجــه الكثي إنه
المبادريــن للمصانــع فــي الفتــرة 
األخيــرة وهــي بـــــــــادرة إيجابيــة 
لمســاهمة قطــاع المشــروعات 
الصناعيــة الصغيــرة فــي الناتــج 
ــف  ــة وتخفي ــي للدولــــ المحلـــــــــ

االعتمــاد علــى النفــط.

وبينــت أن المشــاريع الصغيــرة 
والمتوسطــــــــة تحمــــــــــل عــدة 
ــا  ــة ومنه ــرة و متنوع ــكار كثيـــ أف
مــا يساعــــــــد فــي إنتـــاج مــواد 
خــام و ســتغني الشــركات مــن 
االســتيراد، وتســاعد فــي تحقيــق 
ــدة   ــت الجدي اهــداف خطــة الكوي

  .2035

الكويتــي  المبـــــــادر  أن  وأكــدت 
الطمــوح يستطيـــــــع أن يصنــع 
إلــى  يحتـــــــاج  أنــه  إال  ينتــج،  و 
دعــم، مضيفـــــــــة أنـــــــــه يجــب 
تســهيل اصحـــاب المشــروعات 
األراضــي  علــى  الحصــول  فــي 

القســــائم.  أو  الصناعيــة 

وبينــت أنــه لــو تــم تســهيل كافــة 
ــادرين،  ــام المبــــ اإلجــراءات أمـــــــ
ألصبحـــــــــــت لدينـــــــا مصادرنــا 
الخاصــه فــي إنتــاج المــواد الخــام 
و تساهم في خدمة العديد  من 
المشــاريع  واألفــراد،  الشــركات 
التــي  الصناعيـــــــــه  الصغيــــــــرة 
ــرة  ــة األخي ــرت فــي اآلون انتشــــــ
والتــي تتمثــــــــــــل فــي المطابــع 
وأعمــال الحــدادة وإعـــادة تدويــر 
ــة والمشــروبات والمــزارع   األغذي
الطبيعيــه  والمــواد  والمطابــخ 
العضويــة وكثيــر مــن المجــاالت 

المتنوعــة. 

صقر : إعطاء مرونة 
أكبر ألصحاب 

المشروعات في 
استخراج الرخص
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تجربة صاحب مشروع حر

أنهــا  الــى  مشــيرة  المســؤولة، 
واجهــــــــــــــت صعوبــات كذلــك 
ــم المــادي فــي  ــة الدع مــن ناحيـ
تمويــــــــــل مشــروعها والخــاص 
ــل قهــوة نانــو كــب، إلــى  بعمـــــــ
جانــب إرتفــاع اإليجــارات الخاصــة 

الصغيــرة المشــاريع  بمقــرات 

وعــن أماكــن عمــل المشــروعات 
الصغيــرة وكيفيــة تغلبهــا علــى 
تلــك التحديــات بينــت أن الكلفــة 
أو  للمقــرات  ســــــــــواء  العاليــة 
المعــارض جعلـــــــــت مشــروعها 
ــات ممــا جعلهــا  يواجــه صعوبــــــ
التكاليــف  دفــــــــع  إلــى  تضطــر 
مــن راتبهــا الخـــــــاص، مشــيرة 
إلــى أنــه مــن ضمــن الصعوبــات 
كانــت كيفيــة انتشــــــار المشــروع 
والوصــــــــــــول إلـــــــى الجمهــور 
مــــــــن خــــــــال تلــك المعــارض، 
فــي  المشــاركة  أهميــة  مبينــة 
المعــارض إال أنهــا وصلــت الــى 

300 دينــار للبــوم الواحــد. 

وصــول  كيفيــة  إلــى  وأشــارت 
لــم  إن  إليهــا  العمــاء  جمهــور 
نحصل علــــــــى الدعــــــــم ســـــواء 
أماكــن  تخصيــص  طريــق  عــن 
ــات التعاونيــة أو  فــي الجمعيـــــــــ
تخصيــص أماكـــــــــــن ، أو عقــود 
لمــدة 6 أشــهر للمســاهمة فــي 
توســع المشــروع الحقــًا والبحــث 
ــم. الســيما أن  ــر دائـــــ عــن مقــــــ
واإلعانــات  مكلــف  التســويق 
تحتــاج إلــى ميزانيــات ضخمــة.

وأضافـــــــت أن تلـــــــك المقـــــــــار 
ــادر  ــد المب ــة تســـاعـــــــــ المؤقتـــــ
صاحــب المشــروع الصغيــر فــي 
ــدم المغامــرة فــي صــرف كل  ع
ــة  ــى الكلفــة االيجاري ــه عل ميزانيت
ــدًا مــن الوقــت  وتمنحــة مزيـــــــــــ

لدراســـــــــة الســـوق، وتصحيــح 
األخطــاء وقيــاس مــدى االقبــال 

ــى المشــروع. عل
وعــن نوعيـــــــــــة المشـــــاريــــــــع 
ــن  ــاال مــــــ ــد اقبــــــــ ــي تشهـــــ الت
إلــى  أشــارت  المبادريــن،  قبــل 
ــار  ــًا فــي إختي ــا نشــهد تنوعــــــ أنن
التركيـــــــز  أن  إال  المشاريـــــــــــع، 
مشــاريع  علــى  ينصــب  االكبــر 
المأكــوالت الغذائيــة والمطاعم، 
امـــــــــــا المشاريــــــــع الصناعيـــــة 
الصغيــرة نجــد انــه اليوجــد توجــه 
إليهــا وال يحـــــــوز علــى إهتمــام 

المشــاريع. أصحــاب 

 

وطالبــت المبــادرة أبــرار الحطــب 
ــة مجوهرات"مقمــش  صاحبـــــــــ
واالكسســــــــوارات الذهبيـــــــــــــة 
الدعــم  مــن  بمزيــد  والفضيــة" 
للشــباب أصحــاب المشــروعات 
ــرة والمتوســطة الســيما  الصغي
أنهــم سيشــكلون إضافــة هامــة 

لاقتصــاد الوطنــي. 

وبينــت أن هنــاك اهتمامــا كبيــرا 
المختلفــة  الجهــات  قبــل  مــن 
أن  كمــا  الفئــة  هــذه  فــي 
هنــاك تنظيمــا فــي آليــة عمــل 
يســتحقون  والذيــن  المبادريــن 
الدعــم بكافــة اشــكاله، مشــيدة 
إعطــاء  فــي  الدولــة  بجهــــــــــود 
الدعــم المختلــف للمســتحقين 
مــن الشــباب أصحــاب األفــكار 

المبدعــة.

وعــن الجانــب التمويلــي ذكــرت 
أن التمويـــــــــــل فــي الوقـــــــــت 
بــل  بالكافــي  ليــــــــــس  الراهــن 
يحتــاج إلــى الزيـــــــــادة حيــث أن 
هنــاك جهــــــــــــات عـــــــدة تمــول 
اصحــاب المشــروعات الصغيــرة 
والمتوســطة فــي حيــن أن نســبة 
المتقدميــن فئــة كبيــرة، بينمــا 
ــول لمنــح  نجــد أن نســب القبــــــ

التمويــل المالــي بســيطة.

نــر   لــم  أنــــــــــــه  إلــى  وأشــارت 
ــل  ــي التمويــــــــــــ دور فعــال فـــــــ
علــى  فقــط  ليـــــس  الدعــم  أو 
المســتوى المــــــادي إنمــا فــي 
خفض تكاليـــــــف المشـــــاريـــــع 
علــى المبادريــن، مشــيرة إلــى أن 
اإليجــارات فــي الوقــت الراهــن 
مرتفعــة وهــو مــا يشــكل عبئــا 
علــى صاحــب المشــروع الصغيــر 
لــذا،  فــي مشــروعة  لانطــاق 
ــع  ــاك مشاريــــــ خاصــة أن هنــــــــ
ــف  ــة تكالي ناشــئة تعمــل لتغطي
االيجــــــــار، مطالبــــــــة بتســهيل 
عملهــم عــن طريـــــــــق تخصيص 
أمــــــاكــــــن مخفضــــــة التكاليف 
لومرونــــــة أكثــــــر فـــــي إستخراج 
الرخـــــــص واالبتعــاد عــن الــدورة 

المســتندية. 

المطلـــــوب  الدعــــــم  وعـــــــن 

المشــروعات  اصحـــــــــــاب  إلــى 
ذكــرت  والمتوســطة  الصغيــرة 
ــدًا  ــح مزي ــب ان يمنـــــ ــه يجـــــــــ ان
ألصحــاب  العمالــة  دعــم  مــن 
الشــهادات الجامعيــــــــــة السيما 
بوجــود مهندســين وفنييــن وبمــا 
يناســب مســتواهم التعليمــي، 

مطالبــة برفــع نســبة الدعــم.

ــب تســهيل  ــه يجــ واوضحــت أنـــ
ــة عبــر التنســيق  إجــراءات الرخصـ
بيــن وزارة التجــارة والصناعــة مــع 
جهــات أخــرى الســيما مــع وجــود 
ــات ذات  ــدة جهـــــــــ موافقــات عـ
صلــة والتــي تعتمــد علــى نوعيــة 
الرخصــة، وعلــى الرغــم مــن قيام 
وزارة التجــارة والصناعة بتســهيل 
عمــــــــــل استـــخــــــراج الرخـــــــص 
وتقليلها لـ4  أيــــام فقط ، إال أن 
هنــاك موافقــات مــن الجهــات 
مــا  وهــو  بالنشــاط  المرتبطــة 
صاحــب  علــى  عبئــًا  يشــكل 

المشــروع وضيــاع وقتــه. 

الحطب : ضرورة 
تخصيص 

أماكن مخفضة 
التكاليف الصحاب 

المشروعات
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تمتلك أكبر إمكانات إلطالقها وتشغيلها 

دول الخليج تستحوذ على 34 % 
من المشروعات الصغيرة والمتوسطة

العربــي تســتحوذ علــى  الخليــج  أن دول   ذكــرت دراســة حديثــة 
34% مــن الشــركات الصغيــرة والمتوســطة فــي الشــرق األوســط 

ــا. وشــمال أفريقي

األوســط  الشــرق  فــي  لألبحــاث   "MRP" مؤسســة  وأفــادت 
وشــمال أفريقيــا ، أن أحــدث دراســة لهــا توصلــت إلــى أن منطقــة 
الخليــج تســتحوذ علــى 34% مــن الشــركات الصغيرة والمتوســطة 

ــا. فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقي

وأوضحــت الدراســة أن منطقــة الخليــج تمتلــك أكبــر إمكانــات 
علــى  والمتوســطة  الصغيــرة  الشــركات  وتشــغيل  إلطــاق 

اإلقليمــي. المســتوى 

الصغيــرة  الشــركات  توقعــات بمواجهــة  الدراســة مــن  وحــذرت 
ارتفــاع  بســبب  كبيــرة  تحديــات  المنطقــة  فــي  والمتوســطة 

المهــارات. نقــص  اســتمرار  مــع  التكاليــف 

وقــال المديــر التنفيــذي للشــركة "تيجــاس جوينكا"تــؤدي الشــركات 

ــًا فــي ازدهــار االقتصــاد، وقــد  الصغيــرة والمتوســطة دورًا محوري
الشــركات  لقطــاع  األولويــة  األوســط  الشــرق  منطقــة  أعطــت 
المبــادرات  إطاقهــا  إلــى  باإلضافــة  والمتوســطة،  الصغيــرة 
هــذه  وتأســيس  اســتقطاب  تعــزز  التــي  الجديــدة  والقوانيــن 

الشــركات".

وأوضــح أن التحديــات التــي يواجههــا قطــاع الشــركات الصغيــرة 
والمتوســطة هــي تكلفــة التشــغيل والجــودة والتمويــل والتنظيــم.

وأكــد أنــه يمكــن للشــركات الصغيــرة والمتوســطة فــي الشــرق 
ذلــك  فــي  بمــا  والعقبــات،  التحديــات  علــى  التغلــب  األوســط 
تبــادل المعرفــة، وتعزيــز الدعــم المالــي، ودعــم تنميــة المهــارات، 
وتحســين الوصــول إلــى األســواق، من خــال االلتزام بالسياســات 
وتصميــم خارطــة طريــق للمســاعدة علــى تحديــد األعمــال وضمان 

ســير العمليــات بشــكل ســلس.
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شــهدت الصناعــة الكويتيــة خــال الســنوات العشــر األخيــرة تطــورًا كبيــرًا مــن حيــث العــدد والقيمــة، كمــا تســعى 
الجهــات المعنيــة بالقطــاع الصناعــي وبتوجيهــات حكوميــة لتحقيــق تطــور نوعــي فــي أداء القطــاع وزيــادة 

مســاهمته فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي. 

المخلف لـ"الصناعة والتنمية":

الرسوم على واردات الحديد سيؤثر على الصناعة 

اإلدارة  مجلــس  رئيــس  نائــب 
والرئيــس التنفيـــــذي لشــــــــركة 
ــح  ــد صالـــــــــ صناعــات التبريـــــــ
تقريــر  فــي  أوضــح  المخلــف 
ــة"  ــة والتنمي ــه "الصناعــــــــ أعدت
فــي  التبريــد  صناعــات  حــول 
ــة  ــع الكويتي الكويــت أن المصان
كانــت حتـــــــــى وقــــــت قريــب 
التــي  الرئيســية  أحــد المصــادر 
بينمــا  وإيــران،  للعــراق  تصــدر 
وبســبب  الراهــن  الوقــت  فــي 
ــروف  ــرار الظــــ ــدم استقـــــــ عــــــ
ــراق  ــي العــــــ ــة فـــــ السياسيــــــــ

تخــوف  هنــاك  وإيران،أصبــح 
لـــدى المســتثمر بشــكل عــام، 
حيــث بــدأ المســتثمر يلجــأ إلــى 
بــداًل  الســيولة  علــى  الحفــاظ 
مصانــع  فــي  تجميدهــا  مــن 

جديــدة. واســتثمارات 

ويضيــف المخلــف منــذ مجــيء 
ــى  الرئيــس األمريكــي ترامــب إل
الحيــاة السياســية، باتــت معظم 
الــدول والمســتثمرين يســتقون 
توجهاتهــم مــن اإلشــارات التــي 
تصــدر عــن الحكومــة األمريكيــة 
ومــن يــدور فــي فلكهــا، حيــث 

للقــرارات  تأثيــرًا  نلمــس  بدأنــا 
ــاع  ــة علــى األوضـــــــ األمريكيـــــــ
اإلقتصاديــة فــي معظــم دول 

العالــم 

وأشــار إلــى أن دول الخليـــــــــج 
ال تعيــش بمفردهــا فــي هــذا 
العالــم ، بــــــل إنهــا تــدور فــي 
أي  فــإن  لــذا  الفلــك،  نفــس 
فــرض للرســـــــــوم والضرائــب 
علــى واردات الحديــد والصلــب 
فــي أمريــكا ســيكون لــه تأثيــر 
الكويــت  فــي  الصناعــة  علــى 
فيمــا  خاصــة  آجــًا،  أم  عاجــًا 

أو  األوليــة  بالمــواد  يتعلــق 
المــواد الخــام التــي تخضــع كلها 
للبورصــات العالميــة، وبالتالــي 
فــأي ارتفــاع قــد يطــرأ علــى هــذه 
ــى  ــر عل ــه تاثي المــواد ســيكون ل
الصناعــة، ونحــن فــي صناعــة 
التبريــد دائمــًا مــا نضــع مثــل 
هــذه االمــور بعيــن االعتبــار عنــد 
التســعير لحمايــة أنفســنا مــن 
تذبــذب األســعار الــذي يحــدث 

بيــن الحيــن واآلخــر.

قائــًا:   المخلـــــــــف  ويــردف 
ــم نشــعر  ــا  لـــــــ صحيــح أننـــــــ

خاص - الصناعة والتنمية :
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ــر حقيقــي  ــأي تأثي ــى اآلن ب حت
فرضتهــا  التــي  للخطــوات 
الواليــات المتحــدة االمريكيــة 
ــد والصلــب، لكــن  علــى الحدي
المصانــع التــي نتعامــل معهــا 
لديهــا تخــوف من ذلــك األمر، 
التصــادم  ظــل  فــي  خاصــة 
االقتصـــــــــادي الفعلـــي بيــن 
الواليــات المتحــدة والصيــن".

التأثيــر  إن  المخلــف:  ويقــول 
األكبــر الــذي قــد تظهــر آثــاره 
بشــكل ســريع ســيكون مــن 
"خنــق"  فــي  التفكيــر  خــال 
أمريــكا  كــــــــانت  إيــران، فــإذا 
الحصــار  الســتخدام  ســتلجأ 
االقتصــادي لخنــق إيــران بــداًل 
أو  السياســي  الجانــب  مــن 
العســكري، فإن ذلك ســيضع 
الخليــج كلــه في مــأزق، خاصة 
التــي تســيطر  إيــران هــي  أن 
الــذي  هرمــز  مضيــق  علــى 
ــة  ــد لحرك ــذ الوحي ــر المنف يعتب
ــر  ــإذا تأث ــة، ف الماحــة الخليجي
هــذا المضيــق، فــإن فــرص 
التصديــر ســتصبح لمســافات 
ــا  ــر كلفــة، ومــن هن أبعــد وأكث

ســيبرز التأثيــر علــى الصناعــة 
فــي الكويــت والمنطقــة.

منتج قوي
أن  المخلــف  يــرى  بالمقابــل 
المنتــج الكويتــي منافــس، ألن 
لديــه ميزتيــن رئيســيتين، األولى 
هــي الدعــم غيــر المباشــر مــن 
قبــل الدولــة والــذي يــؤدي إلــى 
تخفيــض التكلفــة، والثانــي هــي 
ــي  ــة المســتثمر الكويت أن طبيع
أنــه يبحــث دائمــًا عــن الجــودة، 
الخارجيــة  األســواق  نجــد  لــذا 
الكويتــي  المنتــج  عــن  تبحــث 
وتعــرف  قيمتــه  تعــرف  ألنهــا 
ثقافــة الشــعب الكويتــي تجــاه 

المنتجــات.

تشجيع التصدير 
لكــن المنتــج الكويتــي يجــب 
تبنــي  خــال  مــن  يتــم  أن 
الدولــة للمعــارض بكثــرة، وأن 
تتبنــى الدولــة كذلــك سياســة 
تشــجيع التصديــر مــن خــال 
للمصدريــن،  معينــة  عوائــد 
الطـــــــاقـــــــة  أن  فصحيــــــــح 

االستيعابيــــــــة للمصـــــــــــانع 
الكويتيــة مــا زالــت صغيــــــــــرة 
وال تســاعدها علــى التصديـــر، 
المجــــال  أعطيــت  إذا  لكــن 
وتــــــــم تسهيـــــــل القــــروض 
والمساحــــــــــات، فيمكنهــا أن 

تنمــو بســرعة.

يشــير  ذلــك  علــى  وكمثــال 
المنافســة  إلــى  المخلــــــــف 
"صناعــات  تعانيهــــــا  التـــــــي 
التبريــد" مـــــــــن المنتـــجـــــــات 
العالميــة، إذ إن المنتجـــــــات 
العالميــة عـــــــــــادة مــا تكــون 
أســعارها أقـــــــــل مــن أســعارنا 
ــى  ــج، يصــل إل ألن هــذا المنت
جميــع دول العالــم وبالتالــي 
فــإن االنتــاج يكــون بكميــات 
كبيــرة مــا يعنــي أن تكاليــف 
اإلنتــاج تكــــــون اقـــــل، لكنــه 
يســتدرك قائــًا أن صناعــات 
التبريــد قــادرة علــى المنافســة 
ــي، فــإذا  ــد المحل ــى الصعي عل
مــا قســمنا الســوق الكويتــي 
)ســوق  أقســام  ثاثــة  إلــى 
المشــاريع، األعمــال الخاصــة، 
وســوق الفلــل( فــإن حصتنــا 

المصانع الكويتية 
حتى وقت 

قريب كانت 
أحد المصادر 

الرئيسية للتصدير 
للعراق وإيران 

تأثير ملموس 
للقرارات 

األمريكية 
على األوضاع 

االقتصادية

الشركة بدأت 
حاليًا بتجارب 

للدخول في مجال 
الطاقة الشمسية 
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تتعــدى  الفلــل  ســوق  فــي 
85% مــن الفلــل التــي توزعهــا 
الحكومــة مــن خــال مشــاريع 
وإنتاجنــا  السكنيــــــة،  الرعايــة 
ســيتعدى خــال العــام الحالــي 
2018 أكثــر 75 ألــف ماكينــة. 

100 ألف ماكينة 
الوصــول  نســتهدف  بينمــا 
إلــى 100 ألــف ماكينــة خــال 
بعــد  المقبــل، خاصــة  العــام 
بنــاء وتجهيــز  االنتهــاء مـــــــن 
المصنــع الـــــجديد، فالشــركة 
ــًا علــى توســعتين  ــة حالي مقبل
كل  المصنــع  فــي  جديدتيــن 
ــر  منهــا بمســاحة 20 ألــف مت
مربــع، حيــث تمكنــت مؤخــرًا 
مجــاور،  مصنــع  شــراء  مــن 
لتصبــح المســاحة اإلجماليــة 
للمصــنـــــــع 120 ألــــــــف متــر 
مربــع، ولــدى المصنــع حاليــًا 
بالمصنــع،  إنتــاج  خطــوط   6
وهــذه الخطــوط تزيــد وتنقص 
علــى حســب الحاجــة والطلــب.

 سمعة طيبة
"نحظــى  المخلــف  ويضيــف 
كبيــرة  وحصــة  طيبــة  بســمعة 

المشــاريع  مـــــــن  عــــــــدد  لــدى 
ــة وبالــذات مشــاريع  الحكوميــــــــ
وزارة التربية ووزارة األوقاف من 
خــال عــدد كبيــر مــن المقاوليــن 
المعتمديــن، حيــــــــث إن أغلــب 
تزويدهــا  تــم  الكويــت  مســاجد 
»كولكــس«،  تبريــــــــد  بوحــدات 
باإلضافــة إلــى معظــم مشــاريع 
قمنــا  التــي  الكويــت  مــدارس 

معهــا. بالتعاقــد 

تسويق المنتجات
بالمقابــــــــــل أشــاد المــــخلف 
بالدعــم الحكومــي للصــادرات 
الدعـــــــــم  فــي  والمتمثـــــــــل 
الــذي تقدمـــــه الهيئــة العامــة 
للصناعــــــــة عــن طريــق تســيير 
وتســهيل سبـــــــــل المشــاركة 
المجانيــة للمنتجــات الكويتيــة 
بالمعـــــــــــــارض الداخليــــــــــــــة 
قــال:  لكنــــــــه  والخارجيـــــــــة، 
يواجــه  الكويتـــــي  المنتــج  إن 
ــر، وهــي  ــوع آخ مشــكلة مــن ن
فــي  تتمثــل  التــي  المشــكلة 
انفتــاح الســوق الكويتــي علــى 
ــدًا  ــرة ج االســتيراد بطريقــة كبي
دون األخــذ بعيــن االعتبــار دعــم 
باالضافــة  المحلــي،  المنتــج 

إلــى االنعــكاس الســلبي الــذي 
المفتــوح  الســوق  يشــكله 
ظــل  فــي  المســتهلك  علــى 
المســتهلك  حمايــة  غيــاب 
الدرايــة  الــذي ال تتوافــر لديــه 
الكافيــة فــي نوعيــة المنتجــات 
المعروضــة لديــه فــي الســوق 
ــه حســب  ــم مشترياتـــــ ويقّيـــــــ
السعــــــــــر الـــــــذي ال يعكــس 
ــج ســواء ارتفــع أو  جــودة المنت

انخفــض.

ــى  ــا إل ــو نظرنـــــ ــف: ل ويضيـــــ
الســوق الســعودي، لرأينا أنه 
مــن الصعــب جــدًا الدخــول 
إلــى هــذا الســوق، وحتــى لــو 
افترضنــا أن إحــدى الشــركات 
قــد اســتطاعت الدخــول إليه، 
فإنهــا ســتجد منافســة قويــة 
مــن قبــل المنتجــات المحلية 
هنــاك، ناهيــك عــن صعوبــة 
اإلجراءات المشــجعة للمنتج 
األجنبــي، وذلــك علــى عكس 
الكويــت  فــي  يحــدث  مــا 
التــي يشــهد ســوقها دخــول 
العديــد مــن المنتجــات التــي 
المحليــة  منتجاتنــا  تنافــس 
سواء فـــــــــي المشـــــاريـــــــــع 

الغرب ليسوا 
بأفضل منا 

واألمر مجرد 
تسخير إمكانيات 

وفهم قدرات 

تشجيع المنتج 
الكويتي يتم من 

خالل تبني الدولة 
للمعارض بكثرة 

إنتاجنا سيتعدى 
75 ألف ماكينة 

في 2018 
ونستهدف 100 
ألف في 2019 
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صناعات من بلدنا

ــة،  ــة أو الخاصــــــ الحكوميـــــــ
وذلــك كلــه علــى الرغــم مــن 
أن المنتــج الكويتــي يحظــى 
بزيــادة  بالمنافســة  بأحقيــة 
10 %عــن المنتــج األجنبــي.

تصدير المنتجات 
وعلــى الرغــم مــن ذلــك كلــه، 
يؤكــد المخلــف أن "صناعــات 
التبريــد" نجحــت فــي تصديــر 
منتجاتهــا  إلــى عــدد ال بــأس 
الخليجيــة  األســواق  مــن  بــه 
ــة، حيــــــث دخلــــــــت  والعربيـــــ
الشــركة إلــى أســواق كل دول 
باإلضافــة  العربــي،  الخليــج 
إلى أســواق مصــــر والســودان 
واألردن  وإيـــــــــــران  والعــراق 
وتونــس ونيبــال وباكســتان، 
فيمــا نتوقــع زيـــــــــادة نســبة 
دول  عـــــــــــدة  إلــى  التصديــر 

مســتهدفة خــال العاميــن
المقبلين.

الخطط المستقبلية
الخطــط  عــن  حديثــه  وفــي 
يقــول  للشــركة  المســتقبلية 
بــدأت  الشــركة  أن  المخلــف 
فــي  للدخــول  بتجــارب  حاليــًا 
الشمســية،  الطاقــة  مجــال 

لكنهــا مــا زالــت فــي مرحلــة 
البحــث والتطويــر، خاصــة أن 
حيــث  مكلفــًا  زال  مــا  األمــر 
ــة التوصــل  ــاول الشركـــ تحــــــــ
إلــى حلــول فــي مجــال تقليــل 
المســاحة  وتقليــل  التكلفــة 
التــي يحتاجهــا هــذا النــوع مــن 
التكييــف داخــل المبنــى، كمــا 
ــا نفكــر  فــي دخــول مجــال  أنن
ــن  ــارة ع ــذي هــو عب الـــ vrf وال
اختــراع تكييــف يابانــي قديــم 
أصبــح يحظــى بالطلــب فــي 
الوقــت الراهــن بســبب قلــة 

للكهربــاء. اســتهاكه 

بدأنــا  "بالفعــل  ويضيــف: 
تجاربنــا فــي هــذا الخصــوص 
مــن خــال تكييــف أحــد مخازن 
الطاقــة  عــن طريــق  الشــركة 
هنــاك  أن  كمــا  الشمســية، 
وحــدات تعمــل علــى الطاقــة 
التجربــة  تحــت  الشمســية 
حاليــًا، وإن كنــا ال نتوقــع أن 
خاصــة  قريبــًا،  اإلنتــاج  نبــدأ 
أن المواطــن عــادة مــا يقــارن 
الســعر والمســاحة المســتغلة 
عنــد التفكيــر بشــراء ماكينــات 

لمنزلــه". التكييــف 

قائــا:  المخلــف  ويختتــم 

مقبلون على 
توسعتين جديدتين 
كل منها بمساحة 
20 ألف متر مربع 
لتصبح المساحة 

اإلجمالية للمصنع 
120 ألف متر.

لدى المصنع حاليًا 
6 خطوط إنتاج 

تزيد وتنقص على 
حسب الحاجة 

والطلب

"صناعات التبريد" 
نجحت في تصدير 
منتجاتها  إلى عدد 

ال بأس به من 
االسواق الخليجية 

والعربية

"الغـــــــرب ليســـــــــوا بأفضــل 
تســخير  مجــرد  واألمــر  منــا 
قـــــــدرات،  وفهــم  إمكانيــات 
نكــون  أن  نســتطيع  ونحــن 
هــذا  لكــن  منهــم،  أفضـــــــل 
االمــر يتطلــب نظامــا تعليميــا 
ونظامــــــــا خدميــــــا ونظامــــــــا 
وإحترامــا،  انسانيــــــــــا وحريــة 
ومجموعــة كبيــرة مــن النظــم 
والقيــم التــي ترتبــط ببعضهــا 
مــا  إلــى  للوصــول  البعــض 
وصــل إليــه الغــرب، وإذا مــا 
ــك النظــم  ــا كل تل ــرت لن تواف
إلــى  الوصــول  فسنســتطيع 
أفضـــــــل أنـــــــواع الصناعــات 
الغــرب،  إليهــا  وصــل  التــي 
واإلصــرار  اإلرادة  وجدنـــا  إذا 
وسخـــرنــــــــــا اإلمكــــــانيـــــــات 
فســنصل، فالعـــــــالم العربــي 
واإلســامي لديــه الكثيــر مــن 
ــوز الموجــودة بالطلبــة  الكنـــــــ
والمعلميــــــــــن والموظفيــن، 
ــوز تمــوت  ــذه الكنــ لكــن هـــــــ
ــل أن تظهــر إلــى  وتدفــن قبـــــ
المــأل، وأغلــب الناجحيــن فــي 

الغــرب هــم مــن العــرب".
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تجارب عالمية

من أسرة فقيرة إلى رابع أغنياء العالم 

الملياردير الهندي ميتال ..
رائد صناعة الحديد العالمية

التــي تلقــي  الهامــة  تمثــل زاويــة "تجــارب عالميــة ناجحــة" أحــد األبــواب 
مــن خالهــا "الصناعــة والتنميــة" الضــوء علــى كفــاح رجــال األعمــال فــي 
القطاعــات الصناعيــة المختلفــة والتعــرف عــن قــرب عــن ســر نجاحهــم وكيف 
واجهــوا التحديــات وأسســوا إمبراطوريــات عالميــة كانــت حجــر زاويــة فــي 
العمــل االقتصــادي الناجــح وكانــت بمثابــة انطاقــة حقيقيــة فــي االقتصــاد 
ــرة للمبادريــن مــن  ــة كبي العالمــي وهــو مــا يجعــل مــن تلــك التجــارب أهمي
الشــباب لاســتفادة منهــا والعمــل علــى اتبــاع طرقهــم فــي الوصــول إلــى 
قمــة النجــاح والســعي لبنــاء مســتقبلهم بمنهجيــة واضحــة وعقليــة تجاريــة 

قــادرة علــى اســتيعاب الكثيــر مــن األفــكار. 

يعــد رجــل األعمــال والملياردير 
الهنــدي الكشــمي ميتــال أحــد 
أبــرز رجــال األعمــال العالمييــن 
الحديــد  صناعــة  مجــال  فــي 
بيــن  مــن  وهــو  والصلــب 
أكثــر 100 شــخص تأثيــرًا فــي 
اختيــار مجلــة  العالــم حســب 
عــام  فــي  األميركيــة  التايــم 
أكبــر  يعــد  أنــه  كمــا   ،  2007
بثــروة  بريطانيــا  فــي  األثريــاء 
مليــار   19.3 بنحــو  قــدرت 
ــه  ــارات جني دوالر أو 10.8 ملي
 .2009 عــام  فــي  اســترليني 

ــة  ــت  صحيفـــــــ وقــد أطلقـــــــ
عــام  فــي  تايمــز  فاينانشــيال 
العــام.  رجــــــــــل  عليــه   2006
واعتبــارا مـــــــــــــن عــام 2009 
أصبــح ميتــــــــال ثامــن اغنــى 

رجــل فــي العالــم. 

نشأته   
ولــد الكشــمي نيــواس ميتــال 
عــام  مــن  يونيــــــــو   25 فــي 
1950، فــي قريــــــــة ســادلبور 
فــي  تشـــورو  مقاطعــة  فــي 
الهنديــة.  راجستـــــــان  واليــة 
وهــو رجــل صناعـــــــة هنــدي 
المولــد اســتقر فــي المملكــة 
الرئيــس  وهـــــــــو  المتحــدة. 
وكان  والمؤســس  التنفيــذي 
رئيــس مجلــس اإلدارة لشــركة 
آرســيلورميتال منـــــــذ عمليــة 
االندمــاج. كمــا عمــل مديــرا 
لجـــــولدمان  تنفيـــــذي  غيــــــر 
ســاكس، وأيــدس وآي ســي 
ورئيــس  بانــك،  آي  ســي  آي 
مجلــس إدارة مجلــس الحديــد 

العالمــي.
وقــد عمـــل والــــــده  بتجــارة 
الفـــــــوالذ وأصـــــبح ميســور 
الحــال ممــــــا هيــأ للمليارديــر 
بجامعــة  يلتحــق  أن  ميتــال 

ســـــــــان كزافــي الــذي تخــرج 
منهــا وهــــــو حاصـــــــل علــى 
وبعــد   ، بكالريــوس  شــهادة 
ذلــك التحــــــــــــق بالعمـــــل مع 
والــده واشتـــــــرى مصنعــــــــا 

باندونيسيـــــــــا. مفلســـــــا 

30 عامًا 
بــدأ الكشــمي نيفــاس ميتــال، 
ــه العمليــة فــي  مزاولــة مهنتـــ
ورشــة صناعة الحديــد الخاصة 
بعائلتــه فــي الهنــد. مكتســبا 
خبــرة تزيــد علــى 30 عامــا فــي 
والصناعــات  الحديــد  صناعــة 
المتعلقــة بهــا. وقــد أســس 
ميتــال شــركة ميتــال للحديــد 
وتولــى   1976 عـــــــــــام  فــي 
ــذ ذلــك  مســؤولية العمــل من
ــال ســتيل  ــر ميت ــن. وتعتب الحي
ولهــا  عالميــة  حديــد  منتجــة 
عمليـــــات فــي أكثــر مــن 14 
فرعــا  لهــا  وأســس  بلـــــــــدا، 

مصنــع  بشــراء  بــدءًا  عالميــا 
متعثــر فــي إندونيســيا. 

20 عامًا
 وقــد بــدأ ميتــال العمــل فــي 
يبلــغ  كان  و  الفــوالذ  مجــال 
العمــر 20 عامــا عندمــا  مــن 
شــركة  فــي  بالعمــل  التحــق 
للفــوالذ بدأهــا والــده موهــان 
 1952 عــام  وفــي  ميتــال  
الكشــمي  قــام  كلكــت  فــي 
ميتــال ببنــاء شــركة آرســيلور 
ــية مــن خــال  ــال العالمـــــ ميت
شــراء وتملــك شــركات أخــرى 
قــارات  أربــع  فــي  انتشــرت 
ويعمــــــــل بهــــــــــا 220 ألــف 

موظــــــف .
 ، تــزوج  وبعــد وقــت قصيــر 
ــه وامــه  ــر خافــات مــع أبي وإث
ــه،  ــه، اســتقل فــي عمل واخوت
ــات  ــى العملي مســتحوذا علــــــ

خاص - الصناعة والتنمية :

Final Maket  8 Final.indd   68 8/29/18   12:45 PM



69 مجلة الصناعة والتنمية

تجارب عالمية

ــارة ميتـــــــال  الخارجيـــــــــة لتجــــ
ستيل، مشكلة 22.5 - %23 

مــن إجمالــي المجموعــة.
وأصبحـــــــت ميتـــــال ستيـــــل 
معامــل  تطويــر  فــي  رائــدة 
المتكاملــة  الصغيــرة  الصهــر 
واســتخدام قضبـــــان الحديــد 
كبديــــــــــــــــل  المقصــــــــوص 
للسكراب فـــــــي صنــــــاعـــــــة 
ــة  ــع صناع ــد، وتجميــــ الحديـــــ
الحــــــديد فـــــــي تكتــل عالمــي. 
أكبــر  ســتيل  ميتــال  وتعتبــر 
صانعــــــــة للحديــد في العالم، 
بشــحن 42.1 مليـــــــون طــن 
تزيــد  وأربـــــــاح  الحديــد  مــن 
فـــــي  دوالر  مليــار   22 علــى 

.2004 عــام 

إدارته سر النجاح 
ــال  ــع الكشــمي ميت وقــد اتبـــ
أسلوبــــــــا ذكيـــــــا في العمــــل 
خــــــال  مــن  ذلــك  وظهــر 
شرائـــــه مصانــــع فـــي الدول 
مثــل  الســابقة  الشيوعيــــــــة 
بولنــدا و جمهوريــة التشــيك 
وأوكرانيــا ولــه الحصــة الكبــرى 
فــي إحــدى شــركات صناعــة 

الفــوالذ الصينيــة ، ويمتلــك 
ميتــال وأســرته 88 فــي المئــة 
مــن شــركة ميتــال ممــا جعلــه 
أحــد أثــرى أثريــاء العالــم حيــث 
بلغــت ثروتــه نحــو 18 مليــار 

. دوالر 
ويعـــــــــد رجــــــــل األعمــــــــــال 
ــال  ــر الكشــمي ميت والملياردي
ذو عقليــة تجاريــة فــذة وهــذا 
ــر بالفعــــــــل عندمــا  قــد ظهــــــ
ــال باســتضافة رجــل  قــام ميت
األعمــال دولــي فـــــي منزلــه 
لحضــور حفــل خــاص وطلــب 
شــركة  يدمـــــــج  بــــــأن  منــه 
ــاب  ــته فأج ــور بشركــــ آرسيلـــــ
فانتقــل  بالرفــــــــــض  دولــي 
ــر ميتــال إلــى  ســريعا الملياردي
واالنتقــال  الموضــوع  تغييــر 
ــوع آخــر ، وبعــد  ــى موضـــــــ ال
ذلــك وجــه دولـــــــــي لميتــال 
انتقــادا الن هــــــذا يعــد خرقــًا 
لقواعــد العمــل ودولــي يحتــرم 
رســميات العمــــــــل التجــاري 

فــي أوروبــا ولــن يتعداهــا .
وتوصــف شــخصية رجـــــــــــل 
بأنهــا  ميتــــــــال  األعمـــــــــــال 
تعتــز  دبلوماســية  شــخصية 

وتتصــف  بالنفــس  بالثقــة 
والســيطرة  بالحــزم  أيضــا 
أســلوب  إلــى  تميــل  وأحيانــًا 
التهديــد وهــذا الوصــف مــن 
أحــد كبــار المديريــن فــي قطــاع 
الفــوالذ والرئيــس التنفيــذي 
السابق لشركة اي .اس .جي، 
ولكــن هنــاك وجــه نظــر أخــرى 
مــن المليارديــر ويلبــر رو يقــول 
ــال أقــل  إن رجــل األعمــال ميت
ديكتاتوريــة كرئيــس تنفيــذي .
وتعــد شــخصية رجــل االعمــال 
ميتــال شــخصية فــذة أنشــأت 
العديـــــــد مــــــن المشــــاريــــــع 
التجاريــة الناجحــة ممــا ألقــى 
ــه ، فعندمــا اعلــن  الضــوء علي
ينشــىء  بأنــه ســوف  ميتــال 
مصنــع فــوالذ فــــــــي شــرق 
الهنــد زاد الترحيـــــــب عليـــــــه 
مــن بلــده فيعــــــد هـــــذا أول 
مشــروع تجــاري لميتـــــال فــي 
دولتــه بلــغ هــذا المشــروع 9 
مليـــــــارات دوالر  ، ويفصــــــح 
شــركة  إدارة  مجلــس  رئيــس 
كيرلوســكار سيســتمز الهنديــة 
عــن إعجابــه بميتــال إذا نظــرت 
إلــى طموحاتــه ومثابراتــه فــإن 

 اختارته مجلة التايم 
أكثر 100 شخص 
تأثيرًا حول العام 

اختارته الفاينانشال 
تايمز رجل العام في 

عام 2006 

نمو الطلب 
الصيني على الحديد 
والفوالذ أنقذه من 

عثرات اقتصادية 

30 عامًا من الخبرة 
اكتسبها من العمل 
في ورشة للصلب 

مع والده
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عقلــك يحتــار فــي هــذا الرجــل .
ــرى  ومــن وجهــة نظــر أخــرى ي
ــال  شــخصية  البعــض أن ميت
والتــرف  بالبــذخ  تتصــف 
إلــى حــد كبيــر حيــث يصــف 
القائلــون منزلــه الفخــم فــي 
 70 ثمنــه  بلــغ  الــذي  لنــدن 
مليـــــــــون جنيــه إســترليني ، 
وفــرح ابنتــه الــذي ظــل 6 ايــام 
فــي باريــس منــذ ثاثــة اعــوام 

ماضيــة. 

الطلب الصيني
خبــراء صناعــة  أحــد  يقــول  و 
األعمــال  رجــل  إن  الفــوالذ  
مشــاكل  يعانــي  كان  ميتــال 
عــــــــــام 2000 و مــن  فــــــي 
حســن حــظ هــذا الرجــل الــذي 
أقطــاب  مــن  قطبــا  يعــد 
صناعــــــــة الفـــــــــوالذ جــاءت 
لنجدتــه  الخارجيــــــة  األحــداث 
فــي شــكل قفـــــــزة مفاجئــة 
علــى  الصينــي  الطلــب  فــي 
الحديــد والفــوالذ ممــا وضــع 
األســاس للنمــو المســتقبلي 
لشــركته، و يتأمل ميتال فيما 
ســينتج عــن عرضــه المرتقــب 

لشــراء شــركة آرســيلور فهــو 
كل  مثــل  يفكــر  شــك  بــا 
االنتهازييــن فــي أنحــاء العالــم 
إلــى  بحاجــة  بأنــه  المختلفــة 
حــظ إضافــي ليظــل عاليــا فــي 
القمــة ، ويعــد رجــل األعمــال 
ميتــال مؤسســـــا  الكشــمي 
أكبـــــــــر شــركة عالميـــــة فــي 
صناعــة الحديــد والصلــب … 

آرســيلور ميتــال . شــركة 

رجل العام األوروبي 
وقــد منحــت مجلــة فورتشــن 
ــتال لقـــــــب  ــي ميـــــ الكشمـــــ
رجــل العــام األوروبــي للعــام 
العــام  2004، ولقــب صانــع 
للحديــد فـــــي عـــــــــــام 1996 
ــو ســتيل،  ــة ني ــل مجل مــن قب
وجائــزة ويلكــي كــورف ســتيل 
فجــن فــي عــام 1998، لرؤيتــه 
ــه  ــه ونجاحــــــ ــة وقيادتـــــ الثاقب
الحديــد  صناعــة  تطويــر  فــي 
ــركان  ــة أمي ــة مــن مجل العالمي
ــد ســتيل  ــت وورل ــال ماركـ ميت

داياميكــس. 
تــورط  عــــــــــــام 2002  وفــي 

الكشــمي ميتال فــي فضيحة 
سياســية مــع رئيــس الــوزراء 
البريطانــي تونــي بليــر، عندمــا 
أدى التبــرع الــذي قدمــه إلــى 
حــزب العمــال إلــى تدخــل بليــر 
تجاريــة لصالــح  فــي صفقــة 
ميتــال. وقــد أعلــن الحقــا عــن 
تبرعــه بمبلــغ مليونــي جنيــه 

ــى حــزب العمــال. إل

أعمال خيرية
محبــي  مــن  ميتــال  وكــــــــان 
األعمــال الخيريــة. وهــو عضــو 
االســتثمار  مجلــــــس  فـــــــي 
كازاخســتان،  فـــــــي  األجنبــي 
ومجلـــــــــس االستثمــــــــــــــــار 
ــا  العالمــي فــي جنــوب أفريقي
ــي  ــس العمــل الدول ومجلـــــــــ
التابــع للمنتــدى االقتصــادي 
التنفيذيــة  واللجنــة  العالمــي 
العالميـــــــــة للحديــد ومعهــد 
ــب العالمــي. كمــا  الصلــــــــــــــ
ــو فــي المجلــس  ــه عضــــــــــ أن
كيلــوغ  لكليــة  االستشــاري 
تجــارة جامعــة  )كليــة  لــإلدارة 

نورثويســترين(.

أسس شركة 
آرسيلور ميتال التي 
تعمل في 4 قارات 

وبها 220 ألف 
موظف 

ميتال ستيل رائدة 
في تطوير معامل 
الصهر واستخدام 

قضبان الحديد 

سر نجاحه في 
عقليته التجارية 

ودبلوماسيته 
وقدراته الفذة في 

انتقاء اعمال. 

أنشأ العديد من 
المشاريع التجارية 
الناجحة مما القى 

الضوء عليه بالداخل 
والخارج 

Final Maket  8 Final.indd   70 8/29/18   12:45 PM



71 مجلة الصناعة والتنمية

حصاد الهيئة
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تقارير عالمية

 5 محطات رئيسية وراء تحقيق النجاحات 

"أبل" .. قيمتها السوقية
تجاوزت التريليون دوالر 

انتهــى الســباق فــي األســواق 
ــة  نحـــــــــــو سقــــــــف القيمـــــــ
السوقــــيـــــــة ألول شركـــــــــــة 
تتخطــــــى قيمتهـــــا التريليون 
ــث حســمت شــركة  دوالر، حي
أبــل المنافســة لصالحهــا مــع 
صعــود السهــــم إلى مســتوى 
قياســي جديد خــال تعامات 
الخميــس الماضــي، لتصبــح 
مدرجــة  أميركيــة  شــركة  أول 
تكســر هذا الحاجـــــز.  وبحســب 
التقارير العالميــــــــة،  أنهــــــــــى 
ســهم أبــل تعاماتــــــه علــــى 
ارتفــاع نســبته 0.29%، إلــى 
لتتخطــى  دوالرات،   207.99
الســوقية  الشركـــــــــة  قيمــة 

1.014 تريليــــــون دوالر.

5 محطات رئيسية 
مـــــــــرت شـــركـــــــة أبــــــــل بـــ 
5 محطـــــــات فارقـــــــة وهــي 
نجــاح  الطريــق لصناعــة  فــي 

جعلهــــــــــا تتخطــى التريليــون 
ــت حينمــا  ــة كان دوالر، فالبداي
قــام ســتيف جوبــز وســتيف 
الشــركة  بتأســيس  وزنيــاك 
قبــل 42 عامــًا، وهــو مســتوى 
لــم يكــن مــن الممكــن تخّيلــه 
تراجعــت  عندمــا   1997 عــام 
"أبــل" مــن حافــة اإلفــاس، 
حيــث كانــت تتــداول أســهمها 

بأقــل مــن دوالر واحــد.

76 مليار دوالر
ــد الماضــي،  ــال العقــــ وخـــــــ
ــا  شــهد ســهم أبـــــــل  ارتفاعـــــ
إيــرادات  كبيــرا، حيــث بلغــت 
الشــركة 76 مليــار دوالر فــي 
عــام 2008، وساعـــــــد آيفــون 
وآيبــاد فــي تحقيــق نمــو كبيــر 
في اإليــــــرادات مـــــــــن 2008 

ــام 2012.  وحتــى عـــ
 2013 بيــن  الفتــــــرة  وخــال 
شركــــــة  حاولــــــت  و2016، 

أبـــــــل الوصــــــول إلــى ســقف 
السوق األميركيـــــــة، ومــــرت 
خالهــا بيــن قمم ووديــان، إال 
أنــه خــال العاميــن الماضييــن 
نجحت الشركــــــة في تـــعزيــــــز 
إيراداتهــا وتحقيـــــــق طفــــــرة 
مطــردة فــي مبيعــات ســاعتها 
 ،Apple Watch الذكيــــــــــــــة
خاصــة مــن قطــاع الخدمــات 

واألربــاح المتكــررة مــن بعــض 
المنتجـــــــــــات مثــل iCloud و

 .Apple Music
ــدات أبــل مــن  ــر عائــــــ وتعتبـــــ
خدمـــــــــات البرمجيــــــــات وآي 
كلـــــــود مفتــــــــاح الســر الــذي 
مكــن الشركــــــــة مــن إغــاق 
إلــى  للوصــــــول  الفجــوة 

دوالر. التريليــون  ســقف 
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وفــي الربــع األول مــن 2018، 
إيــرادات  آبــل  حققــت شــركة 
 3.7 بقيمــة  الخدمــات  مــن 
مليــارات دوالر، فيمــا بلغــت 
ــارات  ــرادات 9.6 ملي هــذه اإلي

دوالر فــي الربــع الثانــي. 
مســتخدمو  اســتمر  وطالمــا 
اشــتراكاتهم  دفــع  فــي   iOS
أبـــــــــل  لشركــــــــة  الشــهرية 
والخاصــة باقتطــــــــاع بضعــة 

دوالرات شــهرًيا مقابــل تخزين 
فــإن   ،iCloud فــي بياناتهــم 
الشــهرية  الشــركة  إيــرادات 
المتطــورة مــن هــذه الخدمــة 

لــن تجدهــا فــي أي مــكان.

5 مليارات دوالر
ــرز 5 محطــات مــرت   ومــن أبـ
آي  إطــاق  الشـــــــــــركة  بهــا 

أسهمها كانت 
تتداول بأقل من 
دوالر في 1997 

ستيف جوبز وراء 
الطفرة الكبيرة 

في االيرادات التي 
تجاوزت 76 مليارًا 

بــود، اختــراع آيفــــــون، اعتمــاد 
آيبــاد،  اختــراع  انتــل،  شــرائح 
واختــراع ســاعة أبــل. ويذكــر أن 
القيمــة الســوقية لشــركة أبــل 
كانــت عنــد 5 مليــارات دوالر 
القيمــة  عــام 2000. وكانــت 
"أمــازون"  لشــركة  الســوقية 
المنافــس األقــوى ألبــل علــى 
ــر فــي  القيمــة الســوقية األكب
وصلــت  قــد  أميــركا،  تاريــخ 
مليــار   900 مســتوى  إلــى 
الماضــي  يوليــو  فــي  دوالر 
الهبـــــــــــوط  تعــاود  أن  قبــل 
الســهم  وينهــــــي  مجــددًا، 
الماضيــة  الجمعــة  تعامــات 
علــى هبــوط لتصــل القيمــة 
ــى  ــة إل ــة للشركـــــــ السوقيــــــــ

دوالر. مليــار   879.5
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لقاء العدد

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

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

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

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

4- يمكن إرسال كل مشاركاتكـ باسـ رئيس التحرير على البريد االلكتروني التالي: 

almujanni@hotmail.com

لالستفسار :  25302637  -   66660067 

@Social_Pai @PAI_KW
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