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إليكم
أهال وسهال بكم أعزاءنا القراء ..أهال وسهال بكم مع اشراقة
ع������ام جدي������د ،واصدار ع������دد جديد بحل������ة جديدة م������ن مجلة كل
الصناعيني ..الصناعة والتنمية ..اهال وس������هال نقولها لكم وللعام
اجلديد الذي نتطلع اليه جميعا عاما لالس������تقرار والوئام والتنمية
واالزدهار ,عاما تدور فيه عجلة االنتاج والعمل لغد مش������رق يجمع
كل اطي������اف املجتمع الكويتي حتت مظلة اميرنا املفدى وولي عهده
االمني.
حل������ة جديدة ال تخطئها عني املتصفح لهذا العدد س������بقها عهد
منا على التجديد واالبتكار  ،والتطوير في الش������كل واملضمون وها
نحن على الوعد باقون .
عددنا اجلديد كما عودناكم ينقل اليكم بشفافية وصدق نبض
القط������اع الصناعي حيث نتخير موضوعاتنا بدقة نطمئن منها انها
تعك������س آمال وطموح������ات ورغبات الصناعي���ي��ن وهاهي صفحاتنا
تنق������ل آراء املتخصصني ح������ول االقرار املتأخر لقانون الش������ركات
ف������ي اس������تطالع جريء جم������ع الرأي وال������رأي اآلخ������ر لقانون طال
انتظاره كثيرا،وحول اداء اس������هم الشركات الصناعية في البورصة
نق������دم اليكم وجبة دس������مة من التحليل والتقيي������م املوضوعي الداء
تلك االس������هم خالل العام املنصرم ،وفي ح������وار خاص لـ«الصناعة
والتنمية» حتدث محسن بوشهري عما تلقاه القطاع الصناعي من
دعم خالل .2012
وتتوالى ابواب وموضوعات العدد شاملة رصدا دقيقا ألنشطة
الهيئة واداراتها املختلفة داخليا وخارجيا ،واالمل يحدونا ان نكون
قد قدمنا لكم عددا مميزا على طريق خططنا الطموحة للتجديد
والتطوير املس������تمر في ش������كل ومحتوى مجل������ة كل الصناعيني ...
الصناعة والتنمية ..فأهال بكم ومبقترحاتكم.
وال يفوتنا في ه������ذا املقام ان نتوجه بالتهنئ������ة والتبريكات الى
وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للصناعة
ان������س الصالح على الثق������ة الغالية التي حظي به������ا ليحمل مجددا
حقيبة وزارة التجارة والصناعة في تلك املرحلة الدقيقة من مسيرة
التنمية في وطننا الغالي الكويت.

أسرة التحرير

حصاد الهيئة

لقاء مفتوح بين الصبيح والقيـــــ

اقام مدير عام الهيئة العامة لل�صناعة

امل��ه��ن��د���س/ب��راك عبد املح�سن ال�صبيح

م�أدبة غ��داء لل�سادة ن��واب املدير العام
واملديرين وق��د تخلل اللقاء املفتوح
نقا�شات ودي��ة ،ويف ختام اللقاء �شكر
املدير العام كل احل�ضور على تلبية
الدعوة ،متمنيا لهم التوفيق يف عملهم

وموا�صلة النجاح وا�ستمرار مثل هذه

اللقاءات يف امل�ستقبل التي تعمل على

تعميق روح الفريق الواحد يف العمل من

�أجل نه�ضة ال�صناعة ورقي وطننا الغايل
الكويت.
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افتتحه وزير الخارجية نيابة عن سمو رئيس مجلس الوزراء

«الهيئة» ترعى المؤتمر الصناعي الثالث

(التعليم في خدمة الصناعة]

حتت رعاية �سمو ال�شيخ /جابر امل��ب��ارك اجلابر
ال�صباح رئي�س جمل�س ال���وزراء افتتح ال�شيخ/
�صباح اخلالد ال�صباح وزي��ر اخلارجية نائبا ً عن
رئي�س جمل�س ال��وزراء ،امل�ؤمتر ال�صناعي الثالث
حتت عنوان (التعليم يف خدمة ال�صناعة) ،وذلك
يف القاعة املا�سية ،بفندق �شرياتون  -الكويت،
وقد �شاركت الهيئة العامة لل�صناعة ك�أحد الرعاة
لهذا امل�ؤمتر بجناح خا�ص وقد ح�رض املدير العام
للهيئة العامة لل�صناعة املهند�س براك ال�صبيح،
و�شارك يف امل�ؤمتر ع��دد من اجلهات احلكومية،
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بالإ�ضافة �إىل نخبة من امل�س�ؤولني واملهتمني بهذا
ال�ش�أن من امل�صانع الوطنية والعربية من القطاع
اخلا�ص ،كما ح�رض جمموعة من طالب املدار�س من
كال اجلن�سني ،وق��د تخلل امل��ؤمت��ر كلمات لعدد
من امل�س�ؤولني واملهتمني يف ال�ش�أن ال�صناعي
يف الوطن العربي ،ويعد امل�ؤمتر من الفعاليات
ال�سنوية الهامة التي تهدف �إىل ت�سليط ال�ضوء
على كيفية م�ساهمة القطاع ال�صناعي يف توطني
العمالة الوطنية والرتكيز على �أهمية غر�س الوعي
والثقافة ال�صناعية لدى الأجيال القادمة.
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حصاد الهيئة

من أجل النهوض بمستقبل الصناعة بالكويت

«التجارة» و«الهيئة» تفتتحان ملتقى

�أعرب مدير مكتب اال�ستثمار الأجنبي يف وزارة التجارة وال�صناعة
ال�شيخ م�شعل جابر الأحمد عن قناعته بان م�ستقبل الكويت يجب
ان يعتمد على تعزيز القطاع ال�صناعي وتطويره ،بعد �أن �أثبتت
الأزمة املالية �أنه بالإمكان تغيري الواقع االقت�صادي يف حال
مت الرتكيز على ال�صناعات املميزة واحلديثة.
وق���ال يف كلمة ل��ه ،نيابة ع��ن وزير
التجارة وال�صناعة �أن�س ال�صالح يف
اف��ت��ت��اح ملتقى وم��ع��ر���ض الكويت
ال�صناعي الأول ،وال��ذي عقد يوم
االحد املوافق  11نوفمرب  2012يف
فندق جي دبليو ماريوت حتت �شعار
«م�ستقبل ال�صناعة يف الكويت»،
�إن قطاع ال�صناعة يحظى باهتمام
كبري لدى الدولة ،ومتابعة من اعلى
امل�����س��ت��وي��ات ب��ع��د �أن �أك����دت جميع

10

العدد الثامن وال�سبعون  -يناير 2013

الدرا�سات االقت�صادية والتنموية على �أهمية ايالء ال�صناعة الأهمية املطلوبة.
و�أ���ش��ار اىل بع�ض ال�صعوبات والتحديات التي تواجهها ال�صناعة
الوطنية ،وباتت يف حاجة ما�سة �إىل امل����ؤازرة ،خ�صو�صا بعد �أن ع�صفت
الأزمة املالية العاملية و�أ�صابت �شظاياها االقت�صاد
الكويتي ،مبا يف ذل��ك القطاعات الإنتاجية
كالقطاع ال�صناعي .واعترب ان التوجه
نحو تعزيز القطاع ال�صناعي ميثل �أمانا
من خالل االعتماد على عن�رص الإنتاج،
وا�ستيعاب العمالة ،و�إي��ج��اد فر�ص
حقيقية ذات قيمة م�ضافة.
و�شدد على �أهمية �صدور العديد
من الت�رشيعات والقرارات الهادفة �إىل
حتفيز اجلهات وامل�ؤ�س�سات احلكومية
لإعطاء الأف�ضلية للمنتجات الوطنية
يف امل�شاريع وامل�شرتيات احلكومية.

ومعرض الكويت الصناعي األول..

و�أعلن ال�شيخ م�شعل اجلابر عن وجود ور�شة عمل ور�ؤية ا�سرتاتيجية مل�ستقبل
�أف�ضل لل�صناعة بق�صد مواجهة التحديات التي تواجهها ال�صناعات
الكويتية ،ال �سيما على �صعيد التمويل ،وتوفري الق�سائم ال�صناعية.
و�أل��ق��ى عقب ذل��ك مدير ع��ام الهيئة العامة
لل�صناعة املهند�س براك ال�صبيح ،كلمة
�أك��د من خاللها على �أهمية ال�صناعة
كركن �أ�سا�سي لأي اقت�صاد متطور
ورا�����س����خ ،م�����ش�يرا �إىل ان االزم����ة
املالية التي ع�صفت باالقت�صادات
ال�ضعيفة وال�رشكات التي لي�س لها
م��ورد حقيقي وت�شغيلي �أو هوية
�صناعية ،جتعلنا �أكرث اهتماما من �أي
وقت م�ضى بال�صناعة ،خ�صو�صا �أن
املرحلة املقبلة تتطلب منا الكثري من
اجلهد والعمل من تعبيد الطريق �أمام

ال�صناعة الكويتية لت�صبح خيارا �آمنا القت�صاد متطور يواكب املتغريات
املت�سارعة يف ظل ما ن�شهده من تطبيق لآليات العوملة واملناف�سة،
وتطبيق معايري اجلودة يف �شتى املجاالت الفنية وال�صناعية.
و�أبدى ال�صبيح ا�ستعداده للتعاون التام مع كل ال�صناعيني
من اجل تذليل العقبات التي تعرت�ض طريق ال�صناعة
والتي لها ج��ذور وتاريخ طويل بالكويت قبل حقبة
النفط.
وك�شف النقاب عن تبني هيئة ال�صناعة جمموعة
من الأهداف اال�سرتاتيجية لرفع ن�سبة م�ساهمة قطاع
ال�صناعات التحويلية يف الناجت املحلي ،وتوفري فر�ص
عمل للعمالة الوطنية ،ودع��م الأن�شطة ال�صناعية
املختلفة .وخل�ص �إىل القول �إن قطاع ال�صناعة ميثل
الرديف الآمن ،وي�شكل ثقال وتنوعا حقيقيني لتحويل
الكويت �إىل مركز مايل �إقليمي ،وجذب اال�ستثمارات
للقطاعات االقت�صادية املختلفة.
العدد الثامن وال�سبعون  -يناير 2013
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الكويت شاركت في اجتماع الدورة األربعين لمجلس
تلقت الهيئة العامة لل�صناعة دعوة من الوفد

و�صاحبة ال�سعادة �أ .ت .د .تغويبنا فندي�س

�أن�شطة اليونيدو ال�سنوي  2011مبا يف ذلك

فيينا م��ن خ�لال وزارة اخل��ارج��ي��ة ،للم�شاركة

�أو�ساوا (اليابان جمموعة ب) و�صاحب ال�سعادة

ال�صعوبات واملعوقات التي كانت عليها منذ

الدائم لدولة الكويت لدى الأمم املتحدة يف

يف �أع��م��ال ال���دورة الأرب��ع�ين ملجل�س التنمية

ال�صناعية  IDBملنظمة الأمم املتحدة للتنمية

ال�صناعية ( ،)UNIDOوذل��ك خ�لال الفرتة
من  ،2012/11/22-20حيث مثل الهيئة
العامة لل�صناعة يف االجتماع ال�سيدة  /م .هناء

الطيار مدير �إدارة التخطيط ال�صناعي ،كما

مثل املندوبية الدائمة لدولة الكويت لدى
الأمم املتحدة يف فيينا ال�سيد  /ماجد اليا�سني
ال�سكرتري الثالث يف �سفارة دول��ة الكويت
وممثلها الدائم لدى املنظمات الدولية.

البند الأول :افتتاح الدورة الأربعني:

افتتح ال���دورة الأرب��ع�ين رئي�س ال���دورة

التا�سعة والثالثني .ال�سيد � /شوهميون
(جمهورية كوريا) ووفقا للمادة 23

من النظام الداخلي ،افتتح املجل�س
بالتزكية �صاحب ال�سعادة ب .غ.

ت�سوداي (هنغاريا جمموعة د) رئي�سا،
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(كو�ستاريكا جمموعة ج) و�صاحب ال�سعادة ت.
م .ج .الأمني (ال�سودان  -جمموعة الإفريقية �أ)
نوايا للرئي�س وال�سيدة تانغكيتيكون (تايلند

 املجموعة �أ) مقررة ،وذل��ك ح�سب التناوباجلغرايف من النظام الداخلي (قوائم الدول

ح�سب تق�سيمة اليونيدو).

البند الثاين� :إقرار جدول الأعمال:

تقرير �أداء الربنامج حول خ��روج املنظمة من
�سنة  2005وو���ض��ع الت�صور اال�سرتاتيجي
طويل الأم��ل واعتمادها على �أن تتفوق على

نف�سها من خالل:

�� - 1ض�رورة بناء �أق���وى ال����شراك��ات اخلارجية،
بالإ�ضافة �إىل تكثيف التعاون مع الدول الأع�ضاء

ومنظمات الأمم املتحدة والأو�ساط الأكادميية

والقطاع اخلا�ص واملجتمع املدين.

البند الثالث :التقرير ال�سنوي للمدير

 - 2تعزيز االل��ت��زام واال���س��ت��ج��اب��ة ملوظفي

عر�ض على املجل�س تقرير املدير العام عن

 - 3حتفيز منو امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة

العام عن �أن�شطة املنظمة يف عام :2011

اليونيدو.

احل��ج��م يف ال��ب��ل��دان ال��ن��ام��ي��ة ،خل��ل��ق الفر�ص

االقت�صادية واحل��د من الفقر وبناء القدرات
التجارية للبلدان النامية.

 - 4ت�شجيع ال��و���ص��ول �إىل �إم�����دادات
الطاقة املوثوقة والو�صول �إىل املعرفة
وتبادل التكنولوجيا لتطوير ال�صناعات
ال�صديقة للبيئة.

وحت�سني تدفقات املعلومات واالت�صال

التنمية الصناعية  IDBلمنظمة اليونيدو Unido
ونظام التقومي بت�شكيل فرق عمل من مهنيني،

عن ال�صندوق االئتماين للأمن الغذائي والطاقة

العمل يف الأمم امل��ت��ح��دة و�أداء املكاتب

منذ � 2005إىل  100مليون حتى عام .2011

لـ 30من ال��دول الأع�ضاء والتي تبلغ قيمتها

الأهداف االمنائية للألفية ومبادرات النهو�ض

مما رفع معدل متويل اليونيدو من  15مليونا

املتجددة وعن �أر�صدة االعتمادات غري املنفقة

ونظر املجل�س يف م�رشوع مقرر مقدم من الرئي�س .

االجمالية  14.253.118ي��ورو مما احاطه

ال��ب��ن��د ال���راب���ع :ت��ق��ري��ر جل��ن��ة الربنامج

د /ح�شد املوارد املالية:

�أ  -تقرير مراجع احل�سابات اخلارجية:

اليونيدو املايل وتخويل املدير العام �سلطة

 IDB .40 / 12واعتمد املقرر على هذا النحو.

وامليزانية:

امليدانية لليونيدو وم�ساهمة اليونيدو يف

املجل�س علما بالوثائق املقدمة.

بامل�ؤ�س�سات وم�شاريع اليونيدو املتعلقة
بامللوثات الع�ضوية الثابتة ،ونظرا لأهميتها

اال�سرتاتيجية و�إم��ك��ان��ي��ات التعلم منها،
حيث بلغت ن�سبة م�ستوى قبول تو�صيات

احيط املجل�س علما باملعلومات ع��ن و�ضع

التقييم  ٪94ع��ام  ،2011وي�ؤكد جمددا

مت اعتماد تقرير ح�سابات منظمة الأمم املتحدة

املوافقة على امل�شاريع املراد متويلها يف �إطار

�أجل امل�ساءلة والتعلم وامل�ساهمة يف التغيري

 31دي�سمرب  )2011وتقرير �أداء الربنامج

يف ع��ام��ي ،2013-2012

للتنمية ال�صناعية لل�سنة املالية ( 1يناير �إىل
الوارد يف تقرير اليونيدو .2011
ب  -و�ضع اليونيدو املايل:

�صندوق التنمية ال�صناعية

احل��ك��وم��ات امل��ع��ن��ي��ة فيما

يتعلق بربجمة التربعات �إىل

عر�ض على املجل�س تقرير امل��دي��ر ال��ع��ام عن
ال�ستعادة حقوق الت�صويت بناء على خطة �سداد

و���س��ائ��ر اجل��ه��ات املانحة

وتقرير الأمانة عن التطورات املتعلقة بخدمات

�إدارة امل��ب��اين وتقرير ع��ن حالة اال�شرتاطات
امل��ق��ررة ،و�أر���ص��دة االع��ت��م��ادات غ�ير املنفقة

واع��ت��م��د املجل�س على امل����شروع�ين املقدمني

ع��ل��ى م��وا���ص��ل��ة تقدمي
تربعاتها وتنويع م�صادر
اليونيدو.

من الرئي�س حول حث ال��دول الأع�ضاء والدول

املقررة مبا يف ذلك �صندوق ر�أ�س املال املتداول

عر�ض على املجل�س

ومت�أخرات ال�سنوات ال�سابقة على �سدادها دون

�إبطاء وتوا�صل اليونيدو جهودها وات�صاالتها
من �أجل حت�صيل املت�أخرات وتكثيف العمل على

�ضمان الدول الأع�ضاء احلالية دعمها للمنظمة
واجنذاب دول �أع�ضاء جديدة �إليها.

فريق التقييم:

ت�����ق�����ري�����ر ف����ري����ق
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البند اخلام�س� :أن�شطة
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والتح�سني يف املنظمة.

وان ي��وا���ص��ل ال��ت�����ش��اور مع

�صندوق التنمية ال�صناعية

و�ضع اليونيدو املايل وطلب مقدم من �أوكرانيا
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2011-2010

oard
opment B
rial Devel
st
u
d
In
O
e UNID
sion of th
t, 40th Ses
a, Austria
Side Even
tre, Vienn

al Cen
ternation
oom B
Vienna In
, Board R -17:00
g
in
d
il
0
M Bu
:0
5
1
,
ber 2012
20 Novem

اليونيدو يف �آليات وحدة
العدد الثامن وال�سبعون  -يناير 2013

13

V.12-5

-7708
ISSN 1020
2
-PBC.28/
IDB.40/2

حصاد الهيئة

ا
ﻟ
ﺘ
ﻘ
ﺮ
ﻳ
ﺮ
ا
ﻟ
ﺴﻨﻮي

البند ال�ساد�س� :أن�شطة وحدة التفتي�ش

امل�شرتكة:

ÏÍÎÎ

احاطة املجل�س علما بالوثيقة املقدمة من

تقارير ومذكرات وتنفيذ وتو�صيات وتفاعل
مع وحدة التفتي�ش امل�شرتكة وبرنامج العمل

( )2012واالج���راءات املطلوبة من املجل�س
اتخاذه بناء على املذكرة رقم .IDB 40/14

البند ال�سابع� :أن�شطة اليونيدو يف جمال
البيئة والطاقة:

اح��اط املجل�س علما يف ا�سهام اليونيدو يف
التنمية ال�صناعية امل�ستدامة م��ن خالل
ا�ستحداث وتعزيز مبادرات وبرامج تتعلق
ب ��أمن��اط م�ستدامة ل�ل�إن��ت��اج واال�ستهالك

يف جميع عمليات ال�صناعة التحويلية

على النطاق العاملي ،كما اعلنت �سنة
 2012باعتبارها ال�سنة الدولية للطاقة

امل�ستدامة للجميع وامل�ضي يف تطوير
برنامج ال�صناعة اخل�رضاء واتخاذ التدابري

ATIONS IN
UNITED N
l
ternationa
Vienna In Telepho
l:
E-mai

ال�رضورية لتعزيز التنمية ال�صناعية
الأنظف والأق���در على املناف�سة من

حيث ا�ستخدام موارد الطاقة واملياه

وم�ساعدة ال���دول النامية م��ن �أجل
اع��داد خططها التنفيذية الوطنية

ﻣﻨﻈ
ﻤﺔ ا�ﻣﻢ
اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﻟﻠﺘﻨ
ﻤ
ﻴ
ﺔ
اﻟ
ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ

�ضمن �إط���ار اتفاقية �ستوكهومل،

وان يوا�صل املدير العام وفقا للظروف

والأول��وي��ات الوطنية للدول الأع�ضاء ت�شجيع

(�سوي�رسا) وت�ضمن التقرير حتليل مواطن القوة

 20ويف عملية التفاو�ض بعد عام  ،2015وان

اليونيدو ،ومما ينبغي ا�سناد هذا التحليل �إىل

ال�صناعة اخل�رضاء يف فرتة ما بعد م�ؤمتر يورو +

يقدم �إىل جمل�س التنمية ال�صناعية يف دورته
احلادية والأربعني تقريرا بهذا ال�ش�أن.

درا���س��ات وتقييمات م��ن قبل ك��ل م��ن �إدارة

التنمية الدولية (اململكة املتحدة) والوكالة

ال�نروي��ج��ي��ة ل��ل��ت��ع��اون االمن��ائ��ي وبورتوكول

البند الثامن :ا�ستعرا�ض التقدم املحرز

م��ون�تري��ال ،ومت الإح��اط��ة باملجل�س م��ن حيث

عر�ض على املجل�س تقرير فريق العامل غري

والربنامج التنظيمي بذلك.

�شارك يف رئا�سته �سعادة ال�سيدة د .تغوبينا

البند التا�سع� :ش�ؤون العاملني:

يف مداوالت الفريق العامل غري الر�سمي:

الر�سمي املعني مب�ستقبل اليونيدو ،حيث

فيدي�س (كو�ستاريكا) وال�سيدة �أ .غروف
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الوالية و�أ�سلوب الإدارة واجلانب الربناجمي

قرر املجل�س قبول النظام الأ�سا�سي للجنة

اخلدمة املدنية الدولية املتعلقة برتكيبة
الأمانة واملعلومات ذات ال�صلة بالعاملني

وع��ن التعديالت التي ادخ��ل��ت على نظام
الأ�سا�سي وللموظفني ،وعلى النظام الإداري
للموظفني من حيث التعيني و�إنهاء اخلدمة

وعملية االن��ت��ق��ال ال��داخ��ل��ي ،ح��ي��ث يدعم
النظام اجلديد لإدارة �أداء املوظفني ويعزز
�إدارة الأداء القائم على النتائج واملواءمة

ب�ين �أه���داف املنظمة والأه����داف الفردية

وا�ستخال�ص املعلومات عن الأداء وتقييمه
وعلى النهج الإل��ك�تروين و�إن نظام موارد

منظمة اليونيدو يتبع النظام املوحد للأمم
املتحدة.

البند العا�رش :امل�سائل املتعلقة باملنظمات
احلكومية الدولية واملنظمات احلكومية

وغري احلكومية وغريها من املنظمات:

عر�ضت على املجل�س م��ذك��رت��ان م��ن املدير
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40%
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العام عن طلبني مقدمني من منظمتني غري

5%

17%

حكوميتني للح�صول على مركز ا�ست�شاري لدى
اليونيدو وهم:

 - 1اتخاذ الغاز الدويل.

¬ČäČ×¥Ć}¥ē¦6¥¨Ì»¬ìDĀÔû¦»eð}¥ ù¦ãUÂÓÆ÷¥ą¬ðë¥Ć}¥¬Āz öôÐ÷¥

 - 2التحالف العاملي للمن�ش�آت ال�صغرية

9%

واملتو�سطة.

واعتمد املقرر بهذا ال�ش�أن.

البند احلادي ع�رش :عملية االختيار ملن�صب

¬ï¦Ü÷¥ą¬¤Čª÷¥
Environment and energy
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30%
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15%

املدير العام :ا�ستحداث منتدى للمر�شحني:

عر�ضت على املجل�س مذكرتان من الأمانة عن
عملية االختيار ملن�صب املدير ال��ع��ام ،وعن
الإجراءات الت�رشيعية لتعيني املدير العام ونظر

املجل�س يف م�رشوعني مقررين مقدمني من

الرئي�س ب�أن يقرر ان يدعو يف 2013/5/21
�إىل �أن يعقد منتدى للمر�شحني ملن�صب املدير

العام ،ويقرر �أي�ضا ً ان تكون طرائق تنظيم

املهارات الإدارية ولتعزيز القدرات االنتاجية

النظام الداخلي للم�ؤمتر العام ،وذلك يف موعد

وم�ساعدة ال��دول النامية على �سد الثغرات

ان يقدم تقريراً عن التقدم املحرز بهذا ال�ش�أن

دور �أ�سا�سي يف عملية الق�ضاء على الفقر

يف عملية تنميتها وتعجيل حتقيق الأهداف
الإمنائية للألفية ،وان يقدم للمجل�س التنمية

�شهر فرباير  2013ويطلب من املدير العام
ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻴﻮﻧﻴﺪو اﻟﺴﻨﻮي ٢٠١١

��

�إىل الدول الأع�ضاء �إبان دورة املجل�س احلادي

والأربعني.

املنتدى هي املبينة يف الفقرة  14من الوثيقة

ال�صناعية القادم تقريرا عن التقدم املحرز يف

البند ال��ث��اين ع�رش :االبتكار ال�صناعي

البند الثالث ع�رش :موعد دورة امل�ؤمتر

انعقادها:

عر�ض على املجل�س مذكرة الأمانة عنوانها

�أحيط املجل�س علما بالعر�ض الكرمي املقدم

ع��ن ج���دول الأع��م��ال امل ��ؤق��ت ل��ل��دورة ()41

واق�ت�راح مقدم م��ن ال�برازي��ل ح��ول الوثيقة

ال��ع��ام اخلام�سة ع�رشة يف ليما مركز وي�سنت

.2013/6/27

 IDB.40/21واعتمد املقررين بهذا ال�ش�أن.

والقرارات االنتخابية:

(االب��ت��ك��ار ال�صناعي وال��ق��درات االنتاجية)

املعنونة« .امل�ستقبل ال���ذي ن�صبو �إليه»
ح�صيلة م�ؤمتر (ريو  )20 +واملتعلقة ب�أمناط

اال���س��ت��ه�لاك واالن���ت���اج امل�����س��ت��دام��ة وتعزيز

االبتكار ال�صناعي ويف امل�ساعدة على ادماج
العلوم والتكنولوجيا يف �صميم نظم االنتاج
الوطنية وال�صناعات التحويلية ومب��ا فيها

تنفيذ هذا املقرر.

العام اخلام�سة ع�رشة ومكان انعقادها:

م��ن حكومة ب�يرو با�ست�ضافة دورة امل�ؤمتر
للم�ؤمترات يف الفرتة من 2013/12/6-2

وان حكومة ب�يرو �سوف تتحمل كل النفقات
الإ�ضافية املبا�رشة وغ�ير املبا�رشة امل�شمولة

با�ست�ضافة هذه ال��دورة ،ويطلب من املدير
العام التفاو�ض مع حكومة بريو و�إبرام �صيغة

منا�سبة لالتفاق اخلا�ص من امل��ادة ( )8من

البند الرابع ع�رش :جدول الأعمال امل�ؤقت
ل���ل���دورة احل���ادي���ة والأرب����ع��ي�ن وموعد

عر�ضت على املجل�س م��ذك��رة امل��دي��ر العام
واع��ت��م��د امل��ق��رر ع��ل��ى ع��ق��ده��ا ب��ت��اري��خ -24

البند اخلام�س ع�رش :اعتماد التقرير:

نظر املجل�س يف م�رشوع التقرير �أ .د IDB .40 /

واعتمد يف جممله ويف ال�ساعة الثالثة ع�رصاً من
 2012/11/22اخ��ت��ت��م امل��ج��ل�����س دورت���ه
الأربعني.
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 89متدربــ ًا

اعداد  :بدور املطوع
حر�صا من الهيئة العامة لل�صناعة على تقدمي اجلديد واملتطور

من ال�برام��ج التدريبية والتي تهدف �إىل تطوير وتنمية الكوادر
العاملة يف الهيئة وحتقيق الأداء املتميز للموظف و�أعلى درجات
اجلودة يف العمل ،وانطالقا من هذا املبد�أ ا�ستكملت الهيئة تنفيذ
اخلطة التدريبية ال�سنوية  2013/2012والتي تعتمد �أ�سا�سا ً على

االحتياجات التدريبية لإدارات الهيئة ،حيث مت تدريب عدد ()89

متدربا خالل �شهري �أكتوبر ونوفمرب موزعني على الدورات التالية:

الدورة املحلية:

 - 1الرقابة ال�شاملة على امل�شرتيات واملخازن �إدارياً وفنياً:

يهدف الربنامج �إىل اك�ساب املهارات والأ�ساليب الالزمة لإدارة

عملية ال�رشاء ب�شكل كفء وفعال.

 - 2املنتجات الغذائية من املن�ش�أ �إىل امل�ستهلك:

يهدف الربنامج �إىل التعرف على املفاهيم والأ�سا�سيات املتبعة

16
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الحصاد التدريبـي

يف املنتجات الغذائية و�سالمة اجلودة من خالل �أنظمة تتبع يف عمليات
الت�صنيع الغذائية.

 -3ندوة «مفاتيح النجاح والأداء الأف�ضل»:

يهدف الربنامج �إىل ممار�سة الطرق والأ�ساليب ي�ستخدمها �أ�صحاب

�أف�ضل �أداء يف كل جمال للو�صول �إىل انتاجية �أف�ضل واجن��از �أمور
�أكرث.

 - 4العالقات العامة وخدمة العمالء والتوا�صل مع الآخرين:

يهدف الربنامج �إىل تزويد امل�شاركني باملفاهيم العلمية املتعلقة

بالطبيعة الب�رشية وال�سلوك الإن�ساين وتنمية مهاراتهم الإداري���ة
وال�سلوكية يف جماالت التعامل مع العمالء.

 - 5اقت�صاديات التنمية والنمو:

يهدف الربنامج �إىل التعريف بق�ضايا التنمية والنمو االقت�صادي

وكيفية حتليل االختالفات االقت�صادية التجمعية.

 - 6ا�سرتاتيجيات الت�سوق يف ظل املناف�سة وبناء فرق العمل:

يهدف الربنامج �إىل تنمية و�صقل مهارات امل�شاركني يف جمال

لشهـري أكتوبـر ونوفمـبر 2012

ا�ستخدام الأ�ساليب العلمية الفعالة ملواجهة املناف�سة بال�سوق يف ظل
الظواهر االقت�صادية العاملية.

 - 7م�ؤمتر «التعليم يف خدمة ال�صناعة»:

يهدف الربنامج �إىل تعزيز فر�ص النمو االقت�صادي من خالل

الرتكيز على دور القطاع ال�صناعي يف توطني العمالة الوطنية.

 - 8املهارات الإدارية والقيادية للمهند�سني والفنيني:

يهدف الربنامج �إىل تعريف امل�شاركني ب��دور املهند�سني

والفنيني يف العملية الإداري���ة مع الرتكيز على �أهمية التوازن
املطلوب بني املهارات لتمكني امل�شاركني من االط�لاع مبهام
وظائفهم بكفاءة.

 - 9ال�شخ�صية الإدارية الفعالة االيزوتيك ودبلوم التخطيط
اال�سرتاتيجي:

يهدف الربنامج �إىل اك�ساب امل�شاركني اللياقة الإدارية من خالل

التعرف على مناذج اجل��دارات الإداري��ة وكيفية تطبيقها لال�ستفادة
منها.

الدورة التعقادية:

 - 1تهيئة املعينني اجلدد:

يهدف الربنامج �إىل تهيئة املعينني اجلدد يف القطاع احلكومي

نف�سيا و�سلوكيا ً ومعاونتهم على االنتاج لتقبل الو�ضع الوظيفي
وتعريفهم بطبيعة عمل املنظمة واخلدمات التي تقدمها.

 - 2دورة متخ�ص�صة بال�سالمة للمبنى الرئي�سي بالهيئة واملواقع
التابعة لها:

يهدف الربنامج �إىل االرتقاء مبهارات املتدربني يف جمال ال�سالمة

على الدرجات املهنية العالية وتدريب امل�شاركني على تطوير برامج
و�إجراءات ونظم ال�سالمة واخلطط الطارئة.

 - 3التميز واالبتكار يف ممار�ســة �أن�شـــــطة العالقـــات العامــة
والإعالم املعا�رصة:

يهدف الربنامج �إىل التعريف على قواعد العمل بني �أع�ضاء الفرق

وتكوين فريق العمل الناجح و�أثره يف العالقات العامة والإعالم.
العدد الثامن وال�سبعون  -يناير 2013
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«الهيئة» تجري عملية

نفذت ادارة ال�سالمة ال�صناعية والرقابة البيئية بالهيئة

العامة لل�صناعة عملية اخالء وهمي للمبنى الرئي�سي للهيئة
وامل��ب��اين التابعة لها طبقا ملوا�صفة اجل��ودة لل�سالمة
وال�صحة املهنية  BSOHSAS18001حيث تخلل عملية
االخ�لاء متثيل لإ�صابات وهمية خمتلفة و�شارك جميع

موظفي الهيئة بها ،وتكللت العملية بالنجاح.

وقد ا�شاد مدير عام الهيئة العامة لل�صناعة املهند�س/

ب��راك ال�صبيح عقب التدريبات ب�سهولة �إج��راء العملية

ب�أ�رسها ،م�شريا اىل ان املبنى جمهز ب�شكل كامل ،حيث

ي�ساعد على احتواء اي حالة طوارئ ب�شكل �رسيع وتتوافر
فيه جميع ال�رشوط الوقائية حلاالت احلريق.
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«الهيئة العامة للصناعة» تجري
فحوصات طبية لموظفيها

ق��ام��ت الهيئة ال��ع��ام��ة لل�صناعة يف اطار
حر�صها على تقدمي كل �سبل الرعاية
ال�صحية ملوظفيها ,بالتن�سيق من
خالل ادارة العالقات العامة واالعالم
مع خمترب جلوبال للتحاليل الطبية
بتحديد ا�سبوع لعمل فحو�صات
طبية ب�أ�سعار خمف�ضة ملوظفي
ال�صناعة يف مبنى الهيئة الرئي�سي,
ه��ذا وتوا�صل الهيئة تعاونها مع
اجلهات وامل�ؤ�س�سات التي تعمل
ع��ل��ى خ��دم��ة موظفيها وتوعيتهم
ب�أهمية املحافظة على �صحتهم واجراء
الفحو�صات الدورية الالزمة.

20
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«الهيئة» تُقيم محاضرة
توعوية حول مرض السلياك

�أق��ام��ت الهيئة ال��ع��ام��ة لل�صناعة يف املبنى
الرئي�سي بالهيئة حم��ا��ضرة ت��وع��وي��ة عن
مر�ض ال�سلياك وقد القتها رئي�سة فريق
التوعية عن ال�سلياك امل�ست�شارة /
�سعاد الفريح والتي قامت من خاللها
بالتعريف باملر�ض و�أعرا�ضه وطرق
التعاي�ش معه واالمرا�ض املرتبطة
به ،وقد مت خالل املحا�رضة مناق�شة
دور الهيئة ال��ع��ام��ة لل�صناعة يف
ال��ت��ع��اون م��ن �أج���ل �إل����زام م�صانع
الأغذية والأدوي��ة ب��إدراج املكونات
امل�سببة للح�سا�سية املختلفة على
م��ن��ت��ج��ات��ه��ا ،وذل����ك ل��رف��ع��ة م�ستوى
املنتج الوطني الكويتي واحل�صول على
�شهادات املقايي�س العاملية.
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معارض صناعية

«الهيئة» تشارك في معرض البناء

حر�صا ً على دخول ال�صناعة الكويتية لأ�سواق دول اخلليج العربي

وغريها �شاركت الهيئة العامة لل�صناعة مبعر�ض البناء ال�سعودي
 2012يف الريا�ض  -اململكة العربية ال�سعودية خالل الفرتة من

من  14- 11نوفمرب  ،2012حيث قامت الهيئة بتنظيم جناح دولة
الكويت يف املعر�ض.

و�أق��ي��م املعر�ض حت��ت رع��اي��ة معايل وزي��ر ال�����ش��ؤون البلدية

والقروية الأمري من�صور بن متعب بن عبدالعزيز �آل �سعود ،واف ُتتح
بح�ضور �أم�ين ع��ام منطقة الريا�ض ال�سيد /عبدالرحمن عبداهلل
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املقبل ،ويعترب املعر�ض من املعار�ض الدولية املتميزة مبواد
ومعدات وتقنيات البناء وقد قامت بتنظيمه �رشكة معار�ض الريا�ض

املحدودة.

وقد جاء قرار امل�شاركة يف هذا املعر�ض لي�ساهم يف زيادة فر�صة

دخول ال�صناعة الكويتية �إىل ال�سوق ال�سعودي وكذلك �إىل الأ�سواق
املجاورة كدول اخلليج العربي وفل�سطني والعراق و م�رص� ..إلخ:

وتهدف هذه امل�شاركة بجناح لل�صناعات الكويتية يف املعر�ض

�إىل ا�ستكمال الأن�شطة التي بد�أها مركز تنمية ال�صادرات ال�صناعية

السعودي  - 2013الرياض

يف الهيئة من خالل دعم وت�شجيع ال�صناعات الوطنية لزيادة حجم

 - 1م�صنع �آالء اجلزيرة للم�صاعد

الوطني يف ال�سوق العاملية ،وخا�صة يف دول اخلليج والتي تعد

� - 3رشكة �ألو�سول النتاج �رشائح ال�شرت

�صادراتها يف الأ���س��واق اخلارجية والعمل على التعريف باملنتج

فر�صة جيدة لت�سويق املنتجات الوطنية فيها.

وقد �أ��شرف على اجلناح كل من ال�سيد /حماد فهد الزعبي -

رئي�س ق�سم الفر�ص الت�صديرية ،وال�سيد /حمد مبارك العتيبي -

من موظفي ق�سم املعار�ض والأن�شطة الرتويجية.

هذا وقد �شاركت امل�صانع التالية يف جناح دولة الكويت:

� - 2رشكة �شواطئ اخلليج (�أكوا�سان) للأدوات ال�صحية
� - 5رشكة جمموعة احل�ساوي

 - 6م�صنع الأنابيب البال�ستيكية ولوازمها (العد�ساين)
� - 7رشكة �صناعات البحر

� - 8رشكة �صناعات التربيد (كولك�س)
العدد الثامن وال�سبعون  -يناير 2013
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ال�صالح:
قانون ال�شركات اجلديد
هو املظلة الت�شريعية
ل�������ك�������ل ال�������ق�������وان���ي���ن
االقت�صادية الأخرى
يف البداية يقول وزير التجارة وال�صناعة
ان�س ال�صالح �أن قانون ال�رشكات اجلديد هو
املظلة الت�رشيعية لكل القوانني االقت�صادية
الأخ��رى ولي�س من املمكن احلديث عن مركز
مايل ولدينا قانون مت �إق��راره منذ ال�ستينيات
ويتحدث بعملة الروبية وب��ات �أم���راً �رضوريا ً
وحتميا ً النهو�ض مب�ستوى القوانني االقت�صادية
والبيئة الت�رشيعية االقت�صادية ب�شكل عام،
والتي �ستمثل �أولوية احلكومة يف ا�سرتاتيجيتها
خالل الفرتة املقبلة ويواكب القوانني احلديثة
املتطورة وقانون اال�سرت�شاد التجاري لدول
جمل�س ال��ت��ع��اون اخلليجي وامل�����س��اع��دة على
تطوير البيئة.
واو�ضح �أن قانون ال�رشكات اجلديد جاء للوزارة
بالأ�صل م��ن جمل�س الأم���ة ،ومل نعمل عليه من
ال�صفر؛ �إذ كان مو�ضوع بحث يف املجل�س لفرتات
ط��وي��ل��ة ،وا�ستلمنا ال��ق��ان��ون ب��ن��اء على دعوتنا
ملناق�شته يف جمل�س الأمة �إال �أن �إبطال جمل�س الأمة
عطل �إقراره لكننا يف الوزارة ا�ستمررنا يف درا�سته
وتعديله من �شهر ابريل املا�ضي»
و�أ�ضاف« :منذ نحو �شهر بد�أنا باالجتماع

م��ع اجل��ه��ات ال��رق��اب��ي��ة ذات ال��ع�لاق��ة وبع�ض
امل�ست�شارين م��ن ال��ق��ط��اع اخل��ا���ص ،لو�ضع
اللم�سات الأخ�ي�رة ودرا���س��ة املالحظات التي
ت�ضعها تلك اجل��ه��ات على ال��ق��ان��ون والتي
�أخذناها بعني االعتبار وناق�شناها مرة �أخرى
و�صوال �إىل �إقرار القانون».
ول��ف��ت �إىل �أن ت��ل��ك اجل��ه��ات ع�ب�رت عن
�سعادتها بو�ضع ال��ق��ان��ون ،وم ��ؤك��دا على �أن
ال��ق��ان��ون ال��ق��دمي مل يعد ق���ادرا على مواكبة
تطورات الع�رص وما حدث به من قفزات مت�سارعة
يف جمال ال�رشكات التجارية لذلك ن�أمل �أن يكون
القانون اجلديد هو ال��رائ��د لتحويل الكويت
ملركز م��ايل وجت���اري اقليمي تنفيذا للرغبة
ال�سامية حل�رضة �صاحب ال�سمو امري البالد.

تغيريات قانونية

ب��دوره قال ع�ضو غرفة جت��ارة و�صناعة
الكويت و�أح���د رج��ال االع��م��ال العاملني يف
جم��ال �صناعة احلديد ط��ارق املطوع ان اي
تعديالت وتغيريات قانونية تخ�ص االقت�صاد
ت�����س��ع��ى دائ���م���ا ل��ت��ط��وي��ر ال��ع��م��ل وتفعيل
القطاعات املختلفة ب�شكل ي�ساعد على
منو االنتاج واالنتاجية ،وهو ما يعتربه دعما
ماديا ومعنويا لل�رشكات ب�شكل عام ،متوقعا
ان تعود منافع قانون ال�رشكات اجلديد على
القطاع ال�صناعي ب�رشكاته املتلهفة لتطوير
قانوين منذ �سنوات.
و�أكد املطوع على ان ال�رشكات ال�صناعية
انتظرت منذ ام��د طويل تعديالت قانونية
ا�صالحية تتالفى االخ��ط��اء والعقبات التي
طاملا واجهتها  ،متوقعا ان يكون للقانون
اجلديد ت�أثريه االيجابي على حت�سني الدورات
امل�ستندية البريوقراطية التي تواجه اي م�رشوع
�صناعي يف مراحل الت�أ�سي�س والت�شغيل.
و�أ���ش��ار امل��ط��وع اىل اه��م ال��ن��ق��اط التي
ا�ستح�سنها يف القانون اجلديد ،وه��ي دعم
احلوكمة يف ال�رشكات ،والتي جتلت يف املادة
 217حيث ن�ص القانون اجل��دي��د على �أن
ت�ضع اجلهات الرقابية املعنية قواعد حوكمة

املطوع :
منافع القانون اجلديد
�ستظهر على القطاع
ال�صناعي املتلهف
للتطوير القانوين
ال�رشكات اخلا�ضعة لرقابتها مبا يكفل �إدارة
ال�رشكة على نحو �سليم لتحقيق �أف�ضل عوائد
ممكنة للم�ساهمني ومبا يراعي حقوق الأقلية
والرقابة وال�شفافية وعدم تعار�ض امل�صالح،
االمر الذي اعتربه املطوع خطوة ايجابية نحو
ا�ستكمال الهيكل االداري النظيف بعيدا عن
تكتالت وحتكمات ر�أ�س املال.
وق����ال رغ���م ان ال��ق��ان��ون اجل��دي��د منح
�صالحيات �أو���س��ع لأع�ضاء جمال�س �إدارات
ال�رشكات اال �أن م��ا ح��دث �أم��ر مقبول وذا
فائدة �إذا كانت ال�رشكات ملتزمة مبعايري
احلوكمة وف�صل الإدارة عن امللكية معتربا
تلك ال�صالحيات مبنزلة ادة ملجل�س االدارة
من اجل التحرك ب�شكل اكرث مرونة وهو ما
يتنا�سب مثال م��ع القطاع ال�صناعي الذي
تقتله البريوقراطية يف كل مرحلة من مراحل
االن��ت��اج ب���دءا ً م��ن ا���س��ت�يراد امل���واد وانتهاء
بت�سويق املنتج ومناف�سة منتجات اقل �سعرا
و�أكرث تطورا وا�رسع و�صوال للم�ستهلك.
و�أ���ض��اف م��ذك��را ب��امل��ادة  215ملجل�س
االدارة مزاولة جميع االعمال التي تقت�ضيها
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تحقيق صناعي
ادارة ال�رشكة وفقا لأغرا�ضها وال يحد من
هذه ال�سلطة اال ما ن�ص عليه القانون او عقد
ال�رشكة او قرارات اجلمعية العامة.
ولفت �إىل �أن �أهم مميزات القانون اجلديد
هو ت�أ�سي�س ال�رشكات امل�ساهمة العامة بقرار
وزاري ولي�س مبر�سوم ما ي�ساعد على ت�رسيع
عملية �إن�شاء هذا النوع من ال�رشكات بفرتة
زمنية وجيزة ،وتفاديا للإجراءات الطويلة التي
ي�ستغرقها �إ�صدار مر�سوم لهذا الغر�ض.
و�أ�شار �إىل �أن امليزة الأخرى التي يتمتع
بها ق��ان��ون ال����شرك��ات اجل��دي��د ه��و �إمكانية
ا���س��ت��ح��داث ب��ن��د ل�لاك��ت��ت��اب االل���ك�ت�روين يف
الأ���س��ه��م وال�����س��ن��دات وال�صكوك مبينا �أن
القانون القدمي مل يعرف االكتتاب �إال بالطرق
التقليدية ،اما القانون اجلديد فقد ا�ستطاع
�أن يتجاوز هذه العقبة ويواكب التطور يف
جمال �إجناز املعامالت الإلكرتونية.

ال�رشكات ال�صناعية

من جهته قال مدير عام ال�رشكة الكويتية
العاملية لل�صناعات املتطورة جمال النعمة ان
قانون ال�رشكات اجلديد �سيكون له اث��ر كبري
يف تغيري م�سار ال�رشكات ال�صناعية معتقدا ان
التعديالت التي متت على قانون ال�رشكات ت�صب
يف النهاية يف م�صلحة مرونة التعامل التجاري
وال�صناعي مما ميهد ملرحلة تنمية مقبلة.
و�أ�ضاف «ي�أخذ عليه الزام ال�رشكات القائمة
بتوفيق �أو�ضاعها خ�لال � 6أ�شهر من �رسيان

28

العدد الثامن وال�سبعون  -يناير 2013

النعمة:

القانون تطور مرغوب
ومهلة ال��ـ� 6أ�شهر غري

كافية لتعديل الأو�ضاع

ال��ق��ان��ون ،وذل���ك بغ�ض ال��ن��ظ��ر ع��ن �أنواعها
املختلفة و مع �صدور املر�سوم بالقانون ون�رشه
يف اجلريدة الر�سمية �أ�صبح القانون نافذاً من
تاريخه ،و�إذا كانت مهلة الـ � 6أ�شهر بد�أت منذ
ن�رش مر�سوم القانون يف اجلريدة الر�سمية ف�إن
العد التنازيل كي توفق ال�رشكات �أو�ضاعها مع
متطلبات القانون اجلديد ب��د�أ بالفعل وذلك
قبل �أن ت�صدر الالئحة التنفيذية للقانون
التي يفرت�ض �أن تو�ضح وتف�صل الكثري من
النقاط الواردة يف مواده والتي من املتوقع �أن
ت�صدر بعد � 3أ�شهر من الآن بعد ت�شكيل جلنة

ل�صياغتها وهو ما يعد عيبا ً يف القانون.
ومتنى النعمة ان حتظى ال�رشكات مبهلة جديدة
لتوفيق �أو�ضاعها كما ح��دث من قبل يف مرحلة
توفيق �أو���ض��اع �رشكات يف قانون هيئة �أ�سواق
املال من قبل ،مو�ضحا �أنه كان من املفرت�ض �أن
تبد�أ مهلة توفيق الأو�ضاع ( الـ 6ا�شهر) من تاريخ
���ص��دور الالئحة التنفيذية ال م��ن ت��اري��خ �صدور
القانون نف�سه( .وو���ص��ف النعمة القانون ب�أنه
متطور ،وفيه ت�سهيل للإجراءات وي�ؤ�س�س ملبادئ
احلوكمة ،وي�شتمل على عقوبات ورقابة م�شددين
ويت�سق متاما مع قانون ال�رشكات ل��دول جمل�س
التعاون اخلليجي ،ويتما�شى مع القوانني احلديثة
املماثلة يف دول جمل�س التعاون واملنطقة.

اال�ستثمارات الأجنبية

م��ن جهته اع���رب رئي�س جمل�س الإدارة
وامل��دي��ر ال��ع��ام ل�رشكة ال�سكب ع���ادل ر�شيد
البدر عن �أمله �أن ي�ساعد القانون اجلديد على
جلب اال�ستثمارات الأجنبية وت�شجيع امل�ستثمر
اخلارجي يف دخول الكويت بعد �أن يت�أكد �أن
القوانني التجارية ت�ساعد على �إيجاد بيئة عمل
�أف�ضل ،مبينا �أن هذا ما يطمح �إليه كل م�ستثمر
كويتي من اجل تعمري الكويت ورفع م�ستويات
انتاجها ومتوقعا ان ت�ستفيد ال�صناعة الكويتية
وت��ك��ون يف مقدمة املنتع�شني بف�ضل هذا
القانون اجلديد الذي يتخذ من خف�ض االجراءات
وت�سهيل امل��ع��ام�لات منهجا ،متجنبا ثغرات
القانون ال��ق��دمي ولي�صبح ق��اع��دة ا�سا�سية

جلميع متطلبات ت�أ�سي�س ال�رشكات.
واعترب البدر القانون اجلديد �رضورة وخطوة
ا�سا�سية لتحقيق ر�ؤية �سمو �أمري البالد  -حفظه
اهلل ورع��اه  -لتحويل الكويت �إىل مركز مايل
وجت��اري ،متوقعا ان يزيد من وترية ت�أ�سي�س
امل�شاريع ال�صناعية املتو�سطة وال�صغرية
وت�أ�سي�س ال�رشكات امل�ساهمة من بعد ما جعل
القانون املوافقة عليها بقرار وزاري بدال مما
ك��ان مبر�سوم حيث يقل�ص القانون اجلديد
من الإج��راءات الطويلة يف تخلي�ص املعامالت
لت�أ�سي�س ال�رشكات وغريها من املعامالت التي
كانت تقف يف املا�ضي يف مواجهة ال�صناعيني
وحتول بينهم وبني النجاح املبكر للم�شاريع.
وا�شار البدر اي�ضا اىل ان القانون اجلديد
فر�ض احلوكمة على ال�رشكات وجمال�س اداراتها
فعزل جمل�س ادارة ال�رشكة عن االدارة التنفيذية
بحيث الرئي�س التنفيذي ال يكون ع�ضوا يف
جمل�س االدارة .كما �سهل طريقة اجتماع جمال�س
االدارات ،فجعل بالإمكان ان يتوا�صل جمل�س
االدارة عرب و�سائل االت�صال احلديثة ،وهي
نقلة نوعية تواكب الع�رص الذي نعي�ش فيه.
و�أ�ضاف �أم��ا امل�أخذ الوحيد الذي
يخ�شى ال��ب��در �أن ينعك�س على حجم
اال�ستثمارات االجنبية يف الكويت فهو
ان القانون اجلديد لل�رشكات ابقى

البدر:

ن������أم�����ل �أن ي�����س��اه��م

القانون اجلديد يف جلب

اال���س��ت��ث��م��ارات الأجنبية

على ن�سبة ال�رشيك املحلي يف ح��االت ال�رشاكة
م��ع ��شري��ك اج��ن��ب��ي ،وه��و الأم���ر الذي
�سيبطئ دخول ال�رشكات االجنبية يف
الكويت نوعا م��ا ،متمنيا ان تنظر
ه���ذه ال��ف��ر���ض��ي��ة يف جم��ل�����س االم���ة
لإعطاء امل�ستثمرين االجانب مرونة
�أك�ثر لدخول االقت�صاد الكويتي،
االم��ر ال��ذي �سينعك�س جذريا على

حجم التعامالت املالية واال�ستثمارية وبالطبع
ال�صناعية يف البالد.
و�أو�ضح ان القانون اجلديد ب�شكل عام �أف�ضل
بكثري من القدمي لأ�سباب عدة �أبرزها مواكبة
ال��واق��ع االقت�صادي العاملي املتطور وزي��ادة
الدور الرقابي على ال�رشكات ما ي�ساهم يف �إقامة
كيانات اقت�صادية �أكرث قوة يف الو�ضع املايل،
م�شريا �إىل ان القانون �سيحد من تالعبات البع�ض
وخ��روج��ه��م ع��ن ال��ق��ان��ون ،م�ضيفا ان القانون
القدمي كانت ت�شوبه العديد من املعوقات التي
كانت حتتاج �إىل �رسعة �إ�صالحها ،لتتواكب مع
طرح �أدوات و�آليات جديدة على عمل ال�رشكات.
واختتم ال��ب��در حديثه قائال  :ان القانون
اجلديد �سي�ساهم يف حتريك العجلة االقت�صادية،
و�سيعمل على تنمية ال�رشكات وفتح املجال �أمامها
لتطوير ا�ستثماراتها ،مبا يتنا�سب مع القانون
ف�ضال عن الرقابة التي من �ش�أنها ان تو�ضح
للم�ستثمرين �صحة البيانات املالية لل�رشكات
ومدى قدرتها على اال�ستمرار يف �أعمالها.

نقلة نوعية

م��ن ناحيته ق��ال امل�ست�شار االقت�صادي
ب�رشكة بيت الأوراق املالية حممد الثامر �إن
ق��ان��ون ال����شرك��ات اجل��دي��د ي��ع��د نقلة نوعية
يحتاجها االقت�صاد الكويتي ب�شدة يف الوقت
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تحقيق صناعي
احل��ايل ،وميثل قفزة مهمة يف ق�ضية حت�سني
بيئة الأعمال ال�صناعية والتهيئة لو�ضع مناخ
ا�ستثماري �صناعي متطور ،وال يختلف اثنان
على ان تعديل قانون ال�رشكات كان �رضورة ملحة
وم�ستحق ب�سبب وجود ثغرات عديدة يف القانون
القدمي وعدم مواكبته االقت�صاد العاملي ف�ضال
عن مرور �سنوات طويلة على هذا القانون دون
تعديله وفقا ملتطلبات ال�رشكات.
و�أ�ضاف الثامر « ان امل�رشع اخذ بعني االعتبار
امل�شاكل والعقبات التي عانتها وواجهتها
ال�رشكات ال�صناعية طوال تلك ال�سنوات وو�ضع
احللول املنا�سبة ،ومنها على �سبيل املثال
م�شاكل التمويل �إ�ضافة �إىل �إحكام الرقابة على
ال�رشكات واحلد من تالعب بع�ضها ب�أموال �صغار
امل�ساهمني وغ�يره��ا م��ن املتاعب املتعلقة
باالجراءات املتعددة والتعجيزية.
و�أو�ضح ان القانون اجلديد قد يكون جيدا
نظريا �إال ان امل�شاكل والثغرات لن تظهر �إال عند
تطبيقه على ار�ض الواقع ،الفتا �إىل ان العديد
من القوانني حتمل يف جمملها معاين الرقابة
والإحكام ،لكن عند التطبيق تظهر الثغرات التي
من خاللها يتم التالعب ،م�ؤكدا على �أهمية مرحلة
املتابعة التي ت�أتي عقب تطبيق القانون والتي
يتم خاللها متابعة مدى �صحته وقوته ،ومن ثم
تتم معاجلة و�سد اي خلل يظهر الحقا ،وبعد
ذلك ت�أتي اخلطوة الأخرية وهي مرحلة االعتماد،
م�ضيفا انه بتلك الطريقة يتم تفادي �أي م�شاكل
ميكن ان حتدث عند تطبيق القوانني على ار�ض
الواقع لفرتات طويلة.
وتابع قائال ان املطلوب حاليا هو تنمية
االو�ضاع االقت�صادية وذلك عرب تهيئة الأجواء
وب��ي��ئ��ة ال��ع��م��ل اال���س��ت��ث��م��اري��ة واالقت�صادية
املنا�سبة معتربا �إقرار قانون ال�رشكات اجلديد
اخلطوة الأوىل يف هذه املرحلة.
واو�ضح �أن احلكومة مطالبة ب�إجراء العديد
من اخلطوات االقت�صادية الأخ��رى مثل التي
حددتها �أغلبية التقارير االقت�صادية ال�صادرة
من جهات ا�ست�شارية حملية عاملية ،فهناك
مطالبات بتحرير العديد من القوانني حبي�سة
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«غـرفـة التجارة»� :أول
الغيث يف ا�ستكمال البنية
الت�رشيعية التنموية

الثامر:

ال����ق����ان����ون ن���ق���ل���ة ن��وع��ي��ة
يحتاجهااالقت�صادالكويتي

ب�شدة يف ال��وق��ت احلايل
االدراج كقوانني الوكاالت التجارية وقانون
الإع�����س��ار وهيئة ت�شجيع اال�ستثمار وغريها
من القوانني التي �سيكون لها �أثر كبري على
االقت�صاد الكويتي ب�شكل عام وعلى ال�صناعة
املحلية ب�شكل خا�ص ومبا�رش.
و�أك���د الثامر �أن ���ص��دور ق��ان��ون ال�رشكات
اجل��دي��د يعد يف جممله �أم���را �إيجابيا ورغ��م �أن
هناك بع�ض املالحظات امل�أخوذة عليه �إال انه
�أف�ضل بكثري من القانون القدمي؛ لأن��ه يعمل
على زيادة الرقابة على ال�رشكات وتطبيق مبادئ
احلوكمة وال�شفافية ،ويدعم منع التالعب ب�أموال
امل�ساهمني ويتبع املعايري الدولية والقوانني
التجارية وال�صناعية العاملية ،ف�ضال عن انه
�سي�ساهم يف حت�سني البيئة اال�ستثمارية وحتفيز
اال�ستثمار يف البلد على امل�ستويني التجاري
وال�صناعي و�إعطاء فر�ص �أكرث للقطاع اخلا�ص
للم�شاركة يف امل�شاريع ال�صناعية التي تدعم
الناجت االجمايل املحلي للبالد ،م�ضيفا �أنه كان
من املفرت�ض اق��رار هذا القانون منذ �سنوات
ملواكبة التطور العاملي وت�شجيع املناف�سة
وفتح جمال اال�ستثمار �أمام ال�رشكات الأجنبية.

�أك��د رئي�س غرفة جت��ارة و�صناعة الكويت
علي الغامن ان جمل�س ادارة الغرفة تدار�س ابرز
�سمات وم��واد قانون ال�رشكات اجلديد وابدى
ارتياحه وتفا�ؤله ل�صدور هذا القانون بعد ان
بقي ا�سري اللجان والت�أجيل اكرث من ربع قرن
وتوجه جمل�س ادارة الغرفة بالثناء والتقدير
لكل من �ساهم بهذا االجناز من ا�صحاب القرار
ومن ممثلي اجلهات الرقابية ومن اهل اخلربة
واالخت�صا�ص ،كما اعرب املجل�س عن اعتزازه
بدور الغرفة وجهدها املتوا�صل يف هذا االجتاه
وعن امله يف ان يكون قانون ال�رشكات اجلديد
اول الغيث يف ا�ستكمال البنية الت�رشيعية والبيئة
التنموية على املجالني التجاري وال�صناعي.
وت���وج���ه جم��ل�����س ادارة ال��غ��رف��ة بال�شكر
والتقدير لكل من افتقد ر�أي الغرفة يف احلوار
ال�سيا�سي املتوتر ال��ذي �شهدته البالد اخريا
حول قانون االنتخابات واكد املجل�س ان موقف
الغرفة هذا امنا جاء ا�ستمرارا وتكري�سا اللتزام
الغرفة باخت�صا�صها االقت�صادي ون�شاطها
التنموي ،ومب��ا ن�ص عليه قانونها حني حظر
عليها اال�شتغال بامل�سائل ال�سيا�سية.
ومت��ن��ى ان ي��ن��ج��ح جم��ل�����س االم����ة اجلديد
يف الت�أ�سي�س لتعاون م�س�ؤول وم��ت��وازن بني
ال�سلطتني يهدف اىل بناء كويت الوحدة الوطنية
وتعزيز دولة القانون والتنمية وتكري�س قواعد
ال�شفافية وحماربة الف�ساد.
ودعا جمل�س ادارة الغرفة احلكومة اجلديدة
اىل ان ت��ب��د�أ العمل ف��ورا على تنفيذ برنامج
اال�صالح يف �ضوء الدرا�سات املحلية والدولية
ال��ك��ث�يرة وامل��ت��م��اث��ل��ة ال��ن��ت��ائ��ج والتو�صيات
ومن احدثها تقرير اللجنة اال�ست�شارية لبحث
التطورات االقت�صادية ب�ش�أن م�سرية اال�صالح
امل����ايل واالق��ت�����ص��ادي ال��ت��ي �شكلها وب���ارك
تقريرها وتو�صياتها �سمو االمري ،وكذا املذكرة
التي ا�صدرتها الغرفة يف اكتوبر  2012والتي
او�ضحت من خاللها خطورة الأزمة املرهقة التي
تعانيها القطاعات االقت�صادية غري النفطية
واملنطلقات ال�سليمة ملعاجلتها.

لقــاء العــدد
أكد على ضرورة وجود رؤية واضحة لرسم طريق نحو

محسـن بوشهـــري :الصناعـة في

خا�ص  -ال�صناعة والتنمية :

و�أ�ضاف قائال « :نحن ك�صناعيني نحتاج اىل ر�ؤية وا�ضحة لر�سم

قال املدير العام يف �رشكة الوطنية للتنظيف حم�سن بو�شهري ان

العام � 2012شهد اداء منخف�ضا وبعيدا عن التوقعات التي كانت

متوقعة له خالل العام  ، 2011حيث مل يحظ القطاع ال�صناعي
بالدعم الكايف خالل هذا العام  ،فالقطاع ال�صناعي والذي ي�أتي

على ر�أ�س �أولويات الدول املتقدمة ،مل يتم دعمه بال�شكل الالئق
يف الكويت ،وذلك رغم املوارد املالية الكافية لإحداث ن�شاطات

�صناعية متعددة  ،لكي تكون رائ��دة يف املنطقة ،اال انه مل يتم
تعزيز هذا التوجه نحو ال�صناعات التي كانت الكويت رائدة فيها

يف اخلليج.

االقت�صاد املحلي من خاللها ،مثل دول اجلوار التي هي�أت بيئة
العمل املنا�سبة واق��رت القوانني ووف��رت الق�سائم ال�صناعية
ومدتها بالبنية التحتية الالزمة لنجاح اي م�رشوع».

واك��د على ان هناك مناف�سة �رش�سة من ال��دول التي تدعم

�صناعاتها ،فهي قادرة على املناف�سة يف ا�سواقك ولها قوة وتطور
جاءت من دعم حكوماتها ،فاملنتجات ال�سعودية على �سبيل املثال

موجودة وبقوة يف العديد من الدول  ،وذلك امنا يرجع اىل وقوف
اململكة داعمة ل�صناعاتها املختلفة وراء هذه ال�صناعات التي

ا�ستطاعت ان تخرتق احلدود.

و�أ�شار يف لقاء خا�ص لـ «ال�صناعة والتنمية» ايل ان عملية اقرار

و�أعرب بو �شهري عن امله يف ان الكوادر العاملة يف هيئة ال�صناعة

اىل توفري البنية التحتية لها �سيكون اهم القرارات التي طالت

الكويتية  ،واي�ضا عرب اال�ستعانة ببع�ض اال�ست�شاريني العاملني

وتوزيع الق�سائم ال�صناعية على ال�صناعيني اجلادين ،باال�ضافة
انتظارها ،و�ستكون لها بالغ التاثري على ال�صناعات املختلفة،

خ�صو�صا اذا ما علمنا ان هناك مئات امل�شاريع العمالقة منتظرة
ملثل هذه الق�سائم.

> كيف تقيم اداء القطاع ال�صناعي خالل

العام  2012خ�صو�صا ونحن على �أبواب العام

املقبل ؟

متتلك القدرات الكافية لإزالة التحديات التي تواجه ال�صناعات
لتقييم الو�ضع وو�ضع درا�سة عن اخلريطة ال�صناعية للكويت تبني

اين نحن وماذا نريد وباي و�سيلة ويف كم من املدة الزمنية.
وفيما يلي تفا�صيل اللقاء :

وبالنظر اىل اهتمام دول اجلوار ل�صناعاتها

مقارنة بال�صناعات يف الكويت جند ان الفرق
كبري  ،وذل��ك رغ��م ت�شابه الظروف  ،فبالنظر

� -شهد العام  2012اداء منخف�ضا وبعيدا

اليوم اىل �رشكة �سابك ال�سعودية حيث باتت

 ، 2011حيث مل يحظ القطاع بالدعم الكايف

بالنفط و�صناعات البرتوكيماويات يف املنطقة

عن التوقعات التي كانت متوقعة له خالل العام
خالل هذا العام  ،فالقطاع ال�صناعي والذي ي�أتي
على ر�أ�س �أولويات الدول املتقدمة ،مل يتم دعمه

بال�شكل الالئق يف الكويت  ،وذلك رغم املوارد

امل��ال��ي��ة الكافية لإح����داث ن�شاطات �صناعية
متعددة ،لكي تكون رائدة يف املنطقة ،اال انه مل
يتم تعزيز هذا التوجه نحو ال�صناعات التي كانت
الكويت رائدة فيها يف اخلليج.
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تعد واحدة من اهم ال�رشكات ال�صناعية املعنية
 ،وكيف ان الكويت مل تتقدم بال�صورة التي

تقدمت بها ال�سعودية يف ظل توافر النفط

ور�أ�س املال.

حجم منو ال�صناعات فيه.

وك��م��ا ه��و م��ع��روف ان جميع ال�صناعات

ال��رائ��دة يف العامل قد �شهدت دعما قويا من
دولها  ،واال ملا ا�ستطاعت البقاء واملناف�سة
على فرتات و�إىل الآن.

واعتقد ان عزاءنا الوحيد هو تويل املهند�س

براك ال�صبيح رئا�سة الهيئة العامة لل�صناعة ،
حيث انه رجل له العديد من االجن��ازات و�أهمها

انه �صاحب ر�ؤية وا�ضحة قادرة على ر�سم معامل

واعتقد ان �شكل القطاع ال�صناعي حاليا

الطريق ،مب��ا يليق بحجم وو���ض��ع ال�صناعة يف

املا�ضي ،وان معاقبة الدولة لبع�ض الدخالء على

ورغ���م ك��ون��ه بعيد اىل ح��د م��ا ع��ن القطاع

يعود اىل اهتمام الكويت به يف �سبعينيات القرن
ال�صناعة قد حرم اجلميع من امل�شاركة يف زيادة

الكويت.

ال�صناعي اال انه قد مل�س امل�شاكل احلقيقية

صناعات تحويلية كبيرة قادرة على تحريك وإنعاش االقتصادي المحلي

 2012لم تحظ بالدعم الكافي

التي يعاين منها اجلميع  ،ونحن م�ستب�رشون

على امل�س�ؤولني العمل على التو�سع يف �صناعات

تن�شيط االقت�صاد وتي�سري

احل��ي��وي وال��ه��ام يف توقيت ج��دا مهم الحداث

الوطني وت�ضيف قيمة قوية له يف حال حدث اي

ا����س���ت���ث���م���ارات

بوجوده فيها كونه قيمة م�ضافة اىل هذا القطاع
تنمية يف هذا القطاع.

وخ��ل�ال ال��ع��ام  2012مل ت�����ص��در �أي من

ال��ق��رارات امل��ؤث��رة �سواء ايجابا او �سلبا على
القطاع ال�صناعي �سوى قانون ال�رشكات الذي

�صدر م�ؤخرا ،واعتقد انه �سيكون له مردود يف

تن�شيط احلركة مرة اخرى علي االقت�صاد وتنميته
والتي �ستعود علي جميع قطاعات الدولة بالنفع
والفائدة.

وكون االقت�صاد الكويتي �أحاديا يعتمد يف

الأ�سا�س على عن�رص النفط النا�ضب ،فانه يتحتم

قادرة على ان تكون رديفا حقيقيا لالقت�صاد
ت�أثري على قطاع النفط.

عمل ال�رشكات ،وجذب

اج�����ن�����ب�����ي�����ة ،
واع���ت���ق���د ان

قانون ال�رشكات

> ذكرمت قانون ال�رشكات على اعتبار

انه احدث القرارات التي �صدرت يف 2012

وقد يكون له ت�أثري على القطاع ال�صناعي،
من وجهة نظركم ،كيف ترى القانون من

حيث االيجابيات وال�سلبيات ؟

اعتقد ان الهدف من القانون ال��ذي طال

انتظاره الك�ثر من ن�صف ق��رن � ،صدر بهدف

ه����ذه ه���ي بع�ض

م���زاي���اه  ،اال ان���ه وعلي

اجل��ان��ب الآخ����ر ،ات��وق��ع ان��ه قد

يحتاج اىل بع�ض امل��راج��ع��ات حتى
ي�ؤتي ثماره بال�شكل الكامل.

واع��ت��ق��د ان���ه فيما يخ�ص عمليات جذب

ر�ؤو���س �أم��وال وم�ستثمرين قد جانبه ال�صواب،
وذلك بح�سب ر�أي خرباء القانون واي�ضا وكاالت
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لقــاء العــدد
الت�صنيف العاملي ،حيث �أنها ر�صدت وجود

الب�رشية العاملني يف الهيئة العامة لل�صناعة

وج��دوى هذه اال�ستثمارات مقارنة بالكثري من

للقواعد املعمول بها  ،والكل يعرف ق�صة ان�شاء

�سلبيات كبرية فيما يخ�ص اال�ستثمار الأجنبي
دول العامل التي �أ�صدرت قوانني مماثلة وعادت
با�ستثمارات �ضخمة ن�شطت جميع القطاعات

االقت�صادية فيها ال �سيما ال�صناعات الأكرث

تطورا واملعتمدة على التكنولوجيات احلديثة.

ال�صناعات التحويلية

منطقة جبل علي يف دبي  ،والتي تعترب ال�صدر
الرحب الي م�رشوع مل يحظ بالرعاية واالهتمام يف

دولته  ،قامت الإمارات باحت�ضانه وتوفري البيئة

املنا�سبة لنموه اىل ان �شاهدناه مثال يحتذى،
وقيمة م�ضافة ك��ب�يرة لكثري م��ن ال�صناعات

التحويلية ,ب��وج��ود ر�ؤي���ة عمل وا�ضحة وقرار

و�أمدتها بالبنية التحتية الالزمة لنجاح اي م�رشوع.

�سحب الق�سائم

> كيف ر�أي��ت ق��رارات وزي��ر التجارة

وال�صناعة اخلا�صة ب�سحب الق�سائم ال�صناعية
ال��ت��ي مل ت�ستغل او امل��خ��ال��ف��ة لن�شاط

الرتخي�ص؟

اعتقد ان ذل��ك من ال��ق��رارات الهامة التي

> هل تعتقد ان الكويت يف حاجة اىل

�صائب ،ميكن ان تكون ال�صناعات يف الكويت

مالية كبرية يتحتم اوال ا�ستغاللها يف

مع العلم فان جميع ال�صناعات القائمة االن يف

الرتاخي�ص املحددة من جانب  ،ومن جانب اخر

��� -س��ؤال جيد ،حقيقة الكويت من الدول

حيث مل يتم �إ�صدار تراخي�ص ب�إن�شاء كيانات

م��رة �أخ���رى اىل الهيئة لتقوم بتوزيعها على

اخل��ارج��ي��ة ���س��واء احلكومية او م��ن م�ستثمرين

فاننا ك�صناعيني نحتاج اىل ر�ؤية وا�ضحة لر�سم

اال�ستثمار الأجنبي ام ان هناك فوائ�ض
�صور امثل؟

املليئة ماليا  ،ولديها العديد من اال�ستثمارات

رجال اعمال يف دول العامل ،وذلك لوجود فر�ص
حقيقية وذات عائد اعلى من الكويت  ،واعتقد
ان املطلوب ه��و تنمية ال�صناعة واال�ستثمار
احلقيقي الذي يعطي قيمة م�ضافة على النتاج
الإجمايل للدولة.

فاليوم ال��دول التي ال متتلك اي �صناعات

تقوم ببيع امل��واد االولية  ،مثل الكويت ،حيث

الأف�ضل لهذه ال��دول هو الدخول يف �صناعات
حتويلية تعظم القيمة امل�ضافة على هذه املوارد
الأولية.

> ما القرارات التي ينظر لها ال�صناعيون

ويعتربون ان �إقرارها خالل العام 2013

�ستكون هامة وحيوية للقطاع ال�صناعي؟

 -اعتقد ان عملية اق��رار وتوزيع الق�سائم

ال�صناعية على ال�صناعيني اجلادين  ،باال�ضافة
اىل توفري البنية التحتية لها �سيكون من اهم

القرارات التي طالت انتظارها  ،و�سيكون لها

بالغ التاثري على ال�صناعات املختلفة  ،خ�صو�صا
اذا ما علمنا ان هناك مئات امل�شاريع العمالقة

منتظرة ملثل هذه الق�سائم.

بالإ�ضافة اىل عملية ت�أهيل وتدريب الكوادر
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خمتلفة عما هي عليه الآن.

الكويت ترجع �أ�صولها اىل نحو  30عاما م�ضت،

�صناعية كبرية منذ ذلك التاريخ  ،وبناء على ذلك
طريق نحو �صناعات حتويلية كبرية قادرة على

حتريك و�إنعا�ش االقت�صاد املحلي من خاللها،

مثل دول اجلوار التي هي�أت بيئة العمل املنا�سبة

�أ�صدرها الوزير خالل العام  ، 2012وهو ر�سالة

قوية اىل جميع ال�صناعيني ب�رضورة العمل وفق
ب�رضورة ت�شغيل الق�سائم ال�صناعية او عودتها
امل�ستحقني لها.

وه��ذه الق�سائم امن��ا منحت لإ�ضافة ن�شاط

�صناعي قادر على احداث قيمة م�ضافة لالقت�صاد،

ومل تعط لكي يتم اهمالها وتعطيل م�رشوع
كان ميكن لغريه من امل�ستثمرين ال�صناعيني

وتكميليا لبع�ضهم البع�ض ال ان يكون ت�ضارب

العديد من العقود الت�شغيلية املهمة وامل�ؤثرة،

واعتقد ان ذلك يرجع ب�سبب التن�سيق غري

م���ؤخ��را م��ن خ�ل�ال خ��ط��ة �إ���س�ترات��ي��ج��ي��ة خم�سية

> من وجهة نظركم  ،ما هي �أهم التحديات

موافقات اال اذا كانت متطابقة للموا�صفات  ،وان

وقامت بتجديد بع�ض الأن�شطة مثل االهتمام

هناك مناف�سة �رش�سة من الدول التي تدعم

ان يحد من كثري من الت�شابك يف االخت�صا�صات

ولها ق��وة وت��ط��ور ج��اءت م��ن دع��م حكوماتها ،

يف النهاية بتعطل عمل ال�رشكات وامل�ؤ�س�سات

اال�ستفادة منها يف نف�س املعدل الزمني الذي

تركت فيه دون جدوى او ا�ستفادة حقيقية.

�أهم التحديات

التي تواجهكم ك�صناعيني؟

�صناعاتها  ،فهي قادرة على املناف�سة يف ا�سواقنا
فاملنتجات ال�سعودية علي �سبيل املثال موجودة
وبقوة يف العديد من ال��دول  ،وذل��ك امنا يرجع

اىل وقوف اململكة داعمة ل�صناعاتها املختلفة
وراء هذه ال�صناعات التي ا�ستطاعت ان تخرتق
احلدود.

يف القرارات واالخت�صا�صات

املكتمل بني الهيئتني  ،فالبيئة ال متنح اي
عمل الهيئتني معا عرب فريق عمل واحد ميكنه
والت�ضارب يف ا�صدار القرارات ،والتي تت�سبب
ال�صناعية.

�صناعات جديدة

> هل ترى ان الكويت بحاجة اىل �صناعات

جديدة يتم توطينها؟ ومثل ماذا؟

و�أمتنى على احلكومة حذو اململكة العربية

ب��ت��ق��دمي ت�سهيالت ك��ب�يرة يف ت��وف�ير ق�سائم

فهناك العديد من ال�صناعات التي ظهرت م�ؤخرا

�صناعية و�رسعة ا�صدار الرخ�ص  ،وتوفري املعدات
والآليات  ،وهي قادرة على جتاوز كل املعوقات

التي حتول دون انت�شار وازده��ار ال�صناعات يف
الكويت على غرار مثيلتها يف دول اجلوار  ،وذلك
مع ت�شابه الظروف يف هذه اال�سواق.

توطنني ال�صناعات التكنولوجية االكرث تطورا،
خالل الع�رش �سنوات املا�ضية �أ�صبحت �صناعات

�أ�سا�سية البد من االعتماد عليها يف امل�ستقبل،

خ�صو�صا اذا ما علمنا ان الكويت ميكن ان يكون
لها ب��اع كبري يف ه��ذه ال�صناعات لتوافر جميع
املقومات  ،ال�سيما املادية ،وامل��واد االولية ،

واعتقد ان هيئة ال�صناعة لديها املخت�صون

فكثري من دول العامل ورغم عدم امتالكها للمواد

ببع�ض اال�ست�شاريني العاملني لتقييم الو�ضع

كثري من ال�صناعات ،وعلى �سبيل املثال دول

القادرون على ازالة هذه التحديات  ،مع اال�ستعانة

وو�ضع درا�سة عن اخلريطة ال�صناعية للكويت
تبني اين نحن وماذا نريد وباي و�سيلة يف كم من
املدة الزمنية.

العالقة بني البيئة وال�صناعة

> كيف ترى العالقة بني الهيئة العامة

لل�صناعة والهيئة العامة للبيئة يف القرارات
امل�ؤثرة على ال�رشكات ال�صناعية؟

�أع��ت��ق��د ان الت�شابك احل���ادث ب�ين الكثري

من م�ؤ�س�سات الدولة �شيء ي�أ�سف له اجلميع ،

ال�سيما الت�شابك احلا�صل بني م�ؤ�س�ستني مثل
الهيئة العامة لل�صناعة والهيئة العامة للبيئة ،

يف وقت كان ينبغي ان يكون عملهم م�ؤ�س�سيا

ت�ستهدف التو�سع يف منطقة اخلليج.
باجلانب الزراعي

وال�������ص���ن���اع���ات

ك���������الأع����ل����اف يف

تركيا ،والتي تعتقد

ال�رشكة انه �سيقدم قيمة

م�ضافة لل�رشكة  ،بالإ�ضافة

 -بالت�أكيد ال��ك��وي��ت يف ح��اج��ة ما�سة اىل

ال�سعودية يف الوقوف بجانب �صناعاتها ودعمها

كما ان لديها ح�صة �سوقية كبرية  ،وقد تو�سعت

الأولية  ،اال انها �أ�صبحت ذات ب�صمة م�ؤثرة يف
النمور الأ�سيوية ،اليابان وغريها.

واعتقد ان اهتمام دول العامل الآن ب�صناعات

تكنولوجيا االت�صاالت بات ي�ستحوذ على اهتمام

اجلميع  ،وباتت �صناعات لها �شعبية عاملية كبرية

وحتقق مكا�سب مادية كبرية جديرة باالهتمام
والتفكري يف كيفية توطينها يف الكويت.

اىل اهتمام ال�رشكات ب�صناعات

التنظيف وااله��ت��م��ام بكل م��ا هو
جديد يف هذا املجال.

وع�بر الأذرع املختلفة لل�رشكة يف

الدول والأ�سواق التي تعمل فيها ال�رشكة،

تو�سعت ال�رشكة  ،خ�صو�صا �صناعة الأعالف

احليوانية وال��ت��ي نعتقد ان اخلم�س �سنوات

املقبلة �سيكون عليها طلب كبري  ،ومن خالل
الدرا�سات التي قامت بها ال�رشكة وجدنا ان تركيا

تقدم العديد من الت�سهيالت املنا�سبة  ،وعلى
ذلك قمنا بالتو�سع فيها.

و�أتوقع ان ت�ستمر ال�رشكة يف العمل

من خالل خطتها الرامية �إىل تنمية

امل���ورد وزي����ادة الأرب����اح خالل
ال���ع���ام  ،2013ح��ي��ث ان
ال����شرك��ة م�����س��ت��م��رة يف

حت��ق��ي��ق االرب������اح
ب�صورة تفوق

ال���ت���وق���ع���ات

التي ر�صدتها.

كما حظيت ال�رشكة

الوطنية للتنظيف

> هل لنا من معرفة اجن��ازات الوطنية

للتنظيف خالل 2012؟ وما توقعاتكم لها

خالل 2013؟

 -حققت الوطنية للتنظيف خطوات كبرية

خالل العام  ،2012فال�رشكة م�ستقرة ولديها

بكثري من العقود التي جنت

منها �أرب��اح��ا جيدة  ،بالإ�ضافة اىل

اال���س��ت��م��رار يف ال�ترك��ي��ز على العمليات

الت�شغيلية لل�رشكة ذات اجل��دوى ،كما �سرنكز

خ�لال  2013على تر�سيخ اق���دام ال����شرك��ة يف
الأ�سواق التي تعمل فيها.
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“البغلــي لإلســفنج” أول مصنع
من نوعه في المنطقه وينتج

 3500طن من اإلسفنج الخام سنوي ًا
خا�ص“-ال�صناعة والتنمية”:
يكفي ال�صناعة الكويتية فخراً �أن �أول م�صنع ل�صناعة
الإ�سفنج يف منطقة اخلليج العربي ولد فيها ،حيث �أن�ش�أ
احلاج �أحمد طاهر البغلي �أول م�صنع ل�صناعات اال�سفنج
و�إنتاج الإ�سفنج اخلام وت�صنيع املنتجات امل�ستخدمة له.
فمن خ�لال م�صنع �صغري يقع يف منطقة ال��ري ب�آالت
ب�سيطة كانت تلبي يف ذلك الوقت حاجة ال�سوق املحلي،
تطور م�صنع البغلي لال�سفنج وانتقل �إىل منطقة امغرة،
ليعمل معتمداً على �أحدث االجهزة يف �صناعة اال�سنفج لإنتاج نحو
� 12صنفا ً من الإ�سفنج اخل��ام بطاقة ت�صل �إىل  3500طنا ً يف
ال�سنة.
ويقول �أحمد البغلي �إن «�رشكة البغلي ل�صناعات الإ�سفنج»التي ت�أ�س�ست عام  1974حتت ا�سم «البغلي للإ�سفنج» تعترب
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�إحدى ال�رشكات الرائدة يف الكويت يف جمال �صناعات الإ�سفنج،
حيث ترتكز �أغرا�ضها يف ت�صنيع الإ�سفنج اخلام ،ثم ت�صنيع منتجات
قائمة على ذلك الإ�سفنج ،حيث ينتج م�صنع ال�رشكة املقام يف منطقة
امغرة حاليا ً �أكرث من � 12صنفا ً من الإ�سفنج اخلام الذي يدخل يف
ت�صنيع ع�رشات الع�رشات من املنتجات الأخ��رى القائمة على ذلك
الإ�سفنج اخلام مثل مراتب الأ�رسة واملخدات والأحلفة ،والديوانيات
ال�رشقية ،و�أطقم كنبات ال�صالونات ،واملنتجات ال�صحية ،ومنتجات
كثرية �أخرى يدخل الإ�سفنج يف مكونات ت�صنيعها.
وي�ضيف �أن امل�صنع ال��ذي ب��د�أ عمله يف
منطقة ال��ري يعمل ب ��آالت ب�سيطة تلبي يف
وقتهـــا ح��اج��ة ال�����س��وق املحلي،
وا�صل م�سريتــه يف متابعة �أحدث
التطورات يف عامل �صناعة الإ�سفنج
م�ستعــينا ً بخبــــــراء
�أجانب متخ�ص�صني
يف هذه ال�صناعة.

لكن ويف ظل التو�سع امل�ستمر الذي ت�شهده

ال�صناعة يف الكويت والطلب املتزايد على
منتجات اال�سفنج حمليا ً وخارجيا ً ،فقد بد�أت

�رشكة البغلي لال�سفنج تواجه �صعوبة فعلية يف
توفري م�ساحات من الأرا�ضي لتو�سعة امل�صنع،
بحيث يلبي متطلبات الت�صنيع ملنتجات

�إ�ضافية نعتزم ت�صديرها �إىل دول �أجنبية.

الطاقة االنتاجية

وقال �إن الطاقة الإنتاجية املرخ�صة للم�صنع

هي  3500طن يف ال�سنة من الإ�سفنج اخلام،

ا�ستطاعت اليوم الو�صول �إىل

�أحمد
البغلي:
م�صنع
ال�شركة
ينتج �أكرث
ً
�صنفا
من 12
من الإ�سفنج
اخلام الذي
يدخل يف
ت�صنيع
ع�شرات
الع�شرات من
املنتجات
اال�سفنجية
إ�سفنجية
ال

ك���ل �أ����س���واق دول جمل�س

ال��ت��ع��اون اخل��ل��ي��ج��ي ،لكنه
ا�ستدرك قائالً �إنه مع قيام

عدة م�صانع �إ�سفنج جديدة

يف دول اخلليج ،وا�شتداد

امل��ن��اف�����س��ة فيما بينها،
جل�أت بع�ض امل�صانع
اخل��ل��ي��ج��ي��ة �إىل

تخفي�ض

وهذه الطاقة ت�ستخدم لت�صنيع منتجات خمتلفة

م�ستخدمني �إ�سفنج امل�صنع ب��دءاً من ت�صنيع
مراتب الأ��سرة والديوانيات وانتهاء بت�صنيع
كتافيات مالب�س الرجال والن�ساء ،لكن احل�صة

ال�سوقية احلقيقية ت��ق��ا���س بحجم العمالء
املتزايد الذي يتزايد �سنويا ً ب�شكل وا�ضح.

خطط الت�صدير

و�أو���ض��ح �أن منتجات»�إ�سفنج البغلي»
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�أ�سعارها الجتذاب العميل على ح�ساب جودة
املنتج ،لكن هذا ال يعني خلو ال�سوق اخلليجي

من م�صانع الإ�سفنج التي تقدم منتجات ذات
جودة عالية ،فهناك �رشكة الراجحي يف اململكة
العربية ال�سعودية ،و��شرك��ة �سبع جن��وم يف

الإمارات العربية املتحدة ،وكلتاهما م�ؤهلتان

للح�صول على �شهادات جودة عاملية.

�شهادات اجلودة

�أع��ل��ى مقايي�س اجل���ودة الإداري����ة واملطابقة

و�أك�����د ال��ب��غ��ل��ي �أن ال����شرك��ة ع����ززت من

�شهادتي اجل���ودة (�آي����زو  )9001و(�آي���زو

عن طريق حت�سني �صورتها لدى امل�ستهلك

ا�سرتاتيجية �أدائها املتفوق باحل�صول على
 )14001من قبل
وال�����ق�����ي�����ا������س
وال���ت���ف���ت���ي�������ش
العاملية ،SGS
ح���ي���ث تعترب
«ال����ب����غ����ل����ي»
مب��ن��زل��ة �أول
�����ش���رك��������ة يف
منطقه ال�رشق
الأو��������س�������ط
حت�����������ص�����ل
على هاتني
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��شرك��ة الفح�ص
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ال�شهادتني جمتمعني ،.م�ضيفا ً �أن �شهادة

احل�صول عليها يزيد القدرة التناف�سية لل�رشكة

كونها ت�ضع اجلودة يف قمة اهتماماتها وعلى
ر�أ����س �أول��وي��ات��ه��ا ،كما متكنها م��ن ت�صدير
منتجاتها للأ�سواق العاملية ،وت�ؤهلها للدخول
يف ك�برى امل�شاريع املحلية واخل��ارج��ي��ة ،لأن

ح�صولها على �شهادات جودة عاملية ت�ؤكد �أن
يف ال�رشكة نظاما للجودة يرتقي للم�ستويات
القيا�سية العاملية .وهناك العديد من العمالء

ي�شرتطون ح�صول ال�رشكة على �شهادة جودة
عاملية.

�أما �شهادة (الآيزو  )14001اخلا�صة

بالبيئة ،فهذا النوع من ال�شهادات ت�ساعد
ال�رشكة على زيادة قدرتها لتحقيق متطلبات

الت�صدير �إىل اخلارج وخا�صة دول ال�سوق

الأوربية امل�شرتكة ،ولها فوائد عدة منها:

الكويتية تعد من �أف�ضل ال�صناعات على م�ستوى

الإقليمية والعاملية ،وذلك كله باالعتماد على

تقليل الفاقد واحلد من التلوث ،التوافق

اخل��ا���ص ،واهتمام ال��دول��ة بال�صناعة ،معربا ً

ال�شيخ �صباح الأح��م��د ال�صباح -حفظه اهلل

العاملية ،خا�صة �أن هذه ال�صناعة تتمتع بجودة

مايل وجتاري يف املنطقة ،ال �سيما �أن مثل هذا

تر�شيد ا�ستهالك الطاقة واملوارد الطبيعية،
مع القوانني والت�رشيعات البيئية .واكت�ساب
تقدير واعرتاف اجلهات العاملية

مما يفتح لل�رشكة �أ�سواقا ً
وا�سعة لت�صدير منتجاتها.

ال�رشق الأو�سط .وهذا يدلل على كفاءة القطاع

عن �أمله �أن تنطلق هذه ال�صناعة �إىل الأ�سواق
وم�صداقية عالية ت�ؤهلها للدخول �إىل �أكرب
و�أف�ضل الأ�سواق

توجيهات �صاحب ال�سمو �أم�ير البالد املفدى
ورعاه -املتمثلة يف حتويل الكويت �إىل مركز
التوجه �سيخدم كل الأن�شطة االقت�صادية يف
الكويت والتي من بينها الت�صنيع.

ال�صناعة يف
الكويت

واختتم البغلي

ب���ق���ول���ـ���ـ���ـ���ه� :إن
ال�����ص��ن��اع��ـ��ـ��ـ��ة
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استطالع صناعي
أطراف صناعية تبحث كيفية رفع مستوى األداء في أسواق المال

أداء متوازن ألسهم القطاع الصناعي

في بورصة الكويت خالل 2012
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وعند حتليل �إيرادات ال�رشكات ال�صناعية املدرجة ،يتبني �أن معظم
خا�ص « -ال�صناعة والتنمية» :
˻˹˺˻ ϝϼΧ ΎϋΎϔΗέ ήΜϛϷ ΔϴϋΎϨμϟ ϢϬγϻ
�أرباحها جاءت نتيجة �إيرادات ا�ستثمارية ،حيث و�صلت �أعلى م�ستوى لها
تلعب ال�صناعة دوراً مهما ً يف حتقيق �أه��داف التنمية االقت�صادية يف  2007حني بلغت  453مليون دينار ،وهذا ما يف�رس اعتماد ربحية
واالجتماعية يف �أي بلد فهي الركن الأ�سا�سي لأي اقت�صاد قوي ومتطور ،القطاع ب�شكل كبري على دخل اال�ستثمار ويربر اخل�سائر القيا�سية التي
 367مليون دينار ،ودفعت
كما يرتبط م�ستوى تقدم الأمم وال�شعوب مبدى تطورها ال�صناعي ،وفيما حلقت بالقطاع خالل  2008والتي بلغت
130%
حتظى املجاالت التجارية واال�ستثمارية باالهتمام االكرب يف الكويت القطاع �إىل احت�ساب خم�ص�صات قيا�سية بلغت  509ماليني دينار.
ورغم حماوالت �رشكات القطاع ال�صناعي للعودة اىل الربحية يف
تواجه ال�صناعة الكويتية عقبات كثرية تقف دون حتقيق ارباح ايجابية
60%
 2009و � ، 2010إال ان احداث الربيع العربي التي حدثت يف 2011
ت�شجع امل�ستثمرين على اخلو�ض يف التجربة ال�صناعية حمليا ً 52%
46%
ا�ستقرار يف عمل ال�رشكات فرفعت من م�ستويات
وفيما يعرتف ال�صناعيون واخل�براء االقت�صاديني ب��أن ال�صناعة اودت مبا تبقى من
33%
الوطنية بالكويت ظلت منذ زم��ن طويل تواجه ع��دد من امل�صاعب خ�سائرها مرة اخرى يف  2011و .2012
من جانبها �أجرت «ال�صناعة والتنمية» حتقيقا حول �أداء �أ�سهم
والتحديات وانها اليوم احوج ما تكون اىل االهتمام وامل��ؤازرة ،خا�صة
 ،2012خا�صة
املالية خالل
ΕϮϜϟالكويت للأوراق
ال�صناعية يف �سوق
ΪϳήΒΗتوجد ال�رشكات
بعد ان ع�صفت االزم��ة املالية العاملية باالقت�صاد املحلي ،ال
ΥϮΒϠλ
ΕΪόϤϟ
ΪϧϼΗέϮΑ
على ال�ساحة �أي قرارات حا�سمة حلل م�شاكل ومعوقات ال�صناعة التي بعد ان تفرقت ا�سهم هذه ال�رشكات بني �أكرث من قطاع بعد عملية اعادة
دامت �سنوات ،االمر الذي انعك�س ب�شكل او ب�آخر على �أداء ا�سهم القطاع هيكلة قطاعات ال�سوق ،فتبني ان االجتاه العام لهذه اال�سهم االنتاجية
ال�صناعي املدرجة يف �سوق الكويت للأوراق املالية فجعلها ا�سهما غري كان الرتاجع ،حيث تراجع � 16سهما من ا�صل � 27سهما �صناعيا �أي
بن�سبة  59يف املئة من اجمايل اال�سهم ال�صناعية فيما ارتفع  10ا�سهم
م�ؤثرة يف البور�صة او حتى يف قطاعها.
ويقف االقت�صاد العاملي ه��ذه االي��ام ام��ام مرحلة جديدة ت�ضع بن�سبة  37يف املئة وا�ستقر �سهم واح��د �أي ما ميثل  % 4من ا�سهم
اقت�صاديات الدول على مفرتق طرق لتحديد الهوية والوجهة املقبلة ،القطاع.
وقد ت�صدر اال�سهم ال�صناعية املرتفعة �سهم �رشكة املعدات
حيث تتجه الدول نحو القطاع ال�صناعي باعتباره االكرث �أمانا كونه يعتمد
على االنتاجية واال�ستمرارية ويتميز بقدرة كبرية على ا�ستيعاب العمالة القاب�ضة وال���ذي ارت��ف��ع ب��ـ  130يف املئة خ�لال  2012مرتفعا من
وايجاد فر�ص ا�ستثمارية حقيقية ذات قيمة م�ضافة ،االمر الذي يجب ان م�ستويات  53فل�سا اىل  122فل�سا ،فيما ت�صدر �سهم ال�صناعات
تتداركه الكويت وهي دولة عريقة قامت ببناء ح�ضارتها على ال�صناعة الهند�سية الثقيلة وبناء ال�سفن اال�سهم ال�صناعية املرتاجعة فقد تراجع
والتجارة قبل ظهور النفط  ،فقد ح��ان وق��ت تعزيز وتطوير قطاع ال�سهم من م�ستويات  340فل�سا اىل م�ستويات  170فل�سا بواقع 50
ال�صناعة عرب �إ�صدار عدد من الت�رشيعات والقرارات الداعمة لل�صناعة يف املئة.
وق��د عر�ضت «ال�صناعة والتنمية» ه��ذه النتائج على ع��دد من
واملب�سطة لإجراءاتها واملحفزة على اعطاء االف�ضلية للمنتجات الوطنية
ال�صناعيني واخلرباء واملحللني املاليني فكانت تعليقاتهم كما يلي:
يف امل�شاريع وامل�شرتيات احلكومية واخلا�صة.
وب�شكل عام تواجه ال�رشكات ال�صناعية ا�سو�أ �أداء لها منذ ، 2008
ΖόΟήΗ ΔϴϋΎϨμϟ ϢϬγϻ ΔϴΒϠϏ
حيث خ�رس القطاع �أكرث من ن�صف قيمته ال�سوقية� ،أو ما يعادل  3مليارات
دينار كويتي نتيجة الأزمة املالية لت�صل قيمته ال�سوقية �إىل  2.4مليار
4%
دينار نهاية عام  2008مقارنة مع  5.3مليارات دينار يف نهاية عام
 .2007متكن القطاع خالل عامي  2009و 2010من تعوي�ض بع�ض
اخل�سائر �إال انه مل يتمكن من مقاومة الآث��ار ال�سلبية التي نتجت عن
37%
اال�ضطرابات يف املنطقة و�أزمة الديون الأوروبية يف  2011فرتاجعت
القيمة ال�سوقية مرة �أخرى و يف  2012وح�سب االح�صائية التي اعدتها
«ال�صناعة والتنمية» فقد واجه القطاع مزيدا من اخل�سائر لت�ستقر قيمته
ال�سوقية على م�ستويات  2.1مليار دينار برتاجع طفيف عن .2011
وت�شري �أرق��ام ميزانية ال�رشكات ال�صناعية �إىل �أن �إجمايل قرو�ض
القطاع يف منحى انخفا�ض منذ عام  ،2009وحتى الن�صف الأول من
59%
عام  2012وذلك نتيجة انكما�ش �سوق االئتمان ،حيث تراجعت قرو�ض
القطاع بن�سبة  %13.4خالل هذه الفرتة لت�صل �إىل  1.82مليار دينار،
وبالتايل انخف�ضت ن�سبة الديون �إىل حقوق امل�ساهمني.
ήϘΘδϣ
ξϔΨϨϣ
ϊϔΗήϣ
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استطالع صناعي
يف البداية قال م�ست�شار التنظيم والإدارة
د.ع��ب��داهلل العبداجلادر :ان قطاع ال�صناعة يف
الكويت مل يلق االهتمام مثل باقي القطاعات
االقت�صادية كالبنوك واال�ستثمار والعقار ،فقد
ك��ان ن�شاط ال�صناعة ج��زءا من وزارة التجارة
وال�صناعة حتى ان�شاء هيئة عامة لل�صناعة
م�ستقلة يف  1997لتطوير الأن�شطة ال�صناعية
يف ال��ك��وي��ت ،االم���ر ال���ذي جعل انخفا�ض �أداء
اال�سهم ال�صناعية يف ال�سوق �أم���را م�ب�ررا يف
املراحل احلالية ،م�ؤكدا ان و�ضع هذه اال�سهم
ل��ن يتح�سن اال مب��زي��د م��ن ال��دع��م واالهتمام
ب��ال����شرك��ات ال�صناعية ،مو�ضحا كيف عملت
الهيئة بعد �إن�شائها على ت�شجيع ال�صناعات
املحلية وتو�سيع القاعدة الإنتاجية لل�صناعات
الكويتية لت�شمل منتجات ا�سرتاتيجية تخدم
الأمن الوطني ،مما �أدى �إىل زيادة م�صادر الدخل
القومي ن�سبيا.
وت�ساءل العبد اجل��ادر :هل حققت الهيئة
كل اهدافها وهل ميكنها وحدها تعديل او�ضاع
ال�رشكات ال�صناعية؟ وه��ل القطاع ال�صناعي
�أ�صبح رديفا للقطاع النفطي وهل �شجع وجذب
اخلريجني الكويتيني للعمل فيه؟ ثم �أك��د �أن
االجابة على هذه اال�سئلة حتمية من �أجل التعرف
على واقع وحتديات القطاع ال�صناعي.

العبد اجلادر :

�أداء الأ�����س����ه����م لن
يتح�سن �إال ب�صالح و�ضع
ال�شركات ال�صناعية

وب�ين ان القطاع ال�صناعي م���ازال يعاين
ح�سب اراء ا�صحاب امل�صانع الكويتيني عددا
م��ن العقبات ال��ه��ام��ة ال��ت��ي حت��ول بينه وبني
النجاح ،من اهمها عدم توافر �أرا���ض �صناعية،
عالوة على �صعوبة االجراءات و�ضعف الت�شجيع

والدعم املقدم من الدولة لل�صناعة الكويتية يف
وقت تناف�س فيه ال�صناعات امل�ستوردة ب�رشا�سة
وق��وة ،م�شريا اىل �ضعف الت�رشيعات امل�شجعة
على �رشاء املنتجات املحلية وعدم اعفاء الآالت
امل�ستوردة من الر�سوم اجلمركية ،وعدم توافر
التمويل ال�صناعي لفرتات طويلة وعدم توفري
الكهرباء واملاء ب�سعر تناف�سي ومدعوم وغريها
من العقبات التي ال ح�رص لها والتي ال ت�ستطيع
الهيئة ال�صناعة الت�صدي لها منفردة دون دعم
باقي وزارات الدولة.
ودعا العبداجلادر اىل ت�شجيع عمل اخلريجني
الكويتيني يف القطاع ال�صناعي ،وذلك عرب دعم
احلكومة لتنفيذ حمالت �إع�لام��ي��ة م��ن ن��دوات
ون����شرات �صحفية وب��رام��ج تلفزيونية واذاعية
لتنمية وتوعية الثقافة وحث ال�شباب على حب
العمل والوالء يف القطاع اخلا�ص ،خا�صة القطاع
ال�صناعي ال���ذي ميكنه ا�ستيعاب الطاقات
ال�شبابية ،وي�ستطيع خلق �أع���داد �ضخمة من
فر�ص العمل املنتجة التي ت�ضيف قيمة م�ضافة
للناجت القومي املحلي.
وطالب العبد اجلادر احلكومة بتقدمي احلوافز
املالية وزي��ادة الرواتب والبدالت للمهند�سني
والفنيني الكويتيني بحيث ت�ساوي �أو تزيد من
زمالئهم الكويتيني باحلكومة ،عالوة على حتمية

˻˹˺˻ ϝϼΧ ΎοΎϔΨϧ· ήΜϛϷ ΔϴϋΎϨμϟ ϢϬγϻ
Ϧϔγ

ΔϳήΤΑ

ϙ ΐϜγ

ΝΎΟί ΞϴϠΧ

ϕ Ω ϥΎϴΑϮΑ

Ͳ32%
Ͳ38%
Ͳ50%
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Ͳ41%
Ͳ48%

ان�شاء مراكز تدريب �صناعي و�إدخال نظام الثانوية
ال�صناعية وان�شاء جامعة مهنية متخ�ص�صة للعمل
يف ال�رشكات ال�صناعية لتتواكب خمرجات التعليم
مع احتياجات �سوق العمل ال�صناعي.
ويف النهاية �أك��د العبد اجل��ادر على ان �أداء
ا�سهم ال�صناعة مرتبط ارتباطا وثيقا ً مبكا�سب هذه
ال�رشكات وب�أدائها احلقيقي ولي�س اال�ستثماري
الزائف ال��ذي يهتز مع االزم��ات املالية املحلية
والعاملية ،م�ؤكدا ان القطاع ال�صناعي قادر على
خلق ت��وازن مايل ير�سخ الو�ضع االقت�صادي يف
البالد حتى بعد غياب النفط يف امل�ستقبل.

م�شكالت لوجي�ستية

م��ن ناحيته ق��ال رئي�س احت���اد ال�صناعات
الكويتية ح�سني اخل��رايف �إن القطاع ال�صناعي
يف ال��ك��وي��ت ال ي��واج��ه �أي م�شاكل يف التمويل
و�أن �رشكات هذا القطاع كانت الأق��ل ت�رضرا من
تداعيات الأزم��ة املالية العاملية ،لأنها ت�ستند
�إىل اقت�صاد منتج ولي�س اقت�صادا ورقيا .م�ضيفا
�أن ال�رشكات اجل��ادة وامل�صنعة ال تواجه م�شاكل
بعك�س ال�رشكات املتعرثة ،والتي يعترب التمويل
بالن�سبة لها عقبة حتتاج لتخطيها.
وا���ض��اف اخل���رايف �أن البنك ال�صناعي هو
املمول الرئي�س لل�رشكات ال�صناعية يف الكويت،

اخلرايف :
ال��ت��م��وي��ل ل��ي�����س من
ال��ع��ق��ب��ات امل����ؤرق���ة
لل�صناعيني  ..والدعم
اللوجي�ستي �أهم
م�شريا �إىل �أن البنك مل يتوقف عن االقرا�ض طاملا
كانت الدرا�سات املقدمة له م�ستوفية للمعايري
الفنية ب�شكل �صحيح ويحقق اجلدوى املطلوبة
من امل�رشوع املطلوب متويله.
وع��ن اه��م العقبات احلقيقية ال��ت��ي يرى

اخلرايف انها مازالت تواجه ال�رشكات ال�صناعية
ونحن على اعتاب  ، 2013ق��ال ان الق�سائم
ال�صناعية واخل��دم��ات اال�سا�سية فيها تعد
التحدي االك�بر لل�رشكات ال�صناعية الكويتية،
م�ستنكرا ان ي�ستمر ه��ذا التحدي يف مواجهة
ال�رشكات الناجحة الراغبة يف التو�سع يف وقت
ت�سعى فيه العديد من ال��دول لو�ضع ب�صمتها
على اخلريطة ال�صناعية العاملية.
ور�أى اخل��رايف ان اداء اال�سهم ال�صناعية
ال�ضعيف ن�سبيا ي�أتي كانعكا�س طبيعي لتكبيل
اي��دي ال�رشكات ال�صناعية الناجحة وتك�سري
عظام ال�رشكات اجلديدة والنا�شئة ببريوقراطية
ورقية طويلة االجراءات ،متمنيا ان يحمل العام
اجلديد  2013مزيدا من الت�سهيالت لل�رشكات
ال�صناعية على يد قانون ال�رشكات اجلديد الذي
اقر م�ؤخرا.
ورغ��م تخاذل اداء م�ستويات ا�سعار ا�سهم
ال�رشكات ال�صناعية توقع اخلرايف ان ت�شهد نهاية
 2012اعالنات عن نتائج ايجابية تعك�س قدرة
�رشكات القطاع ال�صناعي الت�شغيلية التي تثبت
كل يوم انها جديرة باالهتمام والدعم من قبل
الدولة من اجل حتقيق مكا�سب وارباح حقيقية
ت�ضاف اىل الناجت القومي االجمايل للبالد وحت�سن
من و�ضع ميزان ال�صادرات والواردات.
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افتقاد املقومات
وب��دوره قال قال رئي�س جمل�س االدارة يف
الكويتية القاب�ضة حممد النقي
�رشكة ال�صناعات
ΔϴϋΎϨμϟ
ϢϬγϻ
ان الكويت من �أوليات الدول يف املنطقة التي
ΔϳήΤΑ
Ϧϔγ
ال�صناعات
�صناعية وم�رصفا لتمويل
اقامت مناطق
من اجل جذب ال�صناعات اال�سرتاتيجية.
واو���ض��ح النقي ان ال��ك��وي��ت تفتقد لكل
املقومات لإن�شاء مدن �صناعية متطورة وحتولت
املناطق ال�صناعية اىل جتارية ب�سبب تقاع�س
ال�صناعيني وامل�����س��ؤول�ين ،م��ع��ددا املعوقات
التي تواجه ال�صناعات يف الكويت من غياب
 Ͳ32%املاهرة
املناطق ال�صناعية واالي���دي العاملة
و�سكن العمالة وغريها من املعوقات التي تواجه
ال�صناعة يف الكويت.
و�أكد ان �أداء اال�سهم ال�صناعية جاء كنتاج
Ͳ50%
طبيعي لو�ضع ال����شرك��ات ال�صناعية املرتدي
وغري املدعوم ،م�ؤكدا �أن الكويت تعاين منذ عدة
�سنوات من هجرة امل�ستثمرين الكويتيني اىل
اخلارج هروبا من البريوقراطية وقلة االرا�ضي
وت�شابك ادارات الدولة  ،االمر الذي يربر �أداء
اال�سهم ال�صناعية والذي اعتمد يف اال�صل على
االداء اال�ستثماري لهذه ال�رشكات.
وعن املعوقات االخرى التي تواجه القطاع

التخزين وعدم اعتماد اجلهات احلكومية ملبد�أ
حماية املنتج الوطني ،ناهيك عن غياب اخلطط
امل�ستقبلية رغم وجود خطة التنمية التي افتقرت
االخرى اىل الر�ؤية الوا�ضحة.
 ϝϼΧ ΎοΎϔΨϧ· ήΜϛϷهي
˻˺˹˻
وطالب النقي ب����ضرورة التن�سيق مع دول
ϕ Ω ϥΎϴΑϮΑ
ϙ ΐϜγ
اخلليجي يف اجلانب ال�صناعي
 ΝΎΟί ΞϴϠΧجمل�س التعاون
ال�سيما ان ال�سوق الكويتي مفتوح �أم���ام �أي
منتج خليجي اال ان الدعم الذي تقدمه الكويت
للمنتجات املحلية ال يتعدى 10يف املئة والبد
من زيادته اىل  20و  30يف املئة من �أجل حماية
املنتجات الكويتية من االغراق ودفع للمناف�سة
حمليا كمرحلة اوىل وخليجيا وعامليا كمرحلة
النقي :
ثانية.
وع��ن ارت��ب��اط ال��ت ��أزمي ال�سيا�سي يف البالد
Ͳ38%
����وي�����ت ت��ف��ت��ق��د
ال�����ك�
 Ͳ41%ال�رشكات ال�صناعية يف ال�سوق
بو�ضع ا�سهم
ملقومات �إن�شاء مدن
قال النقي انه ال �شك ان هناك عالقة وا�ضحة
Ͳ48%
م��ت��ط��ورة
���ص��ن��اع��ي��ة
بني الت�أزمي وبني الو�ضع االقت�صادي يف البالد،
على �أر�ضها
فاحلياة دورة متكاملة وال�سيا�سة يف الكويت
�أ�صبحت جزءا من حياة املجتمع ب�أ�رسه فاملوظفون
و�أدت اىل �ضعف اداء ا�سهمه يف ال�سوق قال يرتقبون الأحداث ال�سيا�سية يوميا وانعكا�ساتها
النقي ان العمل الت�شغيلي وهو اال�سا�س يف هذه على اعمالهم ،بل �أنها �أ�صبحت ت�أخذ حيزاً كبرياً
ال�رشكات يواجه العديد من التحديات التي حتول من همومهم وتفكريهم ،الأم��ر ال��ذي ينعك�س
دون حتقيق االجناز ،وذكر ان القطاع ال�صناعي ب�صورة مبا�رشة على انتاجيتهم ���س��واء كانوا
يعاين من غياب اخلدمات اللوج�ستية واماكن موظفني او م�س�ؤولني �أم اداريني �أو �صناعيني،

˻˹˺˻ ϝϼΧ ΎϋΎϔΗέ ήΜϛϷ ΔϴϋΎϨμϟ ϢϬγϻ

130%

52%

ΪϳήΒΗ
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60%
46%

ΪϧϼΗέϮΑ

33%

ΕϮϜϟ

ΕΪόϤϟ

ΥϮΒϠλ

قطاع الصناعة يربح  93.2مليون دينار
خالل تسعة أشهر األولى من 2012
�أظهرت نتائح � 37رشكة من �أ�صل ُ 39مدرجة �ضمن قطاع ال�صناعة الكويتي بالبور�صة

حتقيقها �صايف �أرباح بنهاية الت�سعة �أ�شهر الأوىل من العام املا�ضي بلغت  93.2مليون
دينار تقريبا ً ،مقارنة بنحو  94.7مليون دينار �أرباح تلك ال�رشكات يف الفرتة املماثلة

من العام املا�ضي ،برتاجع يف الأرباح ُتقدر ن�سبته بحوايل  1.6يف املئة ،علما ً ب�أن هذه

ال�رشكات عامها املايل ب�شكل منتظم� ،أي يبد�أ يف مطلع يناير وينتهي يف  31دي�سمرب من

ال�شايع :
ال�����ص��ن��اع��ة ج�����زء من
الأمن العام وال ميكن
ب�����غ��ي��ره�����ا حت���ق���ي���ق
االكتفاء الذاتي
ولذلك نالحظ ان الأو�ضاع ال�سيا�سية املت�أزمة
باتت تعرقل م�سرية االقت�صاد بكل جزئياته
وحيثياته ،وال�صناعة كغريها من القطاعات مل
تنج من الآث��ار ال�سلبية التي حلقت بهم نتيجة
الت�أزمي امل�ستمر يف الكويت.
وب�شكل عام ابدى النقي تفا�ؤله بانعقاد
جمل�س االم��ة اجلديد ،متمنيا ان يويل املجل�س
اجلديد االقت�صاد االولوية الق�صوى ،وان تنال
ال�صناعة ق�سطا وفريا من هذا االهتمام ،خا�صة
انها القطاع الأكرث قدرة على خلق قيمة م�ضافة
لالقت�صاد املحلي وتوفري فر�ص عمل وخلق
دورة اقت�صادية �صحية يف البالد.

معاناة ال�رشكات

من جانبه قال نائب الرئي�س التنفيذي الدارة
الأ�صول يف �رشكة كاب كورب فوزي ال�شايع �إن
معاناة ال�صناعة يف الكويت معاناة قدمية جدا
تتقا�سمها كل امل�صانع وال�رشكات التي تعمل
يف الكويت ،وتتمثل �أه��م مالمح تلك املعاناة
يف ن��درة الق�سائم ال�صناعية ،وع��دم االعتماد
على املنتجات الوطنية يف امل�شاريع احلكومية،
ا�ضافة اىل حزمة م�شاكل �أخرى تتعلق بالت�صدير
والت�صنيع والبيئة ،وغريها من امل�شاكل التي

كل عام.

�أما نتائج هذه ال�رشكات يف الربع الثالث فقط من  2012فبلغت  24.6مليون دينار

تقريبا ً مقارنة ب�أرباح بنحو  17.1مليون دينار �سجلتها هذه ال�رشكات يف الربع الثالث من
 ،2011وهو ما �شكل منواً يف الأرباح ُتقدر ن�سبته بحوايل  43.6يف املئة.

على اجلانب الآخرُ ،تعد �أرباح «ا�ستهالكية» الأقل على الإطالق يف القطاع على م�ستوى

الت�سعة �أ�شهر والربع الثالث من  ،2012حيث بلغت �أرباح ال�رشكة بنهاية الت�سعة �أ�شهر

الأوىل من العام � 8آالف دينار تقريبا ً مقابل خ�سائر بنحو  1.24مليون دينار للفرتة

املماثلة من عام  ،2011بنمو يف النتائج ب�أكرث من  100يف املئة ،بينما بلغت �أرباح ال�رشكة
يف الربع الثالث فقط من العام � 20ألف دينار تقريبا ً مقابل خ�سائر بنحو � 665ألف دينار يف

الربع املماثل من  ،2011بارتفاع يف النتائج بحوايل  103يف املئة.

و ُتعد «يوباك» �صاحبة �أكرب ن�سبة منو يف النتائج داخل القطاع على م�ستوى الت�سعة

�أ�شهر الأوىل من العام املا�ضي ،وكذلك الربع الثالث منه ،حيث ارتفعت �أرباحها بنهاية

الت�سعة �أ�شهر الأوىل من  2012ب�أكرث من  1317يف املئة و�صوالً لنحو  4.71ماليني

دينار ،فيما ارتفعت �أرباحها بنهاية الربع الثالث من العام املا�ضي ب�أكرث من  1095يف

املئة و�صوالً حلوايل  1.26مليون دينار .وكانت «املعدات» �صاحبة �أكرب ن�سبة تراجع
يف النتائج داخل القطاع بنهاية الت�سعة �أ�شهر الأوىل من  ،2012حيث �سجلت تراجعا ً يف

نتائجها بحوايل  472يف املئة ،فيما كانت «قيوين ا» �صاحبة �أكرب تراجع على م�ستوى الربع
الثالث فقط من العام املا�ضي ُم�سجلة تراجعا ً جتاوزت ن�سبته الـ  1617يف املئة .كما كانت

«البناء» �صاحبة ال�سبق داخل القطاع يف الإعالن عن نتائج الت�سعة �أ�شهر الأوىل من العام

املا�ضي ،حيث �أعلنت عن تلك النتائج يف � 17أكتوبر املا�ضي ،بينما كانت �رشكة «ميادين»
�آخر ال�رشكات التي �أعلنت عن تلك النتائج ،وكان ذلك بتاريخ  27نوفمرب املا�ضي.

وجدير بالذكر �أن �رشكتي «�أالفكو» و«تعليمية» تندرجان �ضمن قطاع ال�صناعة� ،إال

�أن �سنتهما املالية غري منتظمة ،فالأوىل تبد�أ �سنتها املالية يف الأول من �أكتوبر وتنتهي

يف � 30سبتمرب من كل عام ،بينما تبد�أ ال�سنة املالية الثانية يف الأول من �سبتمرب تنتهي
يف � 31أغ�سط�س من كل عام ،علما ً ب�أن الأخرية �أعلنت اليوم عن بياناتها املالية ال�سنوية

للعام املايل املنتهي يف � 31أغ�سط�س  2012محُ ققة �أرباحا ً بلغت � 495.2ألف دينار
تقريبا ً مقابل �أرباح بنحو � 458.4ألف دينار للعام املايل املنتهي يف � 31أغ�سط�س ،2011

ُم�سجلة منواً يف الأرباح بحوايل  8يف املئة.
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استطالع صناعي
�أ�صبحت ال تعد وال حت�صى.
و�أ�ضاف تلعب ال�صناعة دوراً هاما ً يف حتقيق
�أهداف التنمية االقت�صادية واالجتماعية يف �أي
بلد ،كما يرتبط م�ستوى تقدم الأمم وال�شعوب
مب��دى تطورها ال�صناعي  ،م ��ؤك��دا ان االداء
الهزيل ال�سهم ال�رشكات ال�صناعية يف البور�صة
ال يعك�س قوة القطاع ال�صناعي الكويتي والذي
يرى فيه م�ستقبل االقت�صاد الكويتي.
وركز ال�شايع يف حديثه لـ «ال�صناعة والتنمية»
على ق�ضية اال�سرتاتيجية ال�صناعية يف الكويت،
م ��ؤك��دا ان الكويت تفتقد و�ضع ا�سرتاتيجة
لالهتمام بالقطاع ال�صناعي ،م�شرياً اىل ان
ال�صناعة مل تو�ضع حتى االن كخيار ا�سرتاتيجي
بالن�سبة للكويت وهو االمر احلتمي الذي كان
يجب اتباعه منذ زمن بعيد ،فالقطاع ال�صناعي
جزء من امن الكويت وقوتها ال�سيا�سية ،م�شريا
�إىل كيفية توفري امل�صانع الكويتية للكويت
�أمنها الغذائي �أثناء الغزو العراقي الغا�شم،
وذل��ك عندما لعبت م�صانع الأغ��ذي��ة الكويتية
دوراً يف حتويل امل��واد الأول��ي��ة اىل م��واد تامة
ال�صنع حتى توفر للمواطنني غذاءهم.
وح��ول مقومات ال�صناعة يف الكويت قال
ال�شايع ان الكويت لديها عدة مقومات ذهبية
وتاريخية لإقامة قاعدة �صناعية ،من اهمها
 -1املوقع اجل��غ��رايف ال��ذي يتو�سط �آ�سيا
وال��ع��امل ال��ع��رب��ي ،وق��د كانت الكويت
�سابقا ت�ستغل هذا املوقع اجلغرايف يف
التجارة واال�سترياد والت�صدير.
 - 2كما تتوافر املواد الأولية التي تتمناها
كل دول العامل وهي النفط والغاز وهي
املواد التي تدخل يف اكرث من � 20ألف
�صناعة.
 -3ر�أ�س املال والذي مينع كثريا من دول
العامل من اقامة قاعدة �صناعية ب�سبب
غيابه.
ويف الكويت وبف�ضل اهلل �سبحانه تتوافر
لدينا ك��ل ه��ذه املقومات ولكن دون توجيه
لل�صناعة.
ويف النهاية �أك��د ال�شايع ان ال حت�سن
ظاهر الداء ا�سهم القطاع ال�صناعي اال بانتها
معانات ال�صناعة يف الكويت عرب دعم حقيقي
لل�رشكات ال�صناعية م��ن ع��دة ج��وان��ب اهمها
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الهاجري :
�أداء الأ�سهم ال�صناعية
يف  2012م����ت����وازن
ن�سبيا مقارنة ب����أداء
ال�سوق
اجل��وان��ب الت�رشيعية واال�سرتاتيجية وم��ن ثم
الدعم اللوجي�ستي واخلدمي ،متوقعا ان تعلن
ال�رشكات ال�صناعية بنهاية  2012عن نتائج
ت�شغيلية مر�ضية تدفع عدد من امل�ستثمرين اىل
ا�ستهدافها كا�سهم ا�سرتاتيجية يف حمافظهم
املالية.

�أداء متوازن ن�سبا

م��ن ناحيته ق��ال رئي�س فريق عرب2
انف�ست للتحليل امل��ايل والفني املدمج جابر
ال��ه��اج��ري ،ان الكويت ت��دور يف حلقة مفرغة
منذ اكرث من � 50سنة حيث مازلنا نتحدث عن
املعوقات التي تواجه ال�صناعة دون ان جند حال
لهذه املعوقات ،م�شريا اىل معدل منو االئتمان
من البنوك للقطاع ال�صناعي والذي ارتفع خالل
الفرتة من  1998اىل  2011باكرث من مليار
دينار وذلك من م�ستويات  373مليون دينار
اىل  1.7مليار دينار وهو ما ميثل ب�شكل وا�ضح
دعما من القطاع امل�رصيف لل�صناعة يف الكويت
�سواء كانت نفطية او غري ذلك.
وبني الهاجري ان القطاع ال�صناعي قادر
على التنمية امل�ستقبلية من خالل قدرته على
ا�ستقطاب القوى العاملة من ال�شباب املتمر�س،

م�شددا على �رضورة حترك ديوان اخلدمة املدنية
لت�أهيل ال��ك��وادر الوطنية للعمل يف القطاع
ال�صناعي ،م�ضيفا انه البد من ان يكون هناك
فهم حقيقي للم�ؤ�س�سات ال�صناعية  ،حيث يوجد
�ضعف يف فهم اخلدمات واملفاهيم ال�صناعية
ونق�ص يف التكنولوجيا مما خلق فارقا كبريا
بني خربات ال�صناعة الكويتية «املحلية» وبني
ال�صناعات اخلليجية والعاملية.
وبعك�س االراء التي ر�أت ان اداء ا�سهم القطاع
ال�صناعي مرتاجعة  ،يرى الهاجري ان االداء جاء
متوازنا ن�سبيا ومتما�شيا مع امل�ستوى العام الداء
�سوق الكويت ل�لاوراق املالية والذي تراجعت
فيه ا�سعار كل اال�سهم خ�لال  2012مت�أثرة
بالعديد من امل�ؤثرات ال�سيا�سية واالقت�صادية
املحلية والعاملية.
ومن وجهة نظره ا�ضاف الهاجري جمموعة
اخ���رى م��ن امل��ع��وق��ات الت�شغيلية ال��ت��ي حتد
م��ن جن��اح ال�صناعات الكويتية وب��ال��ت��ايل من
تفوق اال�سهم ال�صناعية يف ال�سوق ،م�شريا اىل
البريوقراطية وغياب اال�ستقاللية عن ال�رشكات
ال�صناعية ،حيث مازالت البريوقراطية الورقية
تهيمن على القطاع ال�صناعي لعدم ادخال
االنظمة احلديثة يف العمل ع�لاوة على افتقار
القطاع اىل خطة وا�ضحة املعامل لتدريب القوى
الب�رشية.
وذكر الهاجري ان الت�سويق اي�ضا يعترب من
اهم مرتكزات ال�صناعة ،وهو اجلانب ال��ذي ال
يزال �ضعيفا جدا يف الكويت فال توجد منظمات
لتنمية ال�صادرات وال �رشكات كربى للت�سويق
بعك�س ما يحدث يف دول �صناعية عديدة حيث
ت�سعى اىل ان�����ش��اء ��شرك��ات �ضخمة لت�سويق
املنتجات خارج الدولة.
و�أو���ض��ح ان ع��دم االمي���ان بال�صناعة يعد
�إحدى �أهم امل�شاكل والرتويج لوهم �أن الكويت
ال ت�صلح لل�صناعة �أدى اىل اهمال هذا القطاع
ب�صورة كبرية بالرغم من توافر قواعد جناحه له
 ،م�ؤكدا يف نهاية حديثه لـ»ال�صناعة والتنمية»
�أن ا�سهم القطاع يف البور�صة عك�ست و�ضع
ال�رشكات احلقيقي ،متمنيا ان يختلف الو�ضع يف
العام اجلديد  2013خا�صة بعد تفعيل قانون
ال�رشكات اجلديد وال��ذي �سي�سهل العديد من
االج���راءات البريوقراطية التي تقع على عاتق
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تحقيق صناعي
أجمعوا على أن الحل يكمن في تبني إستراتيجية شاملة بعيدة المدى

صناعيون  :تقليص الدورة المستندية
المبادرين لتفعيل الدور الحكومي في
قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة
ودعم

خا�ص – «ال�صناعة والتنمية»:

للمبادرين �أ�صحاب امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة وت�سهيل

�أجمع ع��دد من ال�صناعيني وخ�براء االقت�صاد على �أن

الإجراءات اخلا�صة بالتمويل والعمل على تخ�صي�ص املرافق

االقت�صادي يف الكويت �إىل الأم��ام مع تزايد االختالالت

وتبني ا�سرتاتيجية حكومية �شاملة جتاه توفري مناطق زراعية

امل�رشوعات ال�صغرية واملتو�سطة عمود فقري لدفع الأداء
االقت�صادية التي تعانيها احلكومة على املدى الطويل ،

الفتني �إىل �أن تفعيل الدور احلكومي جتاه قطاع امل�رشوعات

ال�صغرية واملتو�سطة بات ملحاً يف ظل تذبذب الإيرادات
النفطية و�ضغط الكوادر وزي��ادة الرواتب التي خلقتها
الكثري من امل�صالح احلكومية يف الأيام املا�ضية.

و�أ�شاروا يف حتقيق �أجرته «ال�صناعة والتنمية»
ح��ول ال���دور احلكومي املطلوب لتعزيز
دور امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة
�إىل �أن���ه م��ن ب�ين احللول
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اال�ستثمارية للجمعيات التعاونية لأبناء املنطقة من ال�شباب،
و�صناعية وحرفية لإقامة امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة
على اعتبار �أن الأرا�ضي هي امل�شكلة الرئي�سة

وراء تنفيذ تلك امل�شاريع.
وفيما يلي التفا�صيل...

احلنيف:

مولتها
 500م�شروع ّ
حمفظة

امل�شاريع

ال�صغرية منذ 2001
يف ال��ب��داي��ة �أك����د رئ��ي�����س جم��ل�����س االدارة
والع�ضو املنتدب يف بنك الكويت ال�صناعي عبد
املح�سن احلنيف �أن البنك يعد �إح��دى الدعائم
الرئي�سة لتطوير وحتديث امل�رشوعات ال�صغرية
واملتو�سطة ،مبينا ً �أن البنك قدم ر�ؤاه �إىل وزارة
التجارة وال�صناعة ب�ش�أن م�رشوع قانون امل�رشوعات
ال�صغرية واملتو�سطة الذي من املتوقع �أن يرى
النور خالل الف�صل الت�رشيعي احلايل.
ولفت �إىل �أن البنك من خالل �إدارته ملحفظة
متويل الن�شاط احل��ريف وامل�رشوعات ال�صغرية
تقوم بتحقيق توجهات ال��دول��ة و�أه��داف��ه��ا يف
جماالت دعم امل�شاريع ال�صغرية ،والتي ت�ساهم
يف رفع م�ستوى انتاجية االقت�صاد املعتمد على
الأي���دي العاملة  ،وال��ذي �سيعمل ب��دوره على
تخفيف العبء امللقى على عاتق �أجهزة الدولة
يف �ش�أن توظيف الكوادر الكويتية.
وبني احلنيف �أن املحفظة ب��د�أت ن�شاطها
يف دعم امل�شاريع ال�صغرية منذ العام ،2001
وحققت جناحا ً ملمو�سا ً يف ه��ذا ال�ش�أن؛ حيث
قامت حتى تاريخه بتمويل ما يقارب الـ 500
م�رشوع تتوزع على العديد من الأن�شطة التي

تخدم االقت�صاد املحلي  ،كما ان البنك يقوم من
حني لآخر مببادرات لتطوير ودعم هذا القطاع
من خالل ت�سهيل االج��راءات واللوائح املعمول
بها بالتعاون م��ع الهيئة العامة لال�ستثمار
(املالك للمحفظة) ،وكذلك من خالل العديد من
الأن�شطة الأخرى التي ت�سهم يف تو�سيع وانت�شار
املعرفة املتعلقة ب�أهمية امل�رشوعات ال�صغرية
لدعم االقت�صاد الوطني.
وحول الر�ؤى امل�ستقبلية لتعزيز دور البنك
ال�صناعي يف ال��ف�ترة املقبلة ر���س��م احلنيف
ا�سرتاتيجية م�ستقبلية لل�صناعات ال�صغرية
واحل��رف��ي��ة ب��ال��ت��ع��اون م��ع جميع امل�ؤ�س�سات
ال�صناعية والر�سمية والأهلية العاملة يف هذا
املجال ،بحيث تكون هذه اال�سرتاتيجية متكاملة
للم�رشوعات ال�صغرية على امل�ستوى الوطني،
والتي حتدد دورها يف خطط التنمية االقت�صادية
واالجتماعية ،وتر�سم �أطرها الدولة عرب ت�شجيع
هذا التوجه مع ايجاد كل القوانني والت�رشيعات
امل�ساعدة على تذليل العقبات التي تواجه هذا
القطاع.

جمعيات تعاونية

وب������دوره � ،أو����ض���ح ال��رئ��ي�����س التنفيذي
ون��ائ��ب رئي�س جمل�س الإدارة يف ��شرك��ة �رشاع
لإدارة امل�شاريع داود معريف �أن طول الدورة
امل�ستندية للح�صول على الرتخي�ص يكبد
م�ؤ�س�سي امل����شروع��ات ال�صغرية واملتو�سطة
خ�سائر باهظة.
وف��ي��م��ا يتعلق ب��امل��ع��وق��ات ال��ت��ي تواجه
امل�رشوعات ال�صغرية واملتو�سطة  ،لفت معريف
�إىل ان ��شروط التمويل التي تفر�ضها الهيئة
العامة لال�ستثمار على امل�رشوعات ال�صغرية
واملتو�سطة ال ت��خ��دم االه����داف الرئي�سة من
ان�شائها ،م�ؤكدا ان و�سائل التمويل من خالل
ال�صندوق املخ�ص�ص لدعم تلك ال�رشكات «غري
كافية».
وق��ال �إن من بني احللول التي تعزز دور
امل�رشوعات ال�صغرية واملتو�سطة يف التنمية
االق��ت�����ص��ادي��ة ،وال��ت��ي ت��ع��زز ال����دور احلكومي

معريف:

ت��خ�����ص��ي�����ص  %10من
�أرا��������ض�������ي ال�����دول�����ة

ل�����ص��ال��ح املبادرين
تخ�صي�ص ن�سبة معينة ت�صل �إىل  5يف املئة
�أو  10يف املئة عندما متنحهم قطع االرا�ضي
الوا�سعة القامة املجمعات التجارية واملوالت
عليها مثل تلك ال��ت��ي متنح وف��ق��ا لنظام الـ
 ،B.O.Tوذل��ك ل�صالح ا�صحاب امل�رشوعات
ال�صغرية واملتو�سطة لدعمهم واتاحة الفر�صة
امامهم لال�ستفادة من وجود مثل هذه املوالت،
ولكن احلكومة ال تكرتث بهذه امل�س�ألة.
و�أ���ض��اف :ه��ن��اك ب��دي��ل اك�ثر �سهولة وهو
اجلمعيات التعاونية التي ميكنها ان جتعل
االولوية يف ا�ستثمار مرافقها البناء املنطقة من
ال�شباب الراغبني يف اال�ستثمار واقامة امل�رشوعات
عليها.
وا�ستدرك �أن من البدائل االخ��رى املرافق
الرتفيهية اململوكة ل�رشكة امل�رشوعات ال�سياحية
ال��ت��ي مي��ك��ن م�����س��اع��دة امل����شروع��ات ال�صغرية
واملتو�سطة من خاللها عن طريق ت�أجري �أك�شاك
او مواقع ي�ستفيد منها ال�شباب الطموح والراغب
يف اثبات ذاته.
و�أ�شار معريف �إىل �أن هناك �أماكن تخ�ص�صها
احلكومة بني احلني والآخ��ر القامة امل�رشوعات
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تحقيق صناعي

بو�شهري:

ت���خ�������ص���ي�������ص م���ن���اط���ق
�صناعية وحرفية وزراعية
ببنية حتتية متكاملة
ال�صناعية عليها ال تكون يف معظم الأحيان
منا�سبة الح��ت��ي��اج��ات امل����شروع��ات ال�صغرية
واملتو�سطة �سواء من حيث املوقع ،او من حيث
امكانية اال�ستفادة منها.
ما يتعلق با�ستقدام العمالة ،م�شريا اىل ان
«اخللو» الذي يدفع عند ا�ستئجار موقع امل�رشوع
ال يدخل �ضمن م�رصوفات الت�أ�سي�س ،وال تعرتف
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به جهات التمويل على الرغم من انه يدخل �ضمن
درا�سة اجلدوى.
واق�ترح معريف تخ�صي�ص  10يف املئة من
املجمعات ومراكز الت�سوق املقامة على ارا�ضي
ال��دول��ة للم�رشوعات ال�صغرية ،م�شري اىل ان
�أغلبية االماكن التي تخ�ص�صها احلكومة القامة
امل�رشوعات ال�صناعية غري منا�سبة.
وذك��ر �أن العيب لي�س من ادارة ال�رشكات
امل�س�ؤولة عن تقدمي ال��دع��م ،ولكن يف الآلية
التي تفتقر اىل حتفيز ال�شباب م�شرياً اىل انه
على �صاحب امل�رشوع ال�صغري مراجعة  9جهات
حكومية للح�صول على الرتخي�ص ،متابعا ان
اجراءات ت�أ�سي�س م�رشوع بر�أ�سمال مليون دينار
هي ذاتها مل�رشوع ر�أ�سماله � 10آالف دينار.

معاجلات فورية

وم��ن ناحيتها �أ���ش��ارت جنان بو�شهري �إىل
�أن امل�رشوعات ال�صغرية واملتو�سطة باتت لها
�أهمية ا�سرتاتيجية عظمى يف بناء وتطور الدول،
من خمتلف النواحي االقت�صادية واالجتماعية
وغريها ،ورغم ذلك ف�إن البريوقراطية يف الكويت
تخنق قطاع امل�رشوعات ال�صغرية واملتو�سطة.
و�أ����ض���اف���ت �أن امل�����ش�روع���ات ال�صغرية
واملتو�سطة ت��ؤث��ر ب�شكل �إيجابي على الأداء
االقت�صادي يف ع��دة ن��واح منها تعزيز احلركة

املجرن:

دع��م امل���ش��اري��ع ال�صغرية

و� �س �ي �ل��ة ف �ع��ال��ة ملعاجلة
اختالالت الوظائف احلكومية

التجارية وال�صناعية� ،إ�ضافة �إىل �أنها �أ�صبحت
من العوامل الرئي�سة خللق الوظائف بح�سب ما
تظهره م��ؤ��شرات اقت�صادات ال��دول املتقدمة
وال��ن��ام��ي��ة ،وان اخ��ت��ل��ف��ت امل����ؤ��ش�رات فيها ،
م�ستدلة على �أهمية قطاع امل�رشوعات ال�صغرية
واملتو�سطة يف �إح���داث نقلة نوعية يف الأداء
االقت�صادي ل��دول مثل ال�صني ،وكذلك م�رص

التي ت���ؤدي فيها تلك امل�رشوعات دوراً بالغ
الأهمية يف النمو االقت�صادي.
و�أو�ضحت بو�شهري �أن��ه بات مطلوبا ً عن �أي
وقت م�ضى العمل �إجراء معاجلات فورية ،من بينها
تخ�صي�ص مناطق �صناعية وحرفية وزراعية ببنية
حتتية متكاملة ،تخ�ص�ص للمبادرين ممن يعملون
حتت مظلة ال�رشكات الداعمة للم�رشوعات ال�صغرية،
والتي تنطبق عليهم �رشوط اال�ستفادة من حمفظة
�صندوق اال�ستثمار الوطني واملحافظ الأخرى.
وبينت �أنه من بني تلك ال�رشكات رعاية �إحدى
حمافظ دعم امل�رشوعات ال�صغرية واملتو�سطة،
و�أن حتدد مدة ا�ستغالل املوقع ح�سب درا�سة
اجل���دوى ،وبعدها ت�سليم املوقع ملبادر �آخر،
وعدم ال�سماح ببيع وا�ستئجار املوقع ،حيث انه
ال يعترب �أ�صالً من �أ�صول امل�رشوع.

S tore/P res erve

خ�صخ�صة امل�شاريع

�أم��ا اخلبري االقت�صادي د.عبا�س املجرن
فقال �إن الو�ضع االقت�صادي املت�أزم بحاجة �إىل
معاجلة طويلة الأمد من خالل �إنعا�ش االقت�صاد
احلقيقي الت�شغيلي ،الذي �سينعك�س �إيجابا ً
على القطاع املايل ،مبينا ً �أن تخفيف القيود
على الت�سهيالت االئتمانية وتنفيذ امل�رشوعات
الكربى وال�سماح للقطاع اخلا�ص ب��دور �أكرب
يف العمل االقت�صادي من خالل تعزيز برامج
التخ�صي�ص لبع�ض القطاعات اململوكة للدولة
هي ال�سبيل للخروج من احللقة املفرغة التي
يعي�شها رجال الأعمال.
وب�ي�ن امل��ج��رن �أن امل����شروع��ات ال�صغرية
واملتو�سطة عليها دور كبري يف تعزيز الأداء
االقت�صادي على املدى الطويل  ،مبينا ً �أن عالج
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االختالالت الوظيفية يف القطاع احلكومي وتوفري
بدائل وظيفية مدعومة حكوميا ً ولوج�ستيا ً من
جانب احلكومة متوقف على ت�شجيع املبادرين
لإقامة م�شاريع �صغرية ومتو�سطة على املدى
البعيد.
ولفت �إىل �أن ��شراء �أ���ص��ول ال��دول��ة يكون
�ضمن �رشوط الكفاءة العامة ،مكرراً �أن حت�سني
االقت�صاد م�رشوط بتفعيل القطاع الإنتاجي،
وه��و ال�سبيل الوحيد ل�ضخ ال�سيولة وحتقيق
االنتعا�ش االقت�صادي املطلوب.
و�أ�شار امل��ج��رن �إىل �أن��ه ال ميكن للتدخل
احلكومي ال�شامل �أن ينقذ الأو�ضاع االقت�صادية
املتدهورة ،و�إمنا حتريك الو�ضع االقت�صادي من
خالل امل�شاريع الكربى هو ال�سبيل الوحيد لإنقاذ
الأو�ضاع االقت�صادية احلالية.
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ملف التقييس

الكويت استضافت االجتماع الـ  16للجنة الفنية الخليجيـة
ع��ق��دت ال��ل��ج��ن��ة ال��ف��ن��ي��ة اخل��ل��ي��ج��ي��ـ��ة لقطــاع

باالنتخاب املهند�س توفيق بن ابراهيم اجلريد

اللجنـة الفنيـة التي تتوالها دولة الكويت ،على

ال�ساد�س ع�رش بدولة الكويت خ�لال الفرتة من

اخلليجية ،وب�إدارة �أمني اللجنة الفنية املهند�سة

اهلل مدير �إدارة املوا�صفات واملقايي�س ب�ضيوف

مـــوا�صفات الت�شييد وم���واد البناء اجتماعها
 14-13نوفمرب 2012م وقد تر�أ�س االجتماع

ممثل اململكة العربية ال�سعودية وفق �أدلة العمل
مرمي جمعان القطان كمقرر ،حيث �أ�شـرفت �أمانـة

تنظيم االجتماع ،وقد رحبت املهند�سة عزيزة مال
دول��ة الكويت ،حيث �شارك يف االجتماع ممثلـو
دول جمل�س التعاون �أع�ضاء اللجنة
الفنية اخلليجية لقطاع موا�صفات

الت�شييد وم���واد البناء وبح�ضور
ممثل الأمانة العامة لهيئة التقيي�س

لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج

العربية املهند�س حممد عبداهلل
الدبالن .

وق�����د مت اع���ت���م���اد ع�����دد ()5
م�شاريع ورفع عدد ( )53م�رشوعا
لالعتماد يف اجتماع اللجنة العامة
للموا�صفات اخلليجية القادم

وتوزيع عدد ( )18م�رشوعا البداء

ال���ر�أي وتبقى ( )18م�رشوعا من
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لقطــاع مـــواصفات التشييد ومواد البناء
خطة اللجنة لعام  2012م.

وقد مت خالل االجتماع مناق�شة تقرير اللجنة الفنية
الفرعية للمباين اخل�رضاء (  ,)TC 6 / SC1والتي
تتوىل �أمانتها دول��ة االم��ارات العربية املتحدة

�أم�ين اللجنة الفنية الفرعية للمباين اخل�رضاء،
وقد افادت �أمانة اللجنة الفرعية مبقرتح �سيا�سة

وخطة عمل اللجنة اخلليجية للمباين اخل�رضاء لإبداء
الر�أي واملالحظات متهيدا لعقد االجتماع الثاين

يف مدينة دبي يف الفرتة 2012/12/12-11م
.

كما اطلعت اللجنة الفنية اخلليجية ()TC6

على تو�صيات االجتماع الثاين للّجنة العليا

لكود البناء اخلليجي املنعقد يف املدينة املن ّورة
يف اململكة العربية ال�سعودية ال�شقيقة خالل

ال��ف�ترة م��ن  6 - 5يونيو 2012م والتقرير
االول للجان الفنية للكودات املكلفة بها دولة

الكويت على م�ستوى دول جمل�س التعاون لدول

 - 2حتديث دليل العمل الفني – �أ�سلوب تن�سيق

اخلليج العربية وهي كالتايل:

 )1اللجنة الفنية ملقاومة احلريق.

 )2ال��ل��ج��ن��ة ال��ف��ن��ي��ة ل��ل��م��ب��اين اخل�����ض�راء
واال�ستدامة.

 )3اللجنة الفنية للحفاظ على الطاقة.

واخ��راج املوا�صفات القيا�سية (اال�صدار
رقم - 2اغ�سط�س  2007م )ب�إ�صدار جديد

لي�شمل ما يلي :

 - 1و�ضع من��وذج ال��ك�تروين جاهز للموا�صفة

ث��م ق��ام ممثل ام��ان��ة هيئة التقيي�س م�شكورا

القيا�سية وال�لائ��ح��ة الفنية لكل طريقة

و�آلية تعديل خطط اللجان الفنية واالطالع على

تن�سيق اخلطوط وعدد الأ�سطر ,وتتم فيها

للتطبيقات ,ومت��ت التو�صية بتنظيم دورة

فقط من الدولة املعدة.

ب�رشح معايري تقييم اللجان الفنية اخلليجية

(تبني ,اعداد  ,حتديث )....,تتجاوز مو�ضوع

الن�سخة املحدثة لنظام الدعم الفني الإلكرتوين

تعبئة احلقول املتغرية يف الغالف واملقدمة

وور�شة تدريبية بكيفية ا�ستخدام النظام املحدث

من امانة هيئة التقيي�س.

 - 2ف�صل من��اذج ال��ل��وائ��ح الفنية ع��ن مناذج
املوا�صفات القيا�سية.

تو�صيات عامة :

 - 1تفعيل وتو�سيع االت��ف��اق��ي��ات ب�ين هيئة
التقيي�س اخلليجية وع���دد م��ن منظمات
التقيي�س الدولية (الأوربية والربيطانية).

 - 3حت��دي��ث ال��دل��ي��ل لي�شمل ع���دة ط���رق من
التطوير �أو التحديث للموا�صفات واللوائح

مثل حتديث بتبني و�/أو ب�إعداد ,بجزء �أو
عدة �أجزاء.
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تقارير

اتفاقيات المعالجات التجارية بـ
اعداد  :ر�ضوان العناين

وال��ت��زام��ات خمتلف االط�����راف, بحيث ال جتور

�أو ب�أثمان �أقل من التكلفة الكلية للإنتاج, ويف

خبري اقت�صادي وجتاري دويل
لقد �سعى املجتمع ال���دويل طويال م��ن خالل

�إجراءات حماية ال�صناعة املحلية على حقوق �سائر

اوروج�����واي يف �أب��ري��ل ع����ام1994 �إیل حترير

العادلة بني ال�صناعات على امل�ستوى العاملي.

التجارة الدولية, و�إزالة القيود والعوائق التي

حتد من نفاذ خمتلف املنتجات اىل اال�سواق

الأطراف الأخرى, وذلك لتحقيق فر�ص املناف�سة

الإغراق

املحلية(متعللني ب�أن تلك هي القيمة الطبيعية)

ه��ذه احلالة يجوز للدولة املت�رضرة �أن تفر�ض
ر�سوم مكافحة �إغراق م�ساوية لهام�ش الإغراق �إذا

�أمكن حتديده, �أو ب�أ�ساليب ح�سابية حمدد ة.

ال�رضر على ال�صناعات املحلية

متيز االت��ف��اق��ي��ة ب�ين االغ����راق واملمار�سات

وي�ستند ال����ضرر ال���ذي ي�سببه الإغ����راق على

ويف هذا الإطار, فقد كان احلر�ص بالغا �أثناء

املنخف�ضة ال�سعر التي الت�ؤثر على ال�صناعات

الأول: حجم ال����واردات املغرقة و�أث��ره��ا على

التي تلتها على �أال يرتتب على حترير التجارة

بني �سعر املنتج امل�ستورد وقيمته الطبيعية

العاملية, وحتقيق م�ستويات �أعلى من النمو
االقت�صادي العاملي.

�أعمال جولة �أوروج���واي وامل��ؤمت��رات الوزارية
الدولية �إحلاق ال�رضر بال�صناعة املحلية يف دولة
اال�ستريا د. لذلك فقد مت الربط بني حترير
التجارة وحظر املمار�سات التجارية ال�ضارة,

بحيث تكون التجارة حرة وعادلة. وعمل املجتمع

ال����دويل ع��ل��ى �صياغة ات��ف��اق��ات املعاجلات
التجارية, وهي اتفاق مكافحة الإغراق, واتفاق

الدعم والتدابري التعوي�ضية, واتفاق الوقاية,

وذلك بغر�ض توفري احلماية لل�صناعات املحلية

يف خمتلف دول العامل.

وملواجهة املمار�سات ال�ضارة يف التجارة الدولية,
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فقد روعي عند و�ضع الأحكام وال�ضوابط اخلا�صة

دول �أخرى ب�أ�سعار تقل عن �سعرها يف �سوقهم

ب��ه��ا ���ض�رورة حت��ق��ي��ق ال���ت���وازن م��ا ب�ين حقوق

ج���والت اجل���ات املختلفة وح��ت��ى نهاية جولة

منظمة التجارة
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الب�سيطة التي تتمثل يف املبيعات القليلة
املحلية, والفي�صل يف حتديد الإغراق هو العالقة
احلقيقية, لذلك يعترب املنتج مغرقا �إذا كان
�سعر ت�صديره �أقل من ال�سعر املقارن ملنتج
مثيله مت و�ضعه من خ�لال الآل��ي��ات الطبيعية
للتجارة يف البلد امل�صدر لهذا املنتج.

ال�صناعة املحلية �إیل عاملني �أ�سا�سيني هما:

الأ�سعار يف ال�سوق املحلية للمنتجات املماثلة.

وال��ث��اين: الأث���ر ال�لاح��ق ل��ه��ذه ال����واردات على

املنتجني املحليني ملثل هذه املنتجات.

وفيما يتعلق بحجم ال��واردات املغرقة, فهي
تتمثل يف الزيادة يف حجمها املطلق بالن�سبة

للإنتاج �أو لال�ستهالك يف الدولة امل�ستوردة.

والذي يجب و�ضعه يف االعتبار عند تقدير القيمة

�أما بالن�سبة لأثر الواردات املغرقة على الأ�سعار

الأ�سعار التي يتم دفعها ـ �أو التي ميكن دفعها

ال����واردات املغرقة باملقارنة ب�سعر املنتج

العاديني يف الدولة امل�صدرة, وعموما يحدث

���ش��أن ه��ذه ال����واردات �أن ت����ؤدي �إیل تقلي�ص

الطبيعية الثبات حالة الإغ���راق من عدمه, هي

من خالل النهج الطبيعي للتجارة بوا�سطة الزبائن
الإغراق عندما يبيع امل�صدرون �سلعهم يف �أ�سواق

فهو يتمثل اي�ضا يف التخفي�ض الكبري يف �سعر

املماثل يف البلد امل�ستورد, �أو ما �إذا كان من
الأ�سعار �إیل حد كبري �أو منع الأ�سعار من زيادات

العالمية آلية قوية لحماية الصناعة الوطنية
كانت �ستحدث لوال هذا الإغراق.

�أو زي����ادة ك��ب�يرة و�شيكة يف ق��درت��ه مما

مت�ضمنة �أ�سلوب رفع الق�ضايا وكيفية ح�ساب

ال�صادرات املغرقة, مع مراعاة مدي توافر

وحتديد مدى الأ�رضار, والفرتة الزمنية لتنفيذ

وي�شمل بحث �أثر الإغ��راق على ال�صناعة املحلية

يك�شف عن احتمال حدوث زيادة كبرية يف

االقت�صادية ذات ال�صلة التي ت�ؤثر على حالة

�أ�سواق ت�صدير �أخ��رى المت�صا�ص طاقاته

امل��ع��ن��ي��ة تقييما ل��ك��ل ال��ع��وام��ل وامل����ؤ��ش�رات
ال�صناعة, مبا فيها االنخفا�ض الفعلى واملحتمل

الت�صديرية.

يف املبيعات �أو االرب���اح �أو ال��ن��اجت �أو الن�صيب 3 ـ ما �إذا كانت الواردات تدخل ب�أ�سعار �سيكون
ال�سوقي �أو االن��ت��اج��ي��ة �أو ع��ائ��د اال�ستثمار �أو

اال�ستغالل الأمثل للطاقات, والعوامل التي ت�ؤثر

على الأ�سعار املحلية, وحجم هام�ش الإغراق, والآثار

لها �أثر انكما�شي كبري على الأ�سعار املحلية
ومن �ش�أنها �أن تزيد الطلب على مزيد من
الواردات.

هوام�ش الإغراق, وتطبيق الإجراءات الوقائية,
ت.
الإجراء املتخذ, و�أ�سلوب ت�سوية النزاعا 

تزايد الن�شاط العاملي
حلماية ال�صناعات املحلية

لقد كان ا�ستخدام �إج���راءات مكافحة الإغراق
 1مقت�رصا فقط على القليل من
قبل عام 995

ال�سلبية الفعلية �أو املحتملة على التدفق النقدي 4 ـ تزايد املخزون من املنتج امل�ستورد املتوقع

ال��دول املتقدمة مثل ا�سرتاليا

جتميع ر�ؤو�س الأموال �أو اال�ستثمارات.

وال���والي���ات املتحدة

واملخزون والعمالة والأجور والنمو والقدرة على

التهديد بال�رضر

قيامه بالإغراق.

قواعد مكافحة الإغراق

لقد �أت��اح��ت اتفاقية مكافحة الإغ����راق, لكل
منتجيهم من اال�رضار الناجتة عن الواردات من

التجارة العاملية

وميثل التهديد بتوقع ال�رضر املادي الو�شيك
التي قد توجد و�ضعا يتطلب من الدولة التدخل

ال�سلع ولي�س اخل��دم��ات املغرقة, و�أ�صبحت

ب�إجراءات للحماية من الإغراق, ويتحدد مثل هذا

اخلطر من خالل:

الإجراءات املطبقة دوليا عالية بكل املقايي�س.

وقد عك�س هذا املوقف مدى تفهم هذه الدول

1 ـ ر���ص��د م��ع��دل زي���ادة ك��ب�يرة يف ال����واردات

للمخاطر التي ميكن �أن تلحق ب�صناعاتهم

احتمال حدوث �رضر لل�صناعات املحلية.

التحرير الكامل للتجارة .وقد �أقرت االتفاقية

املغرقة �إیل ال�سوق املحلية مما يك�شف عن

 2ـ وجود �سلعة بكميات كبرية متوافرة للم�صدر


وامل��ك�����س��ي��ك �إال
�أن����ه م��ن��ذ �إق����رار

ال���دول فر�ض ر���س��وم مكافحة �إغ���راق حلماية

على ال�صناعة املحلية اي�ضا �أحد �أهم الأ�سباب

وكندا واالحت��اد الأوروبي

املحلية ورغبتهم الأكيدة يف حمايتها يف ظل
عدة قواعد لتنفيذ حتقيقات مكافحة الإغراق

اتفاقات منظمة

ت���زاي���دت �أع����داد

ال������������دول ال���ت���ي

�أ�����ص����درت ق��وان�ين

مكافحة االغ��راق بطريقة

 6دولة
ملحوظ ة .ويوجد الآن 4

ـ طبقا لأح��دث معلومات يف  1102ـ و�ضعت
قوانينها وانظمتها اخلا�صة ،كما ي�شري الواقع
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تقارير

Parties to the GPA
)(15 parties, comprising 42 WTO members
WTO members negotiating GPA accession
)(Nine members

Total market access
commitments under the
GPA: US$ 1.6 trillion
)(as of 2008

Other observers
)(13 members

العملي �إیل ت��زاي��د ال��ع��دد االج��م��ايل لإج���راءات

وج��ن��وب �إفريقيا,13 ومي��ك��ن م��ق��ارن��ة ذلك

خ�لال ع���ام2000 موجهة ا�سا�سا �ضد �أوروب��ا

حيث زادت من129 �إجراء يف عام1994 �إىل269

ت��ع��د م���ن امل�����س��ت��خ��دم�ين ال��ت��ق��ل��ي��دي�ين مثل

�أمريكا ال�شمالية بن�سبة,%20 و�أمريكا الالتينية

مكافحة الإغ��راق اجلديدة التي طبقتها الدول

�إج��راء يف ع���ام,2000 وكانت �أك�ثر القطاعات
ت�أثرا هي املعادن اال�سا�سية خا�صة
الطلب بن�سبة,%39 يليها
ق��ط��اع الكيماويات
ب���ن�������س���ب���ة,%13

كندا(,)14 والواليات املتحدة(,)34 واالحتاد

الأوروبي(,)41 وا�سرتاليا(,)5 واملك�سيك.7

كندا كنموذج للتو�سع
يف �آليات املكافحة

ن�سبة,%9 و�إفريقيا بن�سبة,%1 وكانت منتجات
املعادن تعد �أكرث املنتجات تعر�ضا للإجراءات
الكندية ملكافحة الإغ���راق ،حيث بلغت%66

يليها قطاع الأغذية والزراعة,%13 ولقد مت

تقدير ت�أثري �إجراءات مكافحة الإغراق الكندية

على الرغم من �أن كندا من الدول القليلة التي

وت�ؤكد بيانات

تو�سعت الآن يف ا�ستخدام هذه الآلية, ولقد بلغ

وعلى اجلانب الآخ��ر فقد تعر�ضت ال�صادرات

منظمة التجارة

الإغراق%7 من اجمايل الإج��راءات العاملية عن

بن�سبة.%4

����س���ك���رت���اري���ة

ال���ع���امل���ي���ة �أن

دوال ع����دي����دة من

امل�ستخدمني اجل���دد قد

ا�ستخدمت هذه الآلية, ففي عام2000

ات��خ��ذت االرج��ن��ت�ين16 �إج����راء وال�ب�رازي���ل,9
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باعداد الإج���راءات التي اتخذتها ال��دول التي

بن�سبة,%35 و�ضد ا�سيا بن�سبة,%35 تليها

مبا يقرب من املليار دوالر من ال���واردات يف

و ا لبال �ستيك
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1.6

مار�ست مكافحة الإغراق قبل عام,1995 �إال �أنها
عدد الإجراءات التي اتخذتها احلكومة ملكافحة
ع����ام,2000 ال��ت��ي مثلت ال��والي��ات املتحدة
الأمريكية منها بن�سبة%22 واالحتاد الأوروبي

بن�سبة%20 باعتبارهم �أك�بر املدافعني عن

�صناعاتهم املحلية.

ول��ق��د ك��ان��ت الإج�����راءات ال��ت��ي طبقتها كندا

ت.
� 1أو �أقل من%1 من اجمايل الواردا 
عام 998

ال��ك��ن��دي��ة لإج������راءات مكافحة الإغ�����راق ففي
 2ط��ب��ق م��ا ي��ق��رب م���ن%1 م��ن كل
ع�����ام 000
الإج��راءات العاملية جتاه ال�صادرات الكندية,

وك��ان��ت الإج������راءات الأم��ري��ك��ي��ة ه��ي �أكرثها،
ومتثلت يف �سبعة �إجراءات, وكل من املك�سيك

وا�سرتاليا وجنوب �إفريقيا وال�صني �إیل اجراء

واح د وثالثة اجراءات.
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أرقام وإحصاءات

اإلعفاءات الجمركية عن األنشطة

ارتفاع عدد المنشآت الصناعية المرخصة إلى 1108
ا����ءات ا����آ�� ��ز�� ��ــــ� ا����ط ا�����ـــ� ��ل ا���� ا�����
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وق��د حظي ق��ط��اع املنتجات املعدنية

 124.5مليون دي��ن��ار ،بينما بلغت قيمة

حظيت املنتجات املعدنية الأ�سا�سية امل�صنعة

وق���د بلغت قيمة ال�����واردات ال�صناعية

ا�ستفادت منها  133من�ش�أة �صناعية ،وقد

بن�سبة  ٪35من �إجمايل الإعفاءات ،ا�ستفادت

الأ�سا�سية بزيادة و�صلت  24حرفة �صناعية.

ب�أكرب قيمة �إعفاءات بلغت  2.2مليون دينار

الإع���ف���اءات اجل��م��رك��ي��ة  6.2م�لاي�ين دينار
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أرقام وإحصاءات

��ع ا����دة
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منها  30من�ش�أة �صناعية ،وق��د ج��اء قطاع

ا�ستفادت منها  37من�ش�أة �صناعية وذلك خالل

الثانية ،حيث بلغت قيمة الإع��ف��اءات 1.9

يف ح�ين بلغ ع��دد امل��واف��ق��ات املمنوحة

الكيماويات وامل�شتقات النفطية يف املرتبة

مليون دينار بن�سبة  ٪3من �إجمايل الإعفاءات

الف�صل الثالث.

لل�صناعات ال�صغرية �إىل  283موافقة ،كما

هي يف الف�صل ال��ث��اين ،كما بلغت معامالت
املراجعني يف جم��ال الرتاخي�ص ال�صناعية
 7186مراجعة.

وقد �أج��رت خمتربات اجل��ودة بالهيئة نحو
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 18037اختبارا على العينات ،وذلك مبختربات

�إجمالية بلغت  2.723.911دينارا كويتيا

حمطات �ضخ مياه التربيد قد حققت �إيرادات

�أما �إجمايل �شهادات املطابقة وعالمة اجلودة

الهيئة املختلفة ،وقد ك�شفت الإح�صائية �أن

خالل ذلك الف�صل.

خ�لال الف�صل الثالث بلغت � 1379شهادة،
وبلغ �إجمايل معامالت الإفراجات اجلمركية خالل
ذلك الف�صل  24830معاملة.
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أنشطة رياضية

«الهيئة» تكرم بطل
الدورة الثامنة
لسباعيات كرة القدم
�شهدت مالعب الهيئة العامة لل�شباب والريا�ضة

ب��ث�لاث��ة �أه�����داف م��ق��اب��ل ه��دف�ين بالركالت

 2012/12/12ان��ط�لاق فعاليات ال��دورة

الفريقني  ،2/2حيث �شاركت يف هذه الدورة

(���س��اح��ة ال�����س�رة) يف ي���وم الأرب���ع���اء امل��واف��ق

الثامنة ل�سباعيات كرة القدم ملوظفي الهيئة

العامة لل�صناعة على ،وذلك حتت رعاية وح�ضور
مدير عام الهيئة العامة لل�صناعة ال�سيد/م.
براك عبد املح�سن ال�صبيح وال�سيد/م .فهاد

�سحاب املطريي نائب املدير العام ل�ش�ؤون

املوا�صفات واخلدمات ال�صناعية.

 8فرق من �إدارات الهيئة.

ح�رض اللقاء ال�سيد/باول داود املدير التنفيذي
لعمليات ال�ش�ؤون الإداري���ة لقطاع اخلدمات
امل�رصفية يف البنك التجاري وال�سيد /فالح

امل��ان��ع مدير البنك ال��ت��ج��اري الكويتي فرع

الفحيحيل الراعي الر�سمي للأن�شطة الريا�ضية

وقد توج فريق �إدارة نظم املعلومات ودعم

بالهيئة العامة لل�صناعة ،كما ح�رض ال�سيد/داود

بتفوقه على فريق مركز اخلدمة املتكاملة

حامد الهزمي نائب مدير �إدارة املكتب الفني

القرار بطالً لهذه الدورة وحمل ك�أ�س البطولة
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الداود مدير �إدارة الريا�ضة للجميع وال�سيد/

لقطاع الريا�ضة وال�سيد� /أحمد ال�صايغ رئي�س

ق�سم ال�ساحات الريا�ضية وال�سيد /حممود �أبل
مدير �إدارة املكتب الفني لقطاع الريا�ضة،

كما ح�رض ال�سادة � /أع�ضاء جمل�س �إدارة نقابة

رئي�س اللجنة الريا�ضية عن �سعادته بنجاح

�إدارة نقابة العاملني بالهيئة على الدعم

وبهذه املنا�سبة �أع��رب ال�سيد�/سامل املهنا

من قبل اللجنة الريا�ضية ووجه ال�شكر ملجل�س

من �ساهم يف حتقيق جناح الدورة.

العاملني بالهيئة.

البطولة ،والتي تقام �سنويا ملوظفي الهيئة

املادي الذي قدم لهذه البطولة ،كما �شكر كل
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