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العمر: بناء الكفاءات البشرية المدربة أهم ركائز 
»بيتك« لدعم تنافسيته في الصيرفة اإلسالمية

في ختام برنامج »المنهج المتكامل إلعداد المدرب المعتمد«

أكد الرئيس التنفيذي لبيت 
التمويل الكويتي »بيتك« محمد 
سليمان العمر أن بناء الكفاءات 
البش���رية املدربة القادرة على 
العمل واإلنتاج لالرتقاء ببيتك 
وصناعة الصيرفة اإلس���المية 
الركيزة األساسية  عموما، هو 
للبنك، مشيرا في هذا الصدد الى 
أنه من هذا املنطلق يعتبر »بيتك« 
التدريب والتعليم عملية مستمرة 
ومتواصلة لدعم تنافسيته في 
ظل صناعة تشهد منوا متواصال 

ومنافسة متصاعدة.
وقال العمر في كلمة مبناسبة 
اختتام برنامج »املنهج املتكامل 
إلعداد امل���درب املعتمد« والذي 
أعد خصيصا لعدد من املديرين 
الش���باب بهدف إع���داد مدربني 
داخليني، دائم���ا نبدي اهتماما 
بإعداد وتأهيل كوادر قادرة على 
قيادة عملي���ة التدريب داخليا 
ليستفيد منها اآلخرون وبالتالي 
يصبح التدري���ب لدينا عملية 
ديناميكية ومتواصلة تؤهلنا 
املنافس���ة واستقطاب  ملواكبة 

العمالء.
وأشار العمر الى أنه في ضوء 
النجاح الذي حققه البرنامج في 
دورته األولى من خالل تخريج 
15 متدربا، يعتزم »بيتك« إيصال 
الفك���رة الى بنوك أخرى تابعة 

اإلس���المية في عدة مؤسسات 
وش���ركات وبنوك، مشيرا إلى 
أن اختي���ار الرئيس التنفيذي 
في »بيتك« محمد سليمان العمر 
خالل العام املاضي كأفضل رئيس 
تنفيذي على مستوى املنطقة 
أكبر دليل على تركيز »بيتك« 
في صياغته للموارد البشرية 
وفق أرقى املستويات العاملية 
من خالل التدريب وتهيئة البيئة 

الوظيفية املناسبة.
وأوضح د.توفيق أن عالقة 
املركز ب� »بيتك« متتد إلى تاريخ 
طويل من خالل شراكة مستمرة 
في مج���ال التدريب والتنمية 
البشرية، حيث درب بنفسه عددا 
من الشباب الذين تبوأوا مراكز 
إدارية عليا في »بيتك«، مشيرا 
القائمني على  إلى أن تع���اون 
التدريب وجهودهم املستمرة 
هو أهم عوامل جناح العملية 

التدريبية داخل املؤسسة.
الى ذلك أشادت مديرة ادارة 
الوظيف���ي د.هنادي  التطوير 
احلملي بدعم ورعاية الرئيس 
التنفيذي للبرنامج منذ أن كان 
فكرة حتى تفعيله على أرض 
الواقع وتخريج أول دفعة من 
الذين سيعول عليهم  املدربني 
»بيتك« في قيادة عملية التدريب 

في املرحلة املقبلة.

املهنية ل���إدارة د.عبدالرحمن 
البرنامج،  ق���دم  الذي  توفيق 
بجهود »بيتك« واهتمامه بتنمية 
العنصر البشري واحلرص على 
منح املوظف فرص���ة اإلبداع 
والعطاء في مختلف املجاالت 
وهو ما صنع من »بيتك« مدرسة 
لالقتصاد اإلسالمي باإلضافة 
البنوك  إلى اعتباره هارف���رد 
اإلسالمية، بعد أن قدمت جتربته 
مناذج ق���ادت الصناعة املالية 

لتسهيل العمل وليس التعقيد 
وزي���ادة العبء، مش���يرا إلى 
الذاتية للموظف  التربي���ة  أن 
واملسؤول في االلتزام بقواعد 
العم���ل تهيئ الف���رد التهيئة 
املناس���بة للممارسة السليمة 
للتفاع���ل مع مختل���ف األمور 
احلياتية ومتغيراتها خصوصا 

في مجال اإلدارة.
من جهته، أشاد خبير التنمية 
البشرية ورئيس مركز اخلبرات 

ومنها »بيتك« تركيا الذي يتمتع 
بكوادر مصرفية عالية التأهيل 
حترص كافة الوحدات املصرفية 
التركية على استقطابها، معربا 
ع���ن أمله ف���ي مضاعف���ة عدد 
مخرج���ات ه���ذا البرنامج في 
الدورات املقبلة ليستفيد اآلخرون 

من علومهم.
وشدد العمر على ضرورة أن 
يدرك املسؤول أساليب التعامل 
مع املوظفني من خالل س���عيه 

محمد العمر متحدثا للمتدربني خالل البرنامج التدريبي

جناح »الدولي« في الشركة

»المثنى لالستثمار« تطلق مؤشر
 البنوك اإلسالمية الخليجية الوزني

أعلنت شركة املثنى لالستثمار 
عن اس���تحداثها مؤشرا جديدا 
باسم »مؤشر البنوك اإلسالمية 
اخلليجية الوزني« MGIBX بغرض 
إنشاء معيار مناسب يكون مبنزلة 
نقطة مرجعية عادلة ملقارنة أداء 
18 من املصارف اإلسالمية في 6 
أس���واق خليجية مع القطاعات 
األخرى ومع األداء الكلي للسوق، 
وذلك استمرارا جلهود الشركة في 
وضع مؤشرات ومعايير قابلة 
للقياس تتعلق بالبنوك اإلسالمية 
على املستوى اخلليجي واحمللي 
مبا ميثل قيمة مضافة تسهل من 

عملية املتابع���ة واملقارنة والتعرف على معدالت 
النمو ومؤشراته مقارنة بالسوق بشكل عام.

وقال نائ���ب رئي���س أول إلدارة األصول زياد 
االبراهيم في تصريح صحافي ان املؤشر اجلديد مت 
تصميمه بأسلوب علمي يعتمد على بنية ومنهجية 
مقبولة ومعتمدة عامليا، ويتكون املؤشر من ألف 
نقطة والعملة النقدية األساسية هي الدوالر األميركي 
كما اعتبرت س���نة 2005 س���نة األساس للمؤشر 
الذي يستهدف إنشاء معيار مناسب ملقارنة العائد 
الذي يحققه صندوق املثنى للمصارف اإلسالمية 
في دول مجلس التعاون الذي تديره شركة املثنى 

لالستثمار.
االبراهيم: »يعتبر مؤش���ر املصارف  وأوضح 
اإلسالمية في دول مجلس التعاون اخلليجي األول 

من نوعه في الكويت ألنه يفترض 
إعادة اس���تثمار األرباح النقدية 
املوزعة في السوق، ويحتسب 
املؤشر على أساس يومي وفق 
»أوزان رؤوس األموال«، حيث 
يتابع املؤشر األداء اليومي ل� 18 
بنكا إسالميا في 6 أسواق بدول 
مجلس التعاون اخلليجي كالتالي: 
4 بنوك في سوق الكويت لألوراق 
املالية و2 في سوق دبي املالي و2 
في سوق ابوظبي لألوراق املالية 
و3 في س���وق البحرين و4 في 

السعودية و3 في قطر.
وأضاف ان املؤش���ر يعكس 
يوميا الوزن الرأس���مالي في السوق جلميع أسهم 
املصارف اإلسالمية قياسا بقيمة املؤشر في سنة 
األس���اس والتي تبني مس���توى الربح واخلسارة 
إلجمالي قطاع املصارف اإلسالمية، مشيرا إلى أن 
القيمة الرأس���مالية السوقية ألي مصرف اسالمي 
حتتسب كنتيجة ضرب عدد األسهم املصدرة في 

آخر سعر مت تداوله للسهم.
يذكر أن ش���ركة املثنى لالستثمار أطلقت قبل 
عامني »مؤشر املثنى االسالمي للسوق الكويتي« 
MUDX ملتابعة أداء الشركات االسالمية املدرجة في 
بورصة الكويت بجميع قطاعاتها، وفي نهاية عام 
2010 ارتفع املؤش���ر مبا يقارب 8% وسط اهتمام 
الكثير من املستثمرين بالشركات اإلسالمية واألسعار 

املشجعة لألسهم. 

يتابع يوميًا 18 بنكًا في 6 أسواق خليجية وفق »أوزان رؤوس األموال«

»الدولي« شريك رئيسي في حملة 
»ال يطوفك عرض الصناعات«

أعلن بنك الكويت الدولي عن 
مشاركته في احلملة التسويقية 
لش���ركة الصناعات الوطنية، 
والتي أطلقتها مؤخرا لتسويق 
وبي���ع منتجاته���ا ألصحاب 
القس���ائم واملن���ازل واملباني 

والشاليهات واملزارع.
وذكر »الدولي« أنه سيكون 
ش���ريكا رئيس���يا ف���ي هذه 
احلملة من خالل تقدمي جميع 
التسهيالت واخلدمات التمويلية 
للراغبني ف���ي احلصول على 
عمليات متويل ملش���ترياتهم 
وفق نظام املعامالت اإلسالمية 

وأحكام الشريعة.
وأع���رب البنك ف���ي بيان 
صحاف���ي عن اعت���زازه بهذا 
التعاون مع شركة رائدة بحجم 
الوطنية  ش���ركة الصناعات 
واملع���روف عنها س���معتها 
الطيبة في السوق، مبينا أن 
هذه الشراكة املتميزة سيقدم 
من خاللها خدماته التمويلية 
طوال فترة احلملة واملمتدة من 

اآلن إلى 21 أبريل املقبل.
وأوضح »الدولي« أن هذه 
التسويقية الضخمة  احلملة 
والتي أطلقت عليها ش���ركة 
الوطنية ش���ع�ار  الصناعات 
»ال يطوفك عرض الصناعات«، 
ستقدم مجموعة من اخليارات 
املتعددة س���واء م���ن ناحية 
املنتجات املعروضة لش���ركة 
أو م���ن ناحية  الصناع���ات، 
عملي���ات التمويل من ناحية 

البنك.
وأكد »الدولي« أن مشاركته 

في هذه احلملة الترويجية جاءت 
من منطلق حرصه املستمر على 
توسيع قاعدة انتشار خدماته 
املصرفية والتمويلية، وذلك في 
إطار إستراتيجيته الهادفة إلى 
إرساء دعائم خدمات مصرفية 
قادرة على حتقيق التميز ونيل 

رضا العمالء.
وأشار إلى أنه وكمؤسسة 
مصرفية تقوم مبزاولة أعمالها 
االس���تثمارية وف���ق أح���كام 
الشريعة اإلس���المية، ووفقا 
للتعليمات والضوابط الصادرة 
عن بنك الكويت املركزي، فإنه 
حريص على تق���دمي خدمات 
مطورة ومتنوعة في قطاعات 
السيارات والسلع االستهالكية، 
ومباشرة عمليات االستثمار 
املباش���ر، والتقييم العقاري، 
إدارة األمالك  إل���ى  باإلضافة 
حلساب الغير واإلجارة املنتهية 

بالتمليك.
اجلدير بالذكر أن حملة »ال 
يطوفك ع���رض الصناعات« 
والتي أطلقتها شركة الصناعات 
الوطنية تق���دم مجموعة من 
احللول املرنة لتزويد أصحاب 
القس���ائم واملن���ازل واملزارع 
والش���اليهات مبنتجاتها، كما 
أن الراغبني في االستفادة من 
املنتج���ات الت���ي تقدمها هذه 
احلمل���ة س���يكون بإمكانهم 
االستفادة من احللول التمويلية 
الكويت  الت���ي يقدمها بن���ك 
الدولي وذلك على مدار االشهر 
الثالثة التي ستستغرقها هذه 

احلملة.

 للراغبين في االستفادة من منتجات »الصناعات الوطنية«

السلة االقتصادية

قطاع الصناعة كبديل للدخل النفطي 
والستيعاب العمالة الكويتية )1 ـ 2(

التاريخ يلعب  على م��ر 
قطاع الصناعة دورا أساسيا 
في تقدم األمم وقوتها، ولقد 
مدح اهلل سبحانه وتعالى عبده 
داود گ عندما قال عز وجل: 
لكم  )وعلمناه صنعة لبوس 
لتحصنكم من بأس��كم فهل 
أنتم ش��اكرون(، ولقد كان 
نبينا زكريا جنارا، كما جاء 
في احلديث الصحيح، ولقد 
األمة اإلسالمية تتخذ  كانت 
الصناعات قاعدة أساس��ية 
لنجاحه��ا على مر العصور، 
وعندم��ا تأخ��رت ف��ي هذا 

اجلانب مازالت هذه األمة تتأخر، ولقد اكتسحت 
أوروب��ا العالم كله عندما بدأت الثورة الصناعية، 
وهكذا بالواليات املتحدة ومازالت الصناعة تتطور 
لديهم وتكون هي القاعدة األساسية القتصادياتهم 
وعليها تعتمد جميع القطاعات األخرى عليها مثل 
قطاع النقل واملواصالت، وقطاع اخلدمات، وقطاع 
العقارات وغيرها، وبلغ الناجت الصناعي عام 2009 
لالحتاد األوروبي 4.144 تريليونات دوالر، وفي 
الواليات املتح��دة 3.122 تريليونات دوالر، وفي 
الصني 2.297 تريليون دوالر، وفي اليابان 1.109 
تريليون دوالر. فوج��ود قطاع صناعي متطور 
ومؤثر يس��مح بحدوث تغير كبي��ر في البنيان 
االجتماعي والثقافي والتنظيمي من خالل دوره 
في تغيير نظام القي��م والتقاليد االجتماعية إلى 
اإلنتاج واإلب��داع، بدال من ارتباطها بقيم الريف 
والزراعة والقبلية، فض��ال عن دوره في التغير 
املستمر في نظام التعليم ملواكبة التطورات العلمية 
والتقنية املستمرة باإلضافة إلى دوره في توسيع 
نطاق حتويل املجتمع املدني ورفع درجة مشاركة 
املواطنني في احلياة االجتماعية والسياسية ودوره 
في تغيير اإلطار التشريعي والقانوني وبخاصة 
قوانني االستثمار وقوانني العمل والتشريعات املالية 
والضريبية لتكون منسجمة مع التوسع املستمر 

في دور الصناعة في احلياة االقتصادية.

أهمية القطاع الصناعي

1 � تخفيض مساهمة قطاع النفط اخلام في 
الناجت احمللي والتش��غيلي واالس��تثمار وميزان 
املدفوعات احلكومية إذا ما مت رفع مساهمته في 

الناجت احمللي.
2 � تعزيز االس��تقالل االقتصادي وتقليص 
معدالت اس��تيراد السلع املصنعة بكافة أنواعها، 
وس��يمهد ذل��ك لتقلي��ص التبعي��ة التجاري��ة 

والتكنولوجية للدول الصناعية املتقدمة.
3 � وجود قطاع صناعي يتولى اإلنتاج األعظم 
من السلع االس��تهالكية والوسيطة واإلنتاجية، 
سيس��اعد على بناء األس��اس املادي لالقتصاد 
القوم��ي، من خالل تنمية باقي فروع وأنش��طة 

االقتصاد القومي.
4 � معدالت منو إنتاجي��ة العمل في القطاع 
الصناعي أس��رع من القطاعات األخرى، ويعود 
ذلك إلى قابلية استيعاب القسم األكبر من منجزات 
التقدم التقني، فضال عن وجود عمليات التدريب 
والتطوير املس��تمر للكوادر البشرية العاملة في 

ميدان اإلنتاج واإلدارة في هذا القطاع.
5 � القدرة على اس��تيعاب العمالة، لس��هولة 
حتريك العمالة املطلوبة من القطاعات ؟؟؟؟ إنتاجا 

ألكثرها إنتاجا وعليها الطلب.
6 � القدرة على حتفيز القطاعات األخرى في 

االقتصاد وربطها مع بعض.
7 � القدرة على زيادة التراكم الرأسمالي في 

االقتصاد بسبب إنتاجيته املرتفعة.

الصناعة في الكويت ما قبل النفط

كانت الصناعة في الكويت لها دورها األساسي 
في االقتصاد القدمي، وهي كالتالي:

1 � صناعة السفن.
2 � الغزل والنسيج واحلياكة.

3 � صناعة بيوت الشعر واخليام.
4 � صناعة البسط واحلصر.

5 � صناعة الشباك وأدوات الصيد.
6 � احلدادة.

7 � صناعة الذهب واألسلحة.
8 � الصناعات اجللدية.

وإن من أهم أسباب انقراض هذه الصناعات 
أن احلكومة بعد اكتشاف البترول وتدفق الثروة 
النفطية لم تعط االهتمام بتطوير هذه الصناعات 
وحتفيز األفراد على االستمرار فيها، باإلضافة إلى 
ان زيادة الدخل ومستوى املعيشة من الوظائف 
احلكومي��ة أديا إلى هجرة هذه الصناعات والتي 
كان ميك��ن لو مت االهتمام به��ا أن تكون قاعدة 

النطالق الصناعة في الكويت.

الصناعة في الكويت ما بعد عصر النفط:

في بحث قيم على االنترنت عن الصناعة في 
الكويت لمشاري الهولي، يقسم الصناعة في 

الكويت في هذه الفترة 
إلى األقسام التالية

1 � املرحلة األولى: 1950 
� 1961: االهتم��ام ببع��ض 
املهمة،  النفطية  الصناع��ات 
مثل املصافي وغيرها ولدعم 

صادرات البترول.
2 � املرحلة الثانية: 1962 � 
1968: بدأت احلكومة باالهتمام 
بهذا القطاع من خالل توفير 
الالزمة  الهياكل األساس��ية 

لتطوير الصناعة.
3 � املرحلة الثالثة: 1969 
�1983: اتسمت هذه املرحلة 

بالنمو الصناعي العفوي غير املخطط.
4 � املرحلة الرابعة: 2000 � 2010: اتسمت هذه 
املرحلة باملرحلة املؤسسية من خالل إنشاء الهيئة 
العامة للصناعة والتي املفترض ان توجهه القطاع 

الصناعي للعمل املؤسسي واالستراتيجي.

إحصائيات الصناعة في الكويت

1 � املناطق املخصصة للصناعات اخلفيفة:
أ � منطقة الشويخ الصناعية وتبلغ مساحتها 

7.637.000 متر مربع.
ب � منطقة صبحان، وتبلغ مساحتها 2.000.000 

متر مربع.
ج � منطقة اجلهراء الصناعية وتبلغ مساحتها 

926.000 متر مربع.
د � منطقة الفحيحيل الصناعية وتبلغ مساحتها 

256.000 متر مربع.
2 � املناطق املخصصة للصناعات الثقيلة:

أ � منطقة الشعيبة وتبلغ مساحتها 84.000.000 
متر مربع.

ب � منطقة غرب ميناء عبداهلل وتبلغ مساحتها 
41.200.000 متر مربع.

ج � منطقة ش��رق األحمدي وتبلغ مساحتها 
1.053.000 متر مربع.

3 � عدد املنشآت الصناعية في الكويت 5.439 
منش��أة وفق إحصائي��ات التخطيط لعام 2004، 
ووفق إحصائيات الهيئة العامة للصناعة، فهناك 
1046 منش��أة صناعي��ة، و3506 حرف بإجمالي 

4552 ترخيصا من الهيئة.
4 � تبلغ مساهمة الناجت اإلجمالي للصناعات 
التمويلي��ة 6.6%، وبلغ عام 2007، بإجمالي 752 

مليون دينار.
5 � بلغت الصادرات الصناعية غير النفطية 
427 ملي��ون دينار ع��ام 2004، وتأتي صادرات 
املنتجات الكيماوية والبتروكيماويات حوالي 328 
مليون دينار وتشكل نس��بة 76.8% من إجمالي 

الصادرات النفطية.
6 � حجم أرباح شركة إيكويت )بالشراكة مع 
الداو( منذ نش��أتها عام 1996 بلغت 4.4 مليارات 
دوالر، واألرب��اح عام 2009 بلغ��ت 514 ماليني، 
وفاقت أرباح الش��ركة منذ إنشائها رأس املال ب� 

6 أضعاف.
7 � قوة العمل الكويتية في النشاط الصناعي 
بلغ��ت 8485 كويتيا فقط، وما نس��بته 8.9% من 

إجمالي قوة العمل في هذا القطاع.

مشاكل الصناعة في الكويت

1 � عدم اإلميان بالصناعة هي أحد أهم املشاكل 
ووجود وهم أن الكويت ال تصلح للصناعة خلقته 
العمال��ة العربية بفكرها البيروقراطي وطموحها 
احملدود إبان إنش��اء الكوي��ت احلديثة أدى إلى 
إهمال ه��ذا القطاع بصورة كبي��رة بالرغم من 

توافر قواعد جناحه.
2 � الث��روة النفطي��ة وتوافر رأس املال أدى 
إل��ى إهمال اجلانب الصناعي، وعدم التفكير في 
إيجاد مصادر بديلة للبترول وغياب روح التحدي 

واإلجناز.
3 � غياب اإلستراتيجية، فبالرغم من ان الهيئة 
العامة للصناعة وضعت إستراتيجية 2000 � 2015 
للصناعة في الكويت إال أن هذه اإلس��تراتيجية 
كسابقتها من إستراتيجيات الدولة حبرا على ورق، 
وذلك بسبب استرخاص واضعي اإلستراتيجية 
واالستعانة مبكاتب استش��ارية دون املستوى، 
وبسبب غياب آليات التنفيذ وبسبب سوء اختيار 
القيادات لتنفيذ هذه اإلستراتيجيات، وال تخفى 
اإلستراتيجيات التي نفذت في القطاع الصناعي 
لدول مش��ابهة لنا وجنحت هذه اإلستراتيجيات 

أهمها ماليزيا.
4 � ع��دم وجود القياديني الصناعيني، وعدم 
الرغب��ة في صناعتهم وإعدادهم أدى إلى ضعف 

هذا القطاع.
5 � عدم اهتمام غرفة جتارة وصناعة الكويت 
بهذا القطاع واهتمامها بالوكاالت التجارية كقاعدة 
أساسية في االقتصاد، وانطالقها من مبدأ االحتكار 
كأساس للنجاح وليس املنافسة واإلبداع، وحرية 

التجارة والصناعة.
qualitykw60@hotmail.com

بقلم: د.وليد عبدالوهاب الحداد

زياد االبراهيم


