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 السلة االقتصادية

 قطاع الصناعة كبديل للدخل النفطي
  والستيعاب العمالة الكويتية (٢ - ٢)

  تطرقنا في املقالة السابقة 
إلى أهمية قطاع الصناعة ودوره 
التاريخي في دعم اقتصادات 
الدول، وأهميـــة الصناعة في 
وقتنا املعاصر، والصناعة في 
الكويت تاريخيا، ثم ما عوائق 
الصناعة ومشاكلها في الكويت، 
واليوم نكمل عوائق الصناعة، 
لـــك احللول وبعض  ونطرح 
األمثلة علـــى أهمية الصناعة 

في دول مشابهة لنا.
  ٧- عدم تطبيق القوانني: 
التالعب باملناطق الصناعية 
وحتويلها إلى محالت ومعارض 
جتارية استغالال ألسعار الدعم 
أديا إلى انهيار الصناعة، وما 

زالـــت املناطق الصناعية املخصصة تســـتغل 
التجارية  املـــاركات  كمعارض ومحالت ألرقى 
مثل مرســـيدس، ولكزس، تويوتا وغيرها من 
الوكاالت التي لديها القدرة على فتح أرقى احملالت 

في املناطق التجارية.
  ٨- ضعف البنية التحتية وعدم توافر القسائم، 
وسوء استغالل القسائم احلالية، وضعف الرقابة 

على التنفيذ.
  ٩- ضعـــف اإلدارة الصناعية وعدم القدرة 
على جذب الكوادر الوطنيـــة، واحتكار العمل 

الصناعي.
  ١٠- قلـــة الدراســـات واألبحـــاث فـــي هذا 

املجال.
  ١١- محاربة املشروعات الصغيرة وعدم وجود 
سياسة لدعمها بالرغم من وجود محفظة مبائة 

مليون دينار.
  التجربة السعودية في الصناعة:

   لقد أعطت اململكة العربية السعودية أولوية 
للصناعـــة كقطاع مهم فـــي اقتصادها وكبديل 
للثروة النفطيـــة، ولم يكن منو الصناعة فيها 
وليد الصدفة، وإمنا كان من خالل إستراتيجية 
وخطة ناجحة، وتهدف هذه اإلستراتيجية لتحويل 
السعودية من بلد مستورد إلى بلد منتج ومصدر 
للسلع واخلدمات، وتهدف هذه اإلستراتيجية 
إلى رفع الناجت الصناعـــي إلى ٢٠٪ من الناجت 
احمللي، وفق اســـتثمار ٩٥ مليار دوالر في هذا 
القطاع، وإنشاء ١٧ مدينة صناعية، وبلغت عدد 
املصانع املنتجة لغايـــة تاريخه ٤١٦٧ مصنعا 
منتجا، وعدد العاملني بلغ ٤٦٧ ألف عامل، وبلغ 
الناجت الصناعي احمللي قيمة ٣٠٦ مليارات ريال 
أي بقيمة ٢٤ مليار دينار، وتبلغ أرباح ســـابك 
والتي تصدر إلى ١٠٠ دولة في العالم ٦ مليارات 
بارتفاع ٢٦٪ لعام ٢٠١٠، وتبلغ حصة املشروعات 
الصغيرة واملتوسطة ٨٠٪ من حصة املشروعات 
الصناعية، ويقوم بخدمة القطاع الصناعي عدة 

هيئات ومؤسسات في السعودية وأهمها:
  > وزارة التجارة والصناعة 

  > هيئة املدن الصناعية
  > صندوق التنمية الصناعية السعودية

  > مركز تنمية الصادرات السعودية
   وهنا املؤسســـات احلكومية تخدم املثلث 
الصناعي املهم وهو: اإلستراتيجية – التمويل – 
التسويق والتنمية، فالتجربة السعودية تستحق 

اإلشادة واالستفادة منها.
  التجربة الماليزية في الصناعة:

   ماليزيـــا كانت تعتمد علـــى تصدير املواد 
األولية مثل: زيت النخيل، واملطاط، والبترول، 
وكانت كحال دول اخلليـــج تتأثر اقتصاداتها 
عندما ترتفع أســـعار هذه السلع باالنتعاش، 
وعندما تنخفض تتأثر بالكساد، ولكن ماليزيا 
بقيادة مهاتير محمد وضعت إستراتيجية بعيدة 
املدى لتجعل من ماليزيا دولة صناعية وتقوم 
بها قاعدة صناعيـــة تخلصها من هذا الوضع، 
فتم وضع إستراتيجية ٢٠٢٠، وجنحت ماليزيا 
في تطبيق هذه اإلستراتيجية وجنحت في عدة 

قطاعـــات اقتصادية اخرى، 
ولكـــن ما يهمنـــا هنا قطاع 
الصناعة الذي أوصل ماليزيا 
لتصبح ثالث أقوى اقتصاد 
في شرق آسيا مع ناجت قومي 
عام ٢٠٠٩ يصل إلى ٢٢٢ مليار 
دوالر أميركي، ويحتل قطاع 
الصناعـــة ٤٢٫٣٪ من الناجت 
القومي املاليزي، ويعمل ٣٦٪ 
من العمالة املاليزية في قطاع 
الصناعـــة، وتبلغ صادرات 
ماليزيا ١٥٦ مليار دينار، وبلغ 
الناجت الصناعي املاليزي ٦٧ 
مليار دوالر وعدد املشاريع 
التي أقرتهـــا هيئة الصناعة 
املاليزية عام ٢٠١٠، بلغت ٩١٠ 
مشاريع، بلغ عدد العاملني فيها ٩٧٫٣١٩ عامال، 
واستثمر فيها ١٥ مليار دوالر، ٥ مليارات استثمار 
محلي، و٩ مليارات استثمار أجنبي، والتجربة 
املاليزية ليست بعيدة عنا في الكويت، فهي دولة 
إسالمية حتمل نفس ثقافتنا وأيضا كانت تعتمد 
على املواد األولية، ولكن بالتخطيط االستراتيجي 
واإلصرار والقناعة والتحدي واإلبداع استطاعت 
ماليزيـــا أن تصل إلى مصاف الدول الصناعية 

املتقدمة، وهذا ما نريده في الكويت.
  مقومات الصناعة في الكويت:

   الكويت لديها عدة مقومات ذهبية وتاريخية 
إلقامة قاعدة صناعية فيها، وهي كالتالي: 

  ١- املوقع اجلغرافي:
  املوقـــع اجلغرافي في الكويت أكثر من رائع 
فهي تتوسط آســـيا والعالم العربي، والطريق 
إلى أوروبا، وسابقا كانت الكويت تستغل هذا 
املوقع اجلغرافي في جتارة االستيراد والتصدير، 
واليوم نستطيع أن نستغل هذا املوقع اجلغرافي 
القريب من األسواق اآلسيوية من خالل إيران، 
والدول العربية واألوروبية من خالل العراق، 
باإلضافة إلى الدول اخلليجية، فاملوقع يؤهلنا 
لعمـــل مناطق حرة تصدر منتجاتنا وخدماتنا 

إلى دول العالم.
  ٢- توافر املواد األولية:

  تتوافـــر للكويت مادة أولية تتمناها كل دول 
العالم وهي النفط والغاز، وجدير بالذكر أن هاتني 
املادتني يدخل فيها أكثر من ٣٠٠٠ – ٣٠ألف صناعة، 
وتصل احتياطيات الكويت النفطية إلى أكثر من 
١٠٠ مليار برميل، وجدير بالذكر أن برميل النفط 
بعد تصنيعه يصل سعره إلى ٤٥٠ دوالر، فتصور 
لو بعنا نفطنا بهذا السعر كم نحقق من أرباح، 
وأيضا املنتجات البتروكيماوية تصل أسعارها 

إلى أضعاف أسعار البترول. 
  ٣- رأس املال:

  يتعذر على كثير من دول العالم إقامة قاعدة 
صناعية القتصادها بســـبب غيـــاب رأس املال، 
وفي الكويت وبفضل اهللا سبحانه وتعالى لدينا 
فوائـــض مالية من تصدير النفط، وبهذا يتوافر 
العنصر األساســـي إلقامـــة الصناعة، والكويت 
تعتبر أكبر مصدر لألموال في العالم، ويكفي أن 
نعلم أن الكويت صدرت خالل اخلمس السنوات 
املاضية ٣٢ مليار دوالر، ويكفي اآلن احتياطياتنا 
موجودة في شـــتى أنحاء العالم، وما يأتي من 
فوائـــض يجب أن يوظف في االقتصاد الكويتي 

ومنها الصناعة.
  ٤- التكنولوجيا تغني عن القوى البشرية:

  أصبحت التكنولوجيا حتل محل القوى البشرية 
الكبيرة، وبهذا نلغي هذا العامل من حسبتنا في 
الصناعة، فعصر التكنولوجيا أصبح يتيح للدول 
الصغيرة أن يكون لها وضع في السوق الصناعي، 
فعلى ســـبيل املثال دولة صغيـــرة مثل فنلندا، 
تصنع نوكيا ولها ٤٠٪ من سوق االتصاالت في 
العالم، وهنا نستطيع استخدام التكنولوجيا في 
بناء صناعات متقدمة تقوي اقتصادنا وتعطينا 

دخال آخر.
  qualitykw٦٠@hotmail.com  

 بقلم: د. وليد الحداد

 طفرة كبيرة حققتها الخدمة وتوجه للتوسع فيها

 «بيتك»: زيادة ٢٠٠٪ في مبالغ السحب من سيارات 
«موبي بيتك» و ٤٠٠٪ في اإليداعات خالل ٢٠١٠

 «المدير الكويتي» تسّلم إلى «األشغال» المبنى الجديد
   للنادي الكويتي الرياضي للصم قبل الموعد التعاقدي

 قـــال املديـــر العام لشـــركة 
املدير الكويتي إلدارة املشـــاريع 
العقارية م. ابراهيم الصقعبي إن 
جناح الشركة في إنشاء وتنفيذ 
مشروع النادي الكويتي الرياضي 
للصم مبنطقة الصليبخات وفق 
أفضل وأرقى املقاييس واملعايير 
العامليـــة املســـتخدمة في مثل 
التي تقدم خدمات  هذه املنشآت 
لشـــريحة ذات خصوصية، في 
وقت قياســـي وبتكلفة إجمالية 
تبلغ ٥٫٦٢٨ ماليني دينار، يؤكد 
قدرة الشركة على تنفيذ مشاريع 
مهمة وإمكانياتها العالية من حيث 
التنفيذ في الوقت وباملواصفات 
املطلوبة بكل حرفيـــة والتزام، 
مؤكدا فـــي ذلك على اســـتعداد 
الشـــركة للمســـاهمة في تنفيذ 
مشاريع خطة التنمية في مجال 
عملها املتعلق بالتطوير العقاري 
خاصة أن شركة املدير الكويتي 
إلدارة املشاريع العقارية ترتبط 
مبنظومة من ٦ شـــركات تابعة 
تساند عملها في املجاالت املختلفة، 
باإلضافة إلى ارتباطها بتحالفات 
واتفاقيات تعاون مع شـــركات 
عامليـــة كبرى يتيح لها االنفتاح 
التطـــورات املعمارية  على آخر 
وأســـاليب البناء والتشـــــييد، 
كمـــا أن الشـــركة مصنفــــة في 
الـــــــفئة «أ» ممتاز لدى اجلهات 

احلكومية.
  وأضاف الصقعبي خالل حفل 
تسليم املبنى إلى وزارة األشغال 
العامة بحضور وزير األشـــغال 
الدولة لشـــؤون  العامة ووزير 
البلدية د. فاضل صفر، والوكيل 
والوكالء املساعدين في الوزارة، 
إلى انه مت توقيع عقد املشـــروع 
فـــي يونيـــو ٢٠٠٨، ومت االجناز 
بشكل كامل قبل املوعد التعاقدي 

بشهر ونصف، ويقع النادي على 
مساحة إجمالية ٣٦ ألف متر مربع، 
مقام عليها عدد من املباني على 
مســـاحة ١٤٫٢٨٥ ألف متر مربع، 
وهي عبارة عن ٥ مبان متمثلة في 
مبنى رئيسي مكون من ٣ أدوار، 
ومبنى رياضي ومبنى جتاري، 
وإســـتاد يتضمن قاعة استقبال 
لكبار الزوار، ومدرج يتسع لـ ١٠٠٠ 
متفرج، مقدما الشكر ملعالي وزير 
األشغال العامة د. فاضل صفر على 
حضوره وتشريفه هذا االحتفال، 
كما قدم الشكر جلميع احلضور، 
وجميع اجلهات التي تعاونت في 
اجناز هذا الصرح املعماري الذي 

تفخر به الكويت. 
  وأوضح الصقعبي أن الشركة 
إمكانياتها حتى  وضعت كافـــة 
يخرج املشروع في أفضل صورة 
ممكنة، معتبرا أن عمل الشركة في 
هذا املشروع يعزز حرصها على 
تنفيذ مشاريع ربحية وذات أهداف 
تنمويـــة واجتماعية، بالنظر ملا 
ميثله النادي من أهمية لشريحة 
التـــي حتظـــى باهتمام  الصم، 
وتقدير من فئات املجتمع املختلفة 
وعناية الدولة، مشيرا إلى أن كافة 
احتياجات رواد النادي االجتماعية 
والرياضية واخلدمية متوافرة، 
حيث يحتـــوى املبنى على قاعة 
متعـــددة األغـــراض وديوانية 
ومصلى وكافيتريا وقاعة العاب، 
التدريب  إلى قاعـــات  باإلضافة 
واحلرف اليدوية والغرف الصيفية 
الرئيســـية للمشروع  واملكاتب 
واملصممة خلدمـــة رواد النادي 

ومكاتب اإلدارة.
انه    وشـــدد الصقعبي، على 
مت االهتمام باألنشطة الرياضية 
بشـــكل كبير، واستغالل أفضل 
املساحات ويتضح ذلك في مبنى 

الذي  الرياضية  مجمع األنشطة 
يتكـــون من طابقني رئيســـيني، 
ويضم مســـبحا أوملبيا وصالة 
ألعاب متعددة األغراض وملعبي 
اسكواش وقاعتي العاب ومتارين، 
باإلضافـــة إلى ملعـــب كرة قدم 
ومضمـــار العـــاب قوى بســـت 
حـــارات ومدرجـــا للمتفرجني، 
مشيرا الى ان األنظمة املستخدمة 
فـــي عمليات التكييـــف واألمن 
والصيانة ومكافحـــة احلرائق 
ومعايير السالمة، متت جميعها 
وفق املعايير العاملية واخر ما مت 
تطبيقه في املشاريع املماثلة في 

الدول املتقدمة.  

 قال مدير وحدة البيع املباشر 
في بيت التمويل الكويتي (بيتك) 
نضال أحمد أمني، ان خدمة سيارات 
موبي بيتـــك املتنقلـــة، اخلدمة 
التي  التقليدية  املصرفية غيـــر 
يقدمها البنك، حققت طفرة كبيرة 
خالل العام ٢٠١٠ انعكســـت على 
حجم استفادة واستخدام مختلف 
شرائح عمالء البنك وغيرهم من 
جميع عملياتها التي تشمل السحب 
واإليداع والشـــيكات، حيث زاد 
إجمالي املبالغ التي ســـحبت من 
خالل هذه األجهزة بنسبة فاقت 
٢٠٠٪ في العام ٢٠١٠ مقارنة بالعام 

السابق. 
  وأضـــاف أمني فـــي تصريح 
صحافي قائال: شهد إجمالي املبالغ 
املودعة زيـــادة ملحوظة لتبلغ 
نســـبة أكثر من ٤٠٠٪ في العام 

٢٠١٠ مقارنة بالعام املاضي.
أمـــني: ارتفعت مبالغ    وتابع 
الســـحب من بنـــوك أخرى عبر 
سيارات موبي بيتك املتنقلة بنسبة 
زادت على ٤٠٪، حيث ميكن لغير 
عمالء البنك االستفادة من اخلدمة 

عبر شبكة «كي نت».

  وكان «بيتك» قد دشن خدمة 
«بيتك املتنقـــل» من خالل ثالث 
ســـيارات تقدم خدمات مصرفية 
أساسية، تتواجد دائما في األماكن 
احليويـــة بالقرب مـــن العمالء، 
الســـيما تلك التي لم تتوافر لها 
بعد البنية التحتية لتركيب أجهزة 

للصرف اآللي.
  الى ذلك أشار أمني الى أن هذه 
الزيادة املطردة في حجم االستفادة 
من هـــذه اخلدمات يعكس حجم 

تقبل العمالء، والقيم املضافة التي 
قدمتها اخلدمة للسوق السيما أننا 
نحرص على تواجد هذه السيارات، 
املجهزة واملراقبة أمنيا من خالل 
أماكن  فـــي  األقمـــار الصناعية، 

وأوقات مختارة بدقة.
  ولفت أمـــني الى أنه في ضوء 
هذا االقبال القياسي، هناك دراسة 
ملضاعفة عدد سيارات موبي بيتك 
لتصل الى ٦ سيارات على األقل 
خالل العام احلالي، لتوسيع شرائح 

املستفيدين والرقعة اجلغرافية 
لتواجدها .

  وأشار الى أنه في الوقت الذي 
تعد فيه خدمة سيارات موبي بيتك 
املتنقلة جزءا من شـــبكة أجهزة 
الســـحب اآللي اخلارجية، شهد 
إجمالي املبالغ التي سحبت من خالل 
ماكينات السحب اآللي اخلارجية 
التابعة لـ«بيتك» والتي تنتشر في 
املناطق احليوية كاألسواق ومراكز 
التســـوق واجلمعيات والفنادق 

واملستشفيات، زيادة أيضا خالل 
العام ٢٠١٠ بلغت نســـبتها ٧٦٪ 
مقارنة بحجم املبالغ التي سحبت 
خالل العام السابق، وزيادة بلغت 
نسبتها ٩٨٪ مقارنة بعدد العمليات 
التي متت في العام الســـابق، في 
الوقت الذي يخطط فيه «بيتك» 
كذلك للتوســـع في عدد األجهزة 

اخلارجية لعام ٢٠١١.
  ومن بني أجهزة الصرف اآللي 
اخلارجية، ميتلك «بيتك» جهازا 
لسحب العمالت ملحقا مبستشفى 
السالم يتيح للعمالء ثالث عمالت 
الدوالر األميركـــي واليورو  هي 
والدرهـــم اإلماراتـــي إضافة الى 
الدينار الكويتي، لقيت هذه اخلدمة 
التي دشنت في مارس ٢٠١٠ أيضا 

استحسانا من قبل العمالء.
النمو    وأكد أمني أن مؤشرات 
تلك تؤكـــد على جناح فلســـفة 
«بيتك» الهادفة الى جتاوز النطاق 
التقليدي لصناعة الصيرفة القائمة 
على أن الفرع هو مركز اخلدمة، 
التوظيف األمثـــل للتقنية  عبر 
احلديثة وتطويعها خلدمة العمالء 

والوصول إليهم أينما كانوا. 
 

 سيارة موبي بيتك نضال أمني 

  د.فاضل صفر وم.إبراهيم الصقعبي وجانب من احلضور

 انطالق مؤتمر «الوثائق واألرشفة إلكترونيًا» في ٤ أبريل
 أعلن رئيــــس اللجنة املنظمة 
ملؤمتر ومعــــرض الكويت إلدارة 
الوثائق واألرشــــفة االلكترونية 
منيف العنزي ان املعرض سيقام 
خالل الفترة من ٤-٥ ابريل املقبل 
وذلك حتت رعاية وبحضور وزير 
املواصالت وزير الدولة لشــــؤون 
مجلس األمة د. محمد البصيري.

  وحــــول املفهوم العــــام إلدارة 
الوثائق واألرشــــفة االلكترونية، 
قال العنزي في تصريح صحافي 
ان العالم قفز قفزات كبيرة وفي 
تطور مستمر في استخدام التقنيات 
التكنولوجيــــة إلدارة وأرشــــفة 
الوثائــــق، كما ســــاهمت األجهزة 
والبرامــــج احلديثة في تســــهيل 

اليومي للموظف  العمل  وتسيير 
دون احلاجــــة الســــتخدام الورق 
والذي يتطلب أرشــــفته وحفظه 
جهدا وحيزا كبيرين. خاصة في 
تلك الوثائق التي ينبغي حفظها 
لسنوات طويلة لعدم الرجوع إليها 
بصورة دائمة، ويقصد كذلك بعملية 
حفــــظ الوثائق وأرشــــفتها أنها: 

«عملية ترتيب وتخزين الوثائق 
واملســــتندات واألوراق بطريقــــة 
تضمن سالمتها وسرعة الوصول 
إليها بسهولة عند احلاجة إليها. 

التقنيات    واضــــاف أن هــــذه 
احلديثة في علم أرشــــفة وحفظ 
وإدارة الوثائق ساهمت أيضا في 
سرعة التواصل بني مختلف إدارات 
الدولة أو بني األقسام املختلفة في 
املؤسسة الواحدة بكل أمان وسهولة 
وبسرعة فائقة متواكبة مع عصر 
السرعة في نقل املعلومة واحلصول 

عليها.
  وعن محــــاور املؤمتر، اوضح 
العنزي انه سيشــــارك في تقدمي 
محاضــــرات ومناقشــــات املؤمتر 
نخبة مــــن االكادمييني واخلبراء 
املتميزين من اجلامعات والشركات 
الرائدة ودور اخلبرة العاملية، إلى 
جانب مشاركة عدد من املسؤولني 
في اجلهات احلكومية، وتشــــمل 
احملاور الرئيسية للمؤمتر: حفظ 
الوثائق إلكترونيا وإدارة السجالت 
واألرشفة اإللكترونية ونظم سير 
العمل وإدارة احملتوى والبوابات 
اإللكترونية وإدارة املعرفة ونظم 

التخزين.  
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