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عاهد العيسى 

مارتن واربيرتون وخالد رافي بعد توقيع االتفاقية 

السواعي وكاظم بعد توقيع االتفاقية

»إنفينيتي« تقدم سيارة تجريبية بمفهوم جديد
 في معرض جنيڤ للسيارات 2011

»بيتك«: حمالت تسويقية بالتعاون مع مجموعة 
من كبار وكالء السيارات في السوق المحلي

قال مدير إدارة السيارات في 
بيت التمويل الكويتي )بيتك( 
انه تزامنا مع  عاهد العيسى، 
احتف����االت الكوي����ت باألعياد 
الوطنية، أطلقت إدارة السيارات 
العديد من احلمالت التسويقية 
بالتعاون مع مجموعة من كبار 
وكالء الس����يارات في السوق 
احمللي وهم: شركة عبدالرحمن 
البشر وزيد الكاظمي، وشركة 
املط����وع والقاضي، وش����ركة 
محمد صالح ورضا يوس����ف 
بهبهاني، وش����ركة مجموعة 
الوكاالت الوطنية، باالضافة إلى 
العربية للسيارات،  املجموعة 
وذلك في إطار حرص »بيتك« 
على خدمة عمالئه ومشاركته 
الفاعلة في مختلف املناسبات 

املعارض« بالشويخ، وذلك حتى 
يتمكن زائر املعرض من االطالع 
على م����ا تعرضه 18 وكالة من 
سيارات جديدة وحتى يتمكن 

االجتماعية والوطنية.
وأوضح العيسى في تصريح 
صحاف����ي أن »هن����اك تعاونا 
مكثفا بني بيتك ومجموعة من 
الوكاالت في تقدمي العديد من 
االمتيازات لعمالء »بيتك« في 
هذه املناسبات الوطنية، وهي 
احل����دث األب����رز حاليا، حيث 
يقدم البنك خصومات لعمالئه 
فضال عن عروض مميزة أخرى 

متنوعة من الوكالء.
 وأكد أن »بيتك« يحرص على 
توفير أفضل الوسائل خلدمة 
العميل وراحته حيث يتواجد 
وبشكل دائم ممثل عن كل وكالة 
مش����اركة في عرض سياراتها 
اجلديدة ف����ي معرض »بيتك« 
التجاري املعروف ب�»معرض« 

من اختيار األنسب، كما يتواجد 
ممثل����ون عن البن����ك في كافة 
معارض وكالء السيارات ليكون 
أقرب إلى العمالء ويتمكن من 
خدمتهم بشكل أفضل، باإلضافة 
الى وجود قسم خاص الستقبال 
واجناز معامالت السيدات في 
إطار من اخلصوصية لضمان 

رضاهم عن البنك.
إلى أن  العيس����ى  وأش����ار 
»بيتك« يرتبط بعالقات تعاون 
التجارية  الوكاالت  وثيقة مع 
متتد أغلبها لنحو ثالثة عقود، 
كما تتسم تلك العالقات بالتكامل 
والعمل خلدمة السوق احمللي 
واملس����تفيدين، مؤكدا في هذا 
الصدد على أن »بيتك« يحتل 
مرك����ز الص����دارة حالي����ا في 

السيارات  سوق متويل شراء 
عبر توفير العديد من احللول 
الت����ي تتوافق مع  التمويلية 
أحكام الش����ريعة اإلس����المية 
الغراء، ومن هذا املنطلق بات 
اخليار األول للراغبني في شراء 
أو استئجار سيارة جديدة أو 

مستعملة.
وأعرب ع����ن تقديره للثقة 
التي يوليها وكالء الس����يارات 
في السوق احمللي ل� »بيتك«، 
الفتا إلى أن البنك يقدر الدور 
الذي يقوم ب����ه هؤالء الوكالء 
في خدمة س����وق الس����يارات 
والنهوض به الس����يما خالل 
الظ����روف االقتصادي����ة غير 
املواتية، كما نعمل من جانبنا 

على تعزيز هذه الشراكة.

التجارية  العالمة  أكدت »إنفينيتي« 
اليابانية للسيارات الفاخرة ذات االداء 
أنها ستقدم س����يارة جتريبية  العالي، 
متثل مفهوما جديدا وملهما للس����يارات 
في معرض جنيڤ الدولي للس����يارات 
املرتقب في سويس����را في متام الساعة 
12:15 بتوقيت وس����ط أوروبا في االول 

من مارس املقبل.
وبفضل السيارة ذات املفهوم اجلديد، 
إنفينيتي درب����ا جديدا نحو  ستش����ق 
مستقبل جديد، وهذا يؤكد ما قاله نائب 

اول رئيس شركة إنفينيتي آندي بالمير، 
الذي علق على افتتاح مركز إنفينيتي في 
البريطانية لندن  بيكاديللي بالعاصمة 
خالل سبتمبر عام 2010: »تقوم إنفينيتي 
حاليا باختبار أفكار ومفاهيم لس����يارة 
فاخ����رة االداء تصنف فيما نطلق عليه 
 ،)G Line( أو )G( اسم مجموعة سيارات
وكما هو حال اي س����يارة حتمل عالمة 
إنفينيتي، ستكون هذه السيارة مختلفة 
متاما عن اي منافس حالي مطروح في 

االسواق«.

تشق بها دربًا جديدًا نحو مستقبل جديد

بمناسبة احتفاالت الكويت بأعيادها الوطنية

»جاب كورب« توقع اتفاقًا مع »بيتك ـ البحرين«
أعلنت شركة جاب كورب عن 
توقيع اتفاقية مع بيت التمويل 
الكويتي � البحرين، املزود الرائد 
للخدمات املصرفية االستثمارية 
والتجارية االسالمية، وذلك من 
أجل تقدمي خدمات االدارة ومعاجلة 
املطالبات للضمان املمتد كطرف 

ثالث في الشرق االوسط.
ومبوجب االتفاقية، فان عقود 
الضمان املمتد على املركبات التي 
ميولها بيت التمويل الكويتي � 
البحرين ستقدم ملدة 5 سنوات 
من جاب كورب وستغطي جميع 
االجزاء امليكانيكية والكهربائية 
الفعلية  القيم���ة  مم���ا يع���زز 

للمركبة.
وتعليقا على االتفاقية، قال 
املدير الع���ام للمجموعة ونائب 
رئيس مجلس االدارة لدى جاب 
كورب، مارتن واربيرتون: »بهدف 
تعزيز تواجدنا املتزايد في الشرق 
االوسط، يسرنا االعالن عن عقد 
اتفاقية مع بيت التمويل الكويتي 

احتياجاتهم متاشيا مع متطلبات 
السوق. ومن خالل هذه االتفاقية 
فاننا نؤكد التزامنا بتقدمي أفضل 

اخلدمات«.
وم����ن جانب����ه، ق����ال املدير 

االدارة كطرف  البحرين حول   �
ثالث والتعامل م���ع املطالبات، 
وتهدف ج���اب كورب الى تقدمي 
ال���ى عمالئها،  أفضل اخلدمات 
مما يع���زز التزامنا جتاه تلبية 

التنفيذي ورئي����س املجموعة 
املصرفي����ة لدى بي����ت التمويل 
البحرين خالد رافي   � الكويتي 
معلقا على االتفاقي����ة: »لطاملا 
سعينا الى تقدمي املنتجات الفريدة 

واخلدمات املتميزة الى عمالئنا، 
وتأتي ه����ذه االتفاقية مع جاب 
كورب لتشكل جزءا من جهودنا 
العاملية  للتعاون مع الشركات 
ملصلحة عمالئنا. وتتمتع جاب 
كورب بفهم عميق وشامل للسوق 
االقليمي، ويسعدنا االعالن عن 

هذا التعاون املتميز معها«. 
يش����ار الى أن جاب كورب، 
الرائدة عامليا في تقدمي منتجات 
الضم����ان املمتد، تقدم مجموعة 
من اخلدمات واملنتجات في كل 
من أس����واقها ف����ي دول مجلس 
التع����اون اخلليج����ي وجنوب 
شرق آسيا واالميركتني، ويعتبر 
الضمان املمتد الذي تقدمه جاب 
كورب نسخة من الضمانة التي 
توفرها اجلهة املصنعة، حيث 
تغطي جميع االجزاء امليكانيكية 
والكهربائي����ة ف����ي الوقت الذي 
حتتاجه فيه عل����ى االغلب، أي 
بعد انتهاء الضمانة االصلية من 

اجلهة املصنعة.

»صناعات التبريد« توّقع عقدًا لتصنيع وتوريد 
مكائن تكييف لمطار بغداد الدولي

النفط الكويتي عند 96.17 دوالرًا للبرميل أعلنت ش���ركة صناعات التبريد عن توقيع 
عقد تصنيع وتوري���د أجهزة ومعدات التكييف 
ملشروع إعادة تأهيل مباني مطار بغداد الدولي 
بقيمة إجمالية مليوني دوالر، وذلك في خطوة 
تؤكد فيها الشركة على جودة منتجاتها العاملية 

وخدمتها املتميزة.
وقام بتوقيع العقد في فندق فيرمونت دبي 
ممثال عن شركة الصناعات املدير اإلقليمي طارق 
السواعي، ورئيس مجلس اإلدارة لشركة سوير 
للتجارة العام���ة واملقاوالت جواد كاظم، بحيث 

تقوم الش���ركة بتصنيع وتوري���د مكائن تبريد 
»ماركة كولك���س« بطاقة تبريدية تصل الى 55 

طن تبريد لوحدة التكييف املدمجة.
وأوضح السواعي في تصريح صحافي بالقول: 
»هذه االتفاقية تندرج حتت خطة الشركة لتوسيع 
قاعدة عمالئها إقليميا وتعزيز نطاق أعمالها في 
دول املنطقة ماضية قدما بخططها التوس���عية 
في طرح صناعات ومنتجات ذات جودة عاملية 
متماشية مع طبيعة املنطقة عبر الكفاءات املتميزة 

في إدارتي التصميم والبحث والتطوير«.

قالت مؤسسة البترول الكويتية امس ان سعر 
برميل النفط الكويتي انخفض 6 سنتات في تداوالت 
أول من أمس ليبلغ مستوى 96.17 دوالرا للبرميل 
مقارنة بنحو 96.23 دوالرا للبرميل في تداوالت 

امس األول.

واعتبرت منظمة »أوپيك« ان االرتفاع األخير 
في أسعار النفط كان ألسباب جيوسياسية غير 
متعلقة بالعرض والطلب، السيما ان انتاج منظمة 
»أوپيك« شهد زيادة خالل شهر يناير املاضي، اضافة 

الى املخزونات النفطية في الدول املتقدمة.

السلة االقتصادية

عوامل نجاح الصناعة في الكويت
استعرضنا في املقالني 
السابقني أهمية الصناعة في 
االقتصادات املعاصرة، كما 
استعرضنا بعض التجارب 
الناجحة لدول مشابهة لنا 
في القيم والثقافة واالعتماد 
على بيع املواد األولية في 
االقتصاد وكيف استطاعت 
أن تبني اقتصادا صناعيا 
الناجت احمللي  أساسيا في 
القومي وليكون رديفا لدخل 
املواد األولية، ثم استعرضنا 
الكويت وما  الصناعة في 
عوائقها وما عوامل النجاح 

املتواف��رة، واليوم نس��تعرض عوامل جناح 
الصناعة وكيف ميكن أن تكون رديفا للدخل 

النفطي والستيعاب العمالة الكويتية:
1 - القناعة بقدرة الكويت على بناء قاعدة 
صناعية، واس��تغالل ما حباها اهلل من مواد 
أولية رخيصة، وموقع جغرافي، ورؤوس أموال 
متوافرة، وأيضا القناعة بأهمية وجود رافد 
للدخل النفط��ي يعطينا بديل دخل ومصدرا 

لتوظيف العمالة الكويتية.
2 - البناء االستراتيجي، فالدول املعاصرة 
التي جنحت في بناء قاعدة صناعية ناجحة، 
كما بين��ا في الس��عودية وماليزيا، كان ذلك 
وفق تخطيط استراتيجي بعيد املدى، فنحن 
بحاجة إلى إستراتيجية بعيدة املدى، توضع من 
جهات متخصصة وينفق عليها، وتقر بقانون 
ويش��رف على تنفيذها ويتحمل مسؤوليتها 
مجلس الوزراء، ويحاسب عليها من قبل مجلس 
األمة، تهدف هذه اإلستراتيجية إلى بناء قاعدة 
صناعية توف��ر مصادر بديلة للدخل القومي 
وقاعدة لتوظيف العمالة الوطنية، باإلضافة إلى 
البناء املؤسسي الفاعل للمؤسسات احلكومية 

التي تعتني بالصناعة في الكويت.
3 - القض��اء على االحت��كار، من األهمية 
مبكان القضاء عل��ى االحتكار في االقتصاد 
الكويتي وتطبيق قانون املنافس��ة والسماح 
للشركات األجنبية باالس��تثمار احلر ورفع 
يد غرفة التجارة والصناعة عن الصناعة في 
الكويت وإتاحة املجال أيضا للكفالة للخبرات 
الفنية والصناعية األجنبي��ة من قبل وزارة 

العمل في الكويت.
4 - االهتم��ام باملش��روعات الصغي��رة 
واملتوسطة، وكما اوضحنا أن 80% من الصناعات 
السعودية هي صناعات صغيرة ومتوسطة، 
فالطريق إل��ى البناء الصناعي في الكويت ال 
يك��ون إال من خالل االهتمام باملش��روعات 
الصغيرة واملتوسطة كبقية دول العالم لتكون 
القاعدة الصناعية لن��ا، ويكفي أن تعرف أن 
مشروعات مثل ميكروسوفت وأبل وجوجل 
بدأت كمشروعات صغيرة، وهذا إن شاء اهلل 
منطلق للشباب الكويتي متى ما مت دعمه في 

هذا املجال وتشجيع املبادرات واالبتكار.
5 - توفير التمويل امليسر: لألسف توجد 
لدينا جهة واحدة للتمويل الصناعي امليس��ر 
وه��و البن��ك الصناعي الذي تس��يطر عليه 
البيروقراطي��ة واالحتكار وعدم القدرة على 
مواكب��ة التطورات احلديث��ة، والبد من فتح 
املجال للتمويل الصناعي جلميع البنوك وبدعم 
من البنك املركزي، وفتح أيضا املجال لقنوات 

جديدة من التمويل الصناعي في الكويت.
6 - االستقاللية والقضاء على البيروقراطية: 
م��ن األهمية مب��كان القضاء عل��ى الروتني 
والبيروقراطية، ممثلة بهيئة الصناعة وغيرها، 
وإعطاء مزيد من االستقاللية للمناطق الصناعية 
في إثراء املشاريع الصناعية وفتح املجال إلنشاء 
عدة جهات تدعم الصناعة كما في السعودية 

وفي ماليزيا وغيرها.
7 - االهتمام بالتس��ويق: من أهم عوائق 
التقدم الصناعي في الكويت هو عدم القدرة 
على التسويق، ولذا يجب االهتمام به من قبل 
الدولة من خالل إنشاء مركز تنمية الصادرات 
يكون دوره توفير احلوافز للتصدير الصناعي، 
وإضافة املعارض الدولية، وتوفير اإلحصائيات 
والدراسات وغيرها من اإلمكانيات، باإلضافة 
إلى تشجيع الدول إلنشاء عدد من الشركات 
التس��ويقية احمللية املس��اهمة لدعم تسويق 

املنتجات الصناعية.

8 - إعط��اء األولوي��ة 
الكيماوي��ة  للصناع��ات 
والبتروكيماوي��ة، فف��ي 
الصناعي  للبنك  دراس��ة 
حول أهمية هذه الصناعة، 

نذكر منها التالي:
� تعتمد على مادة أولية 
محلية ه��ي النفط والغاز 

الطبيعي.
� صناعة وسيطة إنتاجية 
اإلنتاجية  ترتبط مراحلها 

السابقة والالحقة.
� تتمتع بقدرة تنافسية 
عالية تتمث��ل في قدرتها 
التصديرية لقربها من األس��واق اآلس��يوية، 

وللشراكة األجنبية في االستثمار.
� تعتبر مجاال واس��عا لنقل واس��تيعاب 

التكنولوجيا احلديثة.
� تعتبر وسيلة فعالة لتنويع القاعدة النفطية 

وتوسيعها.
9 - االهتمام بالدراسات والبحوث: بقدر 
ما تنفق على الدراس��ات والبحوث، بقدر ما 
تستطيع أن تبني قاعدة صناعية فاعلة، وهلل 
احلمد لدينا مؤسس��ة الكويت للتقدم العلمي 
لديها فوائض مالية، وميكن هنا متويل مجموعة 
كبيرة من الدراس��ات في هذا املجال، وأيضا 
تشجيع الباحثني احملليني على الدراسة والبحث 
في هذا املجال وتشجيع العلماء على اإلبداع 

وتسجيل براءات االختراع.
10 – الصناعة: يجب أن توجه نحو توظيف 
العمالة احمللية، ونحو بناء دخل مليزانية الدولة، 
فالوضع للقطاع الصناعي احلالي ال يعطي أي 
أولوية للعمالة الوطنية حيث تبلغ قوة العمل 
الكويتية في هذا القطاع 8.9%، وهذه نسبة ال 
تشجع، فاملفروض من املؤسسات احلكومية أال 
ترخص أي منشأة صناعية ما لم تكن القوى 
الوطنية متثل على األقل 25% منها، فلذا ترخيص 
ودعم املنشآت الصناعية مرتبط بقدرتها على 
توظيف العمالة الكويتية، ومرتبط أيضا بالقيمة 
املضافة لالقتصاد الوطني وأيضا مبا تقدمه 
من العالقة التبادلية مع املجتمع من ضرائب 

وتبرعات وغيرها.
11 - القدرة على جذب الشركات واملصانع 
العاملية:، كلما وضعنا قوانني وإجراءات حتفز 
على جذب رأس املال األجنبي جنحت الصناعة 
ألن التكنولوجيا تظل موجودة في الغرب وليس 
لدينا، ش��ركة أنتل أقامت أحد مصانعها في 
إحدى دول أميركا اجلنوبية، فأصبح اقتصاد 
هذه الدول��ة قائما على ه��ذا املصنع الكبير 
ولدرجة أن الدوالر أصبح العملة الرس��مية 
لهذه الدولة... وفي الكويت عقدنا مع شركة 
الداو وعمل ش��ركة إيكويت أعطانا أرباحا 4 
مليارات دوالر، وعمالة كويتية بنسبة %55، 
ومليار دينار سنويا مساهمة في االقتصاد 
الوطني، فلنتصور أقمنا عدة ش��ركات في 
الصناعات البتروكيماوية مع شركة مثل الداو 
فلنقل عشر شركات، معناها مساهمة بأكثر 
من 10 مليارات دينار س��نويا باإلضافة إلى 
50% منها تصدي��ر وتوظيف أكثر من 7000 
كويتي، وقس على هذا في الصناعات األخرى 
مثل املصاف��ي والغاز الطبيعي باإلضافة إلى 
القدرة على جذب ش��ركة التكنولوجيا مثل 
أنتل، وميكروسوفت، وأبل.... إلقامة مصانع 

أو مراكز رئيسية في الكويت.
12 - توافر البنية التحتية لبناء قطاع صناعي 
ناجح: الب��د من توافر البنية التحتية وأهمها 
املدن الصناعية املستقلة، وطرق النقل، واملوانئ، 
واالتص��االت وغيرها من البنى املهمة إلقامة 

مثل هذه االقتصادات.
باختصار االهتمام بالقطاع الصناعي ميكن 
أن يوف��ر 30 – 40% من حج��م الناجت احمللي 
هذا باإلضافة إلى بيع بترولنا مصنعا، معناها 
احلصول على خمسة أضعاف الدخل احلالي 
من النفط فبدل بيع 30 مليار دوالر، من املمكن 
أن نحص��ل على 150 مليار دوالر، هذا يعني 
دخال ال حدود له، وأيضا ميكن أن يوفر القاعدة 
األساسية الستقبال العمالة الكويتية القادمة 
لالقتصاد ويرفع كاهل الضغط عن املؤسسات 
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