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النخيل النسيجي

مياه كاظمة

منتجات «األبحاث» في األسواق خالل ٦ أشهر
وأبرزها مياه «كاظمة» والروبيان والبيض املدعم

دارين العلي

أكد القائم بأعمال مدير عام معهد الكويت لألبحاث العلمية د.مانع 
السديراوي أن موافقة مجلس الوزراء على انشاء املعهد شركة مقفلة 
النتاج وتســويق وبيع منتجات املعهد يعتبر اجنازا كبيرا في مجال 
تنميــة االقتصاد املعرفي وتعزيز األمــن الغذائي في البالد وذلك بعد 

عدة محاوالت للمعهد لتأسيس الشركة بدأت منذ عام ٢٠٠٨.

وقال د.الســديراوي، في تقرير خاص أعدتــه «األنباء»، إن هذه 
الشــركة والتي أصــدر مجلس الــوزراء في اجتماعــه األخير قرارا 
بإنشــائها ستســمح بتعزيز األمن الغذائي وتوفيــر فرص لتنويع 
االقتصاد بالشــراكة مع القطاع اخلاص لنقــل التكنولوجيا وكذلك 
توفيــر فرص عمل وطنية جيــدة، وفتح أســواق محلية وإقليمية 
لتطبيق مبتكرات املعهد وتخفيف العبء على ميزانية الدولة بحيث 

تعتبر أرباح الشركة إيرادا للمعهد.

لتوفير رأس املال الضروري 
للبدء بتصنيع املنتجات ذات 
املردود املالي العالي تدريجيا 
حسب حاجة السوق كمرحلة 
ثانية، حيث ســيتم انشــاء 
مصانــع لالنتــاج التجاري 
وهــذه املصانــع قــد تكون 
مملوكة للمعهــد بالكامل أو 
بالشراكة مع القطاع اخلاص 

داخل البالد وخارجه.
تأســيس  أن  وأوضــح 
الشــركة قــد يســتغرق من 
ستة أشــهر إلى سنة سيتم 
بعدها تصريف املنتجات في 
السوق احمللي من املنتجات 
املوجودة وهي ليســت على 

وأشــار إلى أنه بناء على 
مرسوم إنشاء املعهد يحق له 
مبوافقة مجلس الوزراء إنشاء 
شــركات لتســويق انتاجه، 
حيث اجريت دراسة جدوى 
ومت تقــدمي تقريــر حولهــا 
ملجلس الــوزراء وبناء على 
رؤية جهــاز متابعــة االداء 
احلكومــي بوجــود نتائــج 
ايجابيــة في حــال املوافقة 
علــى هــذا املشــروع، وبعد 
التنسيق مع وزارة التجارة 
وادارة الفتــوى والتشــريع 
بإعداد دراسة توضح العائد 
من الفرص املتاحة لالستثمار 
في منتجات املعهد وابتكاراته 
التــي اثبتــت جدارتهــا في 
السوق احمللي، صدر القرار 
بتأسيس الشركة مبا يخدم 
تنمية ايــرادات الدولة غير 
النفطيــة، وتطويــر الــدور 
االستراتيجي للمعهد وتفعيل 
دور البحث العلمي على نحو 
عملي يسمح بتحويل نتائجه 
الى تطبيقات جتارية داخل 
الدولــة وخارجهــا، خاصة 
أن املعهــد لديــه العديد من 
التجارب االنتاجية الناجحة، 
ســواء فــي املــواد الغذائية 
واملياه أو في براءات االختراع 
اخلاصــة بامليــاه والنفــط 

والطاقة املتجددة وغيرها.
ولفــت الــى ان الشــركة 
ســتكون مقفلــة ومملوكــة 
لبيــع  وتهــدف  بالكامــل 
وتسويق املنتجات الناشئة 
عن االبحاث وتشغيل خطوط 
االنتــاج ملبتكــرات املعهــد 
وتسويق املبتكرات العلمية 
بــراءات  واالســتفادة مــن 
االختراع التي حازها املعهد 
في تطبيقات جتارية ما يسهم 
في تطوير بيئة األعمال وفتح 
آفــاق اســتثمارية وجتارية 
واعدة أمام القطاع اخلاص.

مدة التأسيس وأسلوب العمل

عمــل  وحــول طريقــة 
الشركة، لفت إلى أنها ستبدأ 
علــى مراحل حيــث يتم في 
املرحلة األولى بيع املنتجات 
املتوافــرة حاليا فــي املعهد 

املستوى التجاري ولكن خالل 
عامني ســيكون هناك انتاج 
جتاري وستنتشر املنتجات 

في مختلف نقاط البيع.
املرحلة األولى

وأوضح أنه خالل املرحلة 
االولى سيتم تسويق منتجات 
املعهد احلالية والتي لم يكن 
يوجد إطار قانوني لتسويقها 
ســابقا للمواطنني مثل مياه 
اآلبــار الشــاطئية «كاظمة» 
والنخيل النسيجي والروبيان 
ويرقــات األســماك وبيض 
الدجــاج العــادي واملدعــم، 
مؤكدا أن هدف الشركة ليست 

ملنافسة التجار احملليني بل 
لدعم التجارة احمللية واالنتاج 
احمللي فهــذه املنتجات غير 
متوافرة في السوق وجناحها 
سوف يشجع التاجر احمللي 
واملنتــج احمللي ألخــذ هذه 
األفكار وانتاجها وتسويقها، 
مؤكدا ان الهدف األول واألخير 
دعم االقتصاد املعرفي للدولة 
التكنولوجيا  املبنــي علــى 
وكذلك دعــم األمن الغذائي، 
فعــدد كبيــر مــن منتجات 
املعهد يدعــم األمن الغذائي، 
مشيرا الى ان املأمول من هذه 
الشركة أن تكون قدوة للقطاع 
اخلاص لنقل املعرفة ومثال 

للشركات األخرى للعمل في 
مجال االبتكارات في مسألة 
األمن الغذائي واملائي ونقل 

التكنولوجيا لهم.
املرحلة الثانية

االنتــاج  بــدء  وحــول 
التجاري، لفت الى انه سيتم 
في املرحلة الثانية من عمل 
الشركة حيث تشير الدراسة 
الى انه مــن املتوقع أن تبدأ 
خــالل مــدة أقصاهــا ثالث 
سنوات من االنشاء وسيتم 
التجــاري  التصنيــع  بــدء 
لبعض املنتجات ذات العائد 
املالــي املجدي باالضافة الى 

تســويق وبيع االبتــكارات 
واملنتجــات البحثيــة، الفتا 
إلى أن هناك ثالثة منتجات 
أثبتت الدراسات جدواها ماليا 
وميكن تســويقها وانتاجها 
بشكل جتاري وهي مياه اآلبار 
الشاطئية «كاظمة» والنخيل 
وإصبعيــات  النســيجي 

األسماك.
وأوضح ان هذه املرحلة 
أيضــا ستشــمل تســويق 
ابتــكارات املعهــد وبــراءات 
اختراعه في مختلف املراكز 
العلميــة فاملعهــد مثــال من 
الرواد في ادخال فكرة انتاج 
امليــاه بالتناضح العكســي 

والكويت من أولى الدول في 
العالــم باتباع هذه الطريقة 
جتاريــا وكذلــك العديد من 
االبتــكارات واألفكار ســواء 
في مجال البيئة واستخراج 
النفــط وتكنولوجيا النانو 
وغيرها والتي تواصل املعهد 
بشأنها مع عدد من الشركات 
العاملية التي أبدت اهتمامها 
بتسويق األفكار ولكن ما كان 
مينع املعهد عدم وجود اطار 
قانوني لتسويقها وبالتالي 
فإن هذه الشــركة ستسمح 
بخروج هذه االبتكارات الى 
منتجات ومصانع على أرض 

الواقع.
مبادرات مؤجلة

وأشار د.السديراوي إلى 
أن هنــاك عددا من املبادرات 
احلكوميــة مؤجلة بســبب 
الوضع املالي للدولة وأهمها 
مشروع كبير للمعهد في بر 
قضي سيدعم عمل الشركة، 
حيــث مت تخصيص األرض 
واملوافقة عليه من قبل األمانة 
العامة للتخطيط ويتضمن 
مصنعــا لتحليــة املياه عن 
طريــق الطاقــة الشمســية 
ومصنعــا النتــاج اكثر من 
٥ ماليــني اصبعية أســماك 
فــي الســنة ومصنع أعالف 
األســماك ومصنــع األمالح 
املطلوبة الستزراع األسماك 
ومبجرد البدء بالعمل عليها 
ســتكون من أكبــر الداعمني 

للشركة.
إيرادات الشركة

اإليــرادات، أوضح  وعن 

ان هذه الشركة سيكون لها 
مردود اقتصادي على املعهد، 
الفتا إلى أن جزء من االيرادات 
ســيذهب للحكومة واجلزء 
اآلخر ستحتفظ به الشركة في 
توسيع وتطوير منتجاتها.

وأشــار إلــى أن املرحلة 
األولى والتي ســيتم خاللها 
املعهــد  تســويق منتجــات 
املتوافــرة حاليا رمبا يصل 
مردودها إلى ٣ ماليني دينار 
ســنويا مؤكــدا ان الطموح 
عندما تبدأ الشركة باالنتاج 
التجاري وتسويق االبتكارات 
ان يتمكن املعهد من تغطية 

تكاليف ابحاثه ذاتيا.
نهــدف مــن خــالل هذه 
الشركة أن تكون قدوة للقطاع 
اخلاص لنقل املعرفة ومثال 
للشركات األخرى للعمل في 
مجال االبتكارات في مسألة 
األمن الغذائي واملائي ونقل 
التكنولوجيا للقطاع اخلاص.

املقر والهيكل التنظيمي

ولفت إلى أن مقر الشركة 
سيكون داخل املعهد، مشيرا 
الى ان االجراءات القانونية 
تسير وفقا للضوابط النشاء 
الشركة، حيث سيكون الهيكل 
التنظيمي في البداية بسيط 
جدا وســيدير الشركة مدير 
عــام، موضحــا أن املعهــد 
الشــركة لوجستيا  سيدعم 
خالل املرحلة األولى مبوظفني 
من داخله عبر اتفاقية معدة 
لهذه االجراءات ومســتقبال 
عندمــا تبدأ عمليــة االنتاج 
ســيتم توفيــر فــرص عمل 
للكويتيني في هذه الشــركة 
والشركات األخرى التي سيتم 

تأسيسها عبرها.
شكر وتقدير

وشكر د.السديراوي جميع 
اجلهات احلكومية التي دعمت 
انشــاء هذه الشــركة ومنها 
جهاز متابعة األداء احلكومي 
برئاسة الشيخ أحمد مشعل 
األحمــد، حيــث قامــت هذه 
اجلهــات كــوزارة التجــارة 
والفتوى والتشريع بكل ما 
يلزم إلميانها بأهمية إنشاء 
هذه الشــركة ومــا ميكن أن 
تســهم به في مجــال تنمية 
اإليرادات واألمن الغذائي في 

الدولة

موافقة مجلس الوزراء على إنشاء شركة مقفلة لتسويق إنتاج املعهد إجناز محقق بعد محاوالت استمرت منذ ٢٠٠٨

د.مانع السديراوي مع الزميلة دارين العلي  (متني غوزال)

السديراوي لـ «األنباء»: شركة «األبحاث» تدعم االقتصاد املعرفي وتسهم بتعزيز األمن الغذائي في البالد

منتجاتها وتطوير  توسيع  في  الشركة  به  ستحتفظ  اآلخر  واجلزء  للحكومة  سيذهب  اإليرادات  من  جزء 
مرحلتان لعمل الشركة.. األولى تصريف اإلنتاج احلالي والثانية ستشهد اإلنتاج التجاري وتسويق االبتكارات

إيـرادات املرحلـة األولى قد تصل إلـى ٣ ماليني دينار سـنويًا ونطمح لتغطية تكاليـف أبحاثنا ذاتيًا

ملشاهدة الڤيديو

منتجات 
املرحلة 

األولى
تعمل الشركة خالل 
املرحلــة األولــى في 
تسويق وبيع منتجات 
املعهد احلالية املمولة 
مــن ميزانية األبحاث 
والتي تشمل املنتجات 

الستة التالية:
١ـ  مياه اآلبار الشاطئية 

املعبأة.
٢ـ  النخيل النسيجي.

٣ ـ الروبيان.
٤ ـ يرقات السمك.

الدجــاج  ـ بيــض   ٥
العادي.

٦ـ  بيض الدجاج املدعم 
باألوميغا.

لكميــات  وطبقــا 
احلاليــة  االنتــاج 
املتوافــرة مــن تنفيذ 
االنشطة البحثية في 
املعهد، من املتوقع ان 
حتقق ايــرادات البيع 
مبلغا وقدره ١٫٨٤٤٫١٥٠
دينارا ســنويا، حيث 
الشــركة  تتحمــل 
تنفيــذ  مصروفــات 
التنظيمــي  الهيــكل 
فقط والتي تقدر مببلغ 
١٦٣٫٣٥٧ دينارا، وبذلك 
حتقــق الشــركة فــي 
املرحلة األولى صافي 
ارباح بقيمة ١٫٦٨٠٫٧٩٣

دينارا سنويا.


