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أعلن أن «هيئة الصناعة» أعدت  6ملفات لفرص استثمارية لقطاع البتروكيماويات

ض صناعية
الصبيح :توزيع أرا ٍ
على املخطط في صبحان والشدادية قريبًا

خالل اجتماعات الدورة الثامنة للجنة الوزارية املشتركة

سالم الصباح :فرص لالستثمار والتعاون
مع الجزائر في مجال الطاقة
| كتب حسين كمال |

• نهدف للوصول
بالناتج الصناعي
إلى  12في املئة
من الناتج
القومي املحلي

براك الصبيح خالل املؤتمر الصحافي

| كتب موسى دياب |
كشف مدير عام الهيئة العامة للصناعة
املهندس براك الصبيح عن البدء بتوزيع
أراض صناعية على املخطط في صبحان
وال �ش��دادي��ة ق��ري�ب��ًا ،م�ش�ي��را ال��ى أن العمل
بدأ في مشروع الشدادية منذ  9سبتمبر
املاضي.
وقال الصبيح في تصريح للصحافيني
ح ��ول اح�ت�ف��ال�ي��ة ج��ائ��زة ح �ض��رة ص��اح��ب
ال�س�م��و أم �ي��ر ال �ب��اد ل�ل�م�ص��ان��ع امل�ت�م�ي��زة
ون� � � ��درة ال � �ف� ��رص االس� �ت� �ث� �م ��اري ��ة (ق� �ط ��اع
البتروكيماويات) بالتعاون م��ع منظمة
ال �خ �ل �ي��ج ل ��اس� �ت� �ش ��ارات ال �ص �ن��اع �ي��ة ،إن
الهيئة قامت خ��ال العام الحالي بإعداد
 6م �ل �ف��ات ل �ف��رص اس �ت �ث �م��اري��ة ص�ن��اع�ي��ة
ل�ق�ط��اع ال�ب�ت��روك�ي�م��اوي��ات ب��ال �ت �ع��اون مع
منظمة الخليج لاستشارات الصناعية،
وذل � � � ��ك ل �ت �ش �ج �ي ��ع امل � � � �ب� � � ��ادرات ال � �ف ��ردي ��ة
وإرش � � ��اد امل �س �ت �ث �م��ري��ن ال �ص �ن��اع �ي��ني ال��ى
فرص االستثمار املتاحة وامكانية اقامة
ال� �ص� �ن ��اع ��ات امل �خ �ت �ل �ف��ة ال� �ت ��ي ت�ح�ت��اج�ه��ا
الباد.
مبينا أن ه��ذا األم��ر يأتي بالتزامن مع
م �ش��روع��ي ص �ب �ح��ان وال � �ش� ��دادي� ��ة ،ح�ي��ث
ان العملية ب ��دأت ت�ت�ح��رك مل��دن صناعية
ج� � ��دي� � ��دة ه� ��دف � �ه� ��ا ال � � ��وص � � ��ول ب ��ال� �ن ��ات ��ج
الصناعي ليشكل  12في املئة من الناتج
القومي املحلي.

وأضاف ان تخصيص جائزة للمصانع
امل� �ت� �م� �ي ��زة ي ��أت ��ي ف� ��ي اط � � ��ار س� �ع ��ي ه�ي�ئ��ة
ال �ص �ن��اع��ة ل �ت �ح �ق �ي��ق امل � �ي ��زة ال �ت �ن��اف �س �ي��ة
ل�ل�م�ص��ان��ع وامل �ن �ت �ج��ات .ون� �ظ ��را ل�ل�ن�ج��اح
الذي حققته الجائزة في دوراتها السابقة
فقد تم االتفاق على ان تحمل اسم حضرة
ص��اح��ب ال�س�م��و أم �ي��ر ال �ب��اد ح�ف�ظ��ه الله
ورعاه.
وأك ��د أن ب��رن��ام��ج ال �ج��ائ��زة يسعى ال��ى
تشجيع ال�ش��رك��ات ف��ي القطاع الصناعي
ع �ل��ى ق �ي ��اس ادائ � �ه ��ا ال �ح��ال��ي وم �ق��ارن �ت��ه
ب��أف�ض��ل امل �م��ارس��ات ال�ع��امل�ي��ة ،وم�س��اع��دة
وت � �ق ��دي ��ر ال � �ش� ��رك� ��ات ف � ��ي ال � �ق � �ط ��اع ال �ت��ي
وصلت أو تعمل ج��اه��دة لتحقيق أفضل
املمارسات العاملية.
وع ��ن ال� �ش ��روط ال �ت��ي ح��ددت �ه��ا ال�ه�ي�ئ��ة
للتقدم للمسابقة ،أفاد الصبيح بأن يكون
املصنع مرخصًا من قبل الهيئة وأن يكون
ً
مزاوال لانتاج ،وأال يكون مخالفًا لشروط
الترخيص املمنوح له من قبل الهيئة ،وأن
ي�ل�ت��زم امل�ص�ن��ع ب�ت�ق��دي��م امل �س �ت �ن��دات ال�ت��ي
تدعم البيانات التي يتقدم بها للحصول
على الجائزة وأن يسمح للفريق املختص
ب� ��زي� ��ارة امل �ص �ن��ع وال� �ت� �ع ��اون م �ع �ه��م ب�ك��ل
الطرق.
وأوض � � � ��ح ان ب ��رن ��ام ��ج ال � �ج� ��ائ� ��زة ي�ت��م
ب �ن��اء ع �ل��ى م �ع��اي �ي��ر ع ��دة وه� ��ي :ال�ت�ف��اع��ل
امل�ج�ت�م�ع��ي ،وال�ت�خ�ط�ي��ط االس �ت��رات �ي �ج��ي،
وادراة نظم املعلومات ،وادارة العمليات،

(تصوير جالل معوض)

والقيادة ،والتركيز في السوق والعماء،
وادارة املوارد البشرية ،ونتائج األعمال.
ولفت ال��ى ان��ه تم التركيز على معايير
اس��اس�ي��ة عند اخ�ت�ي��ار ال �ف��رص ومنها أن
يكون املشروع جديدًا وعالي التقنية ،وان
يعتمد على م��دخ��ات انتاجية م��ن امل��واد
االساسية املتوافرة في الكويت ،وان يكون
ه �ن��اك ط�ل��ب ع�ل��ى امل�ن�ت��ج امل �ق �ت��رح محليا
واقليميا ،وان تكون هناك فرص للتصدير
للخارج ،وأن يوفر املشروع فرصًا للكوادر
ال��وط�ن�ي��ة ،واال ي�ق��ل ح�ج��م االس�ت�ث�م��ار في
املشروع عن  250ألف دينار.
وب��ني أن  75مصنعًا ت�ق��دم للمسابقة،
وص � ��ل  24م �ص �ن �ع��ا م �ن �ه��ا ال � ��ى امل��رح �ل��ة
ال�ن�ه��ائ�ي��ة ،ع�ل��ى أن ي�ت��م تقسيمهم ال ��ى 4
فئات ،حيث سيتم  20أل��ف دينار مكافأة
ل �ل �ف��ائ��ز ب��امل��رك��ز األول ،و 15أل� ��ف دي �ن��ار
ل�ل�ف��ائ��ز ب��امل��رك��ز ال �ث��ان��ي 10 ،آالف دي �ن��ار
مكافأة تشجيعية.
ودع � ��ا ال �ص �ب �ي��ح امل �ن �ش��آت ال�ص�ن��اع�ي��ة
وال � � �ج � � �ه� � ��ات ال � �ح � �ك� ��وم � �ي� ��ة وال� � �ش � ��رك � ��ات
وامل � ��ؤس� � �س � ��ات ذات ال � �ع� ��اق� ��ة ب��ال �ق �ط��اع
والخدمات الصناعية لحضور احتفالية
ج� ��ائ� ��زة ح� �ض ��رة ص ��اح ��ب ال� �س� �م ��و أم �ي��ر
الباد للمصانع املتميزة ون��درة الفرص
االس�ت�ث�م��اري��ة األح ��د  6اك�ت��وب��ر ف��ي فندق
ال��ري�ج�ي�ن�س��ي ،ع�ل��ى أن ت �ق��دم ش��رح��ًا واف��ًا
لكل فرصة بورشة عمل خاصة تقام يوم
االثنني  7أكتوبر في مقر الهيئة.

قال نائب رئيس مجلس ال��وزراء
وزير املالية الشيخ سالم عبدالعزيز
ال� �ص� �ب ��اح إن اج� �ت� �م ��اع ��ات ال � � ��دورة
ال�ث��ام�ن��ة للجنة ال��وزاري ��ة الكويتية
ال� �ج ��زائ ��ري ��ة امل �ش �ت��رك��ة م ��ن ش��أن�ه��ا
اس �ت �ك �م��ال م �ن �ظ��وم��ة االت� �ف ��اق� �ي ��ات،
وم� � � ��ذك� � � ��رات ال � �ت � �ف� ��اه� ��م وال � �ب � ��رام � ��ج
التنفيذية وإي�ج��اد البيئة املناسبة
لدعم أواصر العاقات الثنائية.
وأض� ��اف ال�ش�ي��خ س��ال��م ال�ص�ب��اح
في تصريح صحافي عقب الجلسة
االف �ت �ت��اح �ي��ة الج �ت �م ��اع ��ات ال�ل�ج�ن��ة
أم � � ��س ،أن ج � � ��دول األع� � �م � ��ال ح��اف��ل
ب � ��امل � ��وض � ��وع � ��ات امل � �ه � �م� ��ة وي� �ت� �س ��م
ب��ال �ش �م��ول �ي��ة س �ع �ي��ا ال � ��ى ت�ح�ق�ي��ق
املصالح واملنافع املشتركة بما يعزز
أوج� ��ه ال �ت �ع��اون ال �ث �ن��ائ��ي ف��ي شتى
امليادين.
وأوض � � � � � ��ح أن ح � �ج� ��م ال � �ت � �ب� ��ادل
ال�ت�ج��اري ب��ني البلدين ال ي��رق��ى الى
مستوى الطموحات املرجوة من قبل
ال�ج��ان�ب��ني ،خ�ص��وص��ا ان ب��االم�ك��ان
زي � ��ادة ح �ج��م ال �ت �ب��ادل ال �ث �ن��ائ��ي من
خال توفير االدوات املناسبة ومن
ذلك التسويق املائم.
وذكر ان هناك فرصا استثمارية
ع� ��دي� ��دة ل� � ��دى ال� �ك ��وي ��ت وال� �ج ��زائ ��ر
ب � �ح� ��اج� ��ة ال� � � ��ى اب� � � ��رازه� � � ��ا ب � �ص� ��ورة
واضحة وشفافة ام��ام املستثمرين،
بما يساهم في زيادة حجم التبادل
التجاري بني البلدين ،داعيا شركات
وم��ؤس �س��ات ال �ق �ط��اع ال� �خ ��اص ال��ى
ع� ��رض ت �ل��ك ال� �ف ��رص واس �ت �غ��ال �ه��ا
بالشكل االمثل.
ول � �ف � ��ت ال � �ش � �ي� ��خ س � ��ال � ��م ال � � ��ى ان
وف� � � ��دا ج� ��زائ� ��ري� ��ا ووف� � �ق � ��ا مل� ��ذك� ��رات
التفاهم سيقوم بزيارة رسمية الى
ال�ك��وي��ت مل�ق��اب�ل��ة امل �س��ؤول��ني بقطاع
االس� �ت� �ث� �م ��ارات والع � �ط� ��اء ال �ج��ان��ب
الجزائري شرحا وافيا عن الفرص
االستثمارية املتاحة في الباد.
وف � ��ي م ��ا ي �ت �ع �ل��ق ب �س �ب��ل ت �ع��زي��ز
ال �ت �ب ��ادل ال �ت �ج ��اري واالس �ت �ث �م��اري
ف ��ي ق� �ط ��اع ال� �ط ��اق ��ة ،ب ��ني أن ف��رص
االس �ت �ث �م ��ار وال� �ت� �ع ��اون ف ��ي م �ج��ال
ال� �ط ��اق ��ة وال� �ن� �ف ��ط ع � ��دي � ��دة ،ك �م ��ا ان
الفرص متاحة في النشاط التكاملي
ل� �ص� �ن ��اع ��ة ال� �ن� �ف ��ط ب ��اع� �ت� �ب ��ار ل ��دى
ال �ب �ل��دي��ن ال�س�ل�ع��ة ن�ف�س�ه��ا ب�ك�م�ي��ات
انتاجية واحتياطية كبيرة.

(تصوير طارق عز الدين)

الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح وكريم جودي

• جودي :التبادل التجاري بني البلدين
أقل من  19مليون دوالر في النصف األول
وأعرب الشيخ سالم عن أمله في
توصل اجتماعات اللجنة الوزارية
ال � �ت� ��ي ي� � �ش � ��ارك ف� �ي� �ه ��ا م � �س ��ؤول ��ون
وم � �ت � �خ � �ص � �ص� ��ون م � � ��ن ال� �ق� �ط ��اع ��ني
ال �ح �ك��وم��ي وال � �خ� ��اص ال � ��ى ن �ت��ائ��ج
مثمرة ترقى بالعاقات االقتصادية
ال �ث �ن��ائ �ي��ة ال� ��ى م �س �ت��وى ال �ع��اق��ات
ال �س �ي��اس �ي��ة امل �ت �م �ي��زة ال� �ت ��ي ت��رب��ط
البلدين الشقيقني.
وأعرب الشيخ سالم عن ارتياحه
لعقد اللجنة املشتركة ،األم��ر ال��ذي
يعكس ال��دور الحيوي والفعال لها
ف��ي ت��وط�ي��د ال �ع��اق��ات االق�ت�ص��ادي��ة
ال�ث�ن��ائ�ي��ة ب�م�ج��االت�ه��ا ب��ني ال�ب�ل��دي��ن
الشقيقني .وتابع «يشرفني في هذا

امل�ق��ام ان استذكر ال��زي��ارة الرسمية
ال�ت��ي ق��ام بها ص��اح��ب السمو أمير
الباد الشيخ صباح األحمد الجابر
ال�ص�ب��اح إل��ى ال�ج��زائ��ر ال �ع��ام ،2010
وم��ا ج�س��دت��ه م��ن ت��أص�ي��ل وترسيخ
وش � � ��ائ � � ��ج األخ � � � � � ��وة ال � �ق� ��ائ � �م� ��ة ب��ني
البلدين».
وأم � � ��ل ال� �ش� �ي ��خ س ��ال ��م ان ي�ت��م
اس �ت �ك �م��ال م�ن�ظ��وم��ة االت �ف��اق �ي��ات
وم � ��ذك � ��رات ال �ت �ف ��اه ��م وال� �ب ��رام ��ج
ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة ال �ت��ي ت �خ �ل��ق ال�ب�ي�ئ��ة
املناسبة لتدعيم أواصر العاقات
ب ��ني ال �ب �ل ��دي ��ن ،ك ��ي ت� �ت ��واك ��ب م��ع
ت �ح �ق �ي��ق ان� �ط ��اق ��ة ج � �ي� ��دة ن�ح��و
ت��وط �ي��د ال� �ت� �ع ��اون ال �ث �ن��ائ��ي ف��ي

مشاريع لـ«كيبكو»
في مراحل متقدمة
ق��ال ج��ودي ان امل�ش��اري��ع ال�ت��ي ت��م تشخيصها ف��ي م�ي��ادي��ن املالية
(قطاعي املصارف والتأمني) والصناعة والصحة والتي تم املحادثات
في شأنها وصلت إلى مراحل متقدمة بني ممثلي القطاعات الجزائرية
املعنية ونظرائهم من شركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو) ،الفتا
إلى أنه سيكون لهذه املشاريع األثر االيجابي على اقتصاديات البلدين،
بما أنها تمثل شراكة حقيقية مبنية على املصلحة املتبادلة.

شتى املجاالت وامليادين.
م� ��ن ج� �ه� �ت ��ه ،ق� � ��ال وزي � � ��ر امل��ال �ي��ة
ال� �ج ��زائ ��ري ك ��ري ��م ج � ��ودي «ن �ب��اش��ر
أع � �م � ��ال ال � � � � ��دورة وت � �ح� ��دون� ��ا ف �ي �ه��ا
اإلرادة السياسية الصادقة املنبثقة
ع��ن ال�ت��وج�ي�ه��ات ال�س��ام�ي��ة لرئيس
الجمهورية عبدالعزيز بوتفليقة،
وص ��اح ��ب ال �س �م��و ال �ش �ي��خ ص �ب��اح
األحمد الصباح أمير دولة الكويت،
ل�ل��دف��ع ب�ع��اق��ات األخ� ��وة وال�ت�ع��اون
ب ��ني ال �ب �ل��دي��ن ال�ش�ق�ي�ق��ني إل ��ى أع�ل��ى
املراتب».
وف� � � ��ي م� � ��ا ي� �ت� �ع� �ل ��ق ب � ��امل � �ب � ��ادالت
ال�ت�ج��اري��ة ب��ني البلدين ذك��ر ج��ودي
أن� ��ه وخ � ��ال ال �ف �ت��رة م ��ن  2010إل��ى
 2012أنها ال تزال دون املستوى ولم
ت ��رق إل ��ى ط�م��وح��ات�ن��ا ،ب��ال�ن�ظ��ر إل��ى
االم �ك��ان��ات وال� �ق ��درات امل �ت��وف��رة في
ال �س ��وق ،ح�ي��ث ت�ب��ني االح�ص��ائ�ي��ات
الجمركية ان الحجم اإلجمالي لهذه
امل � �ب� ��ادالت خ� ��ال ال �س �ن��وات ال �ث��اث
األخ �ي��رة ب�ل��غ  120.6م�ل�ي��ون دوالر.
وتابع «النصف األول من هذا العام
قد سجل  18.6مليون دوالر».
ودع � � � � � � ��ا ج � � � � � � ��ودي امل � �ت � �ع� ��ام � �ل� ��ني
االق � �ت � �ص� ��ادي� ��ني ف � ��ي ال� �ب� �ل ��دي ��ن إل ��ى
اس� �ت� �غ ��ال ف ��رص ��ة ال� �ل� �ق ��اء امل �ب��رم��ج
بالكويت قبل نهاية العام الحالي،
ت� �ح ��ت اش� � � � ��راف غ ��رف� �ت ��ي ال� �ت� �ج ��ارة
والصناعة في البلدين ،الستكشاف
ودراسة كافة فرص التعاون املتاحة
في املجالني التجاري واالستثماري
وتجسيدها على أرض الواقع.

