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تسعى إلى زيادة حجم االستثمار الصناعي ليصل إلى  1.745مليار دينار

هيئة الصناعة تستهدف زيادة منو القطاع الصناعي إلى  8.3باملئة سنويا
تعمل الهيئة العامة للصناعة على حتقيق
أهداف تنموية اقتصادية تفضي إلى تغييرات
ملموسة في هيكل الناجت الصناعي وزي��ادة
معدل النمو احلقيقي للقطاع ليبلغ 3ر 8في املئة
سنويا.
وأظهرت بيانات حديثة ص��ادرة عن الهيئة
امس األربعاء سعيها إلى زيادة حجم االستثمار
اإلجمالي الصناعي ليصل إلى 745ر 1مليار
دينار كويتي ومتوسط سنوي قدره  349مليون
دي��ن��ار مبساهمة القطاع الصناعي (ال���دوالر
األمريكي يعادل 305ر 0دينار).
وأك�����دت ال��ه��ي��ئ��ة ف���ي ت��ق��ري��ره��ا ال��س��ن��وي
للعام امل��ال��ي ( )2016 - 2015أن األه��داف
االستراتيجية املرتبطة باملشاريع املدرجة
باخلطة االمنائية للسنوات ( 2016 / 2015
  )2020/ 2019تهدف إل��ى زي��ادة معدالتمنو القطاع الصناعي ليكون رافدا مهما ومصدرا
من مصادر زيادة الدخل الوطني وإعادة هيكلة
القطاع ورفع كفاءته.
وأض���اف���ت أن��ه��ا ت��ع��م��ل ع��ل��ى ت��ع��زي��ز دور
املشروعات الصغيرة وزي��ادة مساهمتها في

م �ش ��روع ال �ش ��دادي ��ة ي �ه��دف إل ��ى ت�ه�ي�ئ��ة م�ن�ط�ق��ة ص �ن��اع �ي��ة ل �ت��وطي��ن احل� ��رف وال �ص �ن��اع��ات ال�ص�غ�ي��رة
امل �ش ��اري ��ع ت�ت�ض�م��ن امل��دي �ن��ة ال �ص �ن��اع �ي��ة ع �ل��ى ط��ري��ق ال �س��امل��ي مب �س��اح��ة ت�ب�ل��غ  50ك �ي �ل��وم �ت��را م��رب�ع��ا
النشاط الصناعي عالوة على تنمية الصادرات
الصناعية غير النفطية وتنويع هيكلتها مشددة
على دوره���ا ف��ي تنشيط ال��ق��ط��اع ف��ي البالد
والنهوض به لتحقيق أهداف االقتصاد الوطني.
ولفتت إلهيئة إلى املشاريع املدرجة في اخلطة
واجل���اري تنفيذها وتتضمن م��ش��روع إنشاء
وإجن��از وتشغيل وصيانة البنية األساسية
ملنطقة الشدادية الصناعية مبساحة إجمالية
للمنطقة تبلغ حوالي  5ماليني متر مربع.
وأفادت بأن مشروع منطقة الشدادية يهدف
إلى تهيئة منطقة صناعية باملتطلبات األساسية
ل��ت��وط�ين احل����رف وال��ص��ن��اع��ات ال��ص��غ��ي��رة
واملتوسطة وتوسيع القاعدة االنتاجية وتنويع
مصادر الدخل القومي.

وذك���رت أن امل��ش��اري��ع امل��درج��ة ف��ي اخلطة
تتضمن كذلك تصميم وإنشاء واجن��از البنية
التحتية للمدينة الصناعية غربي البالد خالل
طريق الساملي مبساحة تبلغ  50كيلومترا
مربعا وتهدف إل��ى اع��داد ال��دراس��ات الالزمة
لتهيئة منطقة صناعية لتوطني الصناعات
الثقيلة.
وبينت هيئة الصناعة أن املشاريع املدرجة
باخلطة واجل���اري تنفيذها تتضمن جتهيز
وإن��ش��اء البنية التحتية ل��ع��دد م��ن القطع
مبنطقة الشعيبة الصناعية (املنطقة الغربية)
بهدف تلبية االحتياجات الضرورية لتوطني
ال��ص��ن��اع��ات ال��ت��ي مت��ت امل��واف��ق��ة على منحها
التراخيص الصناعية.

وقالت إن مشروع االستراتيجية الصناعية
لدولة الكويت حتى عام  2035يهدف إلى زيادة
مساهمة القطاع اخلاص في االستثمار الصناعي
الوطني و احلد من االنشطة االقتصادية كثيفة
العمالة وتشجيع االنشطة ذات االستثمارات
العالية .ولفت إلى أن مشروع االستراتيجية
سيعمل أيضا على تعزيز العالقة بني مؤسسات
البحث العلمي بني قطاعات االنتاج واخلدمات
في الدولة والقطاع اخلاص عالوة على توظيف
مخرجات البحث العلمي وتسويقها لقطاعات
االنتاج واخلدمات في البالد.
وأش����ارت إل��ى أن م��ش��روع إن��ش��اء املجمع
اإللكتروني مبنطقة الشدادية مبساحة 200
ألف متر مربع يهدف إلى تشجيع االبتكارات

ضمن استراتيجيتها للمسؤولية االجتماعية في مجالي الصحة والرياضة

نظمها معهد الدراسات املصرفية

«بيتك» يشارك بحلقة نقاشية حول مفاهيم القيادة
ش��ارك بيت التمويل الكويتي «بيتك» بحلقة
نقاشية متخصصة حول مفاهيم القيادة الفعالة
بعنوان «اإلدارة لتحقيق النجاح» ،حيث أدارت
احللقة احمل��اض��رة فرانشيسكا جينو ،م��ن كلية
«هارفارد» إلدارة األعمال.
وتناولت احللقة موضوعات مهمة تخص جميع
العاملني في مُختلف القطاعات ،ومنها :املفاهيم
األساسية في القيادة الفعالة ،وتطوير املواهب
وايجاد احللول للقضايا التنظيمية ،والتعرف على
ال��ق��ادة كمهندسني لصنع ال��ق��رار ،واإلع���داد اجليد
لعملية التفاوض الفعالة ،وكذلك األدوات واألساليب
الالزمة إلدارة الظواهر املترابطة في مسألة إنتاج
القيمة واملطالبة بها في عملية التفاوض ،باالضافة
الى فقرة اسئلة واجوبة ونقاش عام.
وحاز «بيتك»  22مقعدا في هذه احللقة التي القت
اقباال كبيرا وتفاعال جيدا من احلضور الذي شمل
مديرين وقياديني من مختلف املستويات ،حيث
شكلت احللقة منصة لتبادل االفكار واخلبرات.
يذكر أن معهد ال��دراس��ات املصرفية استضاف
احللقة النقاشية بالتعاون م��ع برنامج إع��ادة
هيكلة القوى العاملة واجلهاز التنفيذي للدولة،
وأن فرانشيسكا جينو ،تُعد واح��دة من أهم وأبرز
احملاضرين ف��ي الكلية ،إذ ح��ازت ج��ائ��زة الهيئة
التدريسية من كلية هارفارد إلدارة األعمال – برنامج
املاجستير في إدارة األعمال دُفعة .2015

الشايع توقع عقد شراكة مع
مجموعة أمورباسيفيك إلطالق
عالمة «إيتود هاوس»

الشايع تطلق عالمة إيتود هاوس

أع��ل��ن ال��رئ��ي��س ال��ت��ن��ف��ي��ذي ملجموعة
أمورباسيفيك عن خطة الشركة للتوسع
باجتاه أس��واق الشرق األوس��ط بالتعاون
مع شركة محمد حمود الشايع ،الشركة
الرائدة في جتارة التجزئة والوكيل للعديد
من العالمات التجارية العاملية .وستتخذ
املجموعة من دبي مقرا لها ،وستدير منه
عمليات ال��ت��وس��ع ف��ي مختلف األس���واق
األخرى في املنطقة.
وستكون «إي��ت��ود ه��اوس» أول عالمة
جتارية في مجال مستحضرات التجميل
تدخل بها املجموعة إل��ى املنطقة .وتعد
«إيتود ه��اوس» العالمة األول��ى في كوريا
في مجال مستحضرات التجميل ،وتوفر
تشكيلة واس��ع��ة م��ن املنتجات املبتكرة
والعملية التي تناسب االستخدام اليومي
لتمنح زبائنها جتربة مرحة ومميزة .ومن
املقرر افتتاح أول محل للعالمة التجاريةفي
النصف الثاني من عام  ،2017والتوسع
بعد ذلك في أس��واق دول مجلس التعاون
اخلليجية.
أس�����س�����ت م��ج��م��وع��ة
ه�������ذا وق�������د َّ
أم��ورب��اس��ي��ف��ي��ك ش��رك��ة دول��ي��ة اس��م��ه��ا «
»AMOREPACIFIC ME FZ LLC
في حي دبي للتصميم إلدارة أعمالها في
ال��ش��رق األوس���ط ،وه��ي مملوكة بالكامل

ملجموعة أمورباسيفيك.
وبهذه املناسبة ،صرح سوهكيوجنباي،
الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس اإلدارة
ملجموعة أمورباسيفيك ،ق��ائ�لا« :بينما
ت��ت��ط��ور ال��ع�لاق��ات ال��ت��ج��اري��ة ب�ين آسيا
وأوروب���ا ،تسعى أمورباسيفيك للتوسع
مبفهوم مستحضرات التجميل اآلسيوية
خارج كوريا وإنشاء طريق يربط الصني
وج��ن��وب ش��رق آس��ي��ا ب��ال��ش��رق األوس��ط
وأوروب���ا .وتقع منطقة الشرق األوس��ط
في منتصف هذا الطريق ومتتلك األسواق
املالئمة الستقطاب منتجات مستحضرات
التجميل اآلسيوية ،لذا سنعمل على نشر
مفهوم مستحضرات التجميل اآلسيوية
والترغيب فيها من خ�لال تقدمي منتجات
مبتكرة ذات جودة عالية».
من جهته ،قال محمد عبد العزيز الشايع،
رئيس مجلس اإلدارة التنفيذي لشركة
محمد ح��م��ود ال��ش��اي��ع« :ن��ح��ن ف��ي شركة
الشايع نسعى دائما إلى توفير املزيد من
اخليارات من العالمات التجارية العاملية
لنمنح زبائننا جت��رب��ة ت��س��وق ف��ري��دة.
ويسعدنا أن نعقد ش��راك��ة م��ع مجموعة
أم��ورب��اس��ي��ف��ي��ك إلط�ل�اق ع�لام��ة «إي��ت��ود
هاوس» في املنطقة ،ونتطلع لتحقيق املزيد
من النجاح مع شركائنا اجلدد».

« »VIVAتعلن انطالق ماراثون
« »Spark 2017السبت  14يناير
دعت شركة االتصاالت الكويتية
 ،VIVAجميع املهتمني باألنشطة
واملسابقات الرياضية إلى املشاركة
في ماراثون «سبارك  ،»2017الذي
سيقام يوم السبت  14يناير 2017
في املارينا كريسنت في منطقة
الساملية ،وينظّ مه مركز سبارك
ال��ري��اض��ي ،حت��ت رع��اي��ة معالي
الشيخ سلمان احل��م��ود الصباح
وزي����ر اإلع��ل�ام ووزي����ر ال��دول��ة
لشؤون الشباب ،وبحضور الشيخ
أحمد املنصور الصباح مدير عام
هيئة الشباب والرياضة.
وينطلق ماراثون Spark 2017
عند الساعة السادسة والنصف
صباحا ،وسيكون مقسما على أربع
فئات 5 :كيلومتر 10 ،كيلومتر،
 21كيلومتر و 42كيلومتر .وتبلغ
قيمة اجلوائز التي ستوزع على
الفائزين  100ألف دوالر أميركي،
وذلك في حفل ختامي عند الساعة
الواحدة ظهرا.
وي��ه��دف ه��ذا امل���اراث���ون ال��ذي
ترعاه  VIVAرعاية بالتينية،

جانب من مشاركة «بيتك» في احللقة النقاشية

ستتخذ من دبي مقرا لها في الشرق األوسط

الصناعية التكنولوجية وتطبيقها في العديد من
املجاالت التي ميكن للبالد االستفادة منها كقطاع
البتروكيماويات والطاقة املتجددة ومصادر
املياه وغيرها.
وذك���رت أن م��ش��روع املجمع يساهم أيضا
ف��ي االس��ت��ف��ادة م��ن مخرجات البحث العلمي
داخل وخارج الكويت خللق وإيصال منتجات
االبتكارات التكنولوجية بشكل جتاري يحقق
الربحية للدولة واملستثمرين واملبتكرين من
خالل احتضانها وتطويرها وتسويقها جتاريا
في االسواق احمللية واالقليمية.
وأفادت بأن مشروع إنشاء وتطوير وصيانة
البنية التحتية ملنطقة صبحان الصناعية خاصة
قطعة  11ومبساحة ت��ق��در بنحو  495ألف

سامسوجن اخلليج
تطلق في الكويت
سلسلة هواتفها الذكية
Galaxy A
ك���ش���ف���ت س���ام���س���وجن اخل��ل��ي��ج
لإللكترونيات ،ال��ي��وم ،ف��ي الكويت
ع��ن سلسلة هواتفها الذكية األح��دث
 .)Galaxy A (2017تتضمن هذه
السلسلة ثالثة من��اذج وه��ي :هاتف
 Galaxy A7بحجم  5.7ب��وص��ة،
وه��ات��ف  Galaxy A5بحجم 5.2
بوصة وه��ات��ف  Galaxy A3بحجم
 4.7ب��وص��ة ،حيث تتميز الهواتف
الذكية اجلديدة مبواصفاتها احملسنة
وتصميمها اجلديد ،إضافة إلى أدائها
ال��ع��م��ل��ي امل��م��ي��ز وامل��ن��اس��ب جلميع
املستخدمني.
وتعليقا على اطالق سلسة الهواتف
اجلديدة قال طارق صباغ ،رئيس قسم
مجموعة املعلومات والهواتف النقالة
ف��ي س��ام��س��وجن « :نسعى دوم���ا في
سامسوجن إلى تأكيد التزامنا جتاه رضا
عمالئنا األعزاء ،ونعمل على تعزيز نهج
االبتكار ال��ذي تبنيناه منذ انطالقتنا
وح��ت��ى اآلن ب��ه��دف ض��م��ان محافظة
منتجاتنا على موقع الريادة الذي تتمتع
به .ومن خالل اطالق سلسلة هواتفنا
ال��ذك��ي��ة االح���دث  ،Galaxy Aفإننا
نخطو خطوة أخ��رى في طريق إثبات
وتعزيز هذا االلتزام .لقد أدخلنا العديد
من املزايا املبتكرة والتحسينات الفريدة
على تصميم وشكل الهواتف الذكية
ف��ي ه��ذه السلسة إض��اف��ة إل��ى دمجنا
بعض اخلصائص التي جربها عمالؤنا
وأح��ب��وه��ا ف��ي ج��ه��ازي Galaxy S7
و  ،S7 edgeوم��ن ش��ان اإلض��اف��ات
واملزايا الرائعة التي مت إدخالها على
أجهزة  )Galaxy A (2017أن تسهم
في حتسني جتربة استخدام العمالء
وتعزيز مستوى رضاهم وسعادتهم
باملنتجات التي نقدمها «.
تتميز الهواتف الذكية في سلسلة
 Galaxy Aبإطارها املعدني املميز
وشاشة عرض ثالثية األبعاد تتناغم
مع التصميمات الفخمة التي تشتهر
بها عالمة سامسوجن ،ومع التصميم
األنيق واجلديد للكاميرا وزر القائمة
الرئيسي ،كما يتمتع اجلهاز بسالسة
استثنائية إضافة إلى مزيد من الراحة
في امللمس واالستخدام  .تتوافر سلسلة
 Galaxy Aبثالثة ألوان أنيقة تتضمن
األس���ود ال��س��م��اوي ،الذهبي الرملي،
األزرق الضبابي.

كيلومتر مربع سيساهم في تلبية اإلحتياجات
الضرورية لتوطني الصناعات التي متت املوافقة
على منحها التراخيص الصناعية.
وأك��دت أن خطتها االستراتيجية تستهدف
تعزيز القدرة التصديرية للمنشآت الصناعية
القابلة للتصدير بالتعاون مع املنظمات الدولية
بهدف توفير بيانات ومعلومات فنية وتقنية
عن طبيعة اسواق التصدير لتساعد في تطوير
املنتجات كما ونوعا.
وقالت إن تعزيز القدرة التصديرية للمنشآت
الصناعية يحفر املنشآت باملبادرة للدخول
إل��ى ه��ذه االس���واق وص��وال إل��ى رف��ع مساهمة
الصادرات في الناجت احمللي لدولة الكويت.
يذكر أن الهيئة العامة للصناعة أنشئت
في عام  1997وهي هيئة عامة ذات شخصية
اعتبارية مستقلة يشرف عليها وزير التجارة
والصناعة وتكمن أهدافها أيضا في تعميق
الوعي الصناعي لدى املواطنني وإب��راز الدور
االيجابي ملنهج التنمية الصناعية مع إع��داد
ون��ش��ر ال���دراس���ات وال��ب��ح��وث وت��وف��ي��ر نظم
املعلومات.

أمين املطيري

وس���ي���ش���ارك ف��ي��ه ال���ع���دي���د من
امل��ت��س��اب��ق�ين م��ن داخ����ل وخ���ارج
دول��ة الكويت ،إلى نشر التوعية
الرياضية والصحية في نسيج
املجتمع الكويتي ،وتسليط الضوء
على تبني أساليب احلياة الصحية

السليمة ،وخدمة برامج تعزيز
الصحة في دولة الكويت.
وف��ي ه��ذه املناسبة ،ق��ال أمين
سالم املطيري ،مدير أول اتصاالت
الشركات في « :VIVAرعايتنا
لهذا احلدث املميز الذي يجمع بني
الصحة وال��ري��اض��ة ي��أت��ي ضمن
ب��رن��ام��ج  VIVAللمسؤولية
االجتماعية ،إذ حت��رص VIVA
على دع��م األنشطة والفعاليات
ال��ت��ي ت��ه��دف إل��ى خ��دم��ة املجتمع
ونشر التوعية بني أبنائه».
يذكر أن  VIVAسبّاقة دائما في
دعم الصحة والرياضة الكويتية
والعاملية ،فهي ال��راع��ي الرسمي
لدوري كرة القدم الكويتي ،وراعٍ
لنادي مانشستر يونايتد منذ عام
 2011ونادي ريال مدريد منذ عام
 ،2014وذلك إلتاحة الفرصة أمام
الشباب الكويتي ليكونوا أكثر
قربا من أع��رق ن��وادي ك��رة القدم
في العالم عبر أكادمييتي VIVA
ري��ال مدريد و VIVAمانشستر
يونايتد

«مول  »360يكشف سر اجلمال الطبيعي
بافتتاح متجر «سكني فود» اجلديد
اف��ت��ت��ح «م����ول  ،»360وج��ه��ة
التسوق الرائدة في الكويت والتابعة
لشركة «التمدين ملراكز التسوق»،
متجر «سكني ف��ود» ،إحدى عالمات
مستحضرات التجميل الشهيرة،
ليضيف ب��ذل��ك ع�لام��ة ج��دي��دة من
العالمات التجارية املرموقة.
منتجات «سكني فود» مستوحاة
من املواد الغذائية الغنية بالعناصر
الطبيعية مع األخذ باالعتبار الفائدة
الكبيرة ال��ت��ي تشتمل عليهاهذه
العناصر ،حيث تعتبر «سكني فود»
أول عالمة جتارية متخصصة في
ه��ذا امل��ج��ال .وت��ق��دم ه��ذه العالمة
التجارية الرائدة مجموعة منتجات
مستخلصة من الفواكة واخلضروات
لتوفر مستحضرات فريدة تناسب
كل أن��واع البشرة .وبفضل فريق
عمل متميز على درج��ة رفيعة من
اخلبرة وامل��ه��ارة في وح��دة البحث
والتطوير ف��ي «سكني ف���ود» ،تتم
دراسة املنتجات واختبارها بعناية
فائقة للتأكد من أن العالمة توفر

مقر متجر سكني فود

ح��ل��وال فعالة للعناية بالبشرة،
إل��ى ج��ان��ب مجموعة مختارة من

مستحضرات التجميل التي متنح
البشرة إشراقة أكثر صحة وجماال.

وت��ع��ق��ي��ب��ا ع��ل��ى إط��ل��اق ه��ذه
ال���ع�ل�ام���ة ال���ت���ج���اري���ة ،ق��ال��ت
ك�لاودي��ال��وب��وس��ي��ن��س��ك��ا م��دي��رة
التسويق في «مول « :»360يسرُّنا
افتتاح أول متجر للعالمة التجارية
«سكني فود» بدولة الكويت في «مول
 .»360ويحظى املول بشهرة واسعة
في جميع أنحاء املنطقة نظرا ملكانته
املتميزة حيث يوجد فيه قائمة فريدة
من املتاجر ألشهر العالمات التجارية
العاملية ،ويتوافق هذا املتجر القائم
على مفهوم رائد وبشكل مثالي مع
القيم وامل��ب��ادئ التي ترتكز عليها
أعمالنا .وسيتيح لنا إط�لاق مثل
ه��ذه العالمات التجارية اجلديدة
تلبية االحتياجات املتنوعة لعمالئنا
املرموقني وحتقيق رضاهم».
وتفخر «سكن ف��ود» بامتالكها
 966متجرا في كافة أرجاء العالم،
مب��ا ف��ي ذل��ك املتجر اجل��دي��د ال��ذي
مت افتتاحه في «م��ول  »360الذي
يرحب ب��زواره في الطابق السفلي
من املول.

تراجع أرباح أسيكو  8باملئة خالل الربع الرابع
أظ��ه��رت ال��ب��ي��ان��ات امل��ال��ي��ة غير
املدققة لشركة أسيكو للصناعات
( ،)ACICOامل��درج��ة ببورصة
الكويت ،تراجع أرباحها خالل الربع
الرابع من العام اجلاري بنسبة 8.3
باملئة ،مقارنة بنفس الفترة من العام
املاضي.
وأض���اف���ت ال��ش��رك��ة ف���ي ب��ي��ان
للبورصة،أنها حققت صافي ربح
 2.2مليون دي��ن��ار ( 7.17مليون
دوالر) خالل الربع الرابع من ،2016
مقارنة بصافي ربح بلغ  2.4مليون
دينار (  7.83مليون دوالر) خالل
نفس الفترة من .2015
وتابع بيان الشركة ،أنها حققت
صافي ربح خالل العام املالي املنتهي
في ديسمبر  ،2016بلغ  7.24مليون
دينار ،مقابل صافي ربح بلغ 8.38
مليون دي��ن��ار خ�لال نفس الفترة،
بتراجع نسبته  13.62باملئة.

إنتاج اخلرسانة اخللوية املسلحة وغير املسلحة أحد أنشطة أسيكو

وأوضحت الشركة أنها ستوزيع
أرب����اح ن��ق��دي��ة بنسبة  15باملئة

وب��واق��ع  15فلسا للسهم ال��واح��د،
وأسهم منحة بـ  5باملئة بواقع 5

فلوس للسهم الواحد.
وبلغت أرب��اح الشركة في فترة
التسعة أشهر األولى من عام 2016
نحو  5.04مليون دي��ن��ار ،مقارنة
بـ  5.98مليون دينار أرب��اح نفس
الفترة من العام امل��اض��ي ،بتراجع
 15.7باملئة.
وأق��رت عمومية الشركة في 29
مايو املاضي ،توزيع أرب��اح نقدية
وأسهم منحة عن عام  2015تعادل
 20باملئة من رأس املال.
ويبلغ رأسمال الشركة 27.43
مليون دينار تقريبا ،موزعا على
نحو  274.3مليون سهم ،بقيمة
اسمية  100فلس للسهم الواحد،
علما بأن أسهم اخلزينة لدى الشركة
يبلغ ع��دده��ا ح��وال��ي  1.13مليون
سهم .وارتفع سهم الشركة بنسبة
 4باملئة ،ليصل عند سعر  285فلسا
بنهاية تعامالت اول امس الثالثاء.

