
شهد حفل افتتاح القمة اإلعللان عن منحة 
للشباب اإلمللاراتللي فللي مللجللال البرمجيات 
املللتللطللورة جللو كللايللسللر، الللرئلليللس التنفيذي 
ورئيس مجلس إدارة شركة سيمنس األملانية 
يعلن تقدمي منحة رخص للبرمجيات بقيمة 
تصل إلى 100 مليون يورو لشباب اجلامعات 
اإلمللاراتلليللة لدفع عجلة التحول الرقمي في 
الدولة املنحة تهدف إلى تطوير كوادر وطنية 
تقود مسيرة الدولة لتكريس موقعها كعاصمة 

للثورة الصناعية الرابعة
الكويت، 29 مارس 2017: شهدت أبوظبي 
أمللس حفل افتتاح القمة العاملية للصناعة 
والتصنيع، الللذي جمع كبار قللادة الشركات 
الصناعة العاملية، واحلكومات، ومؤسسات 
املجتمع املدني ملناقشة دور قطاع الصناعة 
في إعللادة بناء االزدهللار االقتصادي العاملي 
ومتكينه من توفير فرص العمل واملستقبل 

املستدام لألجيال املقبلة.
وخللللال مللشللاركللتلله فلللي جلللللسللة نللقللاش 
خللال حفل افتتاح القمة العاملية للصناعة 
والتصنيع، أعلن جو كايسر، الرئيس التنفيذي 
ورئيس مجلس إدارة شركة سيمنس األملانية، 
أن شركته  ستقدم منح َعينية بقيمة تصل إلى 
100 مليون يورو في شكل رخص للبرمجيات 
للجامعات في دولللة اإلملللارات، وذلللك بهدف 
تطوير املهارات الازمة لدفع عجلة التحول 
الرقمي فللي الللدولللة. وستتعاون سيمنس 
مع منظمة “آيزيك”؛ وهي أكبر منظمة غير 
ربحية فللي العالم يتولى الللطللاب إدارتللهللا، 
فللي هللذا املللجللال. وستساعد هللذه املنحة في 
تطوير القيادات اإلماراتية الشابة القادرة 
على تكريس موقع الدولة كعاصمة للثورة 

الصناعية الرابعة.
ويكرس هذا اإلعان مكانة اإلمارات كمركٍز 
متقدم للصناعة واالبللتللكللار على متسوى 
املللنللطللقللة. وتللعللمللل احلللكللومللة علللللى تشجيع 
الللشللركللات اإلمللاراتلليللة للمساهمة بللقللوة في 
ساسل القيمة العاملية؛ وعقد شراكات بني 
كبريات الشركات الصناعية العاملية وبني 
الشركات واملؤسسات احمللية الختبار تقنيات 
مبتكرة؛ وتوفير فرص عمل مستدامة في قطاع 
تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وذلك في 

إطار بناء اقتصاد متنوع ومستدام قائم على 
املعرفة.

وفللي هللذا الللصللدد، قللال بللدر سليم سلطان 
العلماء، الرئيس التنفيذي لشركة “ستراتا 
للتصنيع” ورئيس اللجنة التنظيمية للقمة 
العاملية للصناعة والتصنيع، والذي ركز في 
كلمته في حفل االفتتاح على ضرورة تبني نهج 
حتولي ميكن القطاع الصناعي من لعب دوره 
في إعللادة بناء االزدهللار االقتصادي العاملي 
وتوفير فرص النمو جلميع شعوب العالم: 
“متكنت القمة العاملية للصناعة والتصنيع، 
والتي تستضيفها وتنظمها دولللة اإلمللارات، 
من إطاق منصة عاملية جتمع قادة الشركات 
الصناعية العاملية واحلكومات ومنظمات 
املجتمع املللدنللي لتكوين حتالفات متكنهم 
مللن وضللع حلللللول عملية للقضايا العاملية 
امللحة. وللمرة األولى على املستوى العاملي، 
استطاعت القمة العاملية للصناعة والتصنيع 
أن جتمع قادة القطاع الصناعي العاملي التخاذ 
قرارات عملية ذات نتائج ملموسة على أرض 
الواقع. وال يشكل إعان شركة سيمنس عن 

منحة رخص البرمجيات للشباب اإلماراتي 
والتي ستمكنهم من تطوير املهارات الازمة 
لقيادة مسيرة الدولة نحو تكريس موقعها 
كعاصمة للثورة الصناعية الرابعة، إال مثال 
على ما تتميز به دولتنا من قدرة على اجتذاب 
الشركات العاملية لاستثمار في الكفاءات 
الوطنية. على مللدى األيللام األربللعللة من هذه 
القمة سوف نرى الكثير، وأكثر من ذلك بكثير. 
وال شك لدينا أن دولة اإلمللارات هي الوحيدة 
القادرة على حتقيق قيادة احلراك العاملي نحو 

مستقبل حتولي للقطاع الصناعي.”
ومن جانبه، جو كايسر، الرئيس التنفيذي 
ورئيس مجلس إدارة شركة سيمنس األملانية 
قال: “إن املساهمة في نقل وتوطني املعارف 
وتطوير املهارات احمللية كانت دائماً، وال تزال، 
على قائمة أولويات شركة سيمنس. إن هذه 
املنحة تعكس التزام الشركة الراسخ لدعم 
دولة اإلمللارات العربية املتحدة في مساعيها 
الرامية للوصول إلى اقتصاد قائم على املعرفة 
يتسم بالتنوع واملللرونللة يدعمه السواعد 

اإلماراتية املاهرة واملواهب العاملية.”

قللال رئيس مجلس إدارة شركة مطاحن 
الدقيق واملخابز الكويتية صاح الكليب ان 
الشركة حافظت خال عام 2016 على ريادتها 
وازدهلللار مسيرتها الوطنية والتنموية في 
مجال حتقيق األمن الغذائي للكويت، وصناعة 
املللواد الغذائية على الرغم من االضطرابات 
السياسية واملتغيرات االقتصادية العاملية 
الللتللي نتجت جلللراء هللبللوط أسللعللار النفط 
مبعدالت قياسية لم تصلها منذ أربعة عشر 
عاماً ، إال أن شركة مطاحن الدقيق واملخابز 
الكويتية  متكنت في ظل هللذه الللظللروف من 
حتقيق إجنازات واضحة على كافة األصعدة 

اإلنتاجية واإلدارية واملالية لهذا العام.
وأوضلللللح خللللال اجلللمللعلليللة الللعللمللوملليللة 
للشركة امللس ان مبيعللات الشركة بلغت 
هللذا الللعللام 400.744.059دينار مقابل 
454.734.332 ديللنللار  باملقارنه بعللام  
2015 وبانخفاض%12، وبلغت تكلفة 
املللبلليللعللات 368.227.588 ديللنللار مقابل 
420.529.173دينار  بللاملللقللارنلله بعلام 
2015 وبللانللخللفللاض %12، فضا عللن ان  
صافي ربللح هللذا العام 37.332.336دينار 
مقابل 37.841.583دينار لللعللام 2015 
بانخفاض%1، أمللللا صلللافلللي األصللللول 
الللثللابللتللة فللقللد بلللللغ 52.409.055دينار 
مقابل 57.861.001دينار لللعللام 2015 
بانخفاض%9، وبلغت املصاريف اإلداريللة 
7.227.357دينار مقابل 7.175.204دينار 
للللعلللام 2015، بلليللنللمللا بلللللغللت حللقللوق 
املللسللاهللمللني 342.239.302دينار مقابل 
308.455.476دينار بلغتها عللام 2015 

بزيادة 11% . 
مللن جللانللبلله اكلللد مطلق الللزايللد الرئيس 
التنفيذي لشركة مطاحن الدقيق واملخابز 
الكويتية ان الشركة استمرت بتطوير وتنفيذ 
رؤيتها ومهمتها التي تهدف إلللى احلفاظ 
على االمن الغذائي للكويت بأحدث املعايير 

واملقاييس العاملية.  
فمن الناحية االستراتيجية متكنت الشركة 
هذا العام من البدء في تركيب مطحنة إضافية 
إلنتاج الطحني )املطحنة C( بطاقة إنتاجية 
تصل الللى 750 طللن يوميا، وتعاقدت على 
شللراء خطني إلنتاج اخلبز العربي اخلفيف 
بطاقة إنتاجية 14000 خبزة/ ساعة ملخبزي 
الشعب والرميثية وذلك ملواكبة منو التعداد 
السكاني والطلبات املتزايدة على منتجات 

القمح واخلبز العربي. 

تركيب خط جديد
واسللتللكللمللاال ملسيرتها التنموية طرحت 
الشركة هذا العام منتجات جديدة تلبي أذواق 
املستهلكني بجودتها العالية وأسللعللارهللا 
التنافسية كمنتج البسكاتي وخبز بيرجر 
البطاط الذي حظي بإعجاب  املستهلكني، كما 
تعاقدت الشركة على تركيب خط جديد في 
مصنع املعكرونة إلنتاج الازانيا، وجاري 
العمل على انتاج توست البطاط، والبان كيك 
لطرحه في األسواق خال النصف الثاني من 
عللام 2017، كما عمدت الشركة إلللى جتديد 
مصنع العلف الذي مت تركيبه في عام 1996 
لتطوير طاقته اإلنتاجية مبا يواكب احتياجات 

السوق املتزايدة.  
وقللال الزايد لقد  بللدأت الشركة بإجراءات 
بناء مخبزين آليني للخبز العربي في مدينة 
سعد العبدالله وضاحية فهد األحمد بعد أن 
حصلت على التراخيص الازمة ، وهي بصدد 
دراسة استبدال خط إنتاج الصمون والتوست 
مبخبز صبحان رقلم 1 الذي مت تشغيله في عام 
1984 .ومن مبدأ التنوع في اإلنتاج واحملافظة 
على املصادر الطبيعية للدولة، بادرت الشركة 
باستحداث خلطة جديدة من األعاف اخلضراء 
alfalfa بالتعاون مع الهيئة العامة لشئون 
الزراعة والثروة السمكية متهيدا العتمادها 
للمربني فللي عللام 2017كمنتج جللديللد غني 
بقيمته الغذائية ، ويسهم في ترشيد استهاك 

املياه اجلوفية املستخدمة في الري.
والشركة حافظت على مقدرتها التنافسية 
على املستويني احمللي واإلقليمي، وبذلت 
جهوداً خاصة لتنمية صادراتها التي تصاعدت 
%14 عن عللام 2016 ، بالرغم من الركود 
التجاري الذي شهدته األسواق اخلارجية هذا 

العام . 
مللؤكللدا علللللي ان شللركللة مللطللاحللن الدقيق 
واملللخللابللز الكويتية، فلللازت بجائزة أفضل 
منتج للصحة والعافية، للمنتجات اخلالية 
من اجللوتني ومنتج بسكويت توتالي بران، 
ضمن جائزة »جلفود« لابتكار التي أقيمت 
ضمن معرض جلفود بدبي من 26 فبراير إلى 

2 مارس 2017.
وأعرب الرئيس التنفيذي في الشركة، مطلق 
الزايد عن ثقته بقدرة منتجات الشركة املتميزة 
على خوض املنافسات في املنصات العاملية، 
وأمللام جلان التحكيم الدولية املستقلة التي 
تضم أهم خبراء قطاع صناعة الغذاء وحتقيق 

الصدارة إقليمياً وعاملياً.
وأوضح أن هذه اجلائزة تعد إضافة جديدة 
لسجل الشركة احلافل باإلجنازات، على مدى 
أكثر من 5 عقود مبا يؤهلها با منازع للفوز 
بهذا اللقب، مبيناً أنها ليست املللرة األولللى 
التي تصل فيها الشركة إلى نهائيات جائزة 
 ،»Gulfood Innovation Awards«
بحيث مت اختيارها ضمن أفضل الشركات 
الغذائية فللي منطقة الللشللرق األوسلللط لعام 

.2016
ولفت إلى جناح الشركة عام 2015 باالرتقاء 
إلى قائمة أفضل 25 سلعة ابتكاراً وإبداعاً في 
املسابقة العاملية Sial»Innovation« ضمن 
مهرجان سيال الللشللرق االوسلللط بأبوظبي 
مبنتجاتها اخلالية من اجللوتني وبسكويت 

توتالي بران.
وشللدد  الزايد على أن هذه اجلوائز تعكس 
جنللاح الشركة فللي تنفيذ رؤيتها وحتقيق 
أهدافها، وترسخ املكانة الريادية التي تتبوأها 
في عالم الصناعات الغذائية مبنطقة الشرق 

األوسط.

جائزة أفضل منتج
ورأى الزايد أن حصول »املطاحن« على 
جائزة أفضل منتج للصحة والعافية، واحتفاء 
معرض جلفود باملتميزين عاملياً، يعد مبثابة 
شهادة على تفرد منتجاتها والتزامها بتبني 
أعلى معايير األمن والسامة، وتقدميها لغذاء 
صحي وآمللن يرضي جميع األذواق ويلبي 
كافة االحتياجات، بفضل روح فريق العمل 
الواحد الللذي عمل يللداً بيد البتكار املنتجات 
اخلالية من اجللوتني ومنتج بسكويت توتالي 
بران، مشدداً على االستمرار في حتقيق أهداف 
وطموحات الشركة، واحملافظة على دورها 

الريادي على الصعيدين احمللي والعاملي.
وذكللر أن جائزة جلفود لابتكار، تعد من 
أهللم اجلوائز املتخصصة التي تتوج أفضل 
اإلجنلللازات فللي عالم الصناعات الغذائية، 
وتهدف إلى تشجيع وتكرمي أفضل املمارسات 
اإلبداعية، التي من شأنها تطوير قطاع األغذية 

والضيافة في العالم.
وافاد الزايد لقد  استطاعت شركة مطاحن 
الدقيق واملخابز الكويتية أن حتافظ على 
ريادتها في الصناعات الغذائية بحرصها 
الللدائللم على تطوير مصانعها وفللق أحللدث 
التكنولوجيات والوسائل العلمية، وبالتزامها 
مبعايير اجلللودة املعتمدة عاملياً لدى هيئات 
ااعتمادالدولية، وحتصل تدريجياً على شهادة 
االيزو 22000 ملرافقها اإلنتاجية حتى تغطي 

جميع مصانعها ومخابزها، ومللن املتوقع 
أن يحصل مخبز االحمدي ومخبز الرميثية 
ومصنع املنتجات اخلالية من اجللوتني على 

هذه الشهادة خال عام 2017. 
وعلى الصعيد اإلداري، تولي الشركة 
اهتماماً خللاصللاً بتعيني العمالة الوطنية 
واستقطاب املتميزين من الكفاءات الكويتية، 
فقد زاد عدد الكويتيني املعينني في الشركة هذا 

العام بنسبة %16عن عددهم العام املاضي. 
أما على الصعيد السياسي واالقتصادي 
اشار الزايد فإن الشركة ال تألو جهداً بتسخير 
إمكانياتها وخبراتها لتخفيض الدعم احلكومي 
مبختلف السبل املتاحة لها متاشياً مع توجه 

الدولة 

ترشيد االنفاق
بتخفيض املللصللروفللات وترشيد الدعم 
احلكومي، األمللر الللذي يعبر عللن التزامها 
مبسؤولياتها الوطنية املنوطة بها كشركة 
متلكها احلكومة بالكامل، ترجح املصلحة 
العامة املتمثلة  في ترشيد اإلنفاق العام 
للدولة على مصلحتها اخلاصة املرتبطة 

مببيعاتها وأرباحها. 
وقال الزايد ان  املشاريع االستراتيجية 
التي تترجم التزام الشركة مبسؤولياتها 
الللوطللنلليللة هلللو تللبللنللي الللشللركللة الللتللابللعللة 

ملللشللروع تطوير نللظللام التموين للللوزارة 
التجارة والصناعة وتنفيذه وفللق أحدث 
النظم التكنولوجية العاملية، ودخللوللله 
حيز التشغيل الفعلي، فقد وفقت الشركة 
أن تستحدث نظاماً جللديللداً يعالج جميع 
أوجلله القصور، ويأخذ في االعتبار كافة 
املاحظات املشار اليها في تقرير ديللوان 
احملاسبة، وضمان الرقابة الشاملة، وسرية 
املعلومات، واستمرارية العمل على مدار 
الساعة، وميكنة قطاع التموين، وسرعة 
توفير املللواد الغذائية للمواطنني، وضمان 
توجيه الدعم للمستفيدين، والرقابة على 
عمليات الصرف، ومتابعة أرصللدة منافذ 
البيع في اجلمعيات التعاونية، ومتابعة 
تللوريللد السلع مللن الشركات امللللوردة، مما 
سيحكم الللرقللابللة وضللبللط الللدعللم ويسهل 
لصناع الللقللرار املتابعة واتللخللاذ الللقللرارات 
الازمة . تأتي كل هذه اجلهود واإلجنازات 
التي حققتها الشركة ترسيخاً ألهميتها 
االستراتيجية وخطواتها البارزة في حتقيق 
األمن الغذائي للدولة وضمان استقراره في 
مختلف الظروف واملتغيرات، والذي يسهم 
في تعزيز مقدرة الكويت لتكون مركزاً مالياً 
وجتارياً جاذباً لاستثمار وفق توصيات 
وتطلعات صاحب السمو أمير الباد الشيخ 
صباح االحمد اجلابر الصباح حفظه الله 

ورعاه .

اقتصاد12 alwasat.com.kw2908 اخلميس 2 من  رجب 1438 هل/ 30 من مارس  2017 - السنة  العاشرة -   العدد  Thursday 30th March 2017 - 10 th year - Issue No.2908

الزايد: املطاحن حافظت على التنافسية في املستويني احمللي واإلقليمي.. وصادراتها ارتفعت بنسبة 15 في املئة

لدفع عجلة التحول الرقمي

»سيمنس« تعلن تقدمي منحة رخص للبرمجيات 
100 مليون يورو للشباب اإلماراتي بقيمة 

حافظت على ازدهار مسيرتها الوطنية في حتقيق األمن الغذائي 

2016 37.332 مليون دينار صافي أرباح املطاحن الكويتية خالل  الكليب: 

جانب من عمومية شركة مطاحن الدقيق واملخابز الكويتية مطلق الزايد صاح الكليب

امل������ط������اح������ن  ح�������ص�������دت  ج�������ائ�������زة أف������ض������ل م����ن����ت����ج ل����ل����ص����ح����ة وال������ع������اف������ي������ة ض�����م�����ن ج�������ائ�������زة »ج������ل������ف������ود« ل����الب����ت����ك����ار

ال�����ب�����دء ف�����ي ب����ن����اء م���خ���ب���زي���ن آل����ي����ني ل���ل���خ���ب���ز ال����ع����رب����ي ف�����ي م����دي����ن����ة س����ع����د ال����ع����ب����د ال����ل����ه وض����اح����ي����ة ف����ه����د األح����م����د

جانب من فعاليات القمة

خالل حلقة نقاشية ضمن أعمال الدورة االفتتاحية للقمة العاملية للصناعة والتصنيع

اإلمارات: وزيرا الطاقة والبيئة يؤكدان أهمية 
رأس املال البشري لضمان االستدامة 

أكد كل من سهيل محمد فرج املزروعي، 
وزير الطاقة؛ ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد 
الللزيللودي، وزيللر التغير املناخي والبيئة، 
أهمية الطاقة والكوادر البشرية والتنافسية 
واعللتللمللاد الللسلليللاسللات املللنللاسللبللة لتحقيق 

االستدامة لاقتصادات.
جلللاء ذللللك خلللال جلسة نللقللاش أقيمت 
أمس ضمن أعمال الللدورة االفتتاحية للقمة 
العاملية للصناعة والتصنيع التي تعقد 
حتت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن 
زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد 
األعلى للقوات املسلحة، في جامعة باريس 
السوربون – أبوظبي. وأدار جلسة النقاش، 
الللتللي أقيمت حتللت عللنللوان »نعمل اليوم 
لبناء الغد – تبني استراتيجيات مستدامة 
لضمان غد مللزدهللر«، ساميون بابتيست، 
كبير االقتصاديني بللوحللدة االستخبارات 
االقتصادية مبجلة اإليكونوميست، وتناولت 
العاقة بللني النمو االقللتللصللادي والبيئة. 
وقللال بابتيست في مستهل اجللسة تتمتع 
دولللة اإلمللارات مبكانة فريدة في االقتصاد 
العاملي كإحدى الدول املصدرة للبترول، كما 
أن الدولة تتجه بقوة لبناء قاعدة صناعية 
متطورة ترتكز على االسللتللدامللة البيئية  

وخفض االنبعاثات الكربونية.
ووأضح بابتيست أن النشاط الصناعي 
والتجاري ال يجب أن يتعارضا مع األجندة 
البيئية، مؤكداً على ضرورة تبني سياسات   
بيئية مبتكرة تضمن متكني القطاع اخلاص 
مللن حتقيق النمو واالزدهللللار مللع االلللتللزام 

باحلفاظ على البيئة.
وفي هذا الصدد، قال معالي سهيل محمد 
فرج املزروعي: »تبنت اإلمارات رؤية تقوم 
على بناء اقتصاد متنوع ومستدام.  ونتوقع 
أن نتمكن من توليد %50 من احتياجاتنا 
من الطاقة باستخدام التقنيات اخلضراء 
بحلول العام 2050، األمر الذي يراعي األثر 
البيئي.« وأكد معاليه أن على منتجي الطاقة 
الكهربائية في الدولة االجتللاه إلى اعتماد 
مصادر الطاقة املتجددة إلنتاج ما ال يقل عن 
%50 من الطاقة الكهربائية. وسنتخلص 
عبر استخدام مصادر الطاقة املتجددة من 

احلللاجللة إلللى دعللم الطاقة لاستخدامات 
املدنية وللقطاع الصناعي. وأشللار معاليه 
إلللى أن الللدولللة ستضخ ستستثمر بقوة 
في مصادر الطاقة املتجددة ليصل حجم 
االسللتللثللمللارات املتوقعة إلللى حللوالللي 192 
مليار دوالر على مللدار ثاثة عقود مقبلة. 
وستتمكن اإلمللللارات بللذلللك مللن تخفيض 
االعتماد على النفط من %98 إلللى 50%. 
ورغلللم امتاكنا ملللخللزون كبير مللن النفط 
والللغللاز، إال أنلله يجب علينا االجتلللاه نحو 
تنمية القطاعات التي متتلك فيها الدولة 
ميزة تنافسية، مثل حتقيق الللريللادة في 

الطباعة ثاثية األبعاد.«
وفي حديثه حول اخلطوات التي اتخذتها 
دولة اإلمارات لبناء منظومة متكاملة قادرة 
على دعللم الصناعة والتنوع االقتصادي، 
ورؤيته ملستقبل أكثر استدامة للدولة، قال 
الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي: »ال يجب 
أن تطغى أهمية الشركات الصناعية الكبرى 
في الدولة على األهمية الكبيرة للشركات 
الصغيرة واملتوسطة. ومتتلك دولتنا بنية 

حتتية متميزة وتشريعات وقوانني متطورة 
متكن الشركات الصغيرة واملتوسطة من 
حتقيق النمو والتطور. وتلعب الشركات 
الصغيرة واملتوسطة دوراً هاماً في تنفيذ 
استراتيجية اإلمللارات للتنمية اخلضراء، 
التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن 
راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس 
مجلس اللللوزراء حاكم دبللي ’رعاه الله‘. 
إن القطاع االقتصادي في دولللة اإلمللارات 
يواكب أحدث التقنيات التي من شأنها دعم 
النمو. وهناك ثاث نقاط أود توصية الدول 
الناشئة باتباعها من أجل بناء اقتصادات 
مستدامة؛ األولللى، االستثمار في رأس املال 
البشري لبناء اقتصاد مستدام. والثانية، 
تبني احلكومة للسياسات واآلليات املناسبة 
جلذب االستثمارات إلى في القطاع الصناعي. 
والثالثة، الطاقة وهي العنصر الرئيسي 
الذي يجب أخذه بعني االعتبار، وتعد دولة 
اإلمللارات محظوظة في هذا اجلانب، حيث 
إن الطاقة املتجددة واملستدامة فيها تعتبر 

قطاعاً جاذباً للصناعات«.

جانب من فعاليات قمة التصنيع


