إصدار خاص بالقطاع الصناعي

ُ
«صنع في الكويت»
يكتسب قطاع الصناعة أهمية قصوى في دفع عجلة النمو االقتصادي ،اذ تقاس درجة تنمية وتقدم أي بلد بمدى تطوره الصناعي ،والكويت واحدة من الدول التي سعت
إلى تطوير قطاعها الصناعي وحققت تقدماً كبيراً في الصناعات التحويلية ،ورغم ذلك ال تزال مساهمة الصناعة في الناتج المحلي االجمالي متواضعة عند مستوى 6
 ،%اال ان خطة «كويت  »2035تستهدف تعزيز حصتها من حجم االقتصاد الكلي والتحول نحو قطاع صناعي نموذجي ومتطور يمثل رافداً أساسياً اليرادات الميزانية العامة.
ومع اندالع أزمة كورونا ،اكتسبت الصناعة المحلية زخماً قوياً وبرزت أهميتها مع تعطل خطوط االمدادات العالمية ،فكان للشركات العاملة في القطاع ،الحكومية
والخاصة على حد سواء ،نجاحات على عدة مستويات خصوصاً في مجاالت الصناعات الغذائية والدوائية والمستلزمات الطبية والمنظفات وغيرها ،وأثبتت الشركات
الصناعية الى حد ما ،قدرتها على تغطية متطلبات واحتياجات السوق المحلي من بعض السلع ،وشكلت داعما أساسيا في األمن الغذائي للبالد خالل الجائحة.
لكن في المقابل ،عانت قطاعات أخرى من نقص في المواد األولية المستوردة ،مما أدى الى زيادة أسعار العديد من المنتجات ،االمر الذي ُيحتم ضخ مزيد من االستثمارات
في قنوات الصناعة المحلية وتوسيع نطاق أعمالها وخطوط انتاجها ،فال يمكن إغفال أهمية الصناعة في الميزان التجاري ،الذي يعكس مؤشر صحة اقتصاد اي دولة،
ولهذا ينظر العالم إلى الدول الصناعية على أنها متقدمة ،كما أن الصناعة أصبحت مع مرور الزمن بمنزلة كلمة السر لخلق فرص عمل للشباب وتقليل معدالت البطالة
والتحول نحو اقتصاد مستدام عماده اإلنتاجية والتصدير.
وفي خضم الثورة الرقمية التي اقتحمت كل القطاعات االقتصادية ،أصبح التطور الصناعي مرتبطاً بشكل وثيق باالبتكار ،خاصة مع التغييرات الجذرية التي فرضتها
التكنولوجيا والذكاء الصناعي ،والتي تزيد معها تحديات المنافسة محلياً واقليمياً وعالمياً ،ما يكرس أهمية زيادة االستثمار في األبحاث والعلوم الصناعية وتشجيع
األجيال الناشئة على التخصصات المرتبطة بالصناعة ،اذ يبقى التجدد واالبتكار من بين أهم الخطوات التي تساعد في استمرارية اإلنتاج الصناعي ،وبناء مصانع جديدة،
مع الحرص على توسيع آفاق التطور الصناعي لزيادة مستوى إنتاجية العمل من خالل تبادل المعارف والثقافة والمعلومات مع الدول األكثر خبرة في مجاالت الصناعة.
وفي اصدار سبقلا الخاص بالصناعة ،محاولة للوقوف على التحديات التي تعوق تطور الصناعات المحلية ،وتحدّ من قدرة الصناعيين على العمل والتوسع والمنافسة،
باالضافة الى استعراض عدة تجارب لشركات ومصانع محلية إبان الجائحة ،آملين في زيادة أنواع الصناعات الممهورة بختم «صنع في الكويت» الى جانب رصد عالمي
للصناعات الرابحة والخاسرة من األزمة وحزمة من الموضوعات التي تهم المختصين في القطاعات الصناعية.
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رئيس مجلس إدارة «الكويتية السعودية للصناعات الدوائية» الدكتور راشد خزعل لـ سبقلا:

 4خطوط إنتاج جديدة بدعم من
شركة « »CSV - life scienceاإليطالية
تتخصص الشركة الكويتية السعودية للصناعات الدوائية ،والتي ُتعد إحدى الشركات التابعة لمجموعة ميزان
القابضة ،في تطوير وتصنيع وتسويق األدوية ذات الجودة العالية ،وتسعى لتلبية جميع االحتياجات المحلية من
رعاية صحية ،وتعزيز الرفاهية عن طريق استقطاب التطورات العلمية الهائلة والسريعة في جميع جوانب العلوم
والحياة ،بما في ذلك العناصر الصيدالنية التي تضمن الوصول إلى أفضل أنواع األدوية .كما تسخر الشركة جميع
إمكاناتها لتوفير األدوية المتطورة إلى الكويت ،وتحقق ذلك عبر استثمارها في بنيتها التحتية لتمكينها من
التوسع.
ّ
التوسع جغرافياً وتغطية أعداد أكبر من المرضى عبر هذا
ّ
سبقلا التقت برئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية للصناعات الدوائية الدكتور راشد خزعل ،والذي كشف عن
أبرز انجازات الشركة ودورها في دعم القطاع الصحي في الكويت خاصة خالل الجائحة ،واحتياجات هذا القطاع
مستقبال.
ِّ
نسخر جميع اإلمكانات لتوفير األدوي��ة
¶

• حدثنا عن االن�ج��ازات التي حققتها الشركة
منذ تأسيسها؟

ً
منتجا لتضم أدوي��ة جديدة
¶ تطوير 120

 حققت الشركة الكويتية السعودية للصناعات الدوائيةإنجازات ونجاحات ّ
عدة خالل فترة نموها في الـ 40سنة التي
مضت ،لتصبح اليوم من أب��رز الشركات الصناعية الدوائية
ّ
التي توفر أدوية ذات الجودة العالية في الكويت واملنطقة بفضل
ّ
املتقدمة .وقد تأسست الشركة في أوائل
قدراتها التصنيعية
الثمانينيات تحت اسم الشركة الكويتية للصناعات الدوائية
 KPICOب��دع��م م��ن ش��رك��ة «أس �ت��را» السويدية ال�ت��ي أشرفت
على ال�ش��رك��ة لغاية ال�غ��زو ف��ي ع��ام  .1990وف��ي ع��ام ،1994
ت��م تخصيص ال�ش��رك��ة ودخ ��ول مستثمرين م��ن السعودية،
وعلية تم تغيير اسم الشركة الى الشركة الكويتية السعودية
للصناعات الدوائية  .KSPICOوتخارج الشركاء السعوديون
م��ن االس�ت�ث�م��ار ف��ي ع��ام  ،2005وم�ن��ذ ذل��ك ال �ح�ين ،أصبحت
الشركة مملوكة بالكامل بنسبة  %100من قبل مستثمرين
كويتيني ،واستحوذت عليها مجموعة ميزان القابضة في عام
.2019

ذات الجودة العالية في الكويت والمنطقة

ف���ي أس������واق ال���ش���رق األوس������ط وأوروب������ا
ً
دورا أساسياً في األم��ن الدوائي
¶ لعبنا
ال����وط����ن����ي ال���ك���وي���ت���ي خ���ل��ال ال��ج��ائ��ح��ة
¶ األزم��ة أتاحت الفرصة لنا للتوسع في
صناعة المعقمات والمستلزمات الطبية

صناعة األدوية ركيزة اقتصادية
شدد خزعل على أن صناعة األدوية تعد ركيزة
أساسية لالقتصادين المحلي والعالمي،
ويجب االعتراف بأهميتها على غ��رار صناعة
النفط م��ن أج��ل ال��ن��ه��وض بقطاع الرعاية
الصحية وتحقيق الرفاهية االقتصادية.
تؤمن الشركة الكويتية السعودية للصناعات
ال��دوائ��ي��ة ب��ان صناعة األدوي���ة المحلية في
الكويت تتمتع بإمكانات كبيرة لمواجهة أي
أزمة وحماية االقتصاد الوطني.
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مع شركة .IMA
 )3خط تصنيع األدوي��ة السائلة (االشربة)  -بموجب عقد
مع شركة .Bosch
 )4خط تصنيع األدوية شبه الصلبة (التحاميل والكريمات)
 -بموجب عقد مع شركة .Bliss GVS Pharma

• م��ا اه�م�ي��ة اس �ت �ح��واذ م �ي��زان ال�ق��اب�ض��ة على
الشركة؟
 بعد االستحواذ األخير من قبل مجموعة ميزان القابضة،حصلت ال�ش��رك��ة ع�ل��ى دع��م اس�ت�ث�م��اري م �ح��وري ،ك�م��ا ك��ان
إلعادة هيكلة مجلس اإلدارة دور مهم في تطوير الرؤية التي
تهدف الى تطوير البنية التحتية للشركة ومكانتها العاملية بما
ينعكس إيجابيًا في توفير األدوية في بلدنا الكويت واملنطقة.
وعبر االستثمار في كل من خطوط التصنيع واملباني املنشأة،
ستتمكن الشركة من تطوير منتجاتها التي تشمل اليوم 120
منتجًا دوائ �ي��ًا وتوسيعها لتضم أدوي ��ة ج��دي��دة ذات ال�ج��ودة
العالية في أسواق الشرق األوسط وأوروبا.

• ماذا عن خطوط اإلنتاج وكيف يتم تطويرها؟

• م ��اذا ع��ن ال� ��دور ال ��ذي ت�ل�ع�ب��ه ال �ش��رك��ة ت�ج��اه
املجتمع الطبي الكويتي وقطاع الرعاية الصحية؟

 ت�م��ت إع ��ادة ت��أه�ي��ل امل��راف��ق املتبقية وت�ج��دي��ده��ا بأربعةخطوط إنتاج جديدة ،وهي:
 )1خط تصنيع املحاليل الوريدية وغسل الكلى  -بموجب
عقد مع شركة .Fresenius AG
 )2خط تصنيع األدوي��ة الصلبة (الحبوب)  -بموجب عقد

 لعبت الشركة دورًا أساسيًا ف��ي األم��ن ال��دوائ��ي الوطنيال �ك��وي �ت��ي خ �ل�ال ج��ائ �ح��ة ك��وف �ي��د  ،19ح �ي��ث ك��ان��ت ال�ش��رك��ة
ال��وح �ي��دة ال �ت��ي ت �ق��وم ب �ت��وري��د األدوي� � ��ة األس��اس �ي��ة مل �ث��ل ه��ذه
ال �ج��ائ �ح��ة ،خ �ص��وص��ا ع �ن��د وق� ��ف االس� �ت� �ي ��راد وال �ت �ص��دي��ر.
وات�خ��ذت الشركة نهجًا استباقيًا ف��ي ه��ذه ال�ف�ت��رة ،وذل��ك من
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رؤية مستقبلية
إن رؤية الشركة تتجلى في النقاط التالية:
 - 1تعزيز استراتيجية التوسع في األسواق العالمية من خالل إنشاء مكاتب علمية
جديدة في الخليج.
 - 2إنشاء خطوط تصنيع األدوية ذات الجودة العالية عن طريق مصنع الشفاء
فارما المملوك بالكامل للشركة.
 - 3تعزيز استراتيجية البحث والتطوير من خالل إنشاء
ُمختبر لتطويراألبحاث ،باإلضافة الى تأسيس مركز
متكامل لإلشراف على عمليات البحث و تطوير عمليات
اإلنتاج الصناعى بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية
المتخصصة.
 - 4حماية الموظفين عن طريق دعم األمن
االجتماعي والمالي أثناء جائحة كوفيد .19
خالل تنفيذ إستراتيجية خاصة بسلسلة التوريد وبدعم
من إدارة املشتريات في مجموعة ميزان القابضة ،حيث
ت��م توظيف جميع امل ��وارد امل�ت��واف��رة ف��ي الشركتني لحجز
املواد األساسية التي تحتاج إليها الشركة لالستجابة إلى
الطلب املحلي املتزايد على األدوية األساسية وخاصة أدوية
الباراسيتامول مثل  Panadrexو Fludrexوذلك للقطاعني
الخاص والحكومي باإلضافة إلى املحاليل الوريدية.
وك��ون ال�ش��رك��ة ج��زءًا م��ن مجموعة م�ي��زان القابضة،
ت�ت�م�ت��ع ال�ش��رك��ة ال �ي��وم ب��دع��م م��ن ب�ي�ئ��ة م�ت�ي�ن��ة ف��ي م�ج��ال
ال �خ��دم��ات ال�ل��وج�س�ت�ي��ة ،وال �ك �ف��اءة ف��ي س�ل�س�ل��ة ال �ت��وري��د،
باإلضافة إلى القدرة على التوزيع على نطاق واسع عبر
ج�م�ي��ع م�ن��اف��ذ ال�ب�ي��ع ف��ي ال�ق�ط��اع�ين ال �خ��اص وال�ح�ك��وم��ي.
وت �م �ك �ن��ا ب ��ذل ��ك م ��ن ت �ق �ل �ي��ص امل �ه �ل��ة ال��زم �ن �ي��ة وت �س �ل �ي��م
املنتجات ال��دوائ�ي��ة للمرضى ف��ي ف�ت��رات تنافسية خالل
الحظر الكلي في البالد.

• ك �ي��ف أث� ��رت ج��ائ �ح��ة ك ��ورون ��ا ف��ي خ�ط��وط
انتاجكم؟
 ات��اح��ت الجائحة ف��رص��ة ج��دي��دة لنا م��ن خ�لال مصنعالشفا ف��ارم��ا للتوسع ف��ي صناعة املعقمات واملستلزمات
الطبية ،بفضل ال�خ�ب��رة التصنيعية عالية االح�ت��راف�ي��ة في
امل�ج��ال الطبي واستراتيجيتها التسويقية امل��رت�ك��زة حول
ال�ع�م�لاء ،وق��د أن �ش��أت خ�ط��وط��ًا ج��دي��دة لتصنيع املعقمات

واملستلزمات الطبية خ�لال الجائحة للمساهمة ف��ي تلبية
متطلبات السوق املحلي.هذا وق��د أوف��ت الشركة بالتزامها
بمهمتها املتمثلة ف��ي تمكني املجتمع الطبي الكويتي من
خ�لال امل�ش��ارك��ة ف��ي دراس ��ات ال�ت�ج��ارب ال�س��ري��ري��ة الدولية
لفيروس كوفيد  19مع شركة «فوجي فيلم» و«غلوبل إيد
ريسبونس»  ،GARحيث قامت بتقديم خ��دم��ات تصنيع
تعاقدية لتنفيذ عملية التعبئة الثانوية ووض��ع العالمات
باللغتني اإلنكليزية وال�ع��رب�ي��ة على أق ��راص Favipiravir
وأقراص مقارنة وذلك وفقًا ملعايير الجودة  GMPوGDPS
للتخزين اآلمن مع التحكم واالمتثال الشامل.

• ماذا عن دوركم في توطني صناعة األدوية
العاملية في الكويت؟
 وق�ع�ن��ا ب��دع��م م��ن وزارة ال�ص�ح��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة ات�ف��اق�ي��ةت �ص �ن �ي��ع م� �ش� �ت ��رك م � ��ع م� �خ� �ت� �ب ��رات «أب� � � � ��وت» ال �ع��امل �ي��ة
املتخصصة في األجهزة الطبية والرعاية الصحية ،وذلك
ُ
ل�ت��وط�ين ص�ن��اع��ة  26منتجًا م�ب�ت�ك�رًا ف��ي ال�ك��وي��ت ،وت�ع��د
ه��ذه الشراكة أول استثمار من نوعه في البالد لشركة
ّ
عاملية متخصصة في تصنيع األدوي��ة ،وتمكن الكويت
بشكل أسرع لتلبية طلب السوق
من توفير هذه األدوية
ٍ
املحلي ،وكذلك االستفادة من التكنولوجيا واملعرفة التي
ستتم ممارستها محليًا ،ب��اإلض��اف��ة إل��ى ت��وف�ي��ر ف��رص
عمل محلية وبرامج تدريبية على أح��دث التقنيات التي
ستقدمها هذه الشراكة.

شراكات عالمية
أكد خزعل أن نجاح الشراكة مع مختبرات
«ابوت» برهان على قوة الشركة الكويتية
السعودية للصناعات الدوائية في تصنيع
منتجات ذات مستوى عالمي ،فضالً عن
القيمة التي تساهم بها في االقتصاد
الكويتي،الفتا الى ان الشركة الكويتية
ال��س��ع��ودي��ة ل��دي��ه��ا خ��ب��رة  40ع��ام �اً في
الصناعات ال��دوائ��ي��ة وتفخر بشراكاتها
الوطيدة مع شركة دوائية عالمية رائدة.
وزاد :تعتبر ه��ذه الشراكة أي��ض�اً بمنزلة
خ��ط��وة أول����ى ن��ح��و ج����ذب ال��م��زي��د من
االس���ت���ث���م���ارات األج��ن��ب��ي��ة ف���ي مختلف
القطاعات ،وتحديداً قطاع الرعاية الصحية،
حيث تواصل الكويت استثمار جهودها
ف���ي ت��ح��س��ي��ن ب��ي��ئ��ة األع���م���ال المحلية
لجذب االستثمارات األجنبية .وستبقى
الشركة اليوم ملتزمة دعم بلدنا الكويت
في تلبية احتياجات الشعب من خالل
توجهها إلبرام شراكات عالمية.
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