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 8 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� >  تقدمي رئيس مجلس اإلدارة )ملخص تنفيذي( 

الفصــــل األول: القضايــــا االقتصـــــاديـــة التي عاجلتهــــا الغرفـــــــة

> مالحظات الغرفة حول دراسة تقريب احلوافز واملزايا املقدمة للقطاع اخلاص اخلليجي������������������������������������������������������������������14
> مالحظات الغرفة بشأن مشروع االستراتيجية الصناعية الوطنية لدولة الكويت حتى عام 2035�����������������������������������������������������15
> مذكرة الغرفة حول قرار هيئة أسواق املال بإصدار قواعد حوكمة الشركات اخلاضعة لها����������������������������������������������������������������18
20������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ I- من حيث السند التشريعي واالنضباط القانوني

25����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� II - من حيث منهجية الهيئة في وضع قواعد احلوكمة

28����������������������������������������������������������������������������������������������������������� III - من حيث مواءمة البيئة االجتماعية واملرحلة التنموية

31��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� > شروط تأهيل شركات حتليل املواد الكيميائية املستوردة
31��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� > تطوير العمل في املنافذ اجلمركية اجلوية والبرية والبحرية
> رؤية الغرفة حول تعديالت قانون هيئة أسواق املال�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������32
> معاجلة بطء الدورة املستندية في تنفيذ املشروعات احلكومية�����������������������������������������������������������������������������������������������������������32
33���������������������������������������������������������������������������������� > رأي الغرفة حول مشروع اتفاقية التأشيرة العربية املوحدة ألصحاب األعمال 
> البحث في صالحيات جلنة األسعار باحتاد اجلمعيات التعاونية���������������������������������������������������������������������������������������������������������33
> مرئيات الغرفة بشأن دور القطاع اخلاص في تنمية السياحة اخلليجية���������������������������������������������������������������������������������������������34
- السياحة اخلليجية:����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������34
36����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� - السياحة اخلليجية ودور القطاع اخلاص:
> مالحظات الغرفة حول مقترح وزارة التجارة والصناعة بإصدار قانون جديد للسجل التجاري���������������������������������������������������������37
37��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� أوالً: من حيث الشكل:
ثانياً: من حيث املضمون:�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������38
39��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ثالثاً: من حيث ما تقترح الغرفة إضافته:
> مالحظات الغرفة حول مشروع قانون تنظيم الوكاالت التجارية����������������������������������������������������������������������������������������������������������39
42������������������������������������������������������������������������������������������������������� > »نحو تعزيز التيسير التجاري في الكويت« كتاب أصدرته الغرفة 
> كتاب »أبناء السندباد املصور«���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������44
> أنشـــــــطة جلـــــــــان الغرفـــــــــــة����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������45
- جلنة الصناعة والعمل������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������45
45���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� - جلنة املالية واالستثمار
- جلنة التجارة والنقل���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������45
- جلنة املشاريع العامة واإلسكان����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������45
- جلنة العضوية والعرف التجاري��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������46
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الفصــــل الثــاني: لقاءات ومؤمتــرات ونــدوات

> لقاءات كبار املسؤولني عام 2014:������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 48
سمو رئيس مجلس الوزراء يلتقي وفد الغرفة:������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 48
معالي وزير النفط ووزير الدولة لشئون مجلس األمة يلتقي وفداً من الغرفة:������������������������������������������������������������������������������ 48
49 �������������������������������������������������������������� سمو ولي العهد يستقبل كبار املشاركني في ندة التحكيم التي شاركت الغرفة بتنظيمها
> لقاءات مع كبار الضيوف الرسميني للدولة في قصر بيان:����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 49
> كبار الشخصيات الذين زاروا الغرفة عام 2014:�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 49
50 �������������������������������������� > نــــــــــدوة مستقبل التحكيم في دولة الكويت بعد عضويتها الكاملة في جلنة األمم املتحدة للقانون الدولي:
> الغرفة تستضيف االجتماع )33( للجنة القيادات التنفيذية الحتاد غرف دول مجلس التعاون اخلليجي:����������������������������������������� 50
> رئيس الغرفة يلتقي رئيس احتاد اجلمعيات التعاونية:������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 51
51 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� > الغرفة تشارك مبعرض القاهرة الدولي:
م معالي مصطفى جاسم الشمالي:����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 52  > الغرفة تكـــرِّ
52 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ > منتدى األعمال الكويتي – التركي:
> الندوة القومية حول تطوير املشروعات الصغيرة واملتوسطة وتفعيل دورها في التنمية والتشغيل:���������������������������������������������������� 53
53 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� > الغرفة تلتقي وفداً من املعهد العربي للتخطيط:
> امللتقى االقتصادي العربي - األملاني السابع عشر:����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 54
54 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� > الغرفة تلتقي ممثلي مؤسسة موديز للتصنيفات االئتمانية:
55 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� > ندوة املناخ االستثماري في تركيا:
55 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� > الغرفة تلتقي اجلهات املعنية بتسهيل احلركة التجارية:
55 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� > ملتقى االستثمار السنوي:
56 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� > منتدى االستثمار في العراق وإقليم كوردستان:
> الغرفة تستضيف لقاًء بني الصناعيني والتعاونيني:����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 56
> ملتقى االستثمار واألعمال اخلليجي األملاني:�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 57
57 ������������������������������������������������������������������������� > اللقاء املشترك )29( بني األمانة العامة ملجلس التعاون ورؤساء غرف دول املجلس:
> منتدى استثمر في البحرين 2014 وامللتقى الثاني لسيدات األعمال اخلليجيات:������������������������������������������������������������������������������ 58
> امللتقى الرابع لالستثمار اخلليجي - املغربي:�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 58

الفصــــل الثـــالث: نشـاطـات الغرفـة في املجـالني العربي والدولـي

>  وفـود گــويتية إلى اخلــــارج  2014:�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 60 
60 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� - وفود نظمتها الغرفة:
60 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� أ- وفـــود رســــمية شـــاركت فيها الغرفـــــة:
ب - اللجــــــان املشتركــة:����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 60
> أنشــــــطــة دوليـــــة أخــرى:��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 61
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61 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� أوالً: في نطــــاق مجلـــس التعــــاون اخلليجـــي:
ثانيـــــاً: على الّصـــــعيــد العربــي:����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 61
ثالثـــــــاً: على الّصـــعــيد العاملـــــي:���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 62
> الوفــــود التجاريـــة التي اســـتقبلتها الغرفــة خـــالل عام 2014:����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 63
64 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ > بروتوكوالت وقعتها الغرفة عام 2014:

الفصل الرابـــع: اخلدمات اإلداريـة والتنظيميـة التي تؤديهـا الغرفـة
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تقديـم رئيـ�س جملــ�س الإدارة - ملخـ�س تنفيــذي 

عملت الغرفة منذ تأسيســــــها على حتقيق هدفني أساسيني: أولهما، املساهمة في تنظيم وتنمية االقتصاد الوطني بحيث 
تكون الثروة النفطية اآليلة إلى نضوب جســــــراً نحو إيجاد بنية تنموية متجددة ومستدامة. وثانيهما، إيجاد قطاع خاص قوي 
قــــــادر على تســــــلم قاطرة هذه البنية التنموية وقيادتها بكفاءة واقتدار مبا ينســــــجم مع توجهــــــات الدولة وخططها، ومبا يلتزم 

بأسس احلرية االقتصادية املتمثلة بالشفافية وتكافؤ الفرص وعدالة املنافسة.

وفي ضوء هذين الهدفني األساسيني، ميكن قراءة جهود الغرفة وأنشطتها التي تلخصها تقاريرها السنوية اإلدارية واملالية 
التي يقدمها مجلس إدارتها إلى هيئتها العامة، والتي يسرني أن أقدم اليوم إلى الهيئة العامة احلادية واخلمسني التقرير الذي 

يسلط الضوء على أبرز جهود الغرفة وأنشطتها خالل عام 2014.

يختص الفص�ل األول من التقرير بتبيان الدور الذي تؤديه الغرفة تعبيراً عن آراء القطاع اخلاص ومواقفه وتطلعاته، في 
إطار مصلحة االقتصاد الوطني، وانطالقاً من كون الغرفة املؤسســــــة التي تتشرف بتمثيل القطاع اخلاص مبختلف مؤسساته 

وشتى أنشطته.

ففــــــي أواخر يونيــــــو 2013 أصدر مجلس مفوضي هيئة أســــــواق املال قراره بشــــــأن حوكمة الشــــــركات اخلاضعة لرقابة 
الهيئــــــة. وبعد مضي عدة أشــــــهر على صدوره واتضاح معامله وتفاصيله وتبعاته بدأت الشــــــركات املعنيــــــة اتصاالتها بالغرفة 
لعــــــرض مالحظاتهــــــا حــــــول القرار مع إبداء رغبتها في أن تســــــعى الغرفة ملتابعــــــة املوضوع مع هيئة أســــــواق املال. ومن هذا 
 املنطلــــــق أعــــــدت الغرفة دراســــــة شــــــاملة قدمتهــــــا للهيئة فــــــي أواخر ينايــــــر 2014، ثم نشــــــرتها في الصحــــــف احمللية في 

11 مارس 2014.

وفي أواخر يناير 2014 واستجابة لرغبة وزارة التجارة والصناعة في معرفة رأي الغرفة بشأن دراسة أعدها أحد بيوت 
اخلبرة حول تقريب احلوافز واملزايا املقدمة للقطاع اخلاص اخلليجي، أعدت الغرفة مالحظاتها حول تلك الدراسة وقدمتها 

للوزارة، علماً أنها سبق أن قدمتها في وقت سابق لوزارة املالية.

وفــــــي أوائل مــــــارس 2014 تلقت الغرفة كتاباً من الهيئــــــة العامة للصناعة تعرب فيه عن رغبتها فــــــي معرفة رأي الغرفة 
ومالحظاتها حول مشــــــروع االستراتيجية الصناعية الوطنية لدولة الكويت حتى عام 2035، كما تضّمن الكتاب دعوة للغرفة 

للمشاركة في اللجنة التوجيهية للمشروع.

وفي أواسط مارس قدمت الغرفة للهيئة مرشحها لعضوية اللجنة، مع مذكرة مبالحظاتها األولية على املشروع.

واســــــتجابة لرغبة الهيئة العامة للبيئة في إبداء الغرفة ملالحظاتها أو مقترحاتها حول كراســــــة التأهيل اخلاصة بالشركات 
املعنية بأعمال الفحص واملطابقة وحتليل املواد الكيميائية الواردة للدولة، قدمت الغرفة للهيئة في أبريل 2014 بعض املعايير 

التي رأت أخذها بعني االعتبار لدى وضع كراسة الشروط املرجعية لتأهيل الشركات املتخصصة بهذا الغرض.

وفي األول من يونيو 2014 عقدت جلنة الشؤون املالية واالقتصادية مبجلس األمة املوقر اجتماعاً مع ممثلي غرفة جتارة 
وصناعة الكويت، للتباحث حول التوجهات لتعديل القانون رقم )7( لســــــنة 2010 بشــــــأن هيئة أســــــواق املال، وذلك استكماالً 
لالجتماعــــــات التي عقدتها اللجنة مع األطراف ذات الصلة، مثل وزارة التجارة والصناعة، هيئة أســــــواق املال، وجلنة ســــــوق 

الكويت لألوراق املالية.

واستمعت اللجنة إلى رؤية الغرفة في شأن التعديالت واملقترحات املطروحة في هذا اخلصوص، حيث ركز فريق »الغرفة« 
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على ضرورة أن تكون املُعاجلات »فنية بحتة«. وأكد على ضرورة احملافظة على اســــــتقاللية هيئة األســــــواق حتى يُقدم الدور 
الرقابي بال مؤثرات جانبية، مشــــــيراً إلى ان أي تعديل على القانون يجب أن يكون مدروســــــاً وشــــــاماًل وأال ينحصر في جانب 

دون غيره.

واســــــتجابة لدعوة كرمية من ديوان ســــــمو الشــــــيخ جابر املبارك الصباح حفظه الله، رئيس مجلس الوزراء، وضمن إطار 
املســــــاعي اجلادة التي تقوم بها احلكومة ملعاجلة بطء الدورة املستندية في تنفيذ املشروعات احلكومية، وإزالة املعوقات التي 
تعرقل تنفيذ هذه املشــــــروعات واجنازها في األوقات احملددة، ُعقد في اخلامس والعشــــــرين من يونيو 2014 اجتماع برئاسة 
ســــــموه، حفظه الله، حضره فريق من جانب الغرفة وجرى فيه بحث عدد من األمور التي تســــــهم في إسراع الدورة املستندية 

في تنفيذ املشروعات احلكومية.

وفــــــي إطار اجلهود املشــــــتركة بــــــني اإلدارة العامة للجمارك وغرفة جتــــــارة وصناعة الكويت، عقــــــدت اللجنة الثنائية بني 
اجلمارك والغرفة اجتماعاً في الســــــادس والعشــــــرين من مايو 2014، مببنى اإلدارة العامة للجمارك. مت خالله بحث العديد 

من القضايا ذات االهتمام املشترك، كان من أهمها:
- موضوع تطوير املنافذ اجلمركية.

- مناقشة آخر التطورات بشأن مقترح إنشاء منطقة حاويات ومركز خدمات متكامل في ميناء الشعيبة.
- مناقشة مشروع تطوير الطرق احملاذية مليناء الشويخ متهيداً إلغالق طريق الغزالي.

- آلية تطبيق القائمة الذهبية للمستوردين واملصدرين في اجلمارك.

واســــــتجابة لرغبة األمانة العامة الحتاد غرف دول مجلس التعاون اخلليجي مبوافاتها برأي الغرفة حول مشــــــروع اتفاقية 
التأشــــــيرة العربية املوحدة ألصحاب األعمال، أعدت الغرفة مالحظاتها األولية حول املشروع وقدمتها لألمانة العامة الحتاد 

الغرف اخلليجية في السابع عشر من يوليو 2014.

وفي الرابع والعشــــــرين من ســــــبتمبر 2014 التقى رئيس غرفة جتارة وصناعة الكويــــــت، يرافقه عدد من أعضاء مجلس 
إدارة الغرفة ومستشارها، مبعالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة، بحضور السيدين رئيس جهاز حماية 
املنافسة ووكيل الوزارة املساعد لشؤون الرقابة وحماية املستهلك، وذلك للبحث في صالحيات جلنة األسعار باحتاد اجلمعيات 
التعاونية. كما مت تناول دور جهاز حماية املنافسة في تفعيل منظومة الشفافية والرقابة على االلتزام بأحكام القوانني املتعلقة 

بهذا الشأن.

واستجابة لرغبة وزارة التجارة والصناعة في االطالع على مرئيات الغرفة بشأن دور القطاع اخلاص في التنمية السياحية 
اخلليجية، متهيداً لالجتماع التأسيســــــي األول لوزراء الســــــياحة لدول مجلس التعاون الذي عقد في الكويت أواســــــط أكتوبر 

2014، قدمت الغرفة للوزارة، في أواخر سبتمبر تقريراً بعنوان »السياحة تنويع للدخل ومزيد من فرص العمل«.

كذلك اســــــتجابة لرغبة وزارة التجارة والصناعة باستطالع رأي الغرفة ومالحظاتها بشأن املواد املقترح إيرادها بالقانون 
اجلديد الذي وضعته لنظام السجل التجاري املعمول به في دولة الكويت، قامت الغرفة بدراسة املقترح بعمق وشمول وأعدت 

مذكرة ضّمنتها مالحظاتها حوله، وقدمتها للوزارة في العشرين من أكتوبر 2014.

ومن خالل معايشتها اليومية لألمور املتعلقة باألنشطة التجارية في البالد، الحظت الغرفة أن تراجع أداء العناصر املكونة 
ملؤشر التيسير التجاري أصبح ينعكس بصورة واضحة على أسعار املنتجات والسلع، وبالتالي على معدل التضخم النقدي في 
البالد. غير أن احلديث عن مثل الظاهرة يبقى في باب الظن واالحتمال ما لم تسنده دراسة علمية ومحايدة. ومن هنا جاءت 
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فكرة إعداد دراســــــة حول التيسير التجاري في الكويت، فطرحتها الغرفة على مجلة االيكونوميست التي أجنزتها في نوفمبر 
2014، وانحصر دور الغرفة في هذه الدراسة بطرح الفكرة والتمويل والنشر.

وانطالقــــــاً من قناعتها بالدور الكبير الذي لعبه البحر قدمياً في االقتصــــــاد الكويتي، غوصاً وجتارة، وبأهمية توثيق ذلك، 
تبرعــــــت الغرفة في عام 2014 بتكلفة طباعة كتاب »أبناء الســــــندباد املصور« الذي يحكي يوميات مستشــــــرق اســــــترالي على 
ظهر ســــــفينة شراعية كويتية. ومتيز الكتاب عن ســــــابقيه، وكما يبدو جلياً من عنوانه، بأنه ركز على الصور الفريدة إلى جانب 

النصوص املختصرة.

وفي الثالث من ديسمبر 2014 تلقت الغرفة دعوة من مجلس األمة املوقر حلضور اجتماع جلنة الشؤون املالية واالقتصادية 
املزمع عقده في السابع من الشهر املذكور، وذلك ملناقشة مشروع قانون بشأن تنظيم الوكاالت التجارية.

ومتهيداً لهذا االجتماع أعدت الغرفة ورقة ضّمنتها مالحظاتها حول مشــــــروع القانون طرحتها أمام جلنة الشــــــؤون املالية 
واالقتصادية ملجلس األمة املوقر وُرفعت إليها في االجتماع املذكور.

ــــــنّي الفص���ل الثان���ي من هذا التقرير، أهــــــم اللقاءات التي أجرتها الغرفة مع كبار املســــــؤولني في الدولة، ومع ضيوفها  ويبــــــــــ
الرسميني، سواء في الغرفة أو خارجها، كما يبني املؤمترات والندوات والفعاليات األخرى التي نظمتها الغرفة أو شاركت فيها.

ففي الثاني والعشــــــرين من يناير 2014 اســــــتقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد اجلابر الصباح، حفظه الله ورعاه، 
كبار املشاركني في ندوة التحكيم التي شاركت الغرفة بتنظيمها، يرافقهم ممثل دولة الكويت عضو مجلس إدارة الغرفة السيد 

خالد عبدالرحمن املضاحكة.

وفي اخلامس والعشــــــرين من يونيو 2014، اســــــتقبل ســــــمو رئيس مجلس الوزراء الشــــــيخ جابر املبارك احلمد الصباح، 
حفظه الله، رئيس الغرفة يرافقه عدد من أعضاء مجلس إدارتها لبحث موضوع بطء الدورة املستندية في تنفيذ املشروعات 

احلكومية.

وخالل الزيارة التي قام بها سموه إلى الصني، َعقد في الرابع من يونيو 2014 لقاء خاصاً مع أعضاء وفد الغرفة املشارك 
فــــــي هــــــذه الزيارة، بحضور معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة الدكتور عبداحملســــــن املدعج، ومعالي 

وزير املالية السيد أنس الصالح.

وفي احلادي والعشرين من أبريل 2014 جرى لقاء بني معالي وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس األمة الدكتور علي 
صالح العمير ووفد من الغرفة لبحث موضوع تضرر املصنعني واملستوردين من ارتفاع الرسوم على استيراد املواد الكيماوية.

وعلى الصعيد اخلارجي التقت الغرفة في قصر بيان كاًل: من ملك أســــــبانيا، ورئيس احلكومة التونســــــية، ورئيسي وزراء 
كل من العراق وألبانيا، واســــــتقبلت كاًل من الرئيس الســــــابق جلمهورية كرواتيا، ورئيس البرملان األلباني، ونائب رئيس الوزراء 

البرتغالي، والنائب األول لرئيس مجلس النواب األردني، ورئيس األركان في بنغالديش....

ونظمت الغرفة ندوة مستقبل التحكيم، واستضافت االجتماع )33( للجنة القيادات التنفيذية للغرف اخلليجية، وشاركت 
في منتدى األعمال الكويتي – التركي، وندوة تطوير املشروعات الصغيرة واملتوسطة، وامللتقى االقتصادي العربي – األملاني، 
وندوة املناخ االســــــتثماري في تركيا، وامللتقى االســــــتثماري السنوي، ومنتدى االســــــتثمار في العراق وإقليم كوردستان. وملتقى 
االستثمار واألعمال اخلليجي - األملاني، واللقاء املشترك بني األمانة العامة ملجلس التعاون ورؤساء الغرف اخلليجية، ومنتدى 

استثمر في البحرين، وامللتقى الرابع لالستثمار اخلليجي – املغربي.
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ويشرح الفصل الثالث من التقرير نشاط الغرفة على الصعيدين العربي والدولي، فيبني أنها نظمت وفداً لزيارة اجلمهورية 
التونســــــية، وشاركت في زيارة سمو رئيس مجلس الوزراء إلى الصني، وزيارة معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة 
والصناعة إلى جمهورية التشيك، وفي االجتماعني األول والثاني لفريق دعم االقتصاد املصري، وفي احتفال شركة »داميلر« 

األملانية مبرور أربعني عاماً من الشراكة الناجحة مع دولة الكويت.

ومتثلت الغرفة في اجتماعات تسع جلان اقتصادية كويتية – مشتركة مع دول أخرى وهي: فرنسا، قطر، إيران، ببالروسيا، 
بروناي، أملانيا، اإلمارات، مصر، ومملكة البحرين.

وفــــــي إطــــــار مجلس التعاون اخلليجي شــــــاركت الغرفة فــــــي كل اجتماعات احتاد غرف دول مجلــــــس التعاون اخلليجي، 
ومركز التحكيم التجاري اخلليجي، وفي ورشــــــة عمل حول تطبيق دولة اإلمارات الرســــــوم على الناقلني، ومؤمتر الصناعيني 
الرابع عشــــــر: »الفرص والتحديات«، واملؤمتر العشــــــرين للحكومة واخلدمات االلكترونية بدول مجلس التعاون، وفي معرض 
دول مجلس التعاون، ومنتدى اســــــتثمر في البحرين، وامللتقى الثاني لصاحبات األعمال اخلليجيات: »جســــــور تعاون وانفتاح«، 
واالجتماع الســــــابع لهيئة احملاســــــبة واملراجعة لدول املجلس، والدورة الرابعة للملتقى االســــــتثماري اخلليجي – املغربي، وفي 

ورشة عمل واقع تشغيل املرأة في دول مجلس التعاون.

وعلى الصعيد العربي، شــــــاركت الغرفة في جميع اجتماعات االحتاد العام للغرف العربية وجلانه التنفيذية، وفي ثمانية 
مؤمترات وندوات منها: املنتدى العربي للتنمية والتشــــــغيل، ومعرض القاهرة الدولي، الندوة القومية حول تطوير املشــــــروعات 
الصغيــــــرة واملتوســــــطة، الدورة الرابعة ملنتدى تونس لالســــــتثمار، الدورة )22( ملنتدى االقتصــــــاد العربي، الدورة )41( ملؤمتر 
العمل العربي، ورشــــــة العمل اإلقليمية حول تبادل املعرفة حول التجارة واملهارات، واملؤمتر الســــــادس عشر ألصحاب األعمال 

واملستثمرين العرب.

أما على املستوى الدولي فشاركت الغرفة خالل عام 2014 في كل اجتماعات الغرفة اإلسالمية، ومنظمة العمل الدولية، 
والغرف العربية – األجنبية املشــــــتركة، وفي املؤمتر اخلامس ملكافحة غســــــيل األموال ومتويل اإلرهاب، واملنتدى اخلليجي - 
األملاني لألعمال واالستثمارات، واملنتدى االقتصادي العربي – الهنغاري، والدورة الرابعة مللتقى االستثمار السنوي. واحللقة 
النقاشــــــية إلدارة التنافســــــية، واملؤمتر السنوي حول التحكيم في عقود النفط واإلنشاءات الدولية، وامللتقى العربي - األملاني، 

ومؤمتر الشراكة العربي – الهندي الرابع، واللقاء الوزاري االستراتيجي بني دول مجلس التعاون وروسيا.

وبلغ عدد الوفود التي اســــــتقبلتها الغرفة خالل عام 2014 )49( وفداً اقتصادياً وجتارياً من )36( دولة ومن جهات 
دولية أخرى.

ووقعت الغرفة خالل العام ثالثة بروتوكوالت مع كل من: االحتاد الفرنسي ألصحاب األعمال، وغرفة جتارة وصناعة قطر، 
واالحتاد الكوري للتجارة العاملية.

وفي فصل�ه الراب�ع، يتناول التقرير اخلدمات اإلدارية والتنظيمية التي تؤديها الغرفة، ويبنّي نطاقها ومدى فعاليتها، فيشير 
إلى أن عدد أعضاء الغرفة بلغ عام 2014 حوالي )35.240( عضواً مقابل )32.428( عضواً عام 2013 ونفس الرقم تقريباً 

في العام السابق و)29.572( عضواً في عام 2011. 

أمــــــا ع���دد املعام���الت التي أصدرتهــــــا الغرفة أو صادقت عليها خــــــالل العام فبلغ حوالي )326.63( ألــــــف معاملة، مقابل 
)298.1( ألفاً في عام 2013 و)295.2( ألفاً عام 2012 و)271( ألفاً عام 2011.

أما عن املراس����الت التي تعكس نشــــــاط الغرفة كجسر اتصال وتواصل بني أصحاب األعمال واملؤسسات الكويتية ونظرائهم في 
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اخلارج فقد تلقت الغرفة خالل العام )8002( رسالة وصدر عنها )3827( رسالة، إلى جانب حوالي )147.3( ألف رسالة دورية.

وإلــــــى جانب جلانها اخلمس، املنبثقة عن مجلس إدارتها، تابعت الغرفة مشــــــاركتها مع اجلهات الرســــــمية في العديد من 
املجالس والهيئات واللجان، منها: جلنة سوق الكويت لألوراق املالية، الهيئة العامة للصناعة، الهيئة العامة للتوحيد القياسي، 
املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية، مجلس اجلامعات اخلاصة، الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، اجلهاز املركزي 
لتكنولوجيــــــا املعلومات، جلنــــــة متابعة اتفاقيات منظمة التجارة العاملية، جلنة دعم املنتج الوطني وحماية املســــــتهلك، واللجنة 
ل ملهمة  التوجيهية ملشروع االستراتيجية الصناعية حتى عام 2035،... أما اللجان املؤقتة التي شاركت فيها الغرفة، والتي تُشكَّ

معينة بالذات وتنتهي بانتهائها، فقـد بلغـت )20( جلنة. 

وتنــــــاول الفصل الرابع أيضاً، أنشــــــطة مركز الكويت للتحكيم التجاري، ومركز عبدالعزيــــــز حمد الصقر للتدريب، ومركز 
أصحاب األعمال، التابعة كلها للغرفة، كما تناول برنامج الغرفة للبعثات الدراسية. 

وأفــــــرد التقريــــــر فصل����ه اخلام����س للحســــــابات اخلتاميــــــة للغرفة عــــــن عام 2014، حيــــــث ناهز صافــــــي اإليرادات 
)4.52( مليــــــون دينــــــار، وهــــــو مقــــــارب ملثيله في األعــــــوام اخلمســــــة األخيرة، عــــــام 2013 )4.56( مليــــــون دينار. وعام 
2012 )4.77( مليــــــون دينــــــار، عــــــام 2011 )4.49( مليــــــون دينــــــار، وعــــــام 2010 )4.5 مليون( ولعــــــام 2009 )4.54 
مليــــــون(. أمــــــا مجمــــــوع املصاريف، قبل اســــــتهالك املوجــــــودات الثابتة، فقــــــد بلغ حوالــــــي )3.66( مليــــــون د.ك مقابل 
 )3.26( مليونــــــاً عــــــام 2013. وبذلــــــك يكــــــون الوفــــــر التشــــــغيلي الــــــذي حققتــــــه الغرفة عــــــام 2014 بعد االســــــتهالك 
)262( ألف د.ك مقابل )686( ألفاً في العام السابق. وهنا يجدر التنويه بأن نفقات الغرفة، ومنذ سنوات طويلة، تزيد 
عن إيراداتها الذاتية املتولده عن خدماتها ألعضائها )االنتســــــاب/ االشــــــتراك/ التصديقات..( بعد استثناء صافي إيراد 
مبنــــــى الغرفة وريع االســــــتثمار، حيث يبلغ مجموع هذين البندين زهاء )584( ألــــــف دينار، ما يعني أن اإليرادات الذاتية 
للغرفــــــة عــــــام 2014 تصبح حوالي )3.94( مليون دينار، في حني بلغ مجموع مصاريفها وأعبائها األخرى، - مبا في ذلك 

بند االســــــتهالكات - حوالي )4.26( مليون دينار.

أخي��رًا يســــــعد مجلس إدارة غرفة جتارة وصناعة الكويت أن يرفع صادق الثناء والوالء إلى مقام حضرة صاحب الســــــمو 
أمير البالد الش���يخ صباح األحمد اجلابر الصباح، حفظه الله ورعاه، وفائق الشــــــكر على ما يوليه ســــــموه لالقتصاد الوطني 
على اختالف قطاعاته وأنشطته من اهتمام بالغ. كما يتقدم املجلس بالشكر واالمتنان إلى سمو ولي العهد، وإلى سمو رئيس 
مجلس الوزراء وحكومته املوقرة بكافة وزاراتها ومؤسســــــاتها على التعاون الصادق والبّناء مع جهود الغرفة في ســــــبيل خدمة 

الكويت واقتصادها الوطني. 

وتعرب الغرفة عن خالص تقديرها لســــــعادة رئيس مجلس األمة املوقر ولكافة أعضاء املجلس احملترمني لتفهمهم لدورها 
الوطني واملهني.

والله أدعو أن يوفق كل مسعى يهدف إلى خير الكويت وشعبها وازدهار اقتصادها.

رئيـس مجلـس اإلدارة           
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أّن أخذ رأيها الزم مقدمًا في دراسة  في معرض حتديده ملهام الغرفة وأعمالها، نص قانون غرفة جتارة وصناعة الكويت على 
مشاريع القوانن واملراسيم ذات الصبغة االقتصادية واملالية، وفي وضعها وتعديلها، كما أجاز للغرفة أن تتقدم، ومن تلقاء نفسها، مبا 
تراه من آراء ومقترحات حول كافة األمور املتعلقة بالشؤون االقتصادية. كل ذلك – بالطبع – على سبيل املشورة والطرح الفكري، 

ويبقى القرار للسلطات املختصة.
وضمن نطاق هذا اإلطار قامت الغرفة، باملشاركة في دراسة ومراجعة العديد من التشريعات التي تنظم النشاط االقتصادي في 

البالد وأبدت الرأي في الكثير من القضايا االقتصادية احمللية، وساهمت في بلورة معاجلتها.
وفي هذا الفصل عرض سريع ألهم ما قامت به الغرفة في مجال معاجلة القضايا االقتصادية خالل عام 2014.

2- حترير قطاع النفط:

إن أحــــــداً ال ينكر أن مبدأ امللكيــــــة العامة للثروات الطبيعية البد 
وأن يشــــــمل ملكية النفــــــط اخلام والغاز وإنتاجهما. أما التوســــــع في 
هذا املبدأ لدرجة تصبح معها كل أنشــــــطة القطاع النفطي – تكريراً 
وتصنيعاً ونقاًل وتســــــويقاً – حكراً خالصاً للقطاع العام، فهو توسع ال 
مبرر له، وقد ساهم – إلى حٍد بعيد – في تهميش دور القطاع اخلاص 
وتوجيهه نحو أنشطة ذات قيمة مضافة منخفضة، وأنشطة مضاربية 
ضارة. إن حترير أنشــــــطة القطاع النفطــــــي )عدا اإلنتاج( من هيمنة 
القطاع العام، ميثل املدخل الرئيســــــي لتعزيــــــز دور القطاع واجتذاب 

استثماراته، وزيادة قدراته ومسؤولياته التنموية واالجتماعية.

3- رفع كفاءة اإلدارة العامة:

ومن خــــــالل إصالحات كثيــــــرة منها: وقف الترهــــــل في اجلهاز 
احلكومي، اجتذاب الكفــــــاءات، تعميم اإلدارة االليكترونية، احلد من 
الروتني إلى أقصى حد ممكن، تعزيز أدوات الرقابة واملساءلة، وضوح 
اإلجراءات، احلد من االستثناءات ومن السلطة االجتهادية للموظف 

العام، منع اجلمع بني العمل احلر والوظيفة العامة...

ثالثاً - تطوير جذري ألنظمة التعليم:

ليــــــس فقط من حيث تلبيــــــة النظام التعليمي الحتياجات ســــــوق 
العمل، بل – أوالً وقباًل – من حيث حتســــــني مســــــتوى التعليم بكافة 
مراحلــــــه بحيث يخــــــرج لنا قوى عاملــــــة وطنية قادرة علــــــى التفكير 

والتحليل واإلبداع. وتطوير التدريب لتنمية »العقل الذي في اليد«.

رابع���ًا -  تطوي���ر البنية األساس���ية وحتديثها وخاصة االتصاالت 
واملواصــــــالت، املوانــــــئ، املخــــــازن والتخزين، تخليــــــص البضائع من 

اجلمارك.

خامس���ًا - حتديث البنية املؤسس���ية وتنســــــيقها )التشــــــريعات 
واإلجراءات(.

اس���تجابة لرغب���ة وزارة التجارة والصناعة ف���ي معرفة رأي الغرفة 
بش���أن دراس���ة، أعدها أحد بي���وت اخلبرة بتكليف م���ن األمانة العامة 
ل���دول مجل���س التع���اون اخلليج���ي، ح���ول تقري���ب احلواف���ز واملزاي���ا 
املقدم���ة للقطاع اخلاص اخلليجي، قدم���ت الغرفة للوزارة في أواخر 
يناير 2014 مالحظاتها حول تلك الدراس���ة والتي س���بق أن قدمتها 

في وقت سابق لوزارة املالية وهي على النحو التالي:

أواًل- ليس ثمة شــــــك في أن كل دول مجلــــــس التعاون اخلليجي 
بال اســــــتثناء ترغب صادقة فــــــي أن يتمكن القطاع اخلاص لديها من 
النهوض بدوره التنموي بكفاءة واقتدار، وفي إطار احلرية واملنافســــــة 
والعدالة. غير أن دول املجلس لم تســــــتطع حتى اآلن أن تنقل رغبتها 
هــــــذه – على صدقها – إلى صعيد اســــــتراتيجية واضحة ومتكاملة، 
ذات آليــــــات وإجراءات معلنة ، وجدول زمني محــــــدد. وبالتالي، فإن 
اخلطــــــوة األولى فــــــي توفير احلوافــــــز الالزمة لتعزيــــــز دور القطاع 
اخلــــــاص تتمثل – في اعتقادنا – بإعــــــادة صياغة الدور االقتصادي 
للدولة بحيث تنأى عن مباشــــــرة العمل في املشــــــروعات االقتصادية 
إال حيث تفرض املصلحــــــة العامة والضرورات ذلك ، وتركز جهودها 
لدعم وتأكيد وتشــــــديد دورها التخطيطي والرقابي والتصحيحي في 

إطار االستراتيجية املشار إليها.

ثاني���ًا- في اعتقادنا أن االســــــتراتيجية املقترحة إلعادة صياغة 
الدور االقتصادي للدولة تقوم على أعمدة أساسية ثالثة هي:

1 - اخلصخصة:
مبفهومها العلمي الصحيــــــح الذي ال يقف عند حدود نقل ملكية 
املشاريع االقتصادية من القطاع العام إلى القطاع اخلاص، بل يتعدى 
ذلك بكثير ليضم سلسلة من السياسات واإلجراءات املتكاملة الهادفة 
إلى حترير قوى السوق، ورفع كفاءة استغالل املوارد، وزيادة املشاركة 
الشــــــعبية في ملكية املشاريع، واجتذاب االســــــتثمارات، ويحول دون 

التشوهات االحتكارية.

الق�ضايـــا القت�ضاديـة التي عاجلتهــا الغرفــة

مالحظـــات الغرفــة حــول دراســة تقريب احلوافــــز واملزايــا املقدمــة للقطــاع اخلــاص اخلليجــي
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ستتم مناقشتها مع اخلبير االستشارى، قد توافقونا الرأى فى بعض 
املالحظات االتية حول هذا املشروع:

أواًل: فيما يتعلق مبنهجية املشروع:

يتلخص املشروع فى احملاور االتية:
احمل���ور األول: التخطيــــــط الشــــــمولى واملتكامل للمشــــــروع، وصياغة 
لالســــــتراتيجية  األساســــــية  واحملــــــاور  املرتكــــــزات 
الصناعيــــــة، مــــــع األخذ فــــــى االعتبار عمليــــــة إدارة 
التغيير فى الهيئة العامة للصناعة، واالستراتيجيات 
واخلطط الوطنية التنمويــــــة، وآراء القطاع اخلاص، 
ومعطيات االســــــتراتيجية املوحدة للتنمية الصناعية 

لدول مجلس التعاون اخلليجى.

تطويــــــر أداء وتنظيــــــم وثقافــــــة و »إجــــــراءات عمل«  احملور الثانى:  
الهيئــــــة العامــــــة للصناعــــــة لتمكينهــــــا مــــــن التنفيذ 
الفعال لالســــــتراتيجية الصناعيــــــة الوطنية مبا فيها 
اســــــتراتيجيات الصناعات/التجمعــــــات الصناعيــــــة 
املســــــتهدفة، ولتمكينهــــــا كذلــــــك مــــــن التعامــــــل مع 
التحديــــــات والفرص الراهنة واملســــــتقبلية فى قطاع 

الصناعة الكويتى.

تشخيص الوضع احلالى لقطاع الصناعة فى الكويت  احملور الثالث:  
ومنطقــــــة اخلليــــــج، مقارنــــــة مع أفضل املمارســــــات 
الدوليــــــة، إلى جانــــــب حتديد عوائــــــق تنمية القطاع 
الصناعــــــى فى الكويت، بناء علــــــى أفضل املنهجيات 
والنظريــــــات العلمية، وذلك بالشــــــراكة مــــــع القطاع 

اخلاص.

ف���ي أوائل م���ارس 2014 تلق���ت الغرفة كتاب���ًا من الهيئ���ة العامة 
للصناع���ة تعرب فيه عن رغبتها في معرف���ة رأي الغرفة ومالحظاتها 
حول مش���روع االس���تراتيجية الصناعية الوطنية لدولة الكويت حتى 
ع���ام 2035، كم���ا تضّمن الكت���اب دعوة للغرفة للمش���اركة في اللجنة 

التوجيهية للمشروع.

وف���ي أواس���ط مارس قدم���ت الغرف���ة للهيئ���ة مرش���حها لعضوية 
اللجنة، مع مذكرة مبالحظاتها األولية على املشروع، وفيما يلي نص 

هذه املذكرة:

جتدر اإلشــــــارة عند تناول هــــــذا املوضوع إلــــــى أن الهيئة العامة 
للصناعــــــة قد خاضت جتارب أخرى مماثلة، لعل من أهمها وأحدثها 
»االس���تراتيجية الصناعية فى دولة الكويت 2000-2015« واملقدمه 
مــــــن إدارة التخطيط الصناعــــــى بالهيئة العامــــــة للصناعة فى يوليو 
1999، والتــــــى وضعت خطــــــوط عامة لتنمية القطــــــاع الصناعى مع 
آليــــــات للتنفيذ خالل الفترة من 2000-2015، وقد يبدو التســــــاؤل 
ــــــة بالفتــــــرة  مشــــــروعاً حول مــــــدى تطبيــــق االســــــتراتيجية اخلاصـــ
2000-2015،  قبل التطرق إلى مشــــــروع االســــــتراتيجية الصناعية 
الوطنية لدولة الكويت حتى عام 2035، ولو من قبيل تقييم التجربة 

السابقة قبل ولوج أخرى.

وتــــــرى الغرفة أنــــــه قد يكون من املناســــــب أن تنســــــجم وترتبط 
االســــــتراتيجية الصناعيــــــة الوطنية لدولة الكويــــــت حتى عام 2035 
بباقى اســــــتراتيجيات الدولــــــة لقطاعاتها االقتصاديــــــة واالجتماعية 
والبيئية، حتى تعمل آليات االقتصاد الكويتى كلها بانسجام، وتتحقق 

التنمية الشاملة واجلزئية.

بعد القراءة املتأنية ملشــــــروع االســــــتراتيجية ومحاور العمل، التى 

مالحظــات الغرفـــة بشأن مشروع االستراتيجية الصناعية الوطنية لدولة الگــويت حتى عام 2035

القانوني والعقابي. 

ويالحظ هنا أننا ركزنا كلياً على القضايا التي تشكل مبجموعها 
»بيئة العمل« الالزمة لتشــــــجيع القطاع اخلاص واجتذاب استثماراته 
الوطنية واألجنبية. وجاء تركيزنا مختصراً إلى حٍد كبير ألن الغرض 
من هذا الكتاب هو التأكيد على أن الدراســــــة املطلوبة يجب أن تهتم 
أساســــــاً بعوامل تكوين هــــــذه البيئة. أما ما تركــــــز عليه دول مجلس 
التعــــــاون حتــــــى اآلن من إعفــــــاءات ضريبية وجمركيــــــة، ومن حوافز 
مماثلة، فقد ثبت متاماً أنها حوافز ال ميكن أن تؤتي بنتائج طيبة إال 
إذا قدمت في بيئة عمل مناســــــبة. بل إن بعض األدبيات االقتصادية 

احلديثة أصبحت تعتبر مثل هذه احلوافز »حوافز سيئه« <

سادس���ًا- حتقي���ق التكام���ل االقتص���ادي اخلليج���ي واملواطنــــــة 
االقتصاديــــــة، ألن في ذلك توســــــيعاً للســــــوق، وتطويراً للمنافســــــة، 
وتخفيضاً للتكلفــــــة، وتعزيزاً للبنية االنتاجية للمنطقة، وبالتالي، رفع 

كفاءتها وقدرتها التنافسية العاملية.

س���ابعًا- ترشيد اإلنفاق االستهالكي واحلد من الهدر واإلسراف 
ملصلحة زيادة اإلنفاق االســــــتثماري في توســــــيع القاعــــــدة اإلنتاجية 

وتنويعها.

ثامن���ًا- تطوي���ق الفس���اد اإلداري واملالي، من خالل السياســــــات 
واإلجراءات املســــــاعدة على ذلــــــك، وليس – فقط – من خالل الردع 
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> زيادة الصــــــادرات ذات القاعدة التقنية من مســــــتواها احلالي 
)30 %( إلى )60 %(.

> زيادة نســــــبة العمالة الصناعية السعودية من مستواها احلالي 
)15 %( إلى )30 %(.

> التمكــــــن من أن تتبــــــوأ اململكة مرتبة أفضــــــل )30 على األقل( بني 
الدول الصناعية بحلول عام 2020م، من خالل حتســــــني الترتيب 

مبعدل مرتبتني كل عام.

ويتم وضع هذه األهداف بناءاً على مناذج اقتصادية قياسية تبني 
ما هو الوضع املستهدف للناجت احمللى االجمالى للكويت، ومساهمات 
كل قطــــــاع فــــــى حتقيق هذا النــــــاجت ومنه القطــــــاع الصناعى، كذلك 
تتمثــــــل أهمية وضع أهداف لذلك فى معرفة مدى النجاح فى تطبيق 
االســــــتراتيجيات التى توضع بــــــني احلني واآلخر، والســــــعى ملعاجلة  
مواطــــــن القصــــــور فى التطبيق، يضــــــاف إلى ذلــــــك أن الهيئة ربطت 
معدالت النمو املستهدف بالنمو املتحقق فى االقتصاد الكويتى، ومن 
املعلوم أن النمو فى االقتصاد الكويتى يرتبط وبصورة كبيرة بالتقلبات 
فى أسعار النفط ارتفاعاً وانخفاضاً، ومن ثم ال يعبر عن مفهوم النمو 

املطرد الذى تقصده الهيئة.

ثاني���ًا: بع���د وضع ه���ذه األه���داف الس���ابقة يقترح إع���ادة ترتيب 
احملاور املقترحة على النحو التالي:

احمل�ور األول:  تشخيص الوضع احلالى لقطاع الصناعة فى الكويت 
ومنطقــــــة اخلليج، مقارنــــــة مع أفضل املمارســــــات 
الدولية، إلــــــى جانب حتديد عوائــــــق تنمية القطاع 
الصناعــــــى فى الكويت بناء علــــــى أفضل املنهجيات 
والنظريــــــات العلميــــــة، وذلك بالشــــــراكة مع القطاع 
اخلــــــاص، مــــــع األخذ فــــــى االعتبــــــار عمليــــــة إدارة 
التغيير فى الهيئة العامة للصناعة واالستراتيجيات 
واخلطط الوطنيــــــة التنموية، وآراء القطاع اخلاص، 
ومعطيات االســــــتراتيجية املوحدة للتنمية الصناعية 
لدول مجلس التعاون اخلليجى، بحيث ينتج عن هذا 
احملور توجهات ورؤية ورســــــالة وأهداف ومؤشرات 
وقدرات االســــــتراتيجية الصناعيــــــة الوطنية لدولة 

الكويت حتى عام 2035. 

احملور الثانى: حتديد التوجهات االســــــتراتيجية والسياسات االفقية 
الضروريــــــة للتصــــــدى للمعوقات، وحتقيــــــق أهداف 
االســــــتراتيجية الصناعية وذلك بالشراكة مع القطاع 

اخلاص.

احمل���ور الثالث: حتديد صناعــــــات حتويلية/جتمعات صناعية واعدة 

حتديد التوجهات االستراتيجية والسياسات األفقية  احملور الرابع:  
الضروريــــــة للتصــــــدى للمعوقات، وحتقيــــــق أهداف 
االســــــتراتيجية الصناعية وذلك بالشراكة مع القطاع 

اخلاص.

احملور اخلامس: حتديد صناعات حتويلية/ جتمعات صناعية واعدة 
ذات أولوية، وذلك بالشــــــراكة مــــــع القطاع اخلاص، 
وكذلك صياغة اســــــتراتيجياتها التنافســــــية الفعالة 

والقابلة للتنفيذ واملتابعة والتقييم.

احملور السادس: تصميم املبادرات ذات األولوية لتنفيذ االستراتيجية 
الصناعيــــــة الوطنيــــــة واســــــتراتيجيات الصناعــــــات 
التحويلية/التجمعــــــات الصناعيــــــة، متضمنــــــة خطة 

التنفيذ واملوازنة املطلوبة لكل مبادرة.

احمل���ور الس���ابع: حتديــــــد آليــــــات تنفيــــــذ االســــــتراتيجية ومتابعتها 
وحتديثها.

عند استعراض احملاور الستة األولى يبدو الفتاً عدم دقة التعاقب 
املنطقي للمحاور، إذا كيف ســــــيتم تنفيذ احملورين األول والثانى قبل 
أن يتم تشخيص الوضع الصناعى وحتديد معوقات التنمية الصناعية 
فــــــي الكويت وباقي مكونات احملاور الثالث والرابع  واخلامس، كذلك 
ذكــــــرت الهيئة فى احملور األول )صفحة 1( »مح���اور العمل املقترحة 
وخبرة املستشار العاملى املشارك« أنه سيتم مسح البيئة الصناعية، ثم 
ذكر فى احملور الثالث أنه »ســــــيتم مسح ميدانى خاص ميثل مختلف 
املشــــــروعات الصناعية بغرض املســــــاعدة فى صياغة االستراتيجية 

ومتابعتها )صفحة 4(«، وبناءاً عليه تقترح الغرفة اآلتي:

أواًل: أن يتم وضع أهداف شــــــاملة تتمثل فــــــى رؤية الكويت على 
مــــــدى املراحل الزمنية التى ســــــيجتازها تنفيذ االســــــتراتيجية حتى 
عــــــام 2035، مبعنى أن هناك أهدافاً عامة لــــــكل من الهيئة واخلبير 
االستشارى ينبغى حتقيقها بحلول عام 2035، وهذا ما لم جنده فى 
االستراتيجية 2000 - 2015 وال املشروع املقدم حالياً، فعند النظر 
إلى الدول املجاورة؛ يتضح أن اململكة العربية الســــــعودية قد وضعت 
لنفسها أهدافاً كمية يجب حتقيقها من خالل االستراتيجية الوطنية 

للصناعة حتى عام 1441هـ )2020م( تتمثل فى:

> رفع مســــــاهمة القطاع الصناعي في الناجت احمللي الســــــعودي إلى 
.% 20

> رفع القيمة املضافة الصناعية بحوالي ثالثة أضعاف.

> زيادة حصة الصادرات الصناعية من مســــــتواها احلالي )18 %( 
إلى حوالي )35 %(.
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االستراتيجية الكاملة للقطاع، حتى فى احملور األول من مشروع 
االســــــتراتيجية تذكــــــر الهيئة أنــــــه يجب على املستشــــــار العاملى 
عرض املبررات املقنعة إلعادة تركيز الدولة على قطاع الصناعة 
التحويلية، وهذه قضية تعتبر محسومة منذ أول مؤمتر صناعى 
عقد بالكويت منــــــذ أكثر من نصف قرن، وإعادة طرحها مجدداً 
قد يعطى مؤشــــــراً أن الهيئة حتتاج ملن يبــــــرر لها أهمية القطاع 

الصناعى رغم أنها املسئولة عن تنميته واملنوط بها ذلك.

4- قد يكون من املناســــــب أن تعطى االســــــتراتيجية مساحة مناسبة 
ومتوازنة من خالل برامج رأســــــية إلــــــى جانب األفقية للتحديث 
واالســــــتثمار الصناعــــــى، وذلــــــك ألن البرامج الرأســــــية املوجهة 
للقطاعات الواعدة  تعمل على ترشــــــيد املوارد وتعظيم االنتاجية 
من ناحية، ومن ناحية أخرى تعمل على توجيه االنفاق االستثمارى 

بشقيه احمللى واألجنبى نحو هذه القطاعات.

5- بالنســــــبة لألعمال املطلوبة من املستشار العاملى فى احملور األول 
من املشروع/الفقرة األولى )صفحة 1( تذكر الهيئة أنه يجب أن 
يعرض املستشار العاملى املبررات املقنعة إلعادة تركيز الدولة على 
قطاع الصناعة التحويلية فى حني ينبغى أن يُذكر إلى جانب ذلك 
الصناعات ذات الفرص األرحب للنمو مثل الصناعات الهندسية 
واملعرفيــــــة، والتى ال تشــــــكل املواد اخلــــــام والعمالة فيها إال جزء 
بســــــيطا من مدخالت االنتاج، كصناعــــــة االتصاالت وتكنولوجيا 

املعلومات واملواد الصيدالنية والعطريات وغيرها.

6- تركــــــز الهيئة على عــــــدم االزدواجية والتشــــــابك الصناعى على 
املستوى االقليمى )الهدف 4/الفقرة 2/األعمال املطلوبة/احملور 
األول صفحة 2(، ونرى أنه من املناسب أن يتم التركيز إلى جانب 
ذلك بالتشابك احمللى بني القطاعات الصناعية املختلفة متمثلة 

فى زيادة الروابط األمامية واخللفية لهذه القطاعات.

7- ثمة حاجة إلى توضيح كيفية تعامل املستشــــــار العاملى مع القطاع 
الصناعى من حيث قيامه مبســــــح صناعى ميدانى شامل جلميع 
األنشــــــطة الصناعيــــــة، مع إجراء لقاءات مع كبــــــار املصنعني من 

مختلف القطاعات.

8- بالنســــــبة للقضايا والسياســــــات االفقية املطلوب من املستشــــــار 
العاملى إعداد دراســــــات متعمقة بشأنها )قضايا 3 و10/الفقرة 
4/األعمال املطلوبة/ احملور الرابع/الصفحات 5 - 6(، وكذلك 
فى حتديــــــد حجم احلوافز والدعم احلكومى املمنوح للصناعات 
أو التجمعات الصناعيــــــة الواعدة )الفقرة 4/األعمال املطلوبة/

احملــــــور اخلامس/ الصفحــــــة 8( ترى الغرفة أنــــــه قد يكون من 
املناســــــب ربط احلوافــــــز املقترحــــــة للقطاع الصناعــــــى بإيجاد 
فرص عمل حقيقية للعمالة الكويتية، وحتقيق بعض املؤشــــــرات 

ذات أولوية، وذلك بالشــــــراكة مــــــع القطاع اخلاص، 
وكذلك صياغة اســــــتراتيجياتها التنافســــــية الفعالة 

والقابلة للتنفيذ واملتابعة والتقييم.

احمل���ور الرابع: تصميم املبادرات ذات األولوية لتنفيذ االســــــتراتيجية 
الصناعيــــــة الوطنيــــــة واســــــتراتيجيات الصناعــــــات 
التحويلية/التجمعــــــات الصناعيــــــة، متضمنــــــة خطة 
التنفيــــــذ واملوازنــــــة املطلوبة لكل مبــــــادرة )وفى هذا 
احملــــــور يأتى إعــــــادة هيكلة الهيئــــــة العامة للصناعة 
كمبــــــادرة حتقق تنفيــــــذ األهداف واالســــــتراتيجيات 

املوضوعة للقطاع الصناعى(.

احمل���ور اخلام���س: حتديــــــد آليــــــات تنفيــــــذ االســــــتراتيجية ومتابعتها 
وحتديثها.

ثانيًا:املالحظات املتعلقة مبضمون احملاور ومحتوياتها:

ال تعبر هذه املالحظات بالضرورة عن أوجه قصور شابت محاور 
العمل املقدمه لالســــــتراتيجية باعتبارها مجرد خطوط عريضة غير 
مطلــــــوب منها تغطية كافة مكونات االســــــتراتيجية، غير أننا نســــــوق 
هذه املالحظات من قبيل توجيه عنايتكم إلى أهمية معاجلتها ضمن 

الصياغة النهائية للمشروع:

1- لم يتم اإلشارة إلى ضرورة االهتمام باملشتريات احلكومية، وكيفية 
مســــــاعدة القطاع الصناعى على االســــــتفادة من هذه املشتريات 
التى تشــــــكل نســــــبة كبيرة من الناجت احمللــــــى االجمالى فى دولة 
الكويــــــت، وكيفية الربط بني هذه املشــــــتريات واملوردين احملليني 

لتهيئة املصنعيني احملليني من احلصول عليها.

2- قــــــد يكون من املناســــــب أن تعد الهيئة تقريراً عــــــن حالة القطاع 
الصناعى، وعن مواطن النجاح  والفشل فى تطبيق االستراتيجيات 
التى ســــــبق وضعها، ثم يبدأ املستشــــــار العاملى من هذا املنطلق، 
وضع اســــــتراتيجية عامــــــة لتنمية القطاع الصناعــــــى متمثلة فى 
صورة خطط تنفيذية تقوم الهيئة بإعادة هيكلتها مبا يســــــاعدها 
فــــــى حتقيق هذه األهداف، ويأتى هذا االقتــــــراح  مبنياً على أنه 
عند النظر ملشروع االستراتيجية املقترحة حتى عام 2035 تبدو 

وكأنها أول مبادرة لتنمية القطاع الصناعى فى الكويت.

3- من خــــــالل قراءة مشــــــاريع االســــــتراتيجيات الســــــابقه وخاصة 
مشروع االستراتيجية 2000-2015 يتضح مدى الرغبة الكبيرة 
واالقتنــــــاع الكامل لــــــدى الهيئة بأهمية تنميــــــة القطاع الصناعى 
كبديل اســــــتثماري وصمام أمــــــان لالقتصاد الكويتــــــى، أما عند 
النظر ملشروع االستراتيجية الصناعية الوطنية للكويت حتى عام 
2035 يتضح أن الهيئة تضع على عاتق املستشار العاملى صياغة 
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تدخل احلكومة غير املباشر فى ذلك يؤدى لنتائج أفضل.

ب- عنــــــد النظر إلى املرحلة اخلامســــــة؛ قد يبــــــدو أن املقترح املقدم 
مــــــن الهيئة يجعــــــل هدف التحديــــــث الصناعى محصــــــوراً على 
التجمعــــــات الصناعيــــــة، على الرغم أن هنــــــاك صناعات حتقق 
التحديــــــث الصناعى من خالل إشــــــتراكها فى شــــــبكات االنتاج 
العاملية )Global Production Networks( وبالتالى تستطيع أن 
تكون مورداً للشركات العاملية متعددة اجلنسيات وأن تستفيد من 
اخلبرة والتكنولوجيا التى ميكن أن تنتقل إليها من هذه الشركة 
العامليــــــة، كذلك ومن األمثلة على ذلك تايالند التي اســــــتطاعت 
صناعــــــة الهاردوير أن حتقق التنافســــــية من خالل إقامة جتمع 
صناعى، بينما اســــــتطاعت صناعة أجزاء الســــــيارات أن حتقق 
التنافســــــية من خالل االشــــــتراك فى شــــــبكات االنتاج العاملية، 
وبالتالــــــى يختلــــــف األمر وفقا لكل صناعــــــة، وإن كانت ال توجد 
حــــــدود فاصلة بني سياســــــة التحديث الصناعــــــى اعتماداً على 
التجمعات وسياسة التحديث الصناعى اعتماداً على االشتراك 

فى شبكة االنتاج العاملية.

لم تشــــــمل احملاور توجيه املستشــــــار العاملى للبحــــــث عن آلية 
لتفعيل سياســــــة الشباك الواحد في التعامل مع املستثمر الصناعي 
اســــــوة مبا هو متبع في جتارب التنميــــــة الصناعية إقليمياً وعاملياً، 
وحتى ال تتاح الفرصة ألي جهة أخرى لتعطيل تنفيذ االستراتيجية 

بحجج واهية <

النوعية والكمية الهامة كتحديد نســــــبة مــــــن اإلنفاق على مجال 
البحث والتطوير R&D فضاًل عن تأهيل وتشــــــغيل كوادر كويتية 
بنســــــب تصاعدية لتبلــــــغ 50 % على األقل مع انقضاء ســــــنوات 

االستراتيجية.

9- فى احملور اخلامــــــس واخلاص بتحديــــــد الصناعات/التجمعات 
الصناعيــــــة الواعدة وذات األولوية يذكر املشــــــروع معايير اختيار 

هذه الصناعات/التجمعات الصناعية كاالتى:

»حتديــــــد عدد من الصناعات/التجمعات الصناعية الواعدة ذات 
األولوية، تتمتع مبزايا تنافسية مستدامة وتوفر فرص عمل إضافية، 
وأكثــــــر جاذبيــــــة للعمالة الوطنيــــــة، مع األخذ فــــــى االعتبار الظروف 
واملوارد اخلاصــــــة بدولة الكويــــــت، وكذلك الصناعــــــات والتجمعات 
املعتمدة رســــــميا أو ضمنيا من قبل دول مجلس التعاون، واالجتاهات 

والفرص الصناعية العاملية«

وهنا تود الغرفة التعقيب مبا يلى:

أ- يرجــــــح املنطــــــق االقتصادى إقامــــــة جتمعات صناعيــــــة بناءاً على 
الصناعــــــات احلاليــــــة القائمة، وليس إقامــــــة جتمعات صناعية 
جديدة من األساس والتى تنطوى على قدر من املخاطرة والتكلفة 
العالية، فالفكرة الكامنة وراء برامج تنمية التجمعات الصناعية 
هو تهيئة البيئة املناســــــبة لعمل الشــــــركات فى نظام متكامل من 
التعامالت الســــــوقية وغير السوقية، وتشــــــير الدراسات إلى أن 

مذگـــرة الغرفـــة حول قرار هيئــة أســـواق املـــال بإصــدار قواعـــد حوگــمة الشرگـــات اخلاضــعة لهــــا

في أواخر يونيو 2013. أصدر مجلس مفوضي هيئة أس����واق املال 
قراره بشأن قواعد حوكمة الشركات اخلاضعة لرقابة الهيئة.

وبعد مضي عدة أشهر على صدور القرار، واتضاح معامله وتفاصيله 
وتبعاته، بدأت الشركات املعنية اتصاالتها بالغرفة لعرض مالحظاتها 
وآرائها حول القرار، مع إبداء رغبتها في أن تسعى الغرفة ملتابعة هذه 

املالحظات واآلراء مع هيئة أسواق املال.

ومــــــن هــــــذا املنطلق، أعدت الغرفة دراســــــة شــــــاملة حول قواعد 
ومبــــــادئ حوكمة الشــــــركات التي تضمنها القــــــرار، قدمتها في أواخر 
ينايــــــر 2014 إلى هيئة أســــــواق املال معربة عن أملها فــــــي أن تَعتِبر 
الهيئة هذه الدراسة، مبثابة ورقة عمل للقاء مشترك مع الهيئة يبحث 
فيه الطرفان املالحظات الواردة في الدراســــــة. وبالفعل، اســــــتجابت 
الهيئة مشــــــكورة لطلب الغرفة، وُعقد االجتماع املشترك في العشرين 
من فبراير. ورغم أن هــــــذا االجتماع قد انتهى إلى االتفاق على عقد 
اجتماع آخر أو أكثر ملتابعة بحث املوضوع، فإن الهيئة عادت بعد أيام 

قليلــــــة إلى القول بأن قواعد احلوكمة التي أصدرتها »جاءت في إطار 
ما تقضي به التشريعات واللوائح ذات الصلة، ووفق أفضل املمارسات 
الدوليــــــة املعمول بها«، كما أكــــــدت الهيئة في كتابها أن إدارة احلوكمة 
لديها على استعداد الستقبال الفنيني لدى الغرفة لتوضح لهم قواعد 

احلوكمة.

لذلــــــك، ونظراً ألن من واجــــــب الغرفة أن تبلــــــغ أعضاءها الذين 
كلفوها بدراســــــة املوضوع خاصة، وكل املعنيــــــني واملهتمني عامًة، مبا 
انتهت إليه جهودها، فقد رأت نشــــــر هذه املذكرة، حيث مت نشرها في 
الصحف احمللية يــــــوم 11 مارس 2014. علمــــــاً أن الغرفة ردت على 
كتاب الهيئة في حينه، كما أن وفداً من الغرفة قام بزيارة معالي نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة، وأطلعه على املوضوع، 

وسلمه ملفاً كاماًل بتطوراته.

وفيما يلي نص هذه املذكرة:
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تقدي��������م

» فــــــي أواخر مــــــارس 2013، صــــــدر قانون الشــــــركات اجلديد 
)2013/97(، والذي نصت مادته رقم )217( على أن: تضع اجلهات 
الرقابيــــــة املعنية قواعد حوكمة الشــــــركات اخلاضعــــــة لرقابتها...«. 
ومبوجــــــب هذا التفويض، اصدر مجلس مفوضي هيئة أســــــواق املال، 
بتاريخ 2013/6/27، القرار رقم 2013/25 بشــــــأن قواعد حوكمة 

الشركات اخلاضعة لرقابة الهيئة.

وواقع األمر أن قواعد حوكمة الشركات ليست جديدة في الكويت. 
فقد ســــــبق لســــــوق الكويت لألوراق املالية أن أصدرت قواعد متفرقة 
تدخــــــل في إطار احلوكمــــــة. وثمة أحكام عديدة مــــــن هذا القبيل في 
قانون الشركات تنظم اإلفصاح عن املعلومات، واإلفصاح عن املصالح، 
وحتول دون تعارض املصالح، وحتفظ حقوق األقلية، وتضع قيوداً على 
تداول أعضاء مجلس اإلدارة باسهم الشركة... غير أن التطور السريع 
الذي يشهده تنظيم الشركات املساهمة، وتداول أوراقها وإصداراتها، 
واالنتشار الكبير لقواعد احلوكمة في كثير من املجاالت وفي طليعتها 
حوكمة الشركات، دعا املشّرع الكويتي إلى مواكبة هذا التطور السريع 

واملتواصل، ودعا هيئة أسواق املال إلى إصدار قرارها املشار إليه.

وغرفة جتــــــارة وصناعة الكويت ال تهدف مــــــن مذكرتها هذه إلى 
مناقشــــــة مفهوم احلوكمــــــة وأهمية تطبيق قواعــــــده، ألنها في طليعة 
الداعني إلى اإلسراع بهذه اخلطوة الضرورية واملستحقة، وألنها تعرف 
متامــــــاً أن احلوكمة أضحت ضرورة ولم تعد خياراً. وأن املؤسســــــات 
االقتصادية الدولية املؤثرة أصبحت تنظر لنظام احلوكمة في أية دولة 
باعتباره مقياساً أساسياً لصالح وشفافية وعدالة بيئتها االقتصادية 
واالســــــتثمارية. ما تهدف إليه الغرفة مــــــن هذه املذكرة هو التأكد من 
سالمة وكفاءة قواعد احلوكمة التي أصدرتها هيئة أسواق املال، وذلك 
مــــــن خالل عرض صريــــــح وموضوعي ملا أبدته كثيــــــر من القطاعات 
والشــــــركات املعنيــــــة بتطبيق هــــــذه القواعد مــــــن آراء، وملا خرجت به 
الغرفة من مالحظات تتناول هذه القواعد من حيث انســــــجامها التام 
مع القواعد الدســــــتورية والضوابط القانونيــــــة أوالً، ومن حيث املنهج 
الذي اختارته الهيئة في وضــــــع قواعد احلوكمة وتنفيذها ثانياً، ومن 
حيــــــث مواءمة هذه القواعد للبيئــــــة االجتماعية واملرحلة التنموية في 

البالد ثالثاً.

وهنا، تؤكد الغرفة أن القراءة الصحيحة ملذكرتها هذه، ال بد وأن 
تكون في ضوء احلقائق واالعتبارات التالية:

1- بعد ســــــنوات قليلة من قيام ســــــوق الكويت لــــــألوراق املالية، دعت 
الغرفة إلى إيجاد هيئة رقابية ألسواق املال تختص مبهام التشريع 
واملراقبة واملتابعة، وتترك للسوق )البورصة( مهمة التداول. ومنذ 
بدء اجلهود الرامية إلى إصدار تشــــــريع بانشــــــاء الهيئة املطلوبة، 

والغرفــــــة تدعم هــــــذه اجلهود وتشــــــارك فيها. وللغرفــــــة مواقف 
معروفــــــة ومعلنة في دعم جهــــــود الهيئة بعد قيامهــــــا، وفي تأكيد 
تقديرها ملنجزات ومناقــــــب مجلس مفوضيها. وفي الدعوة امللحة 
إلــــــى االحترام الكامل الســــــتقالليتها، والنأي بها عن التســــــييس، 
وحمايتهــــــا من الضغوط بكافة أشــــــكالها حماية للمصلحة العامة. 
غير أن االســــــتقاللية ال تعني العزلة. كما أن هذه االســــــتقاللية ال 
بد وأن يوازيها ويقابلها التزام كامل باملوضوعية العلمية واحلرفية 
املهنية والضوابط التشريعية. فمن أهم مبادئ احلوكمة وأهدافها 
توثيق العالقة املتبادلة بني مجالس اإلدارة واملســــــاهمني وغيرهم 
مــــــن أصحاب املصالح، وعماًل بهذا املبدأ ال بد من أن تنظر الهيئة 
إلى الشركات التي تخضع لرقابتها باعتبارها شرط وجود الهيئة، 
ومقياس نبض السوق، وصاحبة املصلحة الفعلية باإلدارة احلكيمة 
الرشــــــيدة. وبالتالي، فــــــإن العالقة بني الهيئة والشــــــركات املعنية 
بقواعــــــد احلوكمة يجب أن تكون عالقــــــة قائمة على الثقة املعززة 

بالرقابة، وليست عالقة قائمة على الرقابة املنطلقة من الشك.

2- من الطبيعي واملألوف أن تختلف االجتهادات بني اجلهات الرقابية 
والتنظيمية من جهة، واألشــــــخاص الطبيعيني واالعتباريني الذين 
يخضعون لرقابتها وقراراتها من جهة ثانية. ومثل هذا االختالف 
يعتبــــــر مظهراً من مظاهر احلمــــــاس وإذكاء روح املبادرة، والدفاع 
عن مصالح املســــــاهمني. وهنا، علينا أن نذكر أيضاً أن احلماس 
واإلذكاء ميكنهما أن يســــــاعدا في تالفي اخلطأ، وميكنهما – في 

ذات الوقت – أن يحجبا بعض معالم الطريق.

3- صحيــــــح أن العديد مــــــن اآلراء الواردة في هذه املذكرة قد وردت 
أساساً من مالحظات شركات ذات مصلحة، ولكن من الصحيح 
– أيضــــــاً - أن الغرفة لم تنته إلى مذكرتها هذه إال بعد دراســــــة 
عالية املوضوعية ومطلقة االنحياز إلى املصلحة العامة. وفي كل 
األحوال، إن صدور الرأي عــــــن صاحب مصلحة يجب أال يعيب 
هذا الرأي أو يدفع الى التشــــــكيك فــــــي صحته وهدفه، فالعبرة 
في قيمة النص، وليست في موقع الشخص، وإال أصبحنا نعالج 
القضايا بأســــــلوب محاكمة النوايا. خاصة وان مفهوم احلوكمة 
يقوم اصاًل علــــــى إيجاد توازن عادل بني أصحاب املصالح. وإذا 
كنا نشــــــيد صادقني بكفــــــاءة وحيادية مجلس مفوضــــــي الهيئة، 
فــــــإن مــــــن واجبنا ومن واجبهــــــم -  في آٍن معاً – أال ننســــــى أن 
هــــــذه املناقب املهنية والشــــــخصية ميكن أن حتصن صاحبها من 
اخلطيئة، ولكنها ال تعصمه - بالضرورة - عن اخلطأ. فكل منا 
هنــــــا مجتهد، وكل منا مخلص في نيته واجتهاده. وبالتالي، تأمل 
الغرفة أن تقــــــرأ مذكرتها بهذه الروح ومن هذا املنطلق، والقرار 
– وإن كان يرشــــــده النقــــــد وينضجه احلــــــوار – يبقى بيد اجلهة 

املسؤولة صاحبة القرار.
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I- من حيث السند التشريعي واالنضباط القانوني

أواًل- قواع���د احلوكم���ة ص���درت اس���تنادًا لقان���ون الش���ركات 
ويجب أن تتطابق مع أحكامه:

من الالفت فعاًل أن القانون 2010/7 بشأن إنشاء هيئة أسواق 
املال لم يعقد للهيئة اختصاص وضع قواعد حوكمة الشــــــركات. وقد 
اجتهــــــد مجلس مفوضي الهيئة في محاولة تدارك هذه احلقيقة من 
خالل الالئحــــــة التنفيذية للقانون املذكــــــور، والتي نصت في مادتها 
األربعني علــــــى وجوب إصدار الهيئة نظاماً خاصاً للحوكمة. غير أن 

اجتهاد الهيئة هذا قد جانبه التوفيق. 

فالقاعدة املســــــتقر عليها قانوناً تقول بان حتديد اختصاص أي 
هيئــــــة أو جهة هو من عمــــــل القانون، وعلى اجلهة أو الهيئة أن تلتزم 
حدود االختصاص كما رســــــمها القانون. ومبا أن اختصاصات هيئة 
أســــــواق املال قد حتددت في قانونها وعلى ســــــبيل احلصر، فإن من 
غيــــــر اجلائز ملجلس مفوضي الهيئة أن يعطيها اختصاصاً جديداً لم 

يرد ذكره في القانون.

في املقابل، نصــــــت املادة )217( من قانون الشــــــركات رقم 97 
لعام 2013، علــــــى أن »تضع اجلهات الرقابية املعنية قواعد حوكمة 
الشــــــركات اخلاضعة لها مبا يحقق أفضل حماية وتوازن بني مصالح 
إدارة الشركة واملساهمني فيها، وأصحاب املصالح األخرى املرتبطة 
بها، كما تبني الشــــــروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس اإلدارة 
املســــــتقلني«. كما نصت املادة )226( من قانون الشــــــركات على أن 
»تضــــــع الهيئة القواعد التي تنظــــــم تداول أعضاء مجلس اإلدارة في 

أسهم الشركة وطريقة اإلفصاح عنها«.

إذن، إن الهيئة تســــــتمد اختصاصها فــــــي إصدار قواعد حوكمة 
الشــــــركات من قانون الشركات )2013/97( وليس من قانون إنشاء 
الهيئــــــة )2010/7(. ويبدو ذلك واضحــــــاً كل الوضوح حني جند أن 
الهيئة قد اســــــتخدمت في قرار قواعد احلوكمه )الصفحة 3( نفس 
العبــــــارة الواردة في املــــــادة 217 من قانون الشــــــركات ، فذكرت أن 
قواعد حوكمة الشركات تتمثل في املبادئ والنظم واإلجراءات »التي 
حتقق أفضل حماية وتوازن بني مصالح إدارة الشــــــركة واملساهمني 

فيها، وأصحاب املصالح األخرى املرتبطة بها«.

بناء على ذلك، أصبح من الواجب أن يلتزم قرار الهيئة بشأن قواعد 
حوكمة الشــــــركات بنصوص قانون الشركات والئحته التنفيذية، فال 
يخرج عن إطارهما وال يزيد عليهما وال يتوسع في أي من موادهما. 
إذ أن املستقر عليه في املبادئ القانونية العامة أن هناك سلم لتدرج 

القواعد التشــــــريعية؛ فالدستور يأتي على رأس الهرم التشريعي، ثم 
تأتي بعــــــده القوانني واملعاهدات الدولية، تليها اللوائح التنفيذية، ثم 
القرارات وبعدها التعليمات. مبعنى أن القاعدة التشــــــريعية األدنى 
يجب أن تدور في فلــــــك القاعدة األعلى منها، فال يجوز للقانون أن 
يخرج من عباءة الدســــــتور، وال يجوز لالئحــــــة التنفيذية أن تخالف 

القانون، وال مجال أمام القرار إال أن يلتزم بالالئحة.

وقــــــد أجمع الفقه على أن الالئحة )ومن باب أولى القرار( يجب 
أال تخرج عن القانون تعدياًل أو إلغاء أو إضافة. كما أجمع الفقه على 
أن العالقــــــة بني الالئحة والقانون - ومن باب أولى القرار( ال يكفي 
أن تكــــــون متوافقة، بل يجــــــب أن تكون متطابق���ة، بحيث ال تتضمن 
الالئحة إال األحكام الالزمة لتنفيذ القانون ووضعه موضع التطبيق. 
وقــــــد اســــــتقرت محكمة هيئة أســــــواق املال – الدائرة االســــــتئنافية 
اإلدارية علــــــى ذات املبدأ بخصوص القــــــرارات التي تصدرها هيئة 
أسواق املال، وذلك في ثالثة أحكام متتالية هي: احلكم في الدعوى 
3 و6 و7، واحلكــــــم في الدعــــــوى 2 و 4 و 8، واحلكم في الدعوى 1 

و5 و9 والتي صدرت كلها بتاريخ 13 فبراير 2012.

وخالص����ة الق�ول هن���ا؛ إن قواعد احلوكمة يج���ب أن تتطابق مع 
أح���كام قانون الش���ركات فتتضمن القواع���د التنفيذية ألحكامه دون 
أي خ���روج ع���ن التفوي���ض املمن���وح ف���ي القان���ون، ودون أي تعديل أو 

تعطيل أو إلغاء ألي حكم من أحكام القانون.

ثاني���ًا- خ���روج قواعد احلوكم���ة عن ضوابط وأح���كام قانون 
الشركات:

1- التوس���ع في مفهوم الش���ركات اخلاضعة خالفًا لصريح املادة 
)217( من قانون الشركات.

فوضــــــت املادة 217 من قانون الشــــــركات لكل جهة رقابية وضع 
قواعــــــد احلوكمة للشــــــركات التي تخضــــــع لرقابتهــــــا، وذلك جتنباً 
للتداخــــــل بني اجلهات الرقابية )بنك الكويت املركزي، هيئة أســــــواق 
املــــــال، ووزارة التجارة والصناعة(. فما هي الشــــــركات التي تخضع 
لرقابة هيئة أســــــواق املال، والتي تكون – بالتالي – خاضعة لقواعد 

احلوكمة التي أصدرتها الهيئة بقرارها )2013/25( ؟

جند اإلجابة على هذا التســــــاؤل األساســــــي في البند الرابع من 
املادة اخلامســــــة من قانون هيئة أســــــواق املال، والذي ينص على أن 
تقوم الهيئة »مبراقبة نش���اط األش���خاص املرخص له���ا مبوجب هذا 
القانون«. واألشــــــخاص املرخص لها مبوجــــــب قانون الهيئة والئحته 
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التنفيذية هي: البورصة، املقاصه، شــــــركات الوساطة املسجلة لدى 
البورصة، صناديق االستثمار، شركات االستثمار، ووكاالت التصنيف 
االئتمانــــــي. وبالتالي، تخرج من نطاق األشــــــخاص اخلاضعة لرقابة 
الهيئة تلك التي ال تعمل في اي من نشــــــاطات األوراق املالية املشــــــار 
إليها حتى ولــــــو كانت مدرجة في البورصة. فتخرج من رقابة الهيئة 
البنوك، وشــــــركات الصناعة والعقار واخلدمات غير املالية، وكذلك 

الشركات األجنبية املدرجة في البورصة.

وبتطبيــــــق هذا على قرار الهيئة بشــــــأن قواعد حوكمة الشــــــركات، 
جند أنه على الرغم من اإلشــــــارة في عنوان القرار وفي مادتيه األولى 
والثانيــــــة إلــــــى أن هذه القواعد خاصــــــة بالشــــــركات اخلاضعة لرقابة 
هيئة أســــــواق املال، فإن القواعد تنص علــــــى وجوب العمل بها من قبل 
الشــــــركات املدرجة في البورصة حتى لو لــــــم تكن مرخص لها من قبل 
الهيئــــــة، أي غير خاضعة لرقابتها. ذلك أن مــــــادة التعريفات، في قرار 
قواعد احلوكمة، قد نصت على أن الشــــــركات اخلاضعة لهذه القواعد 
هي: »الشــــــركات املدرجة في ســــــوق الكويت لألوراق املالية )سواء من 
األشــــــخاص املرخص لهم أو مــــــن غير املرخص لهم( والشــــــركات غير 
املدرجــــــة املرخص لها.. وفي اعتقادنا أن هذا التعريف قد توســــــع إلى 
ابعد مما يجب، وأول دليل على ذلك أنه لم يســــــتثن املصارف. والدليل 
الثاني على التوسع غير املبرر في تعريف »الشركات اخلاضعة«، هو أنه 
أدخل شركات الصناعة والعقار واخلدمات غير املالية املدرجة، بينما ال 
تعتبر هذه الشــــــركات خاضعة إذا لم تكن مدرجة. والسؤال الذي يطرح 
نفســــــه هنا هو التالي؛ إذا كانت املصارف تخضع لرقابة البنك املركزي 
وال تخضــــــع لقواعد احلوكمــــــة الصادرة عن الهيئة رغــــــم أنها مدرجة، 
ملــــــاذا ال تخضع الشــــــركات الصناعية والعقاريــــــة والتجارية واخلدمية 
)غير املالية( لقواعد احلوكمة التي تصدرها وزارة التجارة والصناعة، 

باعتبارها اجلهة الرقابية عليها والتي تصدر تراخيص تأسيسها؟

وخالص����ة القول ؛ أنه ال يج����وز لقرار صادر عن جهة ما أن يخالف 
القان����ون أو الالئح����ة التنفيذية للقانون األعلى منه مرتبة في الس����لم 
التش����ريعي، وبالتال����ي ، فإنن����ا نعتق����د أن ق����رار الهيئة رق����م 2013/25 
بش����أن قواعد حوكمة الش����ركات قد خالف نص املادة )217( من قانون 
الشركات وجتاوز التفويض الذي منحته للهيئة في هذا الصدد، والذي 
يفترض أن يقف – في اعتقادنا – عند الشــــــركات التي تقدم خدمات 

مالية واألشخاص املرخص لها سواء كانت مدرجة أو غير مدرجة.

2- التوس���ع في تفس���ير امل���ادة )217( من حيث مج���االت قواعد 
احلوكمة:

مــــــن جهة أخــــــرى توضــــــح املــــــادة )217( من قانون الشــــــركات 

املجــــــاالت التي يجب أن تنظمها قواعــــــد احلوكمة، حيث تنص على 
أن »تضع اجلهات الرقابية املعنية قواعد حوكمة الشــــــركات التابعة 
لرقابتها، ومبا يحقق أفضل حماية وتوازن بني مصالح إدارة الشركة 
واملساهمني فيها، وأصحاب املصالح األخرى املرتبطة بها، كما تبني 

الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس اإلدارة املستقلني«.

واجلديــــــر بالذكر أن نص هذه املادة هو صيغة معدلة عن نصها 
الذي ورد باملرسوم 2012/25 بإصدار قانون الشركات، والذي كان 
كما يلــــــي: »تضع اجلهات الرقابية املعنية قواعد حوكمة الشــــــركات 
اخلاضعــــــة  لرقابتهــــــا، مبا يكفل إدارة الشــــــركات على نحو ســــــليم 
لتحقيق أفضل عوائد ممكنة للمساهمني، ومبا يراعي حقوق األقلية 
والرقابــــــة والشــــــفافية وعدم تعــــــارض املصالح، كما تبني الشــــــروط 

الواجب توافرها في أعضاء مجلس اإلدارة املستقلني«.

ومبقارنــــــة النصني، جند أن املّشــــــرع أراد تقليص املجاالت التي 
تخاطبها قواعد احلوكمة، غير أن الهيئة ذهبت في االجتاه املعاكس 
فتوسعت في قواعدها وفي مجاالتها وتفاصيلها أكثر من أية مدونة 
أخرى لقواعد احلوكمة ليس في املنطقة فحســــــب، بل وفي كثير من 
الدول ذات األســــــواق املتقدمة والناشــــــئة على حد سواء. ومن ضمن 
املجاالت التي توجهت إليها القواعد خروجاً على نص املادة )217( 
سالفة الذكر، حتديد املهام واملسؤوليات )قاعدة 2(، تعزيز السلوك 
املهني والقيم األخالقية )قاعدة 6(، تعزيز وحتســــــني األداء )قاعدة 

10(، وأهمية املسؤولية االجتماعية )قاعدة 11(.

3- مبادئ تخالف قانون الشركات والئحته التنفيذية :

من املستقر تشريعاً وإجماعاً – كما ذكرنا – أن اللوائح والقرارات 
والتعليمــــــات ال يجوز لها أن تتضمــــــن أي إضافة أو تعديل أو تعطيل 
أو تقييد ألحكام القانون الذي تتعلق به، باعتباره مبوقع أســــــمى في 
سلم التشــــــريعات. وباســــــتعراض مواد قرار الهيئة رقم 2013/25 
بشــــــأن إصدار قواعد حوكمة الشركات اخلاضعة لرقابتها، نالحظ 
أن العديد من مبادئ الالئحة جاء مخالفاً ألحكام قانون الشــــــركات. 
وقــــــد أخذت معظم هذه املخالفات اجتاهــــــاً واحداً هو اجتاه التزيد 
والتشدد إن صح التعبير. وفيما يلي عرض لعدد من هذه املخالفـات، 

نوردها على سبيل املثال وليس من باب احلصر:

أ- ينص املبدأ 1/1 )أ( على أن: »يحدد نظام الشركة األساسي عدد 
أعضاء مجلس اإلدارة على أال يقل عن خمسة أعضاء«.

ومبــــــا أن هذه القواعد تنطبق على الشــــــركات املرخص لها غير 
املدرجة – وهي عادًة تكون شركات مساهمة مقفلة – فإن هذا املبدأ 
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يخالف املادة )265( من قانون الشــــــركات التي تنص على أنه يجب 
أال يقل عدد أعضاء مجلس اإلدارة في شركات املساهمة املقفلة عن 

ثالثة أعضاء.

ب- مبوجب املبدأ 1/1 )د( »يحظر اجلمع بني منصب رئيس مجلس 
اإلدارة ومنصب الرئيس التنفيذي«.

ومبــــــا أن هذه القواعد تنطبق على الشــــــركات املرخص لها غير 
املدرجة، وهي عادة تكون شــــــركات مساهمة مقفلة، وحيث أن املادة 
)265( من قانون الشــــــركات لم تأت بهذا احلظر بالنسبة لشركات 
املساهمة املقفلة، بل إن املادة )187( من الالئحة التنفيذية للقانون 
قد نصــــــت صراحة على جواز اجلمع بني منصبي الرئيس التنفيذي 
ورئيس مجلس اإلدارة في شــــــركة املساهمة املقفلة، فإن من الواضح 

وجود تعارض بني هذا املبدأ وقانون الشركات والئحته التنفيذية.

جـ - يحول املبدأ 1/1 )و( دون أن يكون الشخص عضواً في مجالس 
إدارة أكثر من خمس شــــــركات مساهمة مركزها في الكويت في 
آن واحد، كما يحول دون أن يشــــــغل عضوية مجلس إدارة شركة 
مشابهة أو منافسة، أو أن يكون رئيساً ملجلس إدارة في أكثر من 

شركة مساهمة واحدة مركزها في الكويت«.

وهذا املبدأ أضاف مســــــألة لم تكن في القانون، وهي مسألة أال 
يكون العضو عضواً في مجلس إدارة شركة أخرى مشابهة، حيث لم 
يحظر قانون الشركات ذلك األمر وبالتالي، يعتبر إضافة غير جائزة 
على القانون، خاصة أن هذا احلظر كان موجوداً في قانون الشركات 

امللغي، وقد أراد قانون الشركات احلالي حذفه لعدم جدواه .

كما تضمن هذا املبدأ مخالفة أخرى ألحكام الشركات املساهمة 
املقفلة املرخص لها، والتي ال يحظر فيها القانون اجلمع بني منصب 
رئيس مجلس اإلدارة في أكثر من شــــــركة مقفلة، وهو ما نصت عليه 

صراحة املادة )187( من الالئحة التنفيذية لقانون الشركات.

د- مبوجــــــب املبــــــدأ 1/1 )ز(، يحق للجمعية العامة للشــــــركة »إقالة 
رئيــــــس مجلــــــس اإلدارة أو أحد أعضاء هذا املجلــــــس بناًء على 
اقتــــــراح صادر من املجلس باألغلبيــــــة املطلقة، أو بناًء على طلب 
موقــــــع من عدد من املســــــاهمني ميلكون مــــــا اليقل عن ربع رأس 

املال املكتتب به«.

وهــــــذا املبدأ يخالف صريح املادة )243( من قانون الشــــــركات، 
حيــــــث حددت هذه املادة على س���بيل احلصر من لهم احلق في طلب 
إقالة رئيس أو أحد أعضاء املجلس أو حل املجلس، وهم املساهمون 
الذين ميلكون ربع رأس املال على األقل، ولم تعط هذا احلق ملجلس 

إدارة الشركة كما جاء باملبدأ سالف اإلشارة. كما أن قانون الشركات 
لم يشــــــترط أن يكون هناك طلب موقع من املســــــاهمني كما جاء في 
املبــــــدأ، مما ميثــــــل قيداً على حقوق املســــــاهمني الــــــوارد في قانون 
الشــــــركات الذي اشــــــترط مجرد صدور اقتراح باإلقالة سواء أكان 

كتابياً أو شفوياً أثناء االجتماع.

هـ- تبعاً للمبدأ 1/1 )ح(، »ال يجوز للشخص االعتباري – الذي يحق 
له بحســــــب نظام الشركة تعيني ممثلني له في مجلــس اإلدارة – 

التصويت على اختيار األعضاء اآلخرين في مجلس اإلدارة«.

وهــــــذا املبدأ يخالف صريح املادة )219(  من قانون الشــــــركات، 
التــــــي أجازت للمســــــاهمني الذيــــــن لهم ممثلني في مجلــــــس اإلدارة 
االشــــــتراك مع املساهمني اآلخرين في انتخاب باقي أعضاء مجلس 
اإلدارة، في حدود ما زاد عن النس���بة املستخدمة في تعين ممثليهم 

في مجلس اإلدارة.

و- مبوجــــــب الفقــــــرة األخيرة من املبــــــدأ 1/2 )ب( »يجب أال ينعقد 
اجتماع مجلس إدارة الشركة إال بحضور أحد األعضاء املستقلني« 
وهذا املبدأ يخالف نص املادة )221( من قانون الشــــــركات التي 
اشــــــترطت لصحة انعقاد املجلس أن يحضــــــره نصف األعضاء، 
علــــــى أن ال يقل عدد احلاضرين عــــــن ثالثة، وبالتالي فإن املبدأ 
املشار إليه يضيف شــــــرطاً جديداً لصحة انعقاد مجلس اإلدارة 

لم ينص عليه القانون.

ز – يفرض املبدأ 1/3 )5( على عضو مجلس اإلدارة غير املســــــتقل 
أن يحضر ) بشــــــخصه ( أربعة اجتماعات في السنة على األقل، 
ويجــــــب على العضو املســــــتقل حضور مــــــا ال يقل عن 75 % من 
اجتماعــــــات املجلس، كما يجب على أعضاء املجلس املســــــتقلني 
حضور كافة االجتماعات التي ســــــيتم فيها اتخاذ قرارات هامة 
جوهريــــــة قد تؤثر على الشــــــركة«. وال نعلم مــــــا املقصود بكلمة 

)بشخصه( ؟.

إن كل مــــــا ورد في هذا املبدأ ميثــــــل أحكاماً مضافة على قانون 
الشــــــركات، األمر غيــــــر اجلائز قانونــــــاً، خاصة وأن املــــــادة )217( 
والتي فوضت الهيئة في وضع قواعد احلوكمة للشــــــركات اخلاضعة 
لرقابتها لم تتطرق إلى مســــــألة تنظيم اجتماعات مجلس اإلدارة أو 

كيفية احلضور فيه.

ح – يفرض املبدأ 2/2 على مجلس اإلدارة أن يقوم بتشــــــكيل جلان 
متخصصة تتمتع باالســــــتقاللية، وذلك لكي تســــــاعده على أداء 

املهام املناطة به«.
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وهــــــذا املبدأ قد خالف قانون الشــــــركات في أنه جعل تشــــــكيل 
اللجان أمرًا إلزامي���ًا على مجلس اإلدارة، بينما هو أمر جوازي وفقاً 
للمــــــادة )216( من قانون الشــــــركات والتي تنــــــص على أن »ملجلس 
اإلدارة أن يوزع العمل بني أعضائه وفقاً لطبيعة أعمال الشركة، كما 
يج���وز للمجل���س أن يفوض أح���د أعضائه أو جلنة م���ن بن أعضائه 
أو أحــــــداً من الغير في القيام بعمل معني أو أكثر أو اإلشــــــراف على 
وجه من وجوه نشــــــاط الشــــــركة، أو في ممارسة بعض السلطات أو 

االختصاصات املنوطة باملجلس«.

ط – يقضي املبدأ 3/1 بتطبيق شروط الكفاءة والنزاهة لألشخاص 
املرشــــــحني لعضوية مجلس اإلدارة والتي تشــــــترط في األعضاء 
مؤهالت دراســــــية وعملية وفنية معينة، ورغم أن هذه الشروط 
مفروضة في الشــــــركات املرخص لها فإن فرضها على الشركات 
املدرجــــــة غير املرخص لهــــــا ميثل تزيداً على مــــــا جاء في املادة 

)244( من قانون الشركات.

ي – مينع املبدأ 6/2 على الشركة » أن تقدم تسهيالت ائتمانية من 
أي نــــــوع ألعضاء مجلس إدارتهــــــا، أو أن تضمن أي قرض يعقده 

واحد منهم مع الغير«.

ــــــرف النظـــر عن  ــــــدأ – وبصـــ واحلظــــــر كما ورد فــــــي هذا املبـــ
مبرراتــــــه – جاء حظراً مطلقاً بخــــــالف ما نصت عليه املادة )231( 
من قانون الشركات، والتي حظرت هذه التصرفات على غير البنوك 
والشركات التي يجوز لها اإلقراض ما لم يكن هناك تفويض خاص 
من اجلمعية العامة للش���ركة. وبالتالي، فإن القانون لم يحظر هذه 

التصرفات بشكل مطلق بينما فعلت القواعد ذلك.

ك – يوجــــــب املبدأ 7/2 أن تتضمن التقارير املالية حوالي )20( بياناً 
مختلفاً، بينما الزمت املادة )261( من قانون الشركات أن تتضمن 
التقارير سبعة بيانات فقط، تضاف إليها أيه بيانات أخرى حتددها 
الالئحــــــة التنفيذية. وبالفعل، أضافــــــت الالئحة التنفيذية لقانون 
الشــــــركات بيانني إضافيني، إال أن قواعــــــد احلوكمة أتت بحوالي 
إحدى عشــــــر بياناً إلزاميــــــاً إضافياً يجــــــب أن تتضمنها التقارير 
املاليــــــة، مما يُعد مخالفاً لقانون الشــــــركات. ذلك أنه ليس لقرار 
قواعــــــد احلوكمة أن يضيف على تلــــــك البيانات أي بيانات أخرى 

ألن ذلك من اختصاص الالئحة التنفيذية لقانون الشركات.

ل – يوجب املبدأ 8/2 )1( أن حتتفظ الشــــــركة بسجل للمساهمني 
بخالف سجل املســــــاهمني الذي يتم حفظه لدى وكالة املقاصة، 
وهــــــذا يخالف املــــــادة )156( من قانون الشــــــركات التي أوجبت 
االحتفاظ بســــــجل واحد للمســــــاهمني لدى وكالة املقاصة حيث 

نصــــــت هذه املادة على أن: »يكون للش���ركة س���جل خاص يحفظ 
ل���دى وكال���ة مقاصة، تقيد فيه أس���ماء املس���اهمن وجنس���ياتهم 
وموطنه���م وع���دد األس���هم اململوكة ل���كل منهم ونوعه���ا والقيمة 

املدفوعة عن كل سهم«.

م – يوجــــــب املبــــــدأ 8/2 )2( أن حتتفظ الشــــــركة بســــــجل حلاملي 
الســــــندات والصكوك بخالف سجل حاملي السندات والصكوك 
الذي يتم حفظه لدى وكالة املقاصة، وهذا يخالف املادة )201( 
من قانون الشركات التي أوجبت االحتفاظ بسجل واحد حلاملي 
الســــــندات والصكوك لدى وكالة املقاصة حيث نصت هذه املادة 
على أن: » يكون للش���ركة س���جل خاص لدى وكالة مقاصة تقيد 
فيه أســــــماء حملة الســــــندات أو الصكوك وجنسياتهم وموطنهم 
وعــــــدد الســــــندات أو الصكوك اململوكة لكل منهــــــم – ما لم تكن 

حلامله – ونوع السندات أو الصكوك والقيمة املدفوعة منها«.

ن – يحظــــــر املبــــــدأ 8/3 )2( أن يعطــــــي املســــــاهم ألعضاء مجلس 
اإلدارة أو املوظفني بالشركة توكياًل في حضور اجلمعية العامة. 
وهذا القيد لم يرد في قانون الشركات حيث نصت املادة )239( 
على أنه: »يجوز للمس���اهم أن يوكل غيره في احلضور عنه وذلك 
مبقتضى توكيل خاص أو تفويض تعده الش���ركة لهذا الغرض«.  
مبعنى أن حق املســــــاهم مطلق في توكيل من يشــــــاء ســــــواء، كان 
عضــــــو مجلس اإلدارة أو موظفاً في الشــــــركة، ومن ثم فال يجوز 
لقواعد احلوكمــــــة أن تقيد هذا النص وحتظــــــر التوكيل لبعض 

األشخاص.

ثالث���ًا:  جت���اوز الضوابط القانونية في تنظيم تداول اس���هم 
الشركات من قبل أعضاء مجلس إدارته�ا:

عهــــــدت املــــــادة )22( مــــــن قانــــــون الشــــــركات إلــــــى الهيئة 
وضــــــع القواعــــــد التي تنظــــــم تــــــداول أعضاء مجلــــــس اإلدارة 
فــــــي أســــــهم الشــــــركة وطريقــــــة االفصــــــاح عنها »وبنــــــاء على 
 ذلــــــك أصــــــدرت الهيئــــــة تعليماتهــــــا بهذا الشــــــأن حتــــــت رقم 
) هـ.أ.م/ق.ر/ح.ش/2013/5 (. وأوضحت الهيئة في مقدمة 
هذه التعليميات أنها أصدرتها »ف���ي إطار تطبيق مبادئ احلوكمة 
الرش���يدة« ومبا أننا نعتقد أن هذه التعليمات قد حفلت بالعديد 
من املخالفات الواضحة ليس فقط لقانون الشركات، بل لقواعد 
دســــــتورية ثابتة أيضاً- وكما ســــــنثبت من خالل األمثلة الواردة 
أدناه – فإن من املنطقي أن ندرج مناقشــــــة هذه التعليمات في 
إطار مذكرتنا هذه واملعنية مبناقشة قواعد حوكمة الشركات.
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> نصت املــــــادة )226( من قانون الشــــــركات علــــــى أن تضع الهيئة 
القواعد املنظمة لتداول أعضاء مجلس اإلدارة في أسهم الشركات 
التي يشــــــغلون عضوية مجلس إدارتها. إال أن تعليمات الهيئة في 
هذا الشــــــأن امتــــــدت إلى زوج عضو مجلــــــس اإلدارة وأقاربه من 
الدرجة األولى. كما شملت أعضاء اجلهاز التنفيذي بالشركة من 

املطلعني وأزواجهم وأقاربهم من الدرجة األولى.

إضافــــــة إلــــــى ذلك لم تتقيــــــد »التعليمات« مبا جــــــاء في املادة 
)226( املذكورة من حيث قصر تطبيقها على مجلس إدارة الشركة 
املصدرة لألسهم، بل جتاوزت ذلك إلى الشركات األم أو التابعة أو 

الزميلة للمصدر.

وبذلك تكون التعليمات »قد قيدت تصرفات عضو مجلس اإلدارة 
ليس فقط في الشــــــركة التي يشــــــغل فيها منصب العضوية، بل وفي 
الشــــــركة األم والتابعة والزميلة. كمــــــا تكون هذه التعليمات قد مدت 
القيود من أعضاء مجلس اإلدارة إلى املطلعني من اجلهاز التنفيذي، 
وإلــــــى أزواجهم وأقاربهم من الدرجة األولى، وكل هذا بالتجاوز على 

املادة )226( من قانون الشركات.

> بينما قصرت املادة )226( تنظيمها على االسهم، جند أن التعليمات 
»قد ســــــحبت هذا التنظيم ليشمل كافة األوراق املالية أي: األسهم 
املزمع اصدارها لزيادة رأس املال، والسندات والقروض، واألدوات 
األخــــــرى القابلة للتحويل إلى أســــــهم، وأي حقــــــوق أو خيارات أو 
مشــــــتقات تتعلق باألســــــهم )مثل حق التصويت، واألرباح، وأسهم 
املنحــــــة، وأي أداة تنشــــــأ أو تقــــــر مديونية مت أو ســــــيتم إصدارها 
بواسطة الشركة(. وهكـذا، تكون »التعليمات« قد جتاوزت احلدود 

املرسومة لها مبوجب املادة )226( من القانون.  

> نص البنــــــد ) أوالً ( واخلاص بالتعريفات فــــــي » تعليمات الهيئة« 
موضع البحث، على أن »املصِدر هو الشركات املساهمة املصدرة 
للورقة املالية«. وهذا التعريف املطلق يشمل كل شركات املساهمة 
املدرجــــــة والشــــــركات املقفلة غير املدرجة. وهــــــذا ما ال يتفق مع 
نص املادة )265( من قانون الشــــــركات الذي أجاز لعضو مجلس 
إدارة شركة املساهمة املقفلة التصرف بأسهمه في الشركة أثناء 

عضويته في مجلس إدارتها.

> »التعليم���ات« الص���ادرة عن الهيئة ال تنظم ت���داول أعضاء مجلس 
إدارة الشركة بأسهمها ) كما جاء في قانون الشركات ( بل هي في 

واقع األمر حتظر هذا التداول. 

ونــــــص املادة )226( لم يحرم عضو مجلس اإلدارة من التصرف 
فيمــــــا ميلكه وإمنا جعل تصرفه مشــــــروط باحلصــــــول على موافقة 
مســــــبقة مــــــن الهيئة. وبذلــــــك يوفر املشــــــّرع للهيئة فرصــــــة مراقبة 
التصرفات التي يجريها عضو مجلس اإلدارة للتحقق من ســــــالمتها 
وخلوهــــــا من أية شــــــبهه بعدم النزاهة. وقد أكد املشــــــرع هذا املعنى 
بتفويــــــض الهيئة في وضع القواعد التي تنظم تداول أعضاء مجلس 
اإلدارة في أسهم الشــــــركة وطريقة اإلفصاح عنها، إال أن الثابت أن 
الهيئة قد حظرت على اعضاء مجلس اإلدارة التصرف في أسهمهم 

إال في احلاالت التاليـة: 

- نقل ملكية األسهم نتيجة اإلرث والوصية.

- نقل ملكية األسهم نتيجة حكم قضائي. 

- نقل ملكية األســــــهم من وإلى أو بني احملافظ املدارة من قبل 
الشــــــركات املرخص لها شريطة أن يكون النقل لصالح مالك 

األسهم األصلى. 

- استكمال احلد األدنى من أسهم ضمان العضوية. 

والواقع أن هذه االســــــتثناءات التي أوردتهــــــا الهيئة ال تعتبر من 
قبيــــــل التداول، ألن تصرف عضو مجلــــــس اإلدارة في هذه احلاالت 
ال ميكن أن ينطوى على شــــــبهة عدم نزاهة أو ممارسة غير سلمية. 
فحالة اإلرث واجبة بقوة القانون، وكذلك احلال بالنسبة للوصية ألن 
نفاذها معلق على وفاة املوصي، وكذلك حالة نقل امللكية نفاذاً حلكم 
قضائــــــي، ذلك أنه لو لم يكن متلك العضــــــو جائزاً ملا صدر له حكم 
قضائي يوجب نقل امللكية إلى إســــــمه. أمــــــا النقل بني احملافظ فهو 
ليس من قبيل التداول أصاًل ألنه اســــــتبدال للوكالء املسجلة األسهم 

باسمهم، وستظل األسهم ملكاً لعضو مجلس اإلدارة. 

»التعليم���ات« – إذن – لم تنظم التداول، بل حظرت على العضو 
الت���داول، واجازت تس���جيل أس���هم باس���مه اثن���اء فت���رة عضويته في 
حاالت ال تستدعي بحسب طبيعتها أن يحصل بشأنها على موافقة 

مسبقة من الهيئة. 

> حدد الدســــــتـور الكويتي بعض املوضوعــــــات التي أوجب تنظيمها 
مبوجــــــب قانون بحيث ال يجوز للســــــلطة الالئحية التدخل فيها. 
ــــــرأي )م 29(، احلق في  ومن هــــــذه املوضوعات حريــــــة إبـداء الـ
التعليم ) م 40(، وتنظيم حرية الصحافة )م 37(، وصيانة امللكية 

اخلاصة ) م 16(، وحق امللكية الفردية ورأس املال )م 18(. 
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وعلى ذلك، فإن كل ما يتعلق بهذه املوضوعات هو من اختصاص 
القانون املتعلق به، بحيث ال ميكن لالئحة أن تتدخل س���وى لتنفيذ 
القوان���ن املتعلق���ة بها، ألن نصوص الدس���تور قاطع���ة في أن تنظيم 
ه���ذه املس���ائل يكون بقان���ون. ويترتب على هذه النص���وص التزام كل 
من الس���لطة التشريعية والسلطة التنفيذية بها، فال متلك السلطة 
التشريعية أن تفوض احلكومة بشأنها، وال متلك السلطة التنفيذية 

أن تصدر من تلقاء نفسها لوائح في هذا املجال. 

وق���د نص���ت امل���ادة )18( م���ن الدس���تور الكويتي عل���ى أن »امللكية 
اخلاص���ة مصون���ة فال مينع أحد من التصرف في ملكه إال في حدود 

القانون ... «. 

كم���ا نص���ت املادة )16( من الدس���تور على أن »امللكي���ة ورأس املال 
والعمل مقومات أساسية لكيان الدولة االجتماعي وللثروة الوطنية، 
وهي جميعًا حقوق فردية ذات وظيفة اجتماعية ينظمها القانون«. 

وهك���ذا يك���ون الدس���تور الكويت���ي قد ن���ص صراحة عل���ى أن حق 
امللكي���ة ه���و أحد املواضي���ع التي ال يج���وز تنظيمه���ا إال بقانون، كما 
ن���ص عل���ى أنه ال يجوز منع أحد من التصرف في ملكه إال في حدود 

ينظمه���ا القان���ون. وبالتالي ال يج���وز للس���لطة التنفيذية أن تصدر 

لوائح تتصدى لتقييد حق امللكية بأي شكل من األشكال. 

ومب����ا أن قان����ون الش����ركات التجاري����ة ق����د ح����دد ح����االت ع����دم جواز 

التص����رف ف����ي األس����هم ) مثل املادة 172( التــــــي حظرت التصرف في 

األســــــهم إال بعد أن تصدر الشركة أول ميزانية لها )واملادة 171( التي 
منعت تصرف املؤسسني في أسهمهم إال بعد مضي سنتني من التأسيس 
، فإن القانون يكون قد تكفل باحلدود التي ال يجوز فيها التصرف في 
األســــــهم، وعليه فال يجوز لالئحة أن تتدخل بالتعديل أو اإلضافة في 

هذا املجال الذي حدده ونظمه القانون طبقاً ألحكام الدستور. 

وبتطبي����ق ذل����ك على التعليمات التي وضعته����ا الهيئة جند أن 
هذه التعليمات قد حظرت على أعضاء مجلس اإلدارة التداول في 
أس����هم الشركات األم أو التابعة أو الزميلة خالل فترات معينة، كما 
أنها وّس����عت هذا احلظر ليش����مل املطلعن م����ن اجلهات التنفيذية 
وازواج ه����ؤالء جميعًا، وأقرباءهم. وبصرف النظر عن مبررات مثل 
ه����ذا احلظ����ر من الناحية العملية ، يبقى فرضه من املس����ائل التي 

يجب أن ينظمها القانون وال يجوز أن يقرر بتعليمات.

II - من حيث منهجية الهيئة في وضع قواعد احلوگــمة

واإللزام. وهذا ما نحاول عرضه فيما يلي:

أواًل- التوسع والتشّدد:

جاءت مدونــــــة احلوكمة التي أصدرتها الهيئة بـ 70 صفحة 
تتضمن 32 مبدأ، موزعة على 11 قاعدة. بينما اتسمت الئحة 
احلوكمة الس���عودية باخللو مــــــن أي تعقيد، فلم يتجاوز حجمها 
19 صفحة تضمنت 15 مبــــــدأ، موزعة على ثالثة محاور فقط 
هي: حقوق املساهمني، واإلفصاح والشفافية، ومجلس اإلدارة. 
وحــــــذت ضوابط احلوكمة اإلماراتية حذو الالئحة الســــــعودية، 
من حيث احملــــــاور، فجاءت في 16 مادة، و17 صفحة. وركزت 
الالئحة البحرينية على مجلس اإلدارة والعالقة مع املساهمني 
من خالل 25 صفحة. وهذا نفس حجم الئحة احلوكمة املصرية، 

ودليل احلوكمة األردنية.

أما دليل حوكمة الشــــــركات باململكة املتح����دة في طبعته الصادرة 
عام 2012، فقد أضاف إلــــــى احملاور الثالثة املذكورة محور »حوكمة 
الشركات«، ومحور »الرقابة والتدقيق الداخليني«. وصدر في 18 مبدأ، 

و34 صفحة، منها 20 صفحة للمبادئ، والباقي للمقدمة واملرافق. 

اعتمــــــدت غالبية اجلهات الرقابية لدى وضعها لقواعد احلوكمة 
علــــــى املبادئ الرئيســــــية التي أقرتها املنظمة الدولية ألســــــواق املال، 
والتــــــي تتكون من 38 مبدأ، موزعة على تســــــع مجموعات رئيســــــية. 
ومــــــن بني هذه املجموعــــــات اثنتان فقط تتعلقان بحوكمة الشــــــركات 
املصدرة لألوراق املالية )وتقوم على املبادئ 16، 17 و18(، وبحوكمة 
الشركات العاملة في مجال األوراق املالية )وتقوم على املبادئ 29 – 
32(. وفي التقييم الذي أصدرتــــــه عامي 2011 و2013 عن تطبيق 
هذه املبادئ، أكدت هذه املنظمة الدولية املرجعية أن »تنظيم أســــــواق 
األوراق املالية واملشــــــتقات هــــــام جداً، غير أن اختيــــــار التنظيم غير 
املناسب ميكن أن يفرض على هذه األسواق أعباء غير مبررة ويعرقل 
تطورها ومنوها. فالقواعد املنظمة يجب أن تساعد على تكوين رأس 
املال وحتقيق النمو االقتصادي، كما يجب أن تعترف بفوائد املنافسة 

وتفسح لها في املجال«.

والقراءة املقارنة واملتمعنة ملدّونة قواعد احلوكمة التي أصدرتها 
هيئة أســــــواق املال في الكويت، تبنّي بوضــــــوح أن منهجية الهيئة في 
وضع هذه القواعد اتسمت بصفات رئيسة ثالث: التوسع، والتشدد، 
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ورغــــــم كفاية هــــــذه املقارنة للتدليــــــل على مدى مبالغــــــة الهيئة 
بالدخول في التفاصيل، فإن شاهداً آخر على ذلك يتمثل في اللجان 
املتخصصــــــة واملنبثقة عن مجالــــــس إدارة الشــــــركات. فقد أوجبت 
قواعــــــد احلوكمة فــــــي كل من األردن واإلمارات والســــــعودية ومصر 
إنشاء جلنتني على األقل، وتركت للشركة خيار إقرار أية جلان أخرى 
تراهــــــا ضرورية. واكتفى دليل احلوكمة فــــــي اململكة املتحدة بفرض 
جلنة واحدة فقط. أما هيئة أســــــواق املــــــال في الكويت فقد أوجبت 
إنشــــــاء خمس جلان على األقل. وتدخلت بأدق تفاصيل تشكيل هذه 
اللجان، فذكرت حول تشكيل جلنة الترشيحات، على سبيل املثال، أن 
عــــــدد أعضائها يجب أال يقل عن ثالثة، ويجب أن يكون بينهم عضو 
مستقل واحد على األقل، وأن يكون رئيسها عضو مجلس إدارة غير 
تنفيذي، وحظرت على رئيس مجلس اإلدارة عضوية اللجنة. ويسري 
هــــــذا اإلمعان في التفاصيل على كل اللجان اخلمس. وفوق هذا كله 
تنص قواعد احلوكمة على وجوب أن تصدر اجلمعية العامة للشركة 
– بنــــــاء على اقتراح مجلــــــس اإلدارة – قواعد اختيار أعضاء اللجان 
ومدة عضويتهم وأســــــلوب عملهم. وال ننسى هنا أن قانون الشركات 
لــــــم يلزم مجلس االدارة بتشــــــكيل أية جلنة، وترك إقرار ذلك ملجلس 

االدارة .

أما  عن »تشــــــّدد« مدّونة احلوكمة، فإن أول شواهده هو التوسع 
في التفاصيل بحد ذاته. ألن هذه املبالغة متثل شــــــكاًل من أشــــــكال 
التشــــــدد. وقد ســــــبق أن عرضنا مناذج عن جتــــــاوز قواعد احلوكمة 
لقانــــــون الشــــــركات والئحتــــــه التنفيذيــــــة، بــــــل ولعدد مــــــن القواعد 
الدستورية. وهي مناذج اجتهت كلها في جتاوزها باجتاه التشدد، إذ 

زايدت على ما فرضه القانون والئحته.

ومن أهم شــــــواهد التشــــــدد أيضــــــاً أن الهيئة اعتبــــــرت قواعد 
احلوكمــــــة التي أصدرتها نافذة ويجب العمل بها من تاريخ صدورها 
بقــــــرار الهيئة. وهذا النفاذ يشــــــمل كل القواعد واملبادئ والتفاصيل 

الواردة بقرار الهيئة رقم 2013/25 دفعة واحدة، ودون أي تدرج.

ثانيًا- إلزامية تطبيق كافة القواعد واملبادئ:

جاء في آخــــــر صفحات قواعد احلوكمة التــــــي أصدرتها الهيئة 
أنه »يتعني تزويد الهيئة بشــــــكل دوري ربع ســــــنوي مبــــــا يفيد تنفيذ 
املتطلبــــــات الواردة في قواعد حوكمة الشــــــركات الصادرة عن هيئة 
أســــــواق املــــــال... وأن يتم االلتزام مبا جاء في هــــــذه القواعد خالل 
مــــــدة أقصاها 31 ديســــــمبر 2014. هذا مع مراعاة قيام الشــــــركة 
بالتطبيــــــق الفــــــوري ألي مبدأ أو متطلب ورد في هــــــذه القواعد وله 
صفة تشــــــريعية ملزمة... وإن عدم االلتزام بهذه القواعد من شأنه 

أن يعرض املخالف للمســــــاءلة التأديبية وفقاً للقانون رقم 2010/7 
والئحته التنفيذية«.

تبعــــــاً لذلــــــك، تكون الهيئة قــــــد أخذت مبنهج إلزاميــــــة القواعد، 
واعتبرت أن عدم امتثال الشــــــركات فور دخول القواعد حيز التنفيذ 
ســــــيعرضها للجزاءات املالئمة. وقد أخذت دولــة اإلمـــارات العربيـــة 
ــــــة القواعد هــــــذا. أمــــــا األردن والبحرين  ــــــج إلزاميـــ املتحــــــدة مبنهـــ
والســــــعودية ومصــــــر، فقــــــد أخذت بقاعــــــدة »االلتزام أو التفســــــير« 
 Sir Cadbury الـــــذي كـــــانت جلنـــــة ،)Comply OR Explain(
فــــــي اململكة املتحدة أول من أوصى اجلهات الرقابية باتباعها. وتقوم 
قاعدة »االلتزام أو التفســــــير« – أي تفســــــير عدم االلتزام – على أن 
اجلهة الرقابية تضع للشــــــركات دلياًل للحوكمة، وتطبق كل شركة من 
مبــــــادئ الدليل ما يتناســــــب مع حجمها وطبيعة نشــــــاطها، كما تقوم 
باإلفصاح عما لم تطبقه من مبادئ وردت بالدليل، وتبني أسباب عدم 
أخذها بتلك املبادئ، تاركة ألصحاب املصالح، مبن فيهــم املساهمني، 
ــــــرروا – في ضوء ذلك – التعامل مع الشــــــركة أو االســــــتثمار  أن يقــــ
فيها. كما يقع على عاتق املساهمني توجيه إدارة الشركة نحو االلتزام 

باملبادئ بشكل تدريجي وصوالً إلى االلتزام التام بالقواعد.

وقد جاء في املادة األولى من الئحة حوكمة الشــــــركات باململكة 
العربي���ة الس���عودية، أن هــــــذه الالئحــــــة »تعتبر استرش���ادية جلميع 
الشــــــركات املدرجــــــة في الســــــوق املالية ما لم ينص نظــــــام أو الئحة 
أخرى أو قرار من مجلس الهيئة على إلزامية بعض ما ورد فيها من 
أحكام... ويجب على الشركات االلتزام باإلفصاح في تقرير مجلس 
اإلدارة عمــــــا مت تطبيقه من أحكام هذه الالئحــــــة واألحكام التي لم 

تطبق وأسباب ذلك«.

وقد أوضحت الئحة احلوكمة في مملكة البحرين أسباب أخذها 
مببدأ »االلتزام أو التفسير« فقالت أن »هذا النهج قد مت اعتماده في 
العديد من البالد األخرى، ورحب به املستثمرون ومجالس اإلدارة ملا 
يوفــــــره من مرونة، وما يتجنبه من فرض قواعد صارمة قد ال تأخذ 
فــــــي االعتبار حجم الشــــــركة وطبيعة أعمالها، وهيكل مســــــاهميها، 
وأنشــــــطتها، وهيكلهــــــا اإلداري..، خاصة وأن التفــــــاوت الكبير بني 
الشــــــركات يجعل مــــــن احلكمة عدم إخضاع جميع الشــــــركات لذات 

القواعد«.

ولعــــــل ما ورد مبقدمــــــة دليل قواعد ومعايير حوكمة الشــــــركات 
املص���ري ما يلخص بكثيــــــر من االحتراف والدقــــــة املفهوم الصحيح 
حلوكمة الشــــــركات، والفلســــــفة التي تقوم عليها قاعدة »االلتزام أو 

التفسير« حيث جاء فيه:
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»إن قواعد حوكمة الشركات الواردة بهذا الدليل ال متثل نصوصًا 
قانوني���ة آم���رة وال يوج���د إل���زام قانوني بها، وإمنا هــــــي تنظيم وبيان 
للسلوك اجليد في إدارة الشركات وفقاً ألفضل املمارسات العاملية مبا 
يحقق توازناً بني مصالح األطراف املختلفة، لذلك فإن هذه القواعد 
قد مت صياغتهــــــا مبا يؤكد طبيعته���ا االسترش���ادية، ومبا يؤدي إلى 
شرح أحكامها شرحاً وافياً دون التقيد بأسلوب الصياغة التشريعية 

الذي ينهض على االختصار وتناول األحكام العامة واملجردة.

مــــــن جهة أخرى، فــــــإن املأمول أن تســــــعى الشــــــركات املصرية، 
مســــــاهمون وإدارة، إلى العمل على تطبيق هــــــذه القواعد وااللتزام 
بها ملــــــا حتققه مــــــن مصالح عديدة ليس للشــــــركات التــــــي تطبقها 
فقط وإمنا ملناخ االســــــتثمار بشــــــكل عام، وذلــــــك الهتمامها بحماية 
حقوق املســــــاهمني وتأكيدها على ضــــــرورة اإلفصاح عما يجري بها 
مــــــن أحداث، األمر الذي يزيد معه اطمئنان املســــــتثمر على أمواله. 
كذلــــــك فــــــإن دوراً رئيســــــياً يقع على مراقبي حســــــابات الشــــــركات 
ومستشــــــاريها القانونيني حلث الشركات على االلتزام بهذه القواعد 
ورصد مــــــدى حتقق ذلك، وكذلك على البنوك ومؤسســــــات التمويل 
األخرى ومؤسسات التصنيف االئتماني أن تأخذ في اعتبارها، عند 
التعامل مع الشــــــركات أو تقييمها، مدى التزامها بنصوص وروح هذه 

القواعد.

واألمل معقود على كافة القائمني على إدارة الشركات واملؤسسات 
املاليــــــة واجلمعيــــــات املهنية وجتمعات املســــــاهمني ومجالس اإلدارة 
لوضع هــــــذه القواعد موضع التطبيق والترويــــــج لها واعتبار تطبيق 

الشركة لها أحد عالمات جناحها ومتيزها«.

ثالثًا – هل اجتهت الهيئة إلى »منهج االلتزام أو التفس���ير« 
ثم تخلت عنه؟

فــــــي قواعــــــد احلوكمة الصــــــادرة عن هيئة اســــــواق املــــــال، ثمة 
مؤشــــــرات عديدة - تقرأ بوضوح أحياناً، وتبقى بني السطور أحياناً 
أخــــــرى - توحي وكأن الهيئة كانت تتجه، حتــــــى مرحلة متقدمة من 
إعداد القواعد، إلى األخذ مبنهج االلتزام أو التفسير، ثم تخلت عن 
هذا املنهج وتبنت االجتاه املعاكس متاماً، والقائم على االلزام الكامل 

والفوري، ومن املؤشرات الالفتة املوحية بذلك ما يلي:

1 -  فــــــي الغالب األعم من احلاالت يترافق التوســــــع في التفاصيل 
واملتطلبات والشــــــروط، باملرونة في الزاميــــــة التطبيق. وقواعد 
احلوكمة التي أقرتها الهيئة جمعــــــت بني اإلمعان في التفاصيل 
والتشدد في االلزام، مما لم يدع مجاالً يذكر للمرونة، ولم يسمح 
بأخذ التفاوت الكبير في طبيعة الشــــــركات وحجمها وإمكانياتها 

بعني االعتبار.

2 -  جــــــاءت صياغة قواعد حوكمة الشــــــركات مبا يتفق مع الطبيعة 
االستشــــــارية، فهي تشرح احكامها شــــــرحاً وافياً ومفصاًل، وال 
تأخذ بأسلوب الصياغة التشريعية الذي ينهض على االختصار 

والتحديد والتجريد.

3 -  جاء في نهاية » التمهيد »الذي تصدر صفحات قواعد احلوكمة 
ما يلي: »إن هيئة أســــــواق املال تأمل بأن تسعى إدارات الشركات 
واملساهمون بها إلى العمل على التقّيد بتطبيق حوكمة الشركات 
وااللتزام بها، وذلك ملا حتققه من مصالح عديدة ليس للشركات 
التي تطبقها فقط وإمنا للمناخ االســــــتثماري بشكل عام« وكلمة 
»تأم���ل« هنا، ال تتفق إطالقاً مع  االلزام والتأديب اللذين انتهت 

إليهما الصفحة األخيره من قرار قواعد احلوكمة.

4 -  رأينا أن العديد من قواعد احلوكمة، وكذلك العديد من ترتيبات 
تداول أعضاء مجلس اإلدارة ألسهم الشركة ال تتمتع باالنضباط 
التشــــــريعي الالزم، ومن بني تفســــــيرات هذه الظاهـرة )إن صح 
التعبير( أن عــــــدم االنضباط هذا ليس خطــــــأ مقصوداً أو غير 
مقصود، بل هو منبثق من اعتبار أن قواعد احلوكمة ستبقى غير 

الزامية وبالتالي، لن تترتب على مخالفتها أية عقوبة.

5 -  جــــــاء في الصفحــــــة 22 من قواعد احلوكمــــــة )املبدأ 2/1 بند 
8( أن من مهام ومســــــؤوليات مجلس إدارة الشــــــركة »وضع نظام 
حوكمــــــة خاص بالشــــــركة – مبــــــا ال يتعـــارض مــــــع أحكام هذه 
القواعد – واإلشراف العام عليه ومراقبة مدى فاعليته، وتعديله 

عند احلاجة«.  

فلو كانت النية هــــــي اعتبار قواعد احلوكمة الصادرة عن الهيئة 
إلزاميــــــة بكاملها، ملاذا يفرض على كل شــــــركة وضــــــع نظام حوكمة 
خاص بها ؟ وملاذا لم يقصر دور مجلس اإلدارة هنا على اإلشــــــراف 

العام على تطبيق القواعد الصادرة عن الهيئة ؟

6 -  رأينــــــا أن قانــــــون الشــــــركات قد ألزم اجلهــــــات الرقابية املعنية 
بإصدار قواعد احلوكمة للشــــــركات اخلاضعــــــة لرقابتها، ولكن 
ليــــــس في قانون الشــــــركات وال في غيره ما يشــــــير إلى أن هذه 
القواعد يجب أن تكون إلزامية التطبيـــق، فاإللـــزام - إذن - هو 
فــــــي إصدار القواعد من قبل اجلهــــــات الرقابية املختصة وليس 
في قيام الشــــــركات بتطبيق كل هذه القواعد بال استثناء وفوراً 

دون تدرج.
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III - من حيث مواءمة البيئة االجتماعيـــة واملرحلــــة التنمويــة

جاء في مقدمة الئحة قواعد احلوكمة في اململكة املتحدة، أن هذه 
القواعد يجب أن تبقى كدليل ذي خطوط عريضة ومبادئ عامه، فهي 
مهمــــــا ذهبت في التفاصيل ال تســــــتطيع أن تضمن أن متارس مجالس 
اإلدارة ســــــلوكاً فاعاًل وحكيماً، ذلــــــك أن املجاالت التي يجب أن تطبق 
عليهــــــا هذه القواعد أكثر اتســــــاعاً وتنوعاً من أن يحــــــاط بها جميعاً. 
وبالتالي، يجب أن تبقى ملجلس اإلدارة مساحة كافية من املرونة ليقرر 

بنفسه كيف يتصرف ضمن إطار هذه القواعد العريضة.

وجــــــاء في مقدمة الالئحة ذاتها أيضــــــاً، أن مراجعتها عام 2011 
أكدت نتيجتني رئيســــــيتني ســــــبق تأكيدهما في نســــــخة الالئحة للعام 
2010؛ أوالهما؛ أنه بجانب االهتمام بنصوص قواعد احلوكمة، ال بد 
من توجيه اهتمام أكثر إلى روح هذه القواعد. والنتيجة الثانية؛ أن بناء 
عالقــــــة متبادلة أفضل بني مجلس اإلدارة واملســــــاهمني ميكن أن يعزز 

دور هؤالء في توجيه الالئحة وتطبيقاتها.

وإذا كان مــــــن الواجب أن تنســــــجم »نصــــــوص قواعد احلوكمة مع 
املنطلقات العاملية املتفق عليها، وأن تتطابق مع النصوص التشــــــريعية 
األعلى درجة، فإن انتشــــــار أو إذكاء »روح احلوكمــــــة« إمنا يرتبط إلى 
حٍد بعيد مبراعاتهــــــا للبيئة االجتماعية التي ســــــتطبق فيها، وتفهمها 
الحتياجــــــات املرحلة التنموية التــــــي تصدر خاللها. وف����ي اعتقادنا أن 
قواع����د احلوكم����ة الت����ي أصدرتها هيئة أس����واق املال قد انحازت بش����دة 
إلى »النص« وفنيته وتفاصيله وتش����دده، على حس����اب »الروح« ومراعاة 
البيئ����ة االجتماعي����ة واملرحل����ة التنموية، مبا فيها قدرة الهيئة نفس����ها 
على ممارســــــة حقها في مراقبة تنفيذ قواعد احلوكمة بعدالة وسرعة 
وكفــــــاءة. ولعــــــل في املالحظات التاليــــــة ما يقدم إيضاحــــــاً وبرهاناً ملا 

نزعم.

أواًل- العضو املستقل:

مبوجــــــب القاعــــــدة األولى املتعلقــــــة »ببناء هيكل متــــــوازن ملجلس 
اإلدارة«، يجــــــب أن يتضمن املجلس أعضاء مســــــتقلني ال يزيد عددهم 
على نصف أعضاء املجلس، وال يشــــــترط في العضو املستقل أن يكون 
مســــــاهماً في الشــــــركة. ولتعريف العضو املســــــتقل اعتمدت الالئحة 
األســــــلوب السلبي فعددت »ما يتنافى مع اســــــتقالليته«؛ فهو يجب أال 
ميلك خمســــــة باملئة أو أكثر من أسهم الشركة أو في أي شركة تابعة. 
وهــــــو يجب أال يكون عضو مجلس إدارة أو من التنفيذيني العاملني في 
الشركة أو مجموعتها. وهو يجب أال يكون على صلة قرابة من الدرجة 
األولــــــى أو الثانية مع أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيني 
فيها أو في أي شركة من مجموعتها. وهو يجب أال يكون موظفاً خالل 
العامني الســــــابقني لدى أي من األطراف ذات العالقة بالشركة أو بأي 

شركة من مجموعتها، كمراقبي احلسابات وكبار املوردين... وهذا كله 
»على سبيل املثال ال احلصر« كما تؤكد الالئحة.

وبتعبير مختصر، إن العضو املســــــتقل – فــــــي بلد ال يتجاوز حجم 
ســــــكانه 1.3 مليون نســــــمة، منهم أقل من 700 ألف مواطن فوق سن 
العشرين – يجب أن يكون إما شاباً حديث التخرج لم يكتسب بعد أي 

خبره، أو متقاعداً منذ فترة تزيد عن سنتني وقليل األهل واألقارب.

وبعد هذه الشروط كلها، تعطي الالئحة للعضو املستقل موقعاً في 
مجلس اإلدارة ال يعتبر متميزاً فقط، بل يكاد يشــــــكل بحد ذاته طعناً 
مباشراً في كفاءة وخبرة وحيادية بل وأمانة غيره من أعضاء املجلس 
»غير املستقلني«. فاألعضاء املستقلون )بحسب الئحة احلوكمة( »لهم 
القدرة على التقييم املوضوعي ألداء الشركة بحيادية واستقاللية عن 
اإلدارة التنفيذية واملســــــاهمني...«. واألعضاء املستقلون يستطيعون 
اتخــــــاذ القرارات »دون التعرض لضغــــــوط أو معوقات«، و »تناط بهم 
مهام استشــــــارية خاصة بأنشطة الشــــــركة املختلفة«. ومجلس إدارة 
الشــــــركة يجب أال ينعقد إال بحضور أحد األعضاء املستقلني«. وإذا 
أبدى العضو املســــــتقل رأياً مغايراً ملا انتهى إليه مجلس اإلدارة يتعني 
إثبات ذلك تفصيــــــاًل في محضر اجتماع مجلــــــس اإلدارة. »والعضو 
املستقل يجب أن يحضر ماال يقل عن 75 % من اجتماعات املجلس. 
كما يجب عليه حضور كافة االجتماعات التي سيتم فيها اتخاذ قرارات 
هامة وجوهرية قد تؤثر على الشــــــركة« أما عضو مجلس اإلدارة غير 
املستقل فيمكنه أن يكتفي بحضور أربعة اجتماعات في السنة )حتى 
لــــــو عقد املجلس عشــــــرين اجتماعاً مثاًل(، كمــــــا ميكنه أن يغيب عن 
االجتماعــــــات التي ســــــيتم فيها اتخاذ قرارات هامــــــة وجوهرية. وال 
نعرف ملاذا لم تذكر الئحة احلوكمة أن غياب األعضاء غير املستقلني 
أمر غير إلزامي ولكنه مستحب طاملا أنه يحكم سيطرة غير املالكني 

ويضعف دور املالكني.

بقــــــي أن نذكر في هــــــذا الصدد، أن قواعد احلوكمة تشــــــترط 
وجود عضو مستقل في كافة اللجان اخلمس التي يجب أن يشكلها 
مجلس اإلدارة. فإذا ضم مجلس اإلدارة عضواً مستقاًل واحداً، فإن 
قواعــــــد احلوكمة توجب أن يكون هذا العضو مشــــــاركاً في عضوية 

اللجان اخلمس.

إن هــــــذا التمييز الغريــــــب بني األعضاء املســــــتقلني وزمالئهم في 
مجلــــــس اإلدارة يتنافــــــى كلياً مع قواعد احلوكمــــــة ومبادئها. وإن هذه 
الريبة العميقة والواضحة في تأثير صلة القرابة على مواقف وقرارات 
أعضاء مجلــــــس اإلدارة تعبر عن انفصال ضار بــــــني الالئحة وطبيعة 
املجتمع الكويتي الذي تس����وده صالت أخرى عديدة غير صالت القرابة 
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ورمب����ا أق����وى منها في بع����ض احلاالت. ول����و تعاملت الالئح����ة مع هذه 
الص����الت تعامله������ا مع ص���ل����ة القربى مل����ا بق��ي مواط������ن كويتي مؤه��ل 
لش����غل منص��ب عضو مجل���س إدارة مس�������تقل. وال بد أن نـــذكر – بعــد 
كل هــذا – أن عضو مجلس اإلدارة املســــــتقل يجب أن ينتخب من قبل 
اجلمعيــــــة العمومية للشــــــركة، أي يجب أن ينتخب مــــــن قبل مجموعة 
املالكني وبأصواتهم. وهذه احلقيقة وحدها تفرغ كل شروط االستقاللية 
من مضامينها، وتؤكد أن »اســــــتقاللية القرار والفكر« قضية أخالقية 
وقيمية بالدرجة األولى، فالتحرر من الضغوط إرادة شجاعة واحترام 
للنفس، واخلضوع لضغوط القربى أو السياســــــة أو القبيلة أو الطائفة 

هو موقف يعكس ضعفاً أو طمعاً.

ثانيًا- التدرج في التطبيق:

نعتقــــــد أن إغفال قواعد احلوكمة ملبدأ التدرج في التطبيق يعكس 
بوضوح غيــــــاب اعتبارات بيئة األعمال احملليــــــة واملرحلة التنموية عن 
هذه القواعد. فالتدرج في فرض مثل هذه املتطلبات الكثيرة واملتوسعة 
واملتشــــــددة هو من أول شــــــروط النجاح في التطبيق. ولنا في بازل 1 
وبازل 2 وبازل 3 أصدق مثال على ذلك. والتدرج هنا ميكن أن يكون من 
خالل املراحل الزمنية، أو تبعاً حلجم الشركات املعنية أو قطاعاتها، أو 

من خالل العودة إلى منهج »االلتزام أو التفسير«.

والســــــؤال األهم الذي يفرض نفســــــه بإحلاح هنا، يتعلق مباشــــــرة 
مبدى قدره هيئة أســــــواق املال حديثة اإلنشاء على ممارسة حقها في 
متابعة كل الشــــــركات التي أخضعتها لقرار قواعد احلوكمة، ومبستوى 

الكفاءة والسرعة والعدل الذي تفرضه احلوكمة نفسها!!!

ثالثًا- مراجعة جودة التدقيق:

مبوجب املبدأ الثالث من القاعدة اخلامســــــة من قواعد احلوكمة، 
على الشــــــركة اخلاضعة تكليــــــف مكتب تدقيق مســــــتقل للقيام بتقييم 
ومراجعــــــة الضوابــــــط الداخلية وإعداد تقرير حولهــــــا. وهذا التكليف 
يعنــــــي تكلفة مالية عالية قد ال ميكن للعديد من الشــــــركات اخلاضعة 
)وخاصــــــة تلك املرخص لها( أن تتحملها دون تأثير كبير على جدواها 
املاليــــــة. )عمليات تدقيق إضافية، تقارير رقابة داخلية، أنظمة تقارير 
متكاملة....(. علماً أن استكمال متطلبات التدقيق املستقل – وبصرف 
النظر عن التكلفة املاليــــــة – يتطلب وقتاً غير قصير. ومن املفيد، في 
هذا الصدد، دراســــــة جتربة األســــــواق املالية املتقدمة، التي يتم فيها 
تعيني مدققي حســــــابات مســــــتقلني من قبل الهيئات الرقابية نفســــــها 
لإلشراف على عملية التدقيق هذه )مجلس التقارير املالية FRC في 

اململكة املتحدة على سبيل املثال(.

رابعًا- التبليغ عن الشكوك:

ضمن منهجية تطبيق القاعدة السادسة اخلاصة »بتعزيز السلوك 

املهني والقيم األخالقية«، جاء ما يلي »وضع آلية تتيح للعاملني بالشركة 
أن يبلغوا عن ش����كوكهم حول أي ممارســــــات غير ســــــليمة أو أمور تثير 
الريبة في التقارير املالية أو أنظمة الرقابة الداخلية أو أي أمور أخرى، 
فضاًل عن وضع الترتيبات املناسبة التي تسمح بإجراء حتقيق مستقل 
وعادل لهذه املســــــائل، مع ضمان منح املبلِّغ َحســــــِن النية السرّية التي 
تكفل حمايته من أي رد فعل ســــــلبي أو ضرر قد يلحقه نتيجة إبالغه 

عن تلك املمارسات.

وهذا النص يثير تســــــاؤالت عديدة منها: ملن يتم اإلبالغ؟ وما هي 
املمارسات غير السليمة واألمور األخرى؟ وما معيار »حسن النية«؟... 
واألهم من هذا كله، ملاذا تعلم »قواعد احلوكمة« العاملني في الشــــــركة 
أن يحاذر بعضهم بعضاً!!! وتدع مجاالً ألن تضيع الشركة اجلهد واملال 
للتحقيق في مجرد شــــــكوك. إن أنظمــــــة العمل- وفي طليعتها »قواعد 
احلوكمة« - هي التي يجب أن حتول دون املمارســــــات غير الســــــليمة، 
فإذا أخفقت كلهــــــا في ذلك، على من لديه الدليل أن يتجه إلى النيابة 
العامة. إن ما تقضي به القاعدة السادســــــة هنا، يفتح – في اعتقادنا 
– مجاالً واســــــعاً ملمارسات ال تتفق مع ما يجب أن يسود الشركات من 

تعاون، وما يجنيها من متاعب.

خامسًا- الدور احلقيقي ملجلس اإلدارة:

يبــــــدو من »قواعــــــد احلوكمة« أن الهيئة تنظــــــر إلى مجلس اإلدارة 
كجهاز فني »تتنوع فيه اخلبرة العملية واملهنية واملهارات املتخصصة«، 
»ويكون أعضاؤه على معرفة بالقوانني واألنظمة ذات العالقة وبحقوق 
وواجبات مجلــــــس اإلدارة، فضاًل عن توافر الفهم والدراية بأنشــــــطة 
الشــــــركة، وكافة املخاطر التــــــي يتعرض لها مركزهــــــا املالي«. ويزداد 
شعورنا بهذا الفهم لدور مجلس اإلدارة عندما نقرأ أن املبدأ الثاني من 
القاعدة العاشــــــرة املتعلقة »بتعزيز وحتسني األداء«، قد الزم الشركات 
بتطويــــــر نظم وآليات لتقييم أداء مجلــــــس اإلدارة ككل وأداء كل عضو 
في املجلس، مثلهم في ذلك مثل املدراء التنفيذيني. كما ألزم الشركات 

بتطوير أداء مجلس اإلدارة واملدراء التنفيذيني.

إننــــــا هنا ال ننكر أبــــــداً أهمية »اجلانب الفني« فــــــي مهام مجلس 
اإلدارة. ولكننــــــا نعتقــــــد أن هذا اجلانب يأتــــــي بالدرجة الثانية وميكن 
دعمه باجلهاز التنفيذي واملستشــــــارين املختصني. أما الدور احلقيقي 
واألهم ملجلس اإلدارة – في رأينا – فهو إعطاء الشركة قوة اقتصادية، 
ومصداقيــــــة مجتمعيــــــة بحكم مــــــالءة أعضائه وموقعهم وســــــمعتهم، 
وبحكم مناقبهم الشــــــخصية وأخالقياتهم العامة واخلاصة، فضاًل عن 
انفتاحهم الفكري وحماســــــهم لتحمل املسؤولية. وإغفال هذه الناحية 
بالغة األهمية، والتي ال ميكن اكتســــــابها بالدورات التدريبية، سيعطينا 
مجالس إدارة ذات اختصاص فني على األغلب، وذات شــــــخصية غير 

إدارية على األغلب أيضاً.
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سادسًا- مراعاة االختالفات بن الشركات:

فــــــي معرض تبيان نطاق تطبيق قواعد احلوكمة، ذكر دليل قواعد 
ومعاييــــــر حوكمة الشــــــركات في جمهوري����ة مصر العربي����ة الصادر في 
فبراير 2011 مــــــا يلي؛ »... إن هذه القواعد، بعد أن تناولت تفاصيل 
قواعد احلوكمة بالنســــــبة للشركات املقيدة في البورصة أو املؤسسات 
املالية التي تتخذ شــــــكل الشركات املســــــاهمة، قد تناولت بشكل أكثر 
إيجازاً بيان ما ميكن أن ينطبق منها على شــــــركات املســــــاهمة املقفلة، 
الشــــــركات ذات املسؤولية احملدودة، وشــــــركات األشخاص. ولعل هذا 
األس����لوب ف����ي التن����اول، وإن كان يخ����رج عن نطاق قواع����د احلوكمة في 

بلدان أخرى، إال أن هذا اخلروج له ما يبرره في احلالة املصرية...«.

إن هذا النص يدلنا على أمرين اثنني: أولهما؛ أن هناك تبايناً كبيراً 
بني الشــــــركات في احلجم وطبيعة العمــــــل، واألهمية، واخلصوصية.. 
وبالتالــــــي، فإن قواعد احلوكمة الســــــليمة ال ميكن أن تكون واحدة لكل 
هذه الشركات على تباينها. واألمر الثاني، أن قواعد احلوكمة يجب أن 
تراعــــــي مصالح وظروف وبيئة الدولــــــة التي تصدر فيها، ولو أدى هذا 
إلى خروج مقبول عن قواعد احلوكمة في بالد أخرى. ويؤسفنا القول 
أن هذيــــــن األمرين – على أهميتهما – قــــــد غابا عن قواعد احلوكمة 
الصادرة فــــــي الكويت، والتي تناولت كل الشــــــركات اخلاضعة بصيغة 
واحدة من جهة، ولم تأخذ - من جهة ثانية – البنية االجتماعية، حجم 

السوق، مرحلة النمو، ودرجة اخلبرة والتجربة في عني االعتبار.

سابعًا- التكلفة املالية واملعنوية:

ال ندعــــــي أننا منلك تقديراً دقيقاً بدرجة مقبولة للتكاليف املترتبة 
على الشركات اخلاضعة مقابل امتثالها لكامل قواعد احلوكمة وخالل 
فترة ال تتعدى 31 ديســــــمبر 2014. ولكننا نرجــــــح أن هذه التكاليف 
ســــــتكون مرتفعــــــة بكل املقاييــــــس، ليس فقط لوضــــــع األنظمة وتعيني 
املوظفني واالســــــتعانة باخلبرات الالزمة لتأس����يس نظام فعال لتنفيذ 
قواعد احلوكمة، بل ولالســــــتمرار في إدارة نظــــــام احلوكمة وتكاليفه 

اجلارية بعد ذلك.

بل إننا ال نخفي قلقنا من أن يؤدي تشدد واتساع املتطلبات، وعدم 
تدرج التطبيق إلى تشجيع الشركات التي ليس هناك ما يلزمها باإلدراج 
إلى طلب االنســــــحاب من ســــــوق الكويت لألوراق املالية، وإلى أن يثني 
الشركات اجلديدة عن طلب اإلدراج. كما أن هذا التشدد والتوسع قد 
يبعدا أصحاب اخلبرة والكفاءة والشخصية ذات املصداقية املجتمعية 

عن الترشيح ملجالس اإلدارة.

وختام��ًا؛

نحن هنا لن نحاول أن نضع توصيات أو نطرح حلوالً، ألننا نقدم 

املذكــــــرة إلى جهة ذات كفاءة واختصاص واســــــتقاللية. جهة تعرف 

متاماً كيف تعالج مواقع التعارض والتشــــــدد والتوسع إذا ما اقتنعت 

بصحتهــــــا، كما تعرف متاماً أننا نرحب بفرصة تدارس هذه املذكرة 

معها، بصورة موضوعية وفي إطار صيغة تقوي عالقتها بالشركات 

املعنية دون أن تؤثر على اســــــتقالليتها في اتخاذ القرار. ولكننا في 

الوقت ذاته نشعر بحاجة حقيقية إلى أن نتدارس بعمق وبالتفصيل 

إمكانية العودة إلى منهج »االلتزام أو التفســــــير« الذي تعتمده أعرق 

الدول املتقدمة في قواعد احلوكمــــــة، كما تعتمده الهيئات الرقابية 

املختصة في معظم دول املنطقة. ذلك أن خطوة بهذه اجلرأة وبهذا 

االنســــــجام مع الســــــمات الرئيســــــية لقواعد احلوكمة الصادرة عن 

الهيئة، ميكنها – في رأينا – أن تعيد لهذه القواعد اعتدالها، وتعيد 

احلوكمــــــة إلى فلســــــفتها األصلية باعتبارها نظامــــــاً تفرضه مزاياه 

وفوائده، ويســــــانده تعاون متبادل بني كافــــــة أصحاب املصلحة لكي 

حتقق الشركة أهدافها.

إن حوكمــــــة الشــــــركات على نحو ســــــليم ال تعني مجــــــرد تنفيذ 

مجموعة مــــــن القواعد بصيغتها احلرفية الضيقة، وإمنا هي ثقافة 

وأســــــلوب في تنظيم العالقة بني إدارة الشركة ومالكيها واملتعاملني 

معهــــــا. وبالتالــــــي، يجب أن ننظر إلــــــى احلوكمــــــة باعتبارها نظاماً 

لضمان الكفاءة والشــــــفافية وتوازن املصالح، وليســــــت أداة لفرض 

رقابة صارمة.

ومما يذكر أنه مت في الرابع والعشرين من مارس 2014، اجتماع 

عالي املستوى بني هيئة أسواق املال وغرفة جتارة وصناعة الكويت 

جــــــرى خالله بحث وجهــــــات نظر الطرفني حــــــول قواعد احلوكمة 

الصادرة عن هيئة أســــــواق املال التي أبدت حرصها على التعاون مع 

الغرفة والقطاع اخلاص.

ومــــــع نهاية أبريــــــل 2014 أعلنت الهيئة تأجيــــــل املوعد النهائي 

اللتزام الشــــــركات بتطبيق قواعد احلوكمة من 31 ديسمبر 2014 

إلى 30 يونيو 2016، حرصاً منها على التيسير والتسهيل على تلك 

الشركات لتطبيق هذه القواعد <



التقرير السنوي 2014

31

شــــروط تأهيــــل شرگـــات حتليـــل املواد الگــيميائيـــة املســتوردة

استجابة لرغبة الهيئة العامة للبيئة في إبداء الغرفة ملالحظاتها 
أو مقترحاتها حول كراسة التأهيل اخلاصة بالشركات املعنية بأعمال 
الفح���ص واملطابقة وحتليل املواد الكيميائي���ة الواردة للدولة، قدمت 
الغرفة للهيئة في العشرين من أبريل 2014 بعض املعايير التي رأت 
أخذه���ا بع���ن االعتبار لدى وضع كراس���ة الش���روط املرجعية لتأهيل 

الشركات املتخصصة بهذا الغرض.

وفيما يلي هذه الشروط:

1- ان تكون الشــــــركة وطنية مرخص لها بالعمل في هذا التخصص 

من اجلهة الرســــــمية املعنية في الكويــــــت أو من الدولة اخلليجية 
التي تنتمي إليها.

2- يجب ان يكون للشــــــركات غير الوطنية وكيل أو شريك كويتي أو 

أحد مواطني دول املجلس.

3- ان يكون للشركة مشروع مماثل مت تطبيقه في الكويت أو إحدى 
دول اخلليج.

4- ان تكون للشــــــركة خبرات ســــــابقة في فحــــــص ومطابقة وحتليل 
وأخذ العينات وحتريزها ونقلها للمختبرات التابعة لها.

5- ان يكون للشــــــركة مختبرات داخل دولــــــة الكويت أو إحدى دول 
املجلس مجهزة بجميع األجهزة الالزمة لهذا املجال.

6- ان يكــــــون اجلهاز الفني بالشــــــركة ذو خبرة ومعرفة تامة مبجال 
فحص وحتليل املواد الكيميائية.

7- أن تكــــــون لديها اإلمكانيات الفنيــــــة واإلجرائية الجناز الفحص 
وتسليم النتائج في مدة ال تتجاوز خمسة أيام عمل على األكثر.

8- أن تكون لديها القدرة على التواصل اإللكتروني والربط اآللي مع 
اجلهات ذات العالقة <

تطويــر العمـــل في املنافــذ اجلمرگـــية اجلويـــة والبريــة والبحريـــة

ف���ي إط���ار اجله���ود املش���تركة ب���ن اإلدارة العام���ة للجم���ارك وغرف���ة 
جت���ارة وصناعة الكويت، عق���دت اللجنة الثنائية ب���ن اجلمارك والغرفة 
اجتماعًا في الس���ادس والعش���رين من مايو 2014، مببنى اإلدارة العامة 

للجمارك.

حض���ر االجتم���اع كبار املس���ؤولن ف���ي اإلدارة العامة للجم���ارك، كما 
حض���ره ع���ن غرفة جتارة وصناعة الكويت رئيس جلن���ة التجارة والنقل– 
عضو مجلس إدارة الغرفة، مدير عام الغرفة، كما حضر عن احتاد شركات 

ووكالء املالحة الكويتية السيد أمن سر االحتاد.

في بداية االجتماع رحب مدير عام اإلدارة العامة للجمارك باإلنابة 
باحلضور، مشــــــيداً بالتعاون املثمر بــــــني الغرفة واإلدارة العامة في حل 
الكثير من املشــــــكالت واملعوقات التي يواجهها االقتصاد الوطني، وفي 

تسهيل حركة التبادل التجاري في البالد.

وأكد أن اإلدارة العامة للجمارك تســــــعى إلــــــى تطوير العمل في 
مختلف املنافــــــذ اجلمركية اجلوية والبرية والبحرية بهدف تســــــهيل 
احلركة التجارية في البالد وتطوير اخلدمات املقدمة للمســــــتوردين 

واملصدرين من خالل التنسيق املشترك مع كافة اجلهات املعنية.

ومت خــــــالل االجتماع بحــــــث العديد من القضايــــــا ذات االهتمام 

املشترك والتي كان من أهمها:

- موضوع تطوير املنافذ اجلمركية.

- مناقشة آخر التطورات بشأن مقترح إنشاء منطقة حاويات ومركز 
خدمات متكامل في ميناء الشعيبة.

- مناقشــــــة مشــــــروع تطوير الطرق احملاذية مليناء الشــــــويخ متهيداً 
إلغالق طريق الغزالي.

- آليــــــة تطبيــــــق القائمــــــة الذهبيــــــة للمســــــتوردين واملصدرين في 
اجلمارك.

من جانبه شــــــكر رئيس جلنة التجــــــارة والنقل في الغرفة، اإلدارة 
العامــــــة للجمارك على الدعوة مثنيا علــــــى اجلهود التي تقوم بها في 
حل العديد من املشــــــكالت واملعوقات التي تســــــاهم في تسهيل حركة 
التبادل التجاري في املنافذ اجلمركية، وتطرق ملوضوع تأخير استالم 
احلاويــــــات في ميناء الشــــــويخ، واقترح أن تقــــــوم اجلمارك بتخفيف 
عمليــــــة التفتيش علــــــى احلاويات بحيث يتم التفتيش عشــــــوائياً على 
البضائــــــع، كما طالب بضرورة زيادة عدد ســــــاعات العمل في عملية 
تخليــــــص البضائع ملفتشــــــي اجلمارك لتكون على مدار 24 ســــــاعة، 
وتقــــــدم مبقترح بأن يتم تخصيص مســــــاحات الســــــتيعاب احلاويات 



32

معاجلــــة بــطء الدورة املستنديـــة في تنفيـــذ املشـــروعــات احلگـــوميــة

اس���تجابة لدعوة كرمية من ديوان س���مو الشيخ جابر املبارك 
الصباح حفظه الله، رئيس مجلس الوزراء، وضمن إطار املساعي 
اجلادة التي تقوم بها احلكومة ملعاجلة بطء الدورة املستندية في 
تنفيذ املش���روعات احلكومية، وإزال���ة املعوقات التي تعرقل تنفيذ 
هذه املش���روعات واجنازها في األوقات احملددة، عقد في اخلامس 
والعشرين من يونيو 2014 اجتماع برئاسة سمو رئيس مجلس 
الوزراء الش���يخ جابر املبارك احلمد الصباح حفظه الله، حضره 
من جانب الغرفة السادة رئيس الغرفة السيد علي محمد ثنيان 
الغ���امن، ونائبه الثاني الس���يد عبدالوه���اب محمد الوزان، وعضو 
املكتب الس���يد أس���امة محمد النصف، ومدير عام الغرفة السيد 

رباح عبدالرحمن الرباح.

وجرى في هذا اللقاء بحث عدد من األمور التي تســــــهم في 

إسراع الدورة املستندية في تنفيذ املشروعات احلكومية، ومنها: 

فك التشابك بني بعض اجلهات احلكومية وإعادة هيكلة بعضها، 

وتفعيــــــل مبدأ الثواب والعقاب وقيــــــاس األداء، وإعطاء دور أكبر 

للقطــــــاع اخلاص، وإجراء مراجعة شــــــاملة للتشــــــريعات املتعلقة 

بتنفيذ املشــــــروعات احلكومية، وحتسني جودة الرقابة والتدريب 

والتأهيــــــل، واختصار اإلجراءات ودمجها، مع االســــــتعانة بذوي 

اخلبرة واالختصاص <

رؤيــــة الغرفــة حــول تعديــالت قانـــون هيئة أســـواق املـــــال

 ف���ي األول م���ن يوني���و 2014 عق���دت جلن���ة الش���ؤون املالي���ة 
واالقتصادية مبجلس األمة املوقر اجتماعًا مع ممثلي غرفة جتارة 
وصناعة الكويت، وهم الس���ادة: النائب الثاني لرئيس الغرفة، أمن 
الصن���دوق الفخ���ري، عض���و املكت���ب، ومستش���ار الغرف���ة، للتباحث 
حول التوجهات لتعديل القانون رقم )7( لس���نة 2010 بشأن هيئة 
أسواق املال، وذلك استكمااًل لالجتماعات التي عقدتها اللجنة مع 
األط���راف ذات الصل���ة، مث���ل وزارة التجارة والصناعة، هيئة أس���واق 

املال، وجلنة سوق الكويت لألوراق املالية.

واســــــتمعت اللجنــــــة إلــــــى رؤية الغرفــــــة في شــــــأن التعديالت 
واملقترحــــــات املطروحــــــة فــــــي هذا اخلصــــــوص، حيث ركــــــز فريق 
»الغرفــــــة« على ضرورة أن تكون املُعاجلــــــات »فنية بحتة« الفتاً إلى 
صعوبــــــة توافق أي جهة مع كافة التعديــــــالت املطروحة أو رفضها 
بالكامل، ما يعني أن األمر بحاجة إلى تريث وبحث وتأن كي تخرج 
أية تعديالت بالشكل الذي ينعكس إيجاباً على السوق والقطاعات 

املرخص لها.

وأكد فريق الغرفة على ضرورة احملافظة على استقاللية هيئة 
األســــــواق وأال يتعرض هذا الــــــدور إلى »أي جرح« حتى يُقدم الدور 
الرقابي بال مؤثرات جانبية، مشيراً إلى ان أي تعديل على القانون 

يجب أن يكون مدروساً وشاماًل وأال ينحصر في جانب دون غيره.

وطرح رئيس اللجنة على فريق الغرفة سؤاالً بشأن املادة )122( 
من قانون هيئة األســــــواق وما إذا كانت حتتوي على قواعد منطقية 
قابلة للتطبيق في الســــــوق، حيث أكدت إجابة فريق الغرفة على أن 
تلك املادة مطاطية وحتتاج إلى ضبط في الصياغة لتتضمن قواعد 
واضحــــــة وتعريفات فنية لألخطاء واجلــــــزاءات وذلك وفق معايير 

تعكس نبض السوق.

وخرج االجتماع بقناعات راسخة تشير إلى:

- ضرورة التأني في تعديل القانون.

- عدم التقيد بجدول زمني غير مناسب.

- ان تطغى الصبغة الفنية على التعديل.

- دعم التعديالت بآراء فنية تنعكس على السوق.

- مراعــــــاة بعض امللفــــــات التي تتعلــــــق باإلفالســــــات وغيرها في 
التعديالت.

- النأي بالقانون عن احلســــــابات السياسية والتركيز على الصالح 
العام <

لتخفيف الضغط داخل ميناء الشويخ.

وفي نهاية االجتماع مت االتفاق على اســــــتمرار التنسيق املشترك 

من خالل اللجنــــــة الثنائية بني اإلدارة العامة للجمارك وغرفة جتارة 

وصناعة الكويت حلل القضايا املطروحة <
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رأي الغرفـــة حـــول مشـــروع اتفاقيـــــة التأشـــيرة العربيــة املوحـــدة ألصحــاب األعمـــال 

البحـــث في صالحيــــات جلنـــــة األســـعار باحتـــــاد اجلمعيــــــات التعاونيـــــة

استجابة لرغبة األمانة العامة الحتاد غرف دول مجلس التعاون 
اخلليج���ي مبوافاته���ا ب���رأي الغرفة حول مش���روع اتفاقية التأش���يرة 
العربية املوحدة ألصحاب األعمال، أعدت الغرفة مالحظاتها األولية 
حول املش���روع وقدمتها لألمانة العامة الحت���اد الغرف اخلليجية في 

السابع عشر من يوليو 2014.

وفيما يلي أهم هذه املالحظات:

- يقصر املشروع منح التأشــــــيرة العربية على األشخاص الطبيعيني 
من أصحاب األعمال واملســــــتثمرين العــــــرب، دون أن يتطرق إ  لى 
الشــــــخصيات االعتبارية ممثلة في شركات االستثمار والشركات 
القابضة واملؤسسات املالية التي تتحرك من خالل رؤساء مجالس 
إداراتهــــــا واألعضــــــاء املنتدبني واملديرين وغيرهم من املســــــئولني 
فيها، وهؤالء لم توضح نصوص املشروع كيفية التعامل معهم أثناء 
زيــــــارات العمل التي يقومون بها بصفتهم ممثلني لتلك الشــــــركات 

واملؤسسات وليسوا بالضرورة مالكاً لها.

- تنص املادة )5( على ما يلي:

»متنــــــح التأشــــــيرة العربية املوحدة فــــــي كل من قطــــــاع التجارة 
واخلدمات وقطاع االســــــتثمار ألصحاب األعمال واملستثمرين العرب 
الذين ترشــــــحهم اجلهة املســــــئولة في دولهم التي يحملون جنسيتها 
للحصول على التأشــــــيرة املوحدة بشــــــرط أال يقل حجم جتارتهم عن 

ثالثني مليون دوالر أميركي«.

وثمة مالحظات للغرفة على هذه املادة جتمل فيما يلي:

> أنها حصرت األعمال في قطاعات التجارة واخلدمات واالستثمار 
دون ذكــــــر لقطاع الصناعة الذي يعتبــــــر القطاع األولى باالهتمام 

في حتقيق التنمية االقتصادية.

> أنها حصرت املستحقني للتأشيرة في من ال يقل حجم جتارتهم عن 
ثالثني مليون دوالر وهو رقم مبالغ فيه على مستوى الثروة الفردية، 

فضاًل عن أنها أغفلت االســــــتثمار اجلماعي في مشروعات تضم 
عدة مستثمرين قد ال تزيد ثروة الواحد منهم عن خمسة ماليني 

دوالر على األكثر.

> أنها قصرت الترشيح على اجلهة املسئولة في الدولة التي يحملون 
جنســــــيتها فقط، دون أن تأخذ في اعتبارها ان هناك مستثمرين 
تتوزع أعمالهم علــــــى أكثر من دولة ورمبا عدة دول ويصدق ذلك 
على املستثمر اخلليجي حتديداً أكثر من غيره، فهل يعتبر هؤالء 

خارج نطاق اهتمام املشروع؟

- يبــــــدو جلياً ان كل مــــــا تطالب به نصوص االتفاقيــــــة املقترحة هو 
اصدار تأشــــــيرة زيارة متعددة الســــــفرات ملدة سنة قابلة للتجديد 
ملــــــدة مماثلة بعد موافقــــــة اجلهة املختصة، مع االلتــــــزام بقواعد 
وضوابط اإلقامة لكل دولة، كما هو مبني في املادة )4( من الفصل 
الثالــــــث. ما يعني ان األمر يبقى، بشــــــكل أو بآخــــــر، مرتبطاً بكل 
دولــــــة على حدة وخاضعاً ملتطلباتها، وخصوصاً في ضوء ما تنص 
عليــــــه املادة )13( بأن »تعمل الدول األعضاء بهذه االتفاقية طبقاً 
للقوانــــــني واألنظمة املعمــــــول بها لدى )كٍل( منها«، بحيث يســــــمح 
حلامل »التأشــــــيرة« االســــــتفادة منها في دولة دون أخرى )خالفاً 
ملا هو عليه الوضع -على ســــــبيل املثال- في دول االحتاد األوروبي 
فيما يتعلق بفيزا »شــــــنجن«(، وهو على كل حال ما تفعــله كل دول 

العالم دون اتفاقات أصــاًل. 

وفي هذه احلالة، ميكن لكل دولة عربية ان تقرر لنفسها تبعاً ملدى 
تقديرها ألهمية اجتذاب أصحاب األعمال. وال مينع ذلك - بطبيعة 
احلال - ان تتفق اكثر من دولة واحدة تتشــــــابه األوضاع االقتصادية 
فيها على معايير مشــــــتركة في هذا الصدد، كما هو احلال مثاًل في 

دول مجلس التعاون اخلليجي <

ف���ي الراب���ع والعش���رين م���ن س���بتمبر 2014 التقى رئي���س غرفة 

جت���ارة وصناعة الكويت، يرافقه عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة 

ومستش���ارها، مبعال���ي نائ���ب رئي���س مجل���س ال���وزراء ووزي���ر التجارة 

والصناع���ة، بحض���ور الس���يدين رئيس جه���از حماية املنافس���ة ووكيل 

الوزارة املس���اعد لش���ؤون الرقابة وحماية املستهلك، وذلك للبحث في 

صالحيات جلنة األسعار باحتاد اجلمعيات التعاونية.

جرت، خالل هذا اللقاء، مناقشــــــة العديد من األمور والشــــــواغل 
املتعلقــــــة باحلركة التجاريــــــة في البالد حيث مت تنــــــاول املوضوعات 
التالية: املشــــــاكل التي تواجه احتاد اجلمعيــــــات التعاونية فيما يتعلق 
بالعالقة بني التجار واملوردين واملستهلكني واقتراح احللول التي تكفل 
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مرئيـــــات الغرفـــــة بشـــأن دور القطـــــاع اخلـــاص في تنميـــــة السياحـــة اخلليجيـــــة

حتقيق صالح اجلميع.

كمــــــا مت تنــــــاول دور جهاز حماية املنافســــــة فــــــي تفعيل منظومة 
الشــــــفافية والرقابــــــة على االلتزام بأحــــــكام القوانــــــني املتعلقة بهذا 

الشأن.

وقد وجه معالي الوزير بضرورة تفعيل ومواصلة التعاون فيما بني 
اللجان املشــــــتركة بني الوزارة والغرفة واســــــتمرار التباحث في جميع 
األمور املتعلقة باحلركــــــة االقتصادية والتجارية في البالد مبا يحقق 
تالفي املشاكل وسرعة االجناز وإيجاد احللول في الوقت املناسب <

استجابة لرغبة وزارة التجارة والصناعة في االطالع على مرئيات 
الغرفة بش���أن دور القطاع اخلاص في التنمية الس���ياحية اخلليجية، 
متهي���دًا لالجتماع التأسيس���ي األول ل���وزراء الس���ياحة لدول مجلس 
التعاون الذي عقد في الكويت أواس���ط أكتوبر 2014، قدمت الغرفة 
لل���وزارة، ف���ي الثالث والعش���رين من س���بتمبر 2014، تقري���رًا بعنوان 

»السياحة تنويع للدخل ومزيد من فرص العمل«.

وفيما يلي نص هذا التقرير:

باتت السياحة في العقود األخيرة أحد أهم القطاعات االقتصادية 
واالجتماعية في العالم، وأصبحت تلعب دوراً بارزاً في تنمية وتطوير 
العديد من الدول الســــــيما تلك التي تعتمــــــد عليها كمصدر مهم من 
مصــــــادر الدخــــــل القومي، ذلك أنهــــــا تعزز ميــــــزان املدفوعات وتعد 
مصــــــدراً مهماً لتوفير فرص العمل للمواطنني مما يدعم مســــــتواهم 

املعاشي واالجتماعي.

وتؤكد مؤشــــــرات كثيرة أن لقطاع الســــــياحة دوراً حيوياً في منو 
االقتصاد العاملي حيث بلغ حجم مســــــاهمته زهاء 28 % من إجمالي 
عائدات قطاع اخلدمات على املســــــتوى العاملي، إلى جانب مساهمته 
بنحو 11 % مــــــن الناجت احمللي اإلجمالي العاملي، ناهيك عن توفيره 

ملا ينوف عن مليون فرصة عمل شهرياً.

وفي هذا الســــــياق، تشير تقارير منظمة السياحة العاملية إلى أن 
الســــــياحة حققت في عام 2011 إيرادات بلغت )1.2( تريليون دوالر 

مقابل )928( ملياراً في عام 2010، أي بنمو نسبته 3.8 %.

كما ارتفع عدد الســــــياح حول العالم في عام 2011 إلى ما يزيد 
عن )982( مليون سائح أي بارتفاع نسبته 4.6 % عما كان عليه في 

العام السابق.

ومما يذكر أنه في حني حققت األمريكتان أعلى منو باإليرادات 
الســــــياحية بواقــــــع 5.7 %، تليها القارة األوروبيــــــة بنمو 5.2 % ثم 
آســــــيا والباســــــيفيك بنمو 4.3 %، وأخيراً إفريقيا بنســــــبة 2.2 %، 
فإن تقارير منظمة الســــــياحة العاملية تشــــــير إلى أن منطقة الشرق 
األوســــــط ككل، ومنها منطقة اخلليج، كانت املنطقــــــة الوحيدة التي 
لــــــم حتقق في العام الفائت منواً في اإليــــــرادات، بل حققت تراجعــاً 
كبيراً نســـــــــبته 14 %، ونعتقد أن هذا التراجع سببه أحداث ما بات 

يُعــــــرف بـ »الربيع العربي« التي طالت عدداً من الدول العربية، ومنها 
مصر وتونس، اللتني تلعب الســــــياحة دوراً مهماً في اقتصاديهما... 
في حني تأثرت دول عربية أخرى بشــــــكل مباشر أو غير مباشر مثل 

لبنان....

السياحة اخلليجية:

في كلمته في »منتدى الســــــياحة والتنميــــــة األول« الذي ُعقد في 
الكويت أوائل عام 2004، قال معالي وزير اإلعالم الكويتي آنذاك »إن 
قراءة األرقام اخلاصة مبنطقتنا جتعلنا نتوقف طوياًل أمامها ونطرح 
العديد من التســــــاؤالت، ففي الوضع الراهن، يصل اإلنفاق السياحي 
اخلليجي إلى حدود )27( مليار دوالر متثل نسبة كبيرة )5.4 %( من 
إجمالي العائدات العاملية الســــــنوية من السياحة والتي تناهز )500( 
مليــــــار دوالر، في حني ال تتجاوز حصة الــــــدول العربية مجتمعة من 
هذه العائدات سوى 2.5 %، ما يعني أن احلركة السياحية اخلليجية 
أصبحت إجماالً، مصدر نزف لثرواتنا دون أن نســــــتفيد من املميزات 
املفترضة الســــــتثماراتها، ســــــواء بالنســــــبة لفرص العمل لشبابنا، أو 

لتعديل مصادر مواردنا...«.

وحتى أوائل ســــــبعينات القرن الفائت، كان احلديث عن السياحة 
فــــــي البلدان اخلليجية ضرباً من اخليــــــال العلمي ومحاولة للتجديف 
عكس التيــــــار، إال أن من الواضح أن دول مجلــــــس التعاون اخلليجي 
استشعرت، ومنذ سنوات أهمية قطاع السياحة وما ميكن أن يضيفه 
كمصــــــدر رديف للدخل، وتأثير الســــــياحة علــــــى القطاعات األخرى 
وتأثرها بها، فشرعت في اتخاذ خطوات فاعلة نحو تنظيم السياحة 
وتطويرها وتنشــــــيطها داخلياً وإقليمياً وخارجياً، وباشرت في اتخاذ 
اإلجــــــراءات لدعم تلــــــك الصناعة، ووضعت برامــــــج طموحة لتطوير 
قطاعها السياحي، حتى باتت السياحة في دول مجلس التعاون واقعاً 
ملموســــــاً وصناعة حقيقية، فها هي دول املجلس تكاد ال تخلو يوماً - 
وعلى مدار العام - من معرض أو ملتقى أو مهرجان ســــــياحي، وتكاد 
ال تخلــــــو يوماً - وعلى مدار العام - من تدشــــــني مشــــــروع جديد في 
إطار الصناعة السياحية أو ما يساندها، مما يعكس اهتماماً خليجياً 
واضحاً بالقطاع الســــــياحي كرافد اقتصادي يسهم في تنويع مصادر 

الدخل ودعم الناجت احمللي وزيادة فرص العمل واالستثمار...
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وفي هذا الصدد أشار السيد رئيس احتاد الغرف اخلليجية، في 
أواخر فبراير املنصرم، إلى أن بإمكان دول مجلس التعاون اخلليجي 
أن حتقق منواً كبيراً في إيراداتها من قطاع السياحة، إن هي أحسنت 
تقدمي تســــــهيالت وامتيازات وحوافز للمستثمرين احملليني واألجانب 
لتحقيق نتائج جيدة في مجال الســــــياحة، كما فعلت كٌل من اإلمارات 
والبحريــــــن، وبخاصة دبي التي صارت وجهة ســــــياحية يفضلها كثير 
من الســــــياح اخلليجيــــــني واألجانب. ســــــّيما وإن دول مجلس التعاون 
متتلك مقومات سياحية تؤهلها لكي تصبح واحدة من مناطق اجلذب 

السياحي في العالم.

فالســــــعودية مثال لديها فرصة مواتية الستثمار السياحة الدينية 
لدعــــــم قطاع الســــــياحة فيها، كمــــــا أن دولة اإلمــــــارات، التي قطعت 
أشــــــواطاً كبيرة في هذا املجال، من شــــــأنها أن تصبح مركزاً سياحيا 
عامليــــــاً، واألمر ذاته ينطبــــــق علي الكويت وقطــــــر والبحرين، كما أن 
ســــــلطنة عمان متتلــــــك قالعاً وحصوناً تاريخية ستشــــــكل حتماً ِقبلة 

لكثير من السياح.

كما أشار إلى أن هناك عشرات مليارات الدوالرات ينفقها السياح 
اخلليجيون ســــــنوياً في اخلارج، يجب أن يســــــتفيد منها قطاع السياحة 
فــــــي اخلليج، خاصة وان ما يجده الســــــائح اخلليجي في اخلارج متوفر 
هنا في اخلليــــــج إذا عملنا على توظيف مواردنا الطبيعية واالقتصادية 
واخلدمية لتوفير بيئة ســــــياحية جذابة للسائح اخلليجي. واعتبر توجه 
دول اخلليج الســــــت إلنفاق نحــــــو )18( مليار دوالر خالل 2015م على 
بناء مراكز ومرافق ســــــياحية قادرة على جذب السياح من مختلف دول 
العالم، وتخصيص نحو )380( ملياراً للمشاريع السياحية حتى 2018م 
خطوة ايجابية تصب في الطريق الصحيح لتأسيس صناعة سياحية. 

وأضاف: »علينا تسخير مقوماتنا وإمكانياتنا ومواردنا االقتصادية 
والطبيعية والبشــــــرية لدعم قطاع السياحة في منطقتنا، لذا على كل 

دولة أن تضع استراتيجية وطنية لتطوير السياحة«.

لذا يرى أن هناك حاجة ماسة إلى تخصيص األراضي احلكومية 
إلقامة مشروعات سياحية، مبشاركة القطاع العام، الذي يتوجب عليه 
أيضاً االهتمام بتطوير البنية التحتية للمواقع والوجهات الســــــياحية 

لتعزيز القدرة التنافسية لقطاع السياحة.

كمــــــا يجب على احلكومــــــات اخلليجية أن حترص على تســــــهيل 
إجراءات التراخيص السياحية جلذب االستثمارات احمللية واألجنبية 
وذلــــــك عن طريق إعــــــادة النظر بالتشــــــريعات والقوانني واإلجراءات 
التي من شــــــأنها أن تســــــهل إجراءات تنقل رؤوس األموال اخلليجية 

واألجنبية.

ودعا رئيس احتاد الغرف اخلليجية األمانة العامة ملجلس التعاون 

اخلليجي إلى وضع استراتيجية ســــــياحية خليجية مشتركة لتشجيع 
وتنمية الســــــياحة البينية، من خالل تســــــهيل التنقل بني دول مجلس 
التعاون اخلليجي، التعاون في مجال املواصالت، الســــــماح للناقالت 
الوطنية بالبيع املباشــــــر لتذاكر السفر دون احلاجة إلى وكيل عام أو 
كفيــــــل محلي فــــــي دول املجلس، تكثيف الرحــــــالت اجلوية بني املدن 
الرئيســــــية بدول املجلس. وأضاف ان هنالك حاجة ماســــــة لتأسيس 
شراكة استراتيجية بني القطاعني العام واخلاص، وتشجيع فكرة قيام 
شركات متخصصة تعمل على تطوير املشروعات السياحية اخلليجية 
داخل مدن املجلس، وتبسيط إجراءات وتراخيص وأنظمة االستثمار 
الســــــياحي وتذليل العقبات للمســــــتثمر اخلليجي واألجنبي من خالل 
نافذة واحدة، وإنشــــــاء مركــــــز يحتوي على معلومات شــــــاملة لفرص 
االستثمار السياحي في دول املجلس، مؤكداً على أهمية اإلسراع في 
إصدار التأشيرة السياحية املوحدة بني دول املجلس مما لهذا التوجه 

من دور في تشجيع وتنمية السياحة البينية.

مــــــن جانبه، ذكر األمني العام الحتاد غــــــرف دول مجلس التعاون 
ان قطاع الســــــياحة في دول املجلس بحاجة لتضافر جهود القطاعني 
العام واخلاص من أجل تأســــــيس صناعة سياحية متطورة تقوم على 
تنويع املنتج السياحي من خالل إقامة مشروعات سياحية تسهم فيها 
رؤوس األموال اخلليجية بنســــــب كبيرة، مع ضرورة فتح املجال أمام 
رؤوس األموال األجنبية للدخول في هذه املشروعات واالستفادة منها 
في تشجيع السياح األجانب من داخل املجلس وخارجه لإلقبال على 

السياحة اخلليجية.

وأوضح ان القطاع اخلاص اخلليجي بحاجة لتسهيالت وامتيازات 
إضافية تقدمها حكومات دول املجلس من أجل بناء صناعة سياحية 
عن طريق تأهيل وتخصيص مناطق لالســــــتثمار الســــــياحي وتطوير 
مدن وجزر سياحية تزخر بها كثير من دول املجلس، إلى جانب توفير 
احلوافز جلذب استثمارات القطاع اخلاص في املشروعات السياحية 

االستراتيجية.

وأشــــــار إلــــــى ان علــــــى القطاع اخلــــــاص أيضاً أن يُســــــّخر هذه 
التســــــهيالت ملصلحة قطاع الســــــياحة بضخ مزيد من االستثمارات 
لبنــــــاء الفنــــــادق واملنتجعات الســــــياحية ومواقع اإليواء الســــــياحي، 
املرافق الســــــياحية األخرى، واملطاعم، واملدن الترفيهية، ووســــــائط 
النقل السياحي، وتقدمي خدمات سياحية تضاهي ما يجده السائح 
اخلليجــــــي في بقيــــــة دول العالم. مؤكداً ان حكومــــــات دول املجلس 
دعمت قطاع الســــــياحة بعــــــدد من القرارات واإلجــــــراءات من أجل 
تسهيل حركة التنقل فيما بينها وفق ما أقره نظام السوق اخلليجية 
املشــــــتركة التي هدفت إلى تعزيز الترابط االجتماعي بني مواطني 

دول املجلس وتفعيل التجارة البينية.
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وأضاف: نحتاج إلى زيادة عــــــدد الرحالت اجلوية بني مدن دول 
املجلس، وتنسيق اجلهود للترويج املشترك للمقومات السياحية كإقليم 

سياحي واحد في حال املشاركة في املعارض السياحية الدولية .

وفي هذا الصدد أكد بأن األمانة العامة لالحتاد تنظم، بالتعاون 
مع األمانة العامة ملجلس التعاون ندوة الســــــياحة صناعة في سلطنة 
عمان تهدف إلى رسم خارطة معالم واضحة للسياحة اخلليجية في 
الوقت الراهن وملســــــتلزمات تطويرها لتصبح صناعة متطورة تعظم 
مســــــاهمتها في تنويع مصادر الدخل وتوفير فــــــرص العمل ملواطني 

دول املجلس .

السياحة اخلليجية ودور القطاع اخلاص:

ظل منظور االستثمار في السياحة اخلليجية، حتى أواخر القرن 
املنصرم، محدوداً برؤى اســــــتراتيجية تخدم القطاع السياحي في كل 
بلد خليجي على ِحدة، ومببادرات املســــــتثمرين األفراد أو الشركات، 
أو مبشــــــاريع ثنائية بــــــني الدول، حيث كانت، في عــــــام 2000، أولى 
مبــــــادرات القطاع اخلاص في هذا املجال، ونعني بذلك إنشــــــاء جلنة 
منبثقة عن احتاد غرف التجارة والصناعة اخلليجية، تُعنى بالسياحة 
اخلليجيــــــة من مختلف جوانبها. غير أن االهتمامات، ومن جانب كال 
القطاعــــــني اخلاص والعام، أخذت في الســــــنوات األخيرة تولي هذا 
اجلانب اهتماماً مشــــــتركاً، انطالقاً من املصالح املشــــــتركة بني دول 
املجلــــــس، ولعل أحــــــدث األمثلة على ذلك، النــــــدوة التي حتدث عنها 
أمني عام احتاد الغرف اخلليجية، والتي ســــــتقام في ســــــلطنة عمان، 
بتنظيم مشترك بني األمانة العامة الحتاد الغرف اخلليجية واألمانة 
العامة ملجلس التعاون، بهدف رســــــم خارطة معالم واضحة للسياحة 
اخلليجية ومستلزمات تطويرها وتنظيم مساهمتها في تنويع مصادر 

الدخل وتوفير فرص العمل ملواطني دول املجلس.

وبهذه املناسبة، قد يكون من املفيد أن نعيد فيما يلي، وباختصار 
شديد، التذكير ببعض النقاط التي تساعد على االستثمار في القطاع 

السياحي اخلليجي، وعلى تنمية القطاع السياحي بشكل عام.

- تشــــــجيع اجلهات املعنية على إعداد دراسات تفصيلية ومركزة عن 
الفرص االســــــتثمارية في قطاع السياحة في مختلف دول مجلس 
التعاون، وعرض هذه الفرص وتعميمها على املستثمرين احملتملني 
ســــــواء من خالل اللجنة السياحية لتسويقها مباشرة عبر قنواتها 

املختلفة أو من خالل الندوات وامللتقيات أو أية سبل أخرى.

- إيجاد إطار يشــــــارك فيه القطاع اخلاص واجلهات املعنية في رسم 
السياسات السياحية اخلليجية.

- وضــــــع آليات محــــــددة لتفعيل دور جلنة التعاون الســــــياحي التابعة 
لألمانة العامة لدول مجلس التعاون، وجلنة الســــــياحة اخلليجية 
املنبثقــــــة عن احتاد الغرف اخلليجية، ودعم مشــــــاريعهما الرامية 

إلى تنمية وتطوير السياحة اخلليجية.

- حتفيز القطاع اخلاص على االســــــتثمار في قطاع السياحة وإيجاد 
أنظمة ميسرة وسهلة لالستثمار.

- اإلســــــراع في إصدار دول املجلس تشــــــريعات موحدة حتدد مفهوم 
الســــــياحة والقطاعات اخلدمية واإلنتاجيــــــة املرتبطة بها. ووضع 

معايير واضحة ودقيقة جلودتها وحوافز لالستثمار فيها.

- دراسة فكرة إنشاء صندوق تنمية االستثمار السياحي بدول مجلس 
التعاون بدعم الدول اخلليجية والقطاع اخلاص.

- دعوة البنوك احمللية وتشــــــجيعها على دعم املشــــــاريع الســــــياحية 
وتسهيل إجراءات التمويل.

- قيام دول مجلس التعاون بإعداد اســــــتراتيجية موحدة لالســــــتثمار 
الســــــياحي، على أن تأخذ هذه االستراتيجية بعني االعتبار أهمية 

اإلسراع بدراسة إصدار التأشيرة السياحية اخلليجية املوحدة.

- العمل على تأسيس شــــــركة خليجية للتنمية واالستثمار السياحي، 
تأخذ على عاتقها إقامة املشــــــاريع السياحية في مختلف مجاالت 
السياحة، ودراسة الفرص االســــــتثمارية السياحية بدول املجلس 

وطرحها على املساهمني....

- تعزيز دور اإلعالم اخلليجي في مجال الســــــياحة البيئية والترويج 
لهذه السياحة وإعداد الكوادر املتخصصة فيها.

أخيــــــراً، ومع إدراكنا للجهود واخلطوات التــــــي أخذتها وتتخذها 
دول مجلس التعاون في مجال الســــــياحة، ومع تقديرنا لهذه اجلهود، 
ومع اعترافاتنا بأهمية استثمارات القطاع اخلليجي في املشروعات 
الســــــياحية والفندقية التي بلغت قيمتها مليارات الدوالرات، إال أننا 
نعتقــــــد أن هناك العديد من اإلمكانــــــات الهائلة التي ما زالت متوفرة 
أمام دول مجلس التعاون لتنمية قطاع الســــــياحة والسفر، إلى جانب 
ضــــــرورة تنويع مصادر الدخل، والتي تســــــتحق بذل املزيد من اجلهد 
للوصول في أقرب وقت ممكن إلى االستغالل األمثل لتلك اإلمكانات 
والفرص عبر استراتيجية سياحية خليجية موحدة ومعلنة، جتعل من 
القطاع السياحي، وبالطبع، في حدود ما تسمح به ظروفه ومعطياته، 
رافــــــداً مهماً في تنويع وتوســــــيع القاعدة اإلنتاجيــــــة في البالد، وفي 
اجتــــــذاب العمالة الوطنية وتوفير مزيد من فرص العمل أمامها، وفي 

تنشيط السياحة البينية اخلليجية والعربية <
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مالحظات الغرفة حول مقترح وزارة التجارة والصناعة بإصدار قانون جديد للسجل التجاري

اس���تجابة لرغبة وزارة التجارة والصناعة باس���تطالع رأي الغرفة 
ومالحظاته���ا بش���أن امل���واد املقت���رح إيراده���ا بالقان���ون اجلديد الذي 
وضعت���ه لنظ���ام الس���جل التج���اري املعم���ول ب���ه ف���ي دول���ة الكوي���ت، 
قامت الغرفة بدراس���ة املقترح بعمق وش���مول وأعدت مذكرة ضّمنتها 
مالحظاتها حوله، وقدمتها للوزارة في العشرين من أكتوبر 2014.

وفيما يلي نص هذه املذكرة:

مضى ما يزيد عن خمســــــة وســــــتني عاماً على صدور املرســــــوم 
1959/1 بنظام الســــــجل التجاري في دولة )إمارة( الكويت. ومع أن 
فعالية التشــــــريعات تقاس مبدى قدرتها على حتقيق أغراضها وليس 
باملدة التي مرت على إصدارها، إال أن ما شــــــهدته السنوات املذكورة 
من تطور شــــــامل وواســــــع وعميق في البنية األساســــــية واملؤسســــــية 
واألنشــــــطة االقتصادية لدولة الكويت، تفرض – بالتأكيد – مراجعة 
مبرمجة ومتأنية للتشريعات الكويتية عموماً والتجارية واالقتصادية 
منها على وجه اخلصوص. وهــــــذا – بالفعل – ما تتصدى له الدولة 
حالياً بســــــلطتيها التشــــــريعية والتنفيذية وباملؤسســــــات املختصة في 

مجتمعها املدني.

في هذا الســــــياق، بــــــادرت وزارة التجارة والصناعــــــة إلى إعداد 
مقترح بإصدار قانون جديد للســــــجل التجاري. كما حرصت الوزارة 
علــــــى أن تتعرف على مالحظات غرفــــــة جتارة وصناعة الكويت بهذا 
املقترح األولي، على أمل أن يكون في خبرة الغرفة ومعايشتها اليومية 
ما يغني مقترح الوزارة ويزيد من كفاءته في حتقيق أغراضه بسرعة 
ويسر. خاصة وأن هذا القانون ال يعتبر أداة ترخيص وإشهار وتنظيم 
وإحصاء فحسب بل هو – إلى جانب كل هذا وقبله – قرينة قانونية 

مثبته لكل ما يسجل فيه.

والغرفة إذ تقدر كل التقدير جهود الوزارة، كما تشكر لها حرصها 
على التشــــــاور املنطلق من الثقــــــه بالنفس والغير، يســــــرها أن تُدرج 
مالحظاتها في إطار مجموعات ثالث: أوالها للمالحظات الشكلية، 
وثانيتها للمالحظات املوضوعية، والثالثة ملا ارتأت الغرفة أن تطرحه 

من مقترحات وإضافات.

أواًل: من حيث الشكل:

1- ضــــــرورة حذف عبارة »أو أكثر« من املادة )1( من املقترح، تأكيداً 
على وحــــــدة الســــــجل التجاري، وحســــــب ما جرى عليــــــه العمل 

باألنظمة القانونية اإلقليمية منها والدولية.

2- جــــــاءت املادة الثانية مــــــن املقترح خالية من النص على بيان األثر 

القانونــــــي الذي ســــــيترتب على القيد أو التأشــــــير في الســــــجل 
التجاري للشخص املعنوي سواء كان تاجراً أو صناعياً أو مقاوالً، 
أفراداً كانوا أو شــــــركات وسواء كان لهم بالكويت محل رئيسي أو 
مركــــــز عام للشــــــركة أو فرع أو وكالة. وفــــــي املقابل، منح املقترح 
للجمعيات التعاونية احلق بالقيد بالسجل التجاري علماً أن هذا 
القيــــــد مينحها صفة التاجر التــــــي تتعارض مع أهداف ومقاصد 
اجلمعيــــــات التعاونيــــــة باعتبارها أشــــــخاص اعتبارية مســــــتقلة 
أهدافها قيادة احلركة التعاونية االســــــتهالكية بالكويت، والدفاع 
عن مصاحلها ونشــــــر الوعي التعاوني، والتنسيق بني النشاطات 
املختلفه لألعضاء ورفع كفاءتهم، حتقيقاً للهدف النهائي للحركة 
التعاونية واالستهالكية وهو توفير السلع واخلدمات بسعر عادل 

وجوده عالية.

3- خال املقترح من بيان املســــــتندات التي يتعني إرفاقها بطلب القيد 
وعلى نحو يضمن ســــــرعة إبالغ طالب القيد بقــــــرار الوزارة في 
طلبــــــه ال ســــــيما إذا كان مســــــتوف جلميع املســــــتندات والبيانات 

املطلوبة وعلى النحو الذي سنعرض له تفصياًل فيما بعد.

4- تــــــرى الغرفــــــة أن إمهال الــــــوزارة مدة قد تصل إلــــــى ثالثني يوماً 
للبــــــت في طلب القيد قبــــــوالً أو رفضاً يعتبر إمهــــــاالً أطول مما 
ينبغي لألســــــباب واملبررات التي ســــــتعرض لها عند احلديث عن 

املالحظات املوضوعية.

5- تعانــــــي املادة )4( من املقترح تداخــــــل واضح بني قبول الطلب أو 
رفضه وحق طالب القيد في الطعن على قرار الرفض من جانب، 
واإلجــــــراءات الواجــــــب اتباعها في شــــــأن تقدمي طلــــــب القيد أو 
التأشــــــير من جانب آخر. وتعزو الغرفة هذا التداخل إلى اخلطأ 
فــــــي اختيار املــــــكان الذي تتم فيه معاجلة هــــــذا املوضوع واملكان 
الصحيح لهذه املعاجلة - من وجهة نظر الغرفة - هو املادة التي 
تُعنــــــى بالقيد وصالحيته وجتديده وحاالت شــــــطبه، على أن تتم 
اإلحالة إلى الالئحة التنفيذية بشأن اإلجراءات الواجب اتباعها 
سواء بالنســــــبة للقيد أو جتديده أو التأشير أو حاالت شطبه أو 
حتى مدة صالحيته، وعلى النحو الذي سنتعرض له تفصياًل عند 

احلديث عن املالحظات املوضوعية.

6- اشارت املادة )10( إلى الفقرة الثانية من املادة اخلامسة في حني 
أن املادة املذكورة ال يوجد بها فقرة ثانية. 

وفي هذا اإلطــــــار فإننا نرى أنه إذا كان املقصود أن عدم التقدم 
بطلب التجديد بعد مضي ســــــنه من تاريخ انتهاء مدة العقد يستوجب 



38

الشــــــطب فلماذا ال يُنص على ذلك صراحة. منعاً للتأويل أو االجتهاد 
الذي قد يكون على غير مراد النص.

وأخيراً تُشــــــير الغرفة إلى أهمية حتديد احملكمة املختصة الوارد 
ذكرهــــــا بالفقرة الثانية من املادة )11( من املقترح باعتبار أن قرارات 
الشطب قرارات إدارية تختص بها الدائرة اإلدارية باحملكمة الكلية.

ثانيًا: من حيث املضمون:

تســــــهياًل وتوضيحاً للمالحظات املوضوعية، وزعتها الغرفة على 
ثالثــــــة عناوين تتناول أولهما املوضوعــــــات التي لم يتم تنظيمها، على 
أن يعقب ذلك بيان باملوضوعات التي مت تنظيمها على نحو غير كاف 
مــــــن منظور الغرفة، لننتهي من ذلك إلى العنوان الثالث الذي يختص 

باحملظورات التي نعتقد بوجوب النص عليها بهذا املقترح.

I - املوضوعات التي غابت عن التنظيم في املقترح:

1- لم يتضمن املقترح بيان االلتزامات التي تقع على األجنبي السيما 
إذا كان شــــــريكاً متضامناً في شــــــركة من شركات األشخاص، أو 
كان ) األجنبي ( شــــــريكاً غير متضامن ولــــــه حق اإلدارة. فضاًل 
عن ذلــــــك، خال املقترح من بيان األحــــــكام املنظمة لبيع احملالت 
التجارية أو رهنها، وبيان مكان القيد بالنسبة للمحل الرئيسي أو 

الفرع أو الوكالة أو املركز العام للشركة. 

2- جــــــاء املقترح خالياً من بيان التنظيــــــم القانوني إلجراءات الصلح 
القضائي أو فســــــخه أو إبطاله خاصــــــة وأن هناك مقترحات في 
هــــــذا الصدد ضمن مشــــــروعات قوانني » إعــــــادة هيكلة الديون 
إختيــــــاراً« وتنظيــــــم » حقوق الضمــــــان على املنقــــــول«، » وإعادة 
تأهيل املؤسســــــات التجارية وتصفيتها« كما خال هذا املشــــــروع 
من تنظيم األحكام اخلاصة بالســــــماح للقاصر باالجتار، وأحكام 
عزل املديرين وأحكام حل وتصفيه الشــــــركات أو بطالنها وتعيني 

املصفيني أو عزلهم.

3- خال املقترح - باإلضافة إلى ما ســــــبق – من أية إحالة للرســــــوم 
التي ســــــيتم حتصيلها لقــــــاء تلقي اخلدمات التــــــي تقدمها إدارة 
الســــــجل التجــــــاري، وعلى األخص بالنســــــبة لطلبــــــات القيد أو 
التأشــــــير أو جتديد القيد أو الشهادات السلبية واالطالع، فضاًل 
عن خلوه من وضع أية معاجلة حلاالت رفض القيد أو التأشــــــير 
أو التجديد، وخلوه أيضاً من حاالت اإلعفاء من الرســــــوم ســــــواء 
بالنســــــبة للمستخرجات أو الشهادات التي تطلبها بعض اجلهات 
احلكوميــــــة أو الهيئات العامة أو غرفة جتــــــارة وصناعة الكويت 

أسوًة مبا هو معمول به باألنظمة اإلقليمية والدولية.

4- وردت نصوص املقترح خالية أيضاً من أيه إشــــــارة إلى التصنيف 

الدولي لألنشطة االقتصادية وعلى نحو ال يُفقدها فقط التفاعل 
والتكامل بني مشروعات الوزارة بل وال يستجيب أيضاً للمتطلبات 
الدولية وعلى األخص فيما يتعلق ببناء نظام آلي لقواعد وبيانات 
الســــــجل التجاري وفق التصنيف الدولي لألنشطة االقتصادية، 
ومبا يحقق الربط اآللي مع اجلهات ذات العالقة كاإلدارة املركزية 
لإلحصاء والهيئة العامة للمعلومات املدنية وبلدية الكويت ووزارة 
الشــــــئون االجتماعية والعمل وغرفة جتارة وصناعة الكويت إلى 
غير ذلك من اجلهات، لنصل بالنهاية إلى توحيد السجل التجاري 

الوطني لدولة الكويت ككل.

5- ورد املقتــــــرح خاليــــــاً من حتديــــــد ملدة صالحية القيد بالســــــجل 
التجاري ومــــــدى قابليته للتجديد ملدة أو ملــــــدد أخرى ، كما خال 
مــــــن النص على تنظيم ميعاد البت في طلب القيد ال ســــــيما إذا 
ما اســــــتوفى جميع الشــــــروط الالزمة لذلك، فضاًل عن خلوه من 
تنظيم حكم انتقالي مينح الشركات املقيدة بالسجل عند صدوره 
فتــــــرة زمنية تتمكن خاللها من توفيق أوضاعها مبا يتماشــــــى مع 
ما اســــــتحدثه من أحكام. علماً أن هذه اإلضافات ال تعُد تطويراً 
أو حتســــــيناً للخدمــــــة فقط، وإمنا تُعد من املتطلبات األساســــــية 
لتحســــــني وتســــــهيل بيئة األعمال الذي يعتبر هدفاً تنموياً ينبغي 

إجنازه في املرحلة احلالية. 

6- وأخيــــــراً، خلت نصــــــوص املقترح من تخويل الوزيــــــر املختص أو 
مــــــن يفوضه احلــــــق بالتصالح في اجلرائــــــم املنصوص عليها في 
هــــــذا املشــــــروع، باعتبار أن التصالح عمليــــــة ودية ال تخل باحلق 
فــــــي اللجوء إلى القاضي، ولكنها تســــــتهدف ســــــرعة الفصل في 
اخلالف على نحو يضمــــــن توفير الوقت واجلهد دون أي إضرار 

باملال العام.

 II- املوضوعــــــات التــــــي مت نظمها املقتــــــرح على نحو غير 
كاف:

لــــــم تفرق املادة )4( من املقترح بني تقدمي طلب القيد مســــــتوفياً 
للمستندات وبني تقدميه غير مستوف لها. وهنا، ترى الغرفة أهمية 
النص على أن يكون البت في الطلب املستوفي للمستندات خالل ثالثة 
أيام عمل على األكثر، ليس فقط بغرض التســــــهيل أو التيســــــير على 
املتعاملني مع الســــــجل التجاري بل من قبل األخذ – أيضاً – بالتوجه 
احلديث للتشــــــريعات الكويتية واإلقليمية والدولية التي حترص على 

حتسني بيئة األعمال، وهذا من أهم غايات القانون املقترح أصاًل.

III - أمور يتعني النص على حظرها:

1- ومــــــن الضــــــروري أن ينــــــص املقترح على أنــــــه ال يترتب على قيد 
فروع الشركات بالسجل التجاري اكتساب هذه الفروع للشخصية 
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املعنوية املســــــتقلة عن الشــــــركة األم. وذلك حسماً ألي اجتهاد أو 
خالف قد ينشأ حول هذا املوضوع.

2- من املهم – أيضاً - النص على عدم جواز إضافة أســــــماء جتارية 
لفروع الشــــــركات يُغاير االســــــم التجاري للشــــــركة األم استجابة 

لألصول العامة والقواعد املنظمة لذلك بالقوانني األخرى.

3- تولي الغرفة أهمية للنص على حظر إضافة أية أنشطة بالسجل 
التجاري تختلف عن األغراض احملددة للشركة في عقد التأسيس 
أو النظام األساسي بحيث ال يتحمل الشركاء بالتزامات أكثر مما 
مت االتفاق عليه بعقد التأسيس أو النظام األساسي. وفي املقابل، 
تؤكد الغرفة على جواز النص على أنه في حالة إضافة األنشطة 
املكملة أو املتممة ألنشطة الشركة يُشترط عمل عقد ملحق بعقد 
التأســــــيس يُوثق بإدارة السجل التجاري ومبوافقة جميع الشركاء 
أو اجلمعية العامة – بحســــــب الكيان القانوني للشــــــركة - ووفق 
ما يتطلبه قانون الشــــــركات رقم 25 لسنــة 2012 املعدل في هذا 
الشأن من اشتراطات، وال بأس في أن حتال مثل هذه اإلضافات 

إلى الالئحة التنفيذية إذا ارتأى املشرع ذلك .

ثالثًا: من حيث ما تقترح الغرفة إضافته:

1- تــــــرى الغرفــــــة أن يحدد املقتــــــرح مدة صالحية أو ســــــريان القيد 
في الســــــجل التجاري على أن تكون قابلــــــة للتجديد ملدة أو ملدد 
أخــــــرى مماثلة، على أن يكــــــون طلب التجديد خــــــالل  30 يوماً 
من تاريخ انتهاء مدة القيد الســــــابقة، وذلك وفقاً للضوابط التي 
حتددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون. فإذا مرت على انقضاء 
مــــــدة القيد فترة 90 يومــــــاً يُقترح أن يتــــــم التنبيه على  صاحب 
القيد مبوجب إخطار بعلم وصول يتم تنظيم شــــــروطه وإجراءاته 

بالالئحــــــة التنفيذيــــــه لهذا املقترح. وفي جميــــــع احلاالت ال يُعاد 
قيده إال بعد استيفاء الرسم املقرر عن كامل املدة أي اعتباراً من 
انتهاء القيد السابق. وهذا ما أخذت به بعض األنظمة القانونية 

لدول اجلوار.

2- ترى الغرفة أن ما جاء في البند )6( من املادة الســــــابعة من هذا 
االقتراح مخالف لقانون الشــــــركات إذ أن الشــــــريك ال يفصل بل 

يتنازل عن حصته.

3- ترى الغرفة حذف عجز املادة )8( ألن التصديق على التواقيع ليس 
من اختصاص موظفي إدارة الســــــجل التجاري، والن ممارستهم 
لهذا االختصاص تتعارض مع قوانني أخرى منظمة لعمل اجلهات 

املختصة بعمليات التوثيق.

4- تقتــــــرح الغرفة إضافــــــة حاالت إلغاء الترخيــــــص التجاري ضمن 
حاالت شــــــطب القيد املنصوص عليها باملادة )9( من املقترح مع 

إعادة صياغة البندين األول والثالث من نفس املادة.

5- تقتــــــرح الغرفة النص علــــــى أن تقوم احملكمة التــــــي تصدر عنها 
األحكام املتعلقة بكيان الشــــــركة بإخطار السجل التجاري بنسخه 
من هذه األحكام وال سيما األحكام املتعلقة بعزل املديرين وتنازل 
الشــــــركاء وإشــــــهار اإلفالس أو الغائه، وأحكام حل الشركات أو 

بطالنها وتعيني املصفيني أو عزلهم...

6- وأخي������رًا. تقترح الغرفة وضع املعاجلة القانونية حلاالت التأشير 
التلقائي الذي يتعني على الســــــجل التجاري القيام به سواء أكان 
متعلقــــــاً بالتاجر أو بالشــــــركة ، كما تقترح في هــــــذا املقام وضع 

املعاجلة القانونية الالزمة ببيع احملالت التجارية ورهنها <

مالحظـــات الغرفـــة حــول مشــروع قانـــون تنظيـــم الوگــاالت التجــــارية

ف���ي الثالث م���ن ديس���مبر 2014 تلقت الغرفة دع���وة من مجلس 
األمة املوقر حلضور اجتماع جلنة الشؤون املالية واالقتصادية املزمع 
عق���ده في الس���ابع من الش���هر املذكور، وذلك ملناقش���ة مش���روع قانون 

بشأن تنظيم الوكاالت التجارية.

ومتهي���دًا لهذا االجتماع أعدت الغرفة ورقة ضّمنتها مالحظاتها 
حول مشروع القانون طرحتها أمام جلنة الشؤون املالية واالقتصادية 

ملجلس األمة املوقر وُرفعت إليها في اجتماعها يوم 2014/12/7.

وفيما يلي نص هذه املذكرة:

)املادة األولى(

»في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالوكالة التجارية كل اتفاق 

يعهــــــد مبقتضاه من له احلق القانوني إلى تاجر أو أكثر أو شــــــركة أو 
أكثــــــر في الدولــــــة ببيع أو ترويج أو توزيع ســــــلع أو منتجات أو تقدمي 
خدمات بصفته وكيال أو موزعاً أو صاحب امتياز أو صاحب ترخيص 

للمنتج أو املورد األصلي نظير ربح أو عمولة«.

حول هذه املادة، لدينا االستيضاحات التالية:

أ  - مــــــا املقصود بتعبيــــــر »تاجر أو أكثر«، وتعبير » شــــــركة أو أكثر« 
فــــــإذا كان املقصود به تعزيز  وتأكيد ما جاء في املادة الرابعة من 
حيث جواز أن يكون لكل ســــــلعة أو منتج أو خدمة أكثر من وكيل 
أو موزع، يكون النص مبرراً. ولكن ما يثير االستيضاح هنا هو أن 
هــــــذه املادة جاءت بالنص ذاته في مشــــــروع احلكومة رغم أنه لم 
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يأخذ بجواز تعدد الوكالء أو املوزعني للسلعة الواحدة.

ب - مــــــا املقصود بالتعابير التالية: صاحب امتياز، صاحب ترخيص 
للمنتج، واملورد األصلي؟

) املادة الثالثة (

تتعلــــــق هذه املادة بالبيانات التــــــي يجب أن يتضمنها عقد الوكالة 
التجاريــــــة، وهنــــــا نقترح أن يكــــــون من ضمن هذه البيانــــــات ما يفيد  
»التــــــزام املوكل بأن يزود الوكيــــــل بالضمانات والكفاالت وقطع الغيار 
التي يلتزم الوكيل ) مبوجب املادة اخلامســــــة من املشروع ( بتقدميها 
إلى الســــــلع واملنتجات املســــــتوردة من طرف ثالث. ألن التزام الوكيل 

بذلك البد أن يقابله التزام من املوكل جتاه الوكيل.

)املادة الرابعة (

في رأينا، أن النص الوارد في مشــــــروع احلكومة أكثر انســــــجاماً 
مع طبيعة السوق الكويتية، فهو مينع حصر استيراد أي سلعة بوكيلها 
فيفتح باب املنافســــــة مشرعاً. ولكنه - في الوقت ذاته – ال يجيز أن 
يكون للســــــلعة أو اخلدمة الواحدة أكثر من وكيل، ألن ســــــوق الكويت 
صغيرة مساحة وســــــكاناً، ولي���س في الدولة مساحات شاسعة ومدن 
متباعــــــدة - تبرر وجود أكثر من وكيــــــل. وعلى عكس ما يبدو  للوهلة 
األولى، سيؤدي وجود أكثر من وكيل إلى ارتفاع تكلفة التوزيع، وبالتالي، 
ارتفاع السعر على املستهلك، نظرا ألن أيا من » الوكالء املتعددين« لن 
يســــــتطيع حتقيق االستغالل األمثل لتكاليفه الثابته وتكاليف التوزيع. 
وفي الوقت ذاته، ال خوف إطالقاً هنا من عدم إطالق قوى املنافسة، 
ألن االستيراد ال ينحصر بالوكيل أصال، كما أن املنافسة ستبقى قوية 

وقائمة مع السلع واملنتجات املماثلة والبديله.

) املادة اخلامسة (

نذّكر هنا مبالحظتنا حول املادة الثالثة بشأن تضمني عقد الوكالة 
بياناً يلزم املوكل بتزويد الوكيل مبا يساعده على تنفيذ االلتزام الذي 
تنص عليه املادة اخلامسة هذه. ومن جهة أخرى، نعتقد أن نص هذه 
املادة قد جاء في مقتــــــرح احلكومة أكثر إحكاماً ووضوحاً من النص 

الذي انتهى إليه »فريق العمل«.

) املادة السادسة (

يبدو أن هذه املادة أضافها  » فريق العمل« إذ ال يوجد ما مياثلها 
في مقتــــــرح احلكومة. وتنص املادة على جــــــواز أن يطلب »الوكيل او 
املــــــوزع املعاونة في تنفيذ عقد الوكالــــــة ومتكينه من فتح فروع أخرى 
للنشاط موضوع الوكالة حتت إشرافه وعلى مسؤوليته ومبا ال يخالف 

أحكام هذا القانون«.

ويبــــــدو لنا أن هذه املادة من قبيــــــل لزوم ما ال يلزم، ألنه ال يوجد 

أصــــــاًل ما مينــــــع الوكيل من االســــــتعانة بآخرين للقيام مبســــــؤوليات 
وكالتــــــه، وال يوجد ما يحول دون فتح فروع أخرى للنشــــــاط موضوع 

الوكالة حتت اشراف الوكيل وعلى مسؤوليته.

) املادة الثامنة (

توجــــــب هذه املادة علــــــى الوكيل قيد وكالته في ســــــجل الوكاالت 
التجارية خالل ثالثة أشهر من تاريخ حصوله على الوكالة.

وفي رأينا، أن ما يقتضيه تسجيل الوكالة من ترجمات وتصديقات، 
وما نصت عليه املادة )18( في هذا املشروع من عقوبات مشددة ملن 

يدعي وكالة قبل قيدها، يبرر زيادة فترة األشهر الثالثة .

) املادة احلادية عشر (

هذه املادة توجب على الوكيل أو املوزع » أن يقدم للوزارة كل سنتني 
من تاريخ إصدار هذا القانون ما يثبت تفعيل ومزاولة نشاط الوكالة« 
وذلك حتت طائلة شطب الوكالة في حال عدم االلتزام بذلك. وتركت 
املادة لالئحة التنفيذية حتديد الشروط واألوراق واملستندات الالزمة 

إلثبات ذلك. وهنا نتساءل:

- أليس من األفضل احتساب املدة من تاريخ قيد الوكالة؟

- ماذا إذا كانت الوكالة تتعلق مبنتج أو بخدمة يحتاج تســــــويقها 
أكثر من ســــــنتني مثل نوع جديد من الطائرات، أو تكنولوجيا جديدة 

لبناء املنازل...؟

- مــــــا هي وســــــائل إثبات تفعيــــــل ومزاولة نشــــــاط الوكالة؟ وهل 
ستتضمن شــــــهادة من املوكل ميكنه أن يســــــتخدمها أداة ضغط على 

الوكيل؟

ويبقى التســــــاؤل األهم: ملاذا يجب تقدمي هــــــذا اإلثبات أصال ؟ 
إن املســــــتهلك لن يضار من » عدم التفعيل« إن حصل، ألن االستيراد 
ال ينحص���ر بالوكيل. وعدم التفعيل يلحق ضــــــرراً بالغاً باملوكل يبرر 
له فســــــخ العقد، فــــــإذا لم يحرك املوكل ســــــاكناً جتاه عــــــدم مزاولة 
نشــــــاط الوكاله، هل تكون وزارة التجارة والصناعة أحرص منه على 

مصلحته؟

) املادة الثانية عشر (

هذه املادة تسمح »بإعادة قيد الوكالة في سجل الوكاالت التجارية 
بإســــــم الوكيل اجلديد« وتتــــــرك لالئحة التنفيذيــــــة تبيان اإلجراءات 

والشروط التي تتم إعادة القيد وفقها.

إن نص هذه املادة ميثل قفزة طويلة جداً فوق كل ما يتعلق بإلغاء 
أو إنهــــــاء أو فســــــخ عقد الوكالــــــة ، حيث تركت هــــــذا املوضوع برّمته 
لالئحة التنفيذية. ومع اإلقرار بأن هذا االجتاه ميكن أن يوفر مرونة 



التقرير السنوي 2014

41

مفيدة في بعض احلاالت، فإننا نعتقد أن التوجه األساســــــي للقانون 
يجب أن يكون واضحاً في متنه، ويترك لالئحة التنفيذية الدخول في 
التفاصيل ضمن إطار هذا التوجه. خاصة وأن الشواهد الكثيرة على 
تعســــــف املوكل باســــــتخدام حقه بإلغاء العقد أو عدم جتديده، كانت 
السبب األساسي للسعي – الذي بدأ منذ منتصف السبعينات - نحو 
إصدار قانون جديد للــــــوكاالت التجارية. ومن هنا نقترح العودة إلى 
النص الوارد في مشــــــروع احلكومة، ســــــواء في صيغته األولى أو في 

صيغته بعد تعديله .

) املادة الثالثة عشر (

- بالنسبة للفقرة 1 من املادة ) توفير السلع واملنتجات ( نتساءل عن  
معنى »أسعار معقوله«.

- بالنســــــبة للفقرة 2 ) توفير ورش الصيانة والتصليح ( نتساءل عن 
معنى » تكاليف مناسبة«.

- وحــــــول الفقرتــــــني 1 و2 مجتمعتني، نذّكــــــر مبالحظتنا حول املادة 
الثالثة من مشــــــروع القانون، والتــــــي تطلب النص في عقد الوكالة 
على التزام املــــــوكل بتزويد الوكيل بالضمانــــــات والكفاالت وقطع 

الغيار املقدمة إلى السلع واملنتجات املستوردة من طرف ثالث.

- أما الفقرة 3 من هذه املادة، فتفرض على الوكيل أو املوزع »االحتفاظ 
باملســــــتندات املوضحة ألسعار السلع من مصادرها باإلضافة إلى 

مستندات تأمينها وشحنها ونقلها ورسومها اجلمركية.

ال شك أن االحتفاظ بهذه املستندات يندرج ضمن مبادئ اإلدارة 
الســــــليمة بشكل عام، واألخذ به من مصلحة أصحاب األعمال وكالء 
كانوا أو غير وكالء. كما أن االحتفاط بهذه املستندات ضرورة واجبة 
الحتســــــاب ضريبة الدخل، ويجب أن ينص على مثل هذا االلتزام في 
قانــــــون تلك الضريبة. أمــــــا أن ينص عليه في هــــــذا القانون فإننا ال 
نــــــرى ما يبرره، ولكننا نلحظ فيه توطئة لتدخل ضار وغير مطلــــوب. 
ــــــة وأن أكثر من 90 % ممن يخضعون لهــــــذا القانون يعملون  خاصـــ

موزعني ال وكالء .

) املادة الرابعة عشر (

جتيــــــز هذه املــــــادة للوكيل أو املوزع أن يعني مديــــــراً إلدارة وكالته 
يكون  - إلى جانب الوكيل أو املوزع – » مســــــؤوالً عن كل تصرف يقع 

باملخالفة ألحكام هذا القانون«.

وهنا نتســــــاءل مرة أخــــــرى عن مدى احلاجة لهــــــذا النص. وهل 
هنــــــاك ما مينع الوكيــــــل أو املوزع من تعيني مديــــــر لوكالته في غياب 

هذا النص ؟.

ومــــــن جهة أخرى، نعتقد أن مدير الوكالة التجارية مثل أي مدير 

آخر يعتبر مسؤوالً عن كل تصرف يقع منه باملخالفة ألحكام القانون. 
وال تنســــــحب مســــــؤوليته إلى مخالفات وقعت مــــــن الوكيل أو املوزع. 

وهذا ما حلظه مشروع احلكومة قبل التعديل وبعده.

) املادة الثامنة عشر (

تعاقب هذه املادة من يخالف البند 4 من املادة الثانية )أن يرتبط 
الوكيل بعقد وكالة مع املوكل مباشرة ( باحلبس مدة ال تزيد عن سنة 
وبغرامــــــة تتراوح بــــــني  5000  و10000 د.ك أو بإحدى العقوبتني . 
وتنــــــزل هذه املــــــادة العقوبة ذاتها على كل من يدعى بأية وســــــيلة أنه 
وكيل لشــــــركة أو منتجات أو مواد أو خدمات دون أن يكون مقيداً في 

الوكاالت التجارية .

وفــــــي اعتقادنــــــا أن عدم القيد يترتب عليه عــــــدم االعتداد بعقد 
الوكالة، وعدم النظر به أمام القضاء، ولكن ال يترتب عليه بالضرورة 
جرميــــــة التزوير. وصحيحــــــاً بني الطرفــــــني ويعبر عــــــن إرادتيهما. 
وبالتالي، فإن هذا احلكم الشــــــديد ) احلبس والغرامة ( ميكن األخذ 
به عندما ال يكون هناك عقد وكالة أصاًل ، أما إذا وجد العقد ولكنه 
لم يقيــــــد فإن املخالفة هنــــــا تصبح ذات طبيعة أخــــــرى متاماً، وأقل 

خطورة بكثير.

ومــــــن جهة أخرى، ماذا إذا وقع الوكيــــــل عقد الوكالة مع من كان 
يعتقد صادقا أن » له احلق القانوني في متثيل املوكل؟«.

لهذا كله، نرى أن  نص الفقرة األولى من املادة )17( من مشروع 
احلكومة املعدل أقرب إلى العدالة. ونأمل جتنب عقوبة احلبس متاماً 

بالنسبة ملثل هذه املخالفات.

) املادة احلادية والعشرون (

تتعلــــــق هــــــذه املادة مبوظفــــــي وزارة التجــــــارة والصناعــــــة الذين 
يتمتعون بصفة الضبطية القضائية ملراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون 
والقــــــرارات الصــــــادرة تنفيذاً لــــــه. فمن حق هــــــؤالء دخول احملالت 
واملنشآت وتفتيشــــــها واالطالع على مســــــتنداتها وسجالتها وحترير 

محاضر ضبط املخالفات ....«.

ونحــن -  بالتاكيـــــد - ال نعتــرض علـــى هذا احلـــق، و لكننــا -  في 
الوقــــــت ذاته -  نرى من املهم أن نذّكر بأن الوكاالت التجارية تختلف 
في الغالب عن احملالت العادية. فعقد الوكالة ليس بني بائع ومشــــــتٍر 
بل هو بني تاجرين. وسجالت ودفاتر وحسابات الوكالة التجارية قد 
ال تكون في صاالت العرض والبيع بل في االدارة الرئيسية للوكيل أو 
املوزع. وبالتالي، فإن ممارسة حق الضابطية القضائية يجب أن تكون 
له ضوابط تتناســــــب مع واقع الوكالــــــة التجارية فضاًل عن الضوابط 

املقررة أصاًل«.
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واســــــتكماالً لهذا املوضوع، بعث الســــــيد رئيس الغرفة إلى جلنة 
الشؤون االقتصادية واملالية في مجلس األمة املوقر، في السابع عشر 

من ديسمبر كتاباً جاء فيه:

»أشــــــير الى لقاء جلنتكم املوقرة وممثلــــــي غرفة جتارة وصناعة 
الكويت يوم األحد السابع من ديسمبر اجلاري في شأن مشروع قانون 
تنظي���م الوكاالت التجارية، فاعرب لكم ولزمالئكم األفاضل، باســــــم 
ممثلي الغرفة في ذاك اللقاء وبإســــــمي شــــــخصياً، عن جزيل الشكر 
والتقديــــــر ملا وجــــــده ممثلوا الغرفة لديكم من تفهــــــم للموضوع، ومن 
موضوعيــــــة في الطرح ومن رقي في احلوار، مما كان له األثر الطيب 
في نفوسنا جميعاً، ونرجو أن يكون له أثر أطيب على عدالة القانون 

املأمول وتوازنه.

وفي هذا الصــــــدد، تأمل الغرفة أن تتفضلــــــو وزمالئكم في اللجنة 
ببحث موضوع بالغ األهمية لم يتطرق له اللقاء املشار إليه، وتثيره املادة 

الثانية من مشروع القانون، التي تنص على ما يلــــــي:

»مع مراعاة الشروط التي يتطلبها القانون رقم 68 لسنة 1980 
املشــــــار إليه في شأن الوكاالت التجارية يشترط في من يزاول أعمال 

الوكاالت التجارية ما يلــــي:

1- أن يكون شــــــخصاً أو مجموعة أشــــــخاص طبيعيــــــني من حاملي 
اجلنســــــية الكويتية أو مــــــن مواطني دول مجلــــــس التعاون لدول 
اخلليج العربية، أو شخصاً اعتبارياً على أن ال تقل حصة الشريك 

الكويتي أو اخلليجي في رأس املال عن 51 %.

2- أن يكون مقيداً في السجل التجاري.

3- أن يكون مرخصاً له مبزاولة النشاط الذي تشمله الوكالة.

4- أن يكــــــون الوكيل الرســــــمي احمللي مرتبطاً باملــــــوكل بعقد وكالة 
مباشرة أو مرتبطاً مبن له احلق القانوني في متثيله«.

ويتضــــــح من هذا النص أن املشــــــّرع الكويتي يتعامل مع مواطني 
دول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية من حيث احلق في مزاولة 
أعمــــــال الوكاالت التجارية تعامله مع املواطنني الكويتيني متاماً. فهو 
يعطي »الشخص أو مجموعة األشــــــخاص الطبيعيني« أو »الشخص 
االعتباري« من مواطني دول املجلس احلق في مزاولة أعمال الوكاالت 
التجاريــــــة حتى لو لم يكن من بينهم أي مواطن كويتي. والغرفة تؤيد 
هذا االجتاه وتســــــانده متاماً. ولكنها فــــــي الوقت ذاته، تدعو الى أن 

يرتبط بشرط املعاملة احلقيقية باملثل.

وموقــــــف الغرفة هــــــذا ال تفرضه املصلحة الوطنية فحســــــب، بل 
تفرضــــــه – قبل ذلك – معايير املنافســــــة العادلــــــه. فليس من العدل 
أن يكــــــون ألي مواطن خليجي ميزة تنافســــــية علــــــى اخوانه مواطني 
الدول األخرى في املجلس، وال بد ان يتمتع مواطنو كافة دول مجلس 
التعــــــاون اخلليجي بذات احلقوق املترتبة على »املواطنية االقتصادية 
اخلليّجية« إن صح التعبير. وعندما نقول »املعاملة احلقيقية باملثل«، 
فإننــــــا نقصــــــد أن يكون النــــــص القانوني معبراً متاماً عن املمارســــــة 
الفعليــــــة، فال يبقــــــى النص القانوني معطاًل بفعــــــل إجراءات وتدابير 

ادارية.

والغرفة إذ تأمل من جلنتكم املوقره إيالء هذا املوضوع ما يستحق 
من دراسة واهتمام، تعرب عن ترحيبها بأي استيضاح أو شرح كتابي 

أو شفهي ملقترحها هذا« <

»نحــــو تعزيــــــز التيســــير التجـــــاري فـــــي الگــــويت«
گــتـــــــاب أصـــــدرتـــه الغرفــــــة

تقوم االس���تراتيجية التنموية لدولة الكوي���ت على تطوير البالد 
إلى مركز مالي إقليمي ودولي. غير ان هذه الرؤية ال ميكن أن تتحقق 
ما لم تصبح الكويت مركزًا جتاريًا إقليميًا ودوليًا. فكل املراكز املالية 
الهامة في العالم نشأت في املدن التي رسخت – باألساس - مواقعها 

كعواصم للتجارة الدولية.

وم���ن جه���ة أخرى، ثمة توافق أن ثمــــــة توافقاً في الكويت على أن 
ارتفاع أسعار املنتجات والسلع فيها إمنا يعزى بالدرجة األولى واألهم 
إلى ارتفاع اســــــعار املســــــتوردات. غير أن ما بقي حتى اآلن في باب 
االحتمال والتخمني هو مدى تأثيــــــر كفاءة »النظام التجاري« بالبالد 

على حجم وتكاليف التدفقات التجارية للدولة، وبالتالي، على مستوى 
أسعار املنتجات والسلع.

  لهــــــذه األهمية األساســــــية ثنائية األبعاد، قامــــــت غرفة جتارة 
وصناعة الكويت عــــــام 2013 بتكليف جهة بحثية محلية ومســــــتقلة 
)MARMORE – Mena Intelligence( بدراسة مدى تأثير أداء 
"النظــــــام التجاري" فــــــي الكويت على ظاهرة تضخم األســــــعار. وقد 
انتهت هذه الدراســــــة في ديســــــمبر 2013 إلى القول أن "تدني كفاءة 
تيســــــير التجارة في الكويت يضيف عنصراً تضخمياً بنســــــبة تتراوح 
بــــــني 30 % و 35 % من معدل التضخم الســــــائد. مبعنى أن معدل 
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التضخــــــم الفعلي في دولة الكويت والذي بلغ 3.2 % عام 2012 كان 
من املمكن أن ينخفض إلى 2.07 % أو بنســــــبة 35.3 % لو حتسنت 

سلسلة اإلمداد والتموين )مؤشر التيسير التجاري( في البالد.

> لم تشــــــأ الغرفـــة أن تنشر الدراســــــة املذكورة ونتيجتها قبل أن 
تصبح الصورة أكثر وضوحاً وأشمل بعداً. فاتفقت مع وحدة املعلومات 
 The Economist Intelligence Unit في مجلــــــة اإليكونومســــــت
على رعاية دراســــــة موســــــعة ال تقيس أثر كفاءة »التيســــــير التجاري« 
على تكلفة وأســــــعار التدفقات الســــــلعية فحســــــب، بل تبني أيضاً أثر 
مستوى هذه الكفاءة على حجم التدفقات التجارية، وعلى التنافسية 
التجارية لدولــــــة الكويت إقليمياً وعاملياً. وأجنــــــزت وحدة املعلومات 
)اإليكونومست( مهمتها في نوفمبر 2014، حتت عنوان: "نحو تعزيز 
التيســــــير التجاري في الكويــــــت". وهذه الدراســــــة، بكاملها وبنصها 
احلرفي، ومبنهجيتهــــــا ومناذجها الرياضيــــــة، وبنتائجها ومقارناتها، 
متثل جهــــــداً خالصاً لوحدة املعلومات هذه، لــــــم تتدخل غرفة جتارة 
وصناعــــــة الكويت فيه إال باقتراح الفكرة، وتقــــــدمي الرعاية، ومن ثم 

نشر الدراسة.

يعتبر »التســــــهيل أو التيسير التجاري« أحد خمسة عوامل حتدد 
تكاليــــــف التجارة ألية دولة. ورغم أهمية هذا املصطلح، فإنه لم يجد 
حتــــــى اآلن التعريــــــف الذي يحظــــــى بإجماع اآلراء. وفــــــي إطار هذه 
الدراسة، مت تعريف »التيسير التجاري« بأنه سلسلة التدابير الرامية 
الى زيادة التدفقات التجارية للدولة وخفض تكاليف التجارة بها، من 

خالل حتسني األداء في أربـعـــة محـــاور رئيسية هـــي؛ 

1 - البنية التحتية واخلدمات اللوجستية؛ الطرق، املوانىء، املطارات،  
سلسلة االمداد، السكك احلديدية، اخلدمات اللوجستية.

2 - البيئ������ة اجلمركي�����ة؛ االجراءات، التفتيش والفحص، اجلهات الرسمية، 
زمن التخليص، الوثائق، األحكام التنظيمية، العوائق، الرشــوة.

3 - البيئ������ة التنظيمي�����ة؛ العبء االداري والتنظيمي، فض املنازعات، 
وضوح التشريعات، سالسة التشريعات التجارية.

4 - اس���تخ�دام التكنولوج�ي���ا؛ توفر التكنولوجيا، استخدام الشركات 
للتكنولوجيا، اســــــتخدام احلكومة للتكنولوجيا، التجارة الســــــلعية 

اليكترونياً.

> وألغراض هذه الدراســــــــــة أيضاً، مت اســــــتحداث مؤشر جديد 
صمــــــم   ،)Trade Facilitation Index( التج���������اري  للتيس���ي�����ر 
خصيصــــــاً لقياس أداء الكويت في مجال التيســــــير التجاري باملقارنة 
مع 83 دولة أخرى من مختلف أنحاء العالم، وفق 24 مؤشــــــر رئيسي 

و31 مؤشر فرعي.

وميكن – بإيجاز شديد – تلخيص نتائج هذه املقارنة كما يلـــي: 

1 - من حيث األداء العام لدولة الكويت في مجال التيسير التجاري: 
جاءت الكويت في املركز 60 )من أصل 84( متخلفة في ذلك عن 
األداء العاملي ســــــنغافوره )1(، وأداء االقتصادات الناشئة ماليزيا 
)23( ، وأداء كافة دول مجلس التعاون التي تراوحت مواقعها بني 

9 )اإلمارات( و 40 )السعودية( . 

2 - من حيث البنية التحتية واخلدمات اللوجستية : احتلت الكويت 
املرتبــــــة 38 ، بعد ســــــنغافوره )1( ، وماليزيــــــا )36( ، وكافة دول 

مجلس التعاون عــدا عمان )االمارات 20 ، عمان 40( .

3 - من حيث البيئة اجلمركية : الكويت 57، ســــــنغافوره 1، ماليزيا 
19، ودول مجلس التعاون بيـــــن 11 لالمارات و 53 للسعودية. 

4 - من حيث البيئة التنظيمية: الكويت 60، ســــــنغافوره 1، ماليزيا 
18، دول مجلس التعاون بني 8 لعمان و49 للسعودية.

5 - م���ن حي���ث اس���تخدام التكنولوجي���ا: الكويت 74، ســــــنغافوره 3، 
ماليزيا 14، دول مجلس التعاون بني األولى في العالم )اإلمارات(، 

واملرتبة 42 لعمان.

وإذا أعدنا صياغة هذه املقارنة بأسلوب رقمي نصل إلى اجلــدول 
التالي )0 = األسوأ و 100= األمثل(

الكويتمتوسط مجلس التعاونماليزياسنغافوره

87.172.768.056.2األداء العام

88.663.165.660.9البنية التحتية واللوجستية

91.579.369.462.0البيئة اجلمركية

81.166.362.846.7البيئة التنظيمية

87.482.174.355.0استخدام التكنولوجيا
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وقد تضمنت الدراسة توصيفاً دقيقاً لكل من هذه احملاور األربعة 
وأوضاعهــــــا احلالية في الكويت، كما تضمنــــــت مقترحات وتوصيات 

محددة في نطاق كل محور لتحسني أدائه.

ولعل النتيجة األهم التي انتهت إليها دراســــــة وحدة املعلومات في 
مجلة اإليكونومست هي التالية:

إن حتسن أداء مكونات مؤشر التيسير التجاري في دولة الكويت 
مــــــن مســــــتواه احلالي إلى مســــــتوى متوســــــط األداء املماثل في دول 
مجلــــــس التعاون اخلليجي ســــــيؤدي إلى زيادة التدفــــــق التجاري إلى 
دولة الكويت بنســــــبة 40 %، وإلى انخفاض تكاليــــف املســــــــــتوردات 

الكويتية بنسبة 15 %.

وإذا وصل هذا التحسن إلى مستوى أداء مكونات مؤشر التيسير 
التجاري في ماليزيا، سيزيد التدفق التجاري إلى دولة الكويت بنسبة 

45 %، وستنخفض تكاليف هذا التدفق بنسبة 19 %.

أما إذا ارتفع أداء مكونات مؤشــــــر التيســــــير التجــــــاري في دولة 
الكويت إلى مســــــتوى مثيله في ســــــنغافوره، فإن التدفق التجاري إلى 
الكويت ســــــيزيد بنســــــبة 112 %، وســــــتنخفض تكاليف هذا التدفق 

بنسبة 30 %.

وأخي�����������رًا ؛ 

ال ته����دف الغرف����ة م����ن إصدار هذه الدراس����ة ال����ى مجرد التأكيد 

علــــــى الترابط الوثيق بني أســــــعار الســــــلع واملنتجات وكفــــــاءة أداء 
املوانىء والطرق وكافة املكونات األخرى ملؤشــــــر التيسير التجاري، 
رغم أهمية ذلــــــك في حتليل ظاهرة »التضخــــــم النقدي« أو ارتفاع 

األسعار ومعاجلتها.

وال ته���دف الغرف���ة م���ن إصدار ه���ذه الدراس���ة ال���ى مجرد قياس 

تنافسية »التجارة الكويتية« باملقارنة مع املستويات املتقدمة والنامية 
واحمللية، رغم ما حتفزه مثل هذه املقارنة من غيرة بناءة.

م����ا تهدف إليه الغرف���ة ه���������و التذكير بالدور املركزي الذي يلعبه 

»احملور التجاري« في مستقبل االقتصاد الكويتي. وال نقصد هنا أبداً 
أن »القطاع التجاري« هو القطاع الرائد أو البديل االســــــتراتيجي، بل 
نقصد أن تطوير كفــــــاءة »احملور التجاري« – بكل مكوناته املبينة في 
الدراسة – هو شرط اساسي اليجاد قاعدة صناعية ناجحه، ولتحويل 
الســــــوق املالي الكويتي الى مركز مالي اقليمي وعاملي، ولتوفير فرص 

عمل كرمية وكافية، بل ولتعزيز األمن الوطني أيضاً. 

ولنا في االقتصادات املتقدمة واالقتصادات الناشئة أسوة حسنة <

ف���ي أوائل  يناي���ر 2014 قام رئيس الغرفة، يرافقه مستش���ارها 
وأمن مركز عبدالعزيز حمد الصقر للتدريب، بزيارة ملركز البحوث 
والدراس���ات الكويتية، حيث قاموا برفقة السيد مدير املركز بجولة 
لالط���الع عل���ى هذا الصرح الوطني والعلمي الس���امق. وخالل هذه 
الزي���ارة ول���دت فك���رة طباعة كت���اب »أبناء الس���ندباد املص���ور« الذي 

تبرعت غرفة جتارة وصناعة الكويت بتكلفة طباعته.

وبالفعــــــل نُفذت الفكــــــرة حيث متت في أواســــــط يونيو 2014 
طباعة ألفي نسخة من الكتاب، تسلمت الغرفة جزًء منها إلهدائها 

لضيوفها، ولبعض اجلهات املعنية.

الكتــــــاب، وهو باللغــــــة االجنليزية، ملؤلفــــــه »آالن فاليارس« وهو 
بّحار ورحالة مستشرق استرالي من أصل اجنليزي، لعبت الصدفة 
دوراً في زيارته الكويت حيث نزل ضيفاً على إحدى أسرها، وركب، 
في أواسط ستينات القرن املنصرم، سفينة كويتية وسجل مذكراته 

ويومياتــــــه في كتاب يكاد يكون مــــــن األهمية أن يكون الوحيد الذي 
ســــــجل ما يدور على ظهر الســــــفينة منذ أن ركب الكويتيون السفن 

الشراعية إلى الهند واليمن وشرق أفريقيا.

خرجــــــت هذه املذكرات في كتاب طبع في العاصمة البريطانية 
لندن حتت عنوان »أبناء السندباد« وكان إهداؤه »إلى أصدقائي دار 
احلمد بالكويت«. بعد ذلك مت تعريبه وُطبع مبطبعة حكومة الكويت 
سنة 1989، ثم التقطته دار الكتاب العربي في لبنان وقامت بتعريبه 
بأســــــلوب مقارب، وكال الترجمتني – الكويتية واللبنانية - حذفت 

بعضاً من الكتاب األصلي.

أما الكتاب الذي تبرعت الغرفة بتكلفة طباعته، وكما يبدو من 
عنوانه، مت التركيز فيه علــــــى الصور الفريدة إلى جانب النصوص 

املختصرة. وهو يقع في )223( صفحة من القطع الكبير <

گــتــــاب »أبنــــاء السندبـــاد املصـــــور«
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أنشـــــــطة جلـــــــــان الغرفـــــــــــة

 تناول���ت اللج���ان املنبثق���ة ع���ن مجل���س إدارة الغرف���ة خالل عام 
2014 العدي���د م���ن األم���ور والقضايا التي تهم األس���رة االقتصادية 
واالقتص���اد الوطن���ي عمومًا. وفيما يل���ي عناوين أبرز م���ا بحثته كٌل 

من هذه اللجان:

جلنة الصناعة والعمل:

عقدت جلنة الصناعة والعمل خالل عام 2014 سبعة اجتماعات. 
ومن أبرز ما تناولته خاللها:

- عــــــدم املســــــاواة في االلتزامــــــات واحلقوق بــــــني اخلاضعني للباب 
اخلامس من قانون التأمينات االجتماعية مع الفئات األخرى.

- اســــــتعراض آخر التطورات بشــــــأن الرســــــوم البيئيــــــة على املواد 
الكيماوية املستوردة.

- اســــــتعراض عدد من أحكام قانون العمل في القطاع األهلي والتي 
أدت، منذ صدورها، إلى ارتفاع تكلفة العمل واإلنتاج واخلدمات، 

ووافقت اللجنة على مذكرة الغرفة بالتعديالت املطلوبة عليه.

- ضرورة تأهيل عدٍد أكبر من الشــــــركات املتخصصة للقيام بأعمال 
الفحص واملطابقة مبا يحقق املنافســــــة العادلة مع حتديد ســــــعر 

الفحص مسبقاً.

- لقاء مع الســــــيد مدير عام الهيئــــــة العامة للقوى العاملة وعدد من 
مسؤوليها لبحث املشاكل التي يواجهها أصحاب العمل في القطاع 

اخلاص لدى مكاتب وإدارات العمل.

- اســــــتعراض الشــــــكاوى التي تلقتها الغرفة من عدد من الشركات 
بسبب صعوبات احلصول على مادة الكيروسني.

- لقاء مع الهيئة العامة للصناعة لبحث عدد من األمور منها: توفير 
القسائم واملناطق الصناعية، عدم وجود قاعدة معلومات صناعية 

متكاملة، وضرورة االنتهاء من مشروع الشباك الواحد.

جلنة املالية واالستثمار:

عقــــــدت جلنــــــة املالية واالســــــتثمار خــــــالل العــــــام 2014 ثالثة 
اجتماعات من أبرز ما مت خاللها:

- عرض نتائج لقاء الغرفــــــة مع خبراء البنك الدولي املكلف بإعداد 
قانون اإلعسار.

- لقاء وفد البنك الدولي ملناقشــــــة برنامج املســــــاعدة التقنية جلهاز 
حماية املنافسة.

- مناقشــــــة التقرير الفني ملشــــــروع بنــــــاء قاعدة بيانــــــات ومنظومة 
املؤشــــــرات االقتصادية واإلدارية واملالية للقطاع اخلاص والتنبؤ 

املستقبلي لعام 2030.

جلنة التجارة والنقل:

عقدت اللجنة خالل العام خمسة اجتماعات، بحثت خاللها عدة 
موضوعات من أبرزها:

- تطوير املنافذ اجلمركية.

- إنشاء منطقة حاويات ومركز خدمات متكامل في ميناء الشعيبة.

- إنشاء مستودعات جمركية عامة.

- حتديد القيمة املتدنية لإلرساليات الواردة وإعفاء ما ال يزيد عنها 
من الضرائب والرسوم اجلمركية.

- اعتماد نتائج فحص املختبرات األهلية.

- تطبيق النظام اآللي للتصفية الفورية.

- العمل بنظام القائمة الذهبية على املستوردين واملصدرين.

- مشروع تطوير الطرق احملاذية مليناء الشويخ متهيداً إلغالق جسر 
الغزالي.

- جتديد التراخيص على القسائم الصناعية في منطقة الشويخ.

- انتشار ظاهرة املطاعم املنزلية في الكويت.

- بحث ودراسة أسعار السلع االستهالكية في دولة الكويت.

- االطالع على مذكرة الغرفة بشــــــأن عقد لقاء موســــــع حول قطاع 
اللحوم.

جلنة املشاريع العامة واإلسكان:

عقــــــدت اللجنة خالل العام أربعــــــة اجتماعات من أبرز املواضيع 
التي بحثتها:

- التصميــــــم الداخلي وتأثيث األدوار )10 – 14( من مبنى الغرفة، 
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وتطوير نظام التكييف.

- مبنــــــى امللحق اجلديد واملتطلبات اجلديــــــدة ألخذها في االعتبار 

عند التصميم.

- تأهيل شــــــركات املقاوالت إلنشاء مشــــــروع امللحق اجلديد مببنى 

الغرفة.

جلنة العضوية والعرف التجاري:

 عقــــــدت اللجنة خالل العام اجتماعني درســــــت خاللهما طلبات 
عضويــــــة الغرفة، كما أجابت على كتــــــب هامة تتعلق بتحديد العرف 

التجاري في قضايا هامة.

كما درست اللجنة املهل املمنوحة ألعضاء الغرفة لتعديل الكيان 
القانوني ملنشآتهم <
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لقـــــــاءات وم�ؤمتـــــــرات ونـــــــدوات
الف�ضـــل الثـانـي
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تفعياًل لدورها التشاوري في بناء القرار االقتصادي، ارتأت الغرفة أن تكثف جهودها لدى أصحاب القرار االقتصادي واملؤثرين 
فيه عمومًا، بهدف التعريف بدورها وخدماتها وتوضيح أهدافها ومنطلقاتها، مبا يسهل قراءة آرائها وتفسير مواقفها في ضوء 

قناعات تستند إلى املعلومة الوافية واملفهوم الواضح.

الرسمين للدولة، بحيث تتمكن من طرح  الغرفة للقاء كبار الضيوف  ُتدعى  الكويت،  وبصفتها ممثلة لقطاع األعمال في 
وجهة نظرها بالعالقات التجارية واالقتصادية مع بلدان هؤالء الضيوف، وتوثيق صالتها باحملافل االقتصادية العربية والدولية، 
ويبن هذا الفصل أهم تلك اللقاءات خالل عام 2014، كما يبن املؤمترات والندوات احمللية التي شاركت فيها الغرفة والفعاليات 

واألنشطة األخرى.

لقاءات وم�ؤمتــرات ونــدوات

لقـــــاءات گـــــبـــار املســــؤولني عام  2014

سمو رئيس مجلس الوزراء يلتقي وفد الغرفة

برئاسة ســــــمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر املبارك احلمد 
الصبــــــاح، حفظه اللــــــه، قام وفد كويتي رفيع املســــــتوى، خالل الفترة 

2 – 5 يونيو 2014، بزيارة إلى جمهورية الصني الشعبية.

وبدعوة من ســــــموه متثل القطاع اخلاص فــــــي هذا الوفد بفريق  
نظمته الغرفة برئاســــــة النائب الثاني لرئيســــــها الســــــيد عبدالوهاب 

الوزان ومشاركة كل من:

رئيس جلنة التجارة والنقل بالغرفة خــالد مشـــاري اخلــالد 

رئيس جلنة الصناعة والعمل بالغرفة فهــد يعقــوب اجلـوعــان 

رئيس مجلس اإلدارة  )الشركة الكويتية الصينية( أحمد عبداللطيف احلمد 

رئيس مجلس اإلدارة  )شركة رابطة م. سعيد اسماعيل دشتي 
الكويت واخلليج للنقل(    

الرئيس التنفيذي )شركة يوسف عمر قتيبة الغامن  
أحمد الغامن وأوالده(    

الرئيس التنفيذي – قطاع البنوك  مسعــود جوهـر حيـــات 
)شركة مشاريع الكويت القابضة( »كيبكو«    

م. مدير إدارة العالقات التجارية بالغرفة صـالح خليـل عيـــاده  

معالي وزير النفط ووزير الدولة لشئون مجلس األمة يلتقي 
وفدًا من الغرفة

في احلادي والعشــــــرين من أبريل 2014 جــــــرى لقاء بني معالي 
وزير النفط ووزير الدولة لشــــــئون مجلس األمة الســــــيد الدكتور علي 
صالح العمير ووفد من غرفة جتارة وصناعة الكويت برئاســــــة السيد 

كما شــــــارك في الوفد، وبدعوة مباشرة من مكتب سمو رئيس مجلس 
ــــــوان رئيس مجلــــــس اإلدارة  -   الوزراء، الســــــيد أســــــعــد أحمد البنــ

مجموعة زين.

وخــــــالل الزيارة عقد ســــــموه، في الرابع من يونيــــــو 2014، لقاًء 
خاصــــــاً مع أعضاء وفد الغرفة، حضره كل مــــــن معالي النائب األول 
لرئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية الشــــــيخ صباح اخلالد احلمد 
الصباح، ومعالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة 
الدكتور عبداحملسن مدعج املدعج، ومعالي وزير املالية السيد/ أنس 

خالد الصالح.

وقد أعرب ســــــموه عــــــن خالص شــــــكره وتقديره ملشــــــاركة وفد 
الغرفــــــة والقطاع اخلاص في هذه الزيارة، مؤكداً أهمية االســــــتفادة 
من اخلبرات الصينية، مشــــــيراً إلى أن عالقات الصداقة املتينة بني 
البلدين حتفز على تطوير العالقات التجارية واالســــــتثمارية، كما أكد 
سموه في هذا اللقاء اخلاص حرصه على االطالع على هموم القطاع 
اخلاص واملشــــــاكل واملعوقات التي يعاني منها حتى يتمكن من القيام 

بدوره لدفع عجلة التنمية االقتصادية في البالد.

كما أكد ســــــمو رئيس مجلس الوزراء ترحيب احلكومة، وبصدور 
مفتوحة، باســــــتعراض املشــــــاكل واملعوقات التي يعانــــــي منها القطاع 
اخلاص في الكويت، مبيناً أن املصلحة املشتركة بني القطاع اخلاص 

واحلكومة تصب في النهاية ملصلحة دولة الكويت.

النائب األول لرئيس الغرفة.

دار البحــــــث في هذا اللقاء حــــــول موضوع تضرر املصنعني 
واملســــــتوردين مــــــن ارتفاع الرســــــوم املفروضة من ِقبــــــل الهيئة 
العامة للبيئة على اســــــتيراد املواد الكيماوية، وقد أبدى معالي 
الوزير تفهمه لطرح الغرفة بشــــــأن الشــــــروط املرجعية لتأهيل 
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س���مو ولي العهد يستقبل كبار املش���اركن في ندوة التحكيم 
التي شاركت الغرفة بتنظيمها

حتت رعايــــــة معالي الدكتور عبداحملســــــن املدعــــــج نائب رئيس 
مجلس الــــــوزراء وزير التجارة والصناعة الكويتي، وبتعاون مشــــــترك 
بني مركز التحكيم التجاري لدول »اخلليجي« وغرفة جتارة وصناعة 
الكويت، عقدت في الكويت، في احلادي والعشــــــرين من يناير 2014 
ندوة »مســــــتقبل التحكيم في دولة الكويت بعد عضويتها الكاملة في 

جلنة األمم املتحدة للقانون الدولي األونسيترال«.

ومبناســــــبة انعقاد فعاليات هذه الندوة اســــــتقبل سمو ولي العهد 
الشيخ نواف األحمد اجلابر الصباح حفظه الله في الثاني والعشرين 

شــــــركات متخصصة للقيام بأعمال الفحص واملطابقة وحتليل 
املواد الكيماويــــــة الواردة إلى البالد، والتي أكدت على عدد من 

املعايير.

كمــــــا نوه ممثلــــــو الغرفة إلى ضــــــرورة إعادة النظــــــر في موضوع 

من يناير 2014 بقصر بيان مستشار خادم احلرمني الشريفني ورئيس 
فريق التحكيم الســــــعودي الرئيس الفخري ملركــــــز التحكيم التجاري 
بدول مجلــــــس التعاون اخلليجي األمير الدكتور بندر بن ســــــلمان بن 
محمد آل سعود ورئيس مجلس إدارة مركز التحكيم التجاري، وممثل 
دولة الكويت عضو مجلس إدارة غرفة جتارة وصناعة الكويت، السيد 
خالد عبدالرحمن املضاحكــــــة، ورئيس احتاد احملامني لدول مجلس 
التعــــــاون اخلليجي الدكتور إبراهيم بــــــن عبدالعزيز الغصن، وأعضاء 

مجلس اإلدارة.

حضر املقابلة وكيل ديوان ســــــمو ولي العهد للشــــــؤون اإلعالمية 
الشــــــيخ مبارك احلمود، ووكيل ديوان سمو ولي العهد لشؤون املراسم 

والتشريفات الشيخ مبارك صباح السالم.

الرســــــوم املفروضة على املواد الكيماوية بكافة أبعاده وتداعياته، مع 
األخــــــذ في االعتبار اإلجراءات والرســــــوم املعمول بهــــــا في محيطنا 
اخلليجــــــي )دول مجلس التعاون( التي تتنافــــــس على نفس املنتجات 

وفي نفس األسواق. 

التقــــــى ممثلــــــو الغرفة وأصحاب األعمال الكويتيون خالل عام 2014 بش���خصيات وقيادات سياس���ية واقتصادي���ة زارت البالد، تضَمن برنامج 
زيارتها االجتماع بأصحاب األعمال الكويتيني في مقر إقامتهم في قصر بيان، وهم:

تاريخ اللقاءالضيـــــــــــــــــــــــفم

2014/3/18رئيس احلكومة للجمهورية التونسية1

2014/4/16ملك اسبانيا2

2014/11/19رئيس وزراء جمهورية ألبانيا3

2014/12/21رئيس وزراء جمهورية العراق4

لقـــاءات مع گـــبار الضـــيوف الرسميني للدولـــة في قصــر بيـــــــــان:

كبار الشخصيات الذين زاروا الغرفة عام 2014

تاريخ اللقاءالضيــــــــــــــــــــــــــــفم

2014/1/6نائب مدينة بنجول التركية والوفد املرافق له1

2014/2/13نائب مساعد وزير الدولة ملكافحة التهديدات االقتصادية والعقوبات - مكتب الشئون االقتصادية األمريكية2

2014/3/4عمدة مدينة ميامي األمريكية3
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حتت رعايــــــة معالي الدكتور عبداحملســــــن املدعــــــج نائب رئيس 
مجلس الــــــوزراء وزير التجارة والصناعة الكويتي، وبتعاون مشــــــترك 
بني مركز التحكيم التجاري لدول »اخلليجي« وغرفة جتارة وصناعة 
الكويت، عقدت في الكويت، في احلادي والعشــــــرين من يناير 2014 
ندوة »مســــــتقبل التحكيم في دولة الكويت بعد عضويتها الكاملة في 

جلنة األمم املتحدة للقانون الدولي األونسيترال«.

شارك في الندوة متحدثون من جلنة التوفيق والتحكيم بالغرفة، 
ومن وزارة التجــــــارة والصناعة، ومن إدارة الفتوى والتشــــــريع وإدارة 

التحكيم القضائي بوزارة العدل.

ومتت خالل الندوة مناقشــــــة مدى جاهزية بعض اجلهات املعنية 
فــــــي دولــــــة الكويت لتحقيق بيئــــــة أعمال جديدة، تعمــــــل على توطني 
االستثمارات احمللية، واستقطاب االستثمارات اخلارجية »األجنبية«، 
بصياغــــــة برامــــــج لتطوير التشــــــريعات في مجال القانــــــون التجاري 
الدولــــــي، خاصة التشــــــريعات اإللكترونية، وتشــــــريعات إعادة تأهيل 
وهيكلة الشــــــركات، وآليات تقوية قواعد احلوكمة وتعزيز الشفافية، 
واعتماد قواعد »األونســــــيترال« في التحكيم بعــــــد العضوية الكاملة 
للكويــــــت في جلنــــــة األمم املتحــــــدة للقانون الدولي »األونســــــيترال«. 

اســــــتضافت غرفة جتارة وصناعة الكويت في الثالثني من يناير 
2014 االجتماع الثالث والثالثني للجنــــــة القيادات التنفيذية الحتاد 

غرف دول مجلس التعاون اخلليجي.

مت خالل االجتماع طرح العديد من املوضوعات التي تتعلق بالسوق 

وقد شــــــهدت الندوة حضوراً كبيراً من رجال األعمال واالقتصاديني 
واحملامني واملختصني. 

ومبناســــــبة انعقاد فعاليات هذه الندوة اســــــتقبل سمو ولي العهد 
الشــــــيخ نــــــواف األحمد اجلابــــــر الصباح، حفظــــــه الله، فــــــي الثاني 
والعشــــــرين من يناير 2014 بقصر بيان مستشــــــار خــــــادم احلرمني 
الشــــــريفني ورئيس فريق التحكيم الســــــعودي الرئيس الفخري ملركز 
التحكيم التجاري بدول مجلس التعاون اخلليجي األمير الدكتور بندر 
بن ســــــلمان بن محمد آل ســــــعود ورئيس مجلس إدارة مركز التحكيم 
التجــــــاري، وممثل دولة الكويت، عضو مجلس إدارة الغرفة، الســــــيد 
خالد عبدالرحمن املضاحكــــــة، ورئيس احتاد احملامني لدول مجلس 
التعــــــاون اخلليجي الدكتور إبراهيم بــــــن عبدالعزيز الغصن، وأعضاء 

مجلس اإلدارة.

 وقد أشاد ســــــموه بجهود القائمني على املركز في تعزيز مسيرة 
التعــــــاون اخلليجي، مؤكداً على أهمية التحكيــــــم التجاري في خدمة 
االقتصــــــاد وبيئة األعمال اخلليجية مبا يزيــــــد من حجم التجارة بني 

دول مجلس التعاون ودول العالم <

اخلليجية املشــــــتركة وســــــبل تفعيل املواطنة االقتصاديــــــة، إلى جانب 
مناقشــــــة القضايا االقتصادية التي تدعــــــم القطاع اخلاص اخلليجي، 
كما اطلع االجتماع على مقترح األمانة العامة الحتاد غرف دول مجلس 
التعاون اخلليجي بشــــــأن تأســــــيس منتدى اخلليــــــج االقتصادي ليكون 

تاريخ اللقاءالضيــــــــــــــــــــــــــــفم

2014/3/24الرئيس السابق جلمهورية كرواتيا4

2014/4/6نائب رئيس الوزراء البرتغالي5

2014/4/8النائب األول لرئيس مجلس النواب في اململكة األردنية الهاشمية6

2014/5/5رئيس األركان في جمهورية بنغالديش7

2014/6/10رئيس البرملان األلباني والوفد املرافق له8

2014/10/14املستشار االقتصادي جلمهورية جيبوتي9

2014/12/9نائب وزير الدولة للشئون االقتصادية10

نــــــــــدوة مستقبل التحگيم في دولة الكويت بعد عضويتها الگاملة في جلنة األمم املتحدة للقانون الدولي

الغرفة تستضيف االجتماع )33( للجنة القيادات التنفيذية الحتاد غرف دول مجلس التعاون اخلليجي
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منصة يســــــتطيع من خاللها القطاع اخلــــــاص اخلليجي إيصال رؤيته 
وتوجهاته املتعلقة بالتنميــــــة االقتصادية في دول املجلس، وقد أوصت 
اللجنة باملوافقة املبدئية على املقترح وتكليف األمانة العامة بدراســــــة 

مقترحات الغرف األعضاء وعرض نتائجها في االجتماع القادم.

كمــــــا اطلعت جلنــــــة القيــــــادات التنفيذية على تقريــــــر االجتماع 
املشــــــترك الثاني لهيئة االحتاد اجلمركي مع احتاد غرف دول مجلس 
التعــــــاون اخلليجي والذي عقد بتاريخ 6 ينايــــــر 2014 مبقر األمانة 
العامة بالعاصمة الســــــعودية - الرياض والذي مت خالله اســــــتعراض 
الورقة املقترحة من احتاد غــــــرف دول مجلس التعاون حول »الوضع 
األمثل لالحتــــــاد اجلمركي والطاقة االنتاجيــــــة املعطلة«، وقد أكدت 

هيئــــــة االحتاد اجلمركي بأنه ســــــيتم األخذ فــــــي االعتبار ما ورد في 
الورقــــــة املقدمة من مقترحات عند اعداد اإلطار املرجعي للدراســــــة 

اخلاصة بتحسني املنافذ اجلمركية بدول املجلس.

كما استعرضت اللجنة التقرير السنوي الحتاد غرف دول مجلس 
التعاون اخلليجي الذي يشــــــتمل علــــــى أداء اقتصاديات دول املجلس 
لعــــــام 2013، والعالقات مع املنظمــــــات اإلقليمية والعربية والدولية، 
والفعاليــــــات التي شــــــارك فيها احتــــــاد غرف دول مجلــــــس التعاون 
اخلليجي، كما تطرق االجتماع إلى عرض برنامج عمل األمانة العامة 
لالحتاد للعام 2014، باإلضافة إلى مناقشــــــة احلســــــابات اخلتامية 

املالية لألمانة العامة لالحتاد لسنة 2013 <

اســــــتقبل رئيس غرفة جتارة وصناعة الكويت في الســــــابع عشر 
من فبراير 2014 الســــــيد رئيس احتاد اجلمعيات التعاونية، يرافقه 
كل من الســــــيد رئيس جلنة األسعار، والســــــيد رئيس اللجنة اإلدارية 

والقانونية، كما حضر عن الغرفة السيد مستشار الغرفة.

وقــــــد رحب الســــــيد/ الغــــــامن في بدايــــــة اللقاء بأعضــــــاء احتاد 
اجلمعيــــــات التعاونية مؤكداً حرص الغرفــــــة على التعاون مع االحتاد 

انطالقاً من تقديرها لدوره وأهميته.

وأكــــــدت الغرفة في هذا اللقاء دعوتها إلى إطالق املنافســــــة بكل 
أوجههــــــا وفي إطار التشــــــريعات والقوانني، نظراً ملا حتمله من فوائد 
للمســــــتهلك واالقتصاد الوطني، كما أكــــــدت أن القوانني الكويتية ال 

شــــــاركت غرفة جتارة وصناعة الكويت ضمن جناح دولة الكويت 
فــــــي الدورة الـ )47( ملعرض القاهرة الدولي خالل الفترة من  19 – 
28 مــــــارس 2014  في جمهورية مصر العربيــــــة والذي نظمته إدارة 
املعارض بوزارة جتارة وصناعــــــة الكويت، وحلّت دولة الكويت ضيف 

شرف على املعرض.

تضمن املعرض مشــــــاركة عدد من الشــــــركات العربية واألجنبية 
حيث بلغ عدد الشــــــركات واجلهات الكويتية املشــــــاركة )18( شــــــركة 
مــــــن مختلــــــف القطاعات، وهــــــي: شــــــركة صناعات البحر، شــــــركة 
عباس علي الهزمي، شــــــركة اخلليج لصناعة الورق، الشركة الكويتية 
الدمناركية ملنتجات األلبان كي دي دي، شــــــركة غالفتكس اندستريز، 

تعطي حماية خاصة للوكاالت التجارية أو عقود التوزيع حرصاً على 
إطالق املنافســــــة، كما أكد ممثلو احتاد اجلمعيات التعاونية حرصهم 
الكامل على أن يؤّمنوا للمســــــتهلك في الكويت السلع واملواد األفضل 

باألسعار األدنى.

وبعد تبادل وجهات النظر حول املشــــــاكل التــــــي يواجهها القطاع 
اخلــــــاص والقطاع التعاوني معاً، تركز بحــــــث الطرفني حول موضوع 
توفيــــــر املخازن والســــــماح للقطاع اخلاص بإنشــــــاء مختبرات فحص 

األغذية حتت إشراف اجلهات الرسمية املختصة.

وانتهى اللقــــــاء إلى التأكيد علــــــى ضرورة التواصــــــل والتعاون بني 
االحتاد والغرفة وخاصًة في نطاق الدراسة والبحث وتنظيم السوق <

شركة املنسوجات الوطنية، شركة الكويت لصناعة البسكويت واملواد 

الغذائية، شــــــركة اخلليج لصناعة املعجنات – ســــــاراكيك، الشــــــركة 

الكويتية الهنديــــــة التجارية احملدودة، الشــــــركة األهلية للكيماويات، 

مصنع الســــــاير للمرطبات، شركة اسمنت الكويت، Alusol لصناعة 

شرائح الشتر، مصانع احلساوي لصناعة التكييف والثالجات، شركة 

شــــــواطئ اخلليج لــــــألدوات الصحية ومواد البناء، شــــــركة صناعات 

األســــــفنج الكويتية، شــــــركة مطاحن الدقيق واملخابز الكويتية، املركز 

احلرفي الشبابي التراثي – الهيئة العامة للشباب والرياضة، وغرفة 

جتارة وصناعة الكويت <

رئيس الغرفـــة يلتقي رئيــــس احتـــــاد اجلمعيــــات التعاونيــــة

الغرفــــة تشـــارك مبعــــــرض القاهـــــــرة الدولــــــي
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في الثامن عشر من مارس 2014، أقامت غرفة جتارة وصناعة 
الكويت حفل عشــــــاء تكرمياً ملعالي الســــــيد مصطفى الشمالي وزير 
املالية األســــــبق ووزير النفط الســــــابق، إعراباً عــــــن تقديرها لنموذج 
رجــــــل الدولة ورجــــــل اإلدارة العامة في كل مواقع املســــــؤولية الكبيرة 
والكثيرة التي تسّنمها، فاستخدمها خلدمة الوطن واملواطن، مدافعاً 
عن املصلحة العامة في كل مواقعه، وعن امتنانها ملا لقيته لديه دائماً 
من تعاون بّناء. دعي إلى احلفل العديد من الســــــادة الوزراء احلاليني 
والســــــابقني، محافظ بنك الكويت املركزي، رئيــــــس احتاد املصارف 
الكويتيــــــة، مديــــــر عام الصنــــــدوق الكويتي للتنميــــــة، رئيس اجلمعية 
االقتصادية الكويتية، أمني عام احتاد الشــــــركات االستثمارية، رئيس 
اللجنة املالية واالقتصادية مبجلس األمة، مدير عام املؤسسة العربية 
لضمان االستثمار وائتمان الصادرات، وكبار املسؤولني بوزارة املالية، 
وعدد من الشخصيات العامة، فضاًل عن أهل وأصدقاء احملتفى به. 
كما حضرته السيدة الفاضلة وداد بوشماوي رئيسة االحتاد التونسي 
للصناعــــــة والتجارة والصناعات التقليدية والتي صادف وجودها في 
الكويت ضمن الوفد الرســــــمي الذي رأسه معالي رئيس وزراء تونس 

السيد مهدي جمعة. وقد لبت مشكورة دعوة الغرفة لهذا احلفل.

اســــــتهل رئيس غرفة جتارة وصناعة الكويت، السيد علي محمد 
ثنيان الغامن، احلفل بكلمة مما قاله فيها:

»فــــــي الدول التــــــي تقوم ماليتهــــــا العامة على الوعــــــاء الضريبي 
واقتصاداتــــــه، تعتبر خزائــــــن الدولة جيوب رعاياهــــــا، ويتمثل الوجه 

االقتصــــــادي للوطنية، أو »الوطنيــــــة االقتصادية« إن صــــــح التعبير، 
باملشــــــاركة في حتمل العبء الضريبي، من خالل تضحية كل مواطن 

بجزء غير قليل من دخله في سبيل الوطن ومستقبله.

أما في الكويت التي تعتمد ماليتها العامة على اســــــتهالك الثروة 
بدل اســــــتثمارها، فــــــإن »الوطنية االقتصادية« يجــــــب أن تتمثل، أوالً 
وقبل كل شــــــيء، باإلميان مبســــــتقبل الوطن وخلوده، والعمل انطالقاً 
مــــــن هذا اإلميان – الســــــتخدام الثــــــروة الناضبة جســــــراً نحو ذلك 
املســــــتقبل. ونحن على يقني أن الشــــــعب الكويتي الذي جتلت وطنيته 
بأروع صورها فــــــي أصعب الظروف وأخطرها، لن يكون أقل التزاماً 
بالوطنية االقتصادية، إذا ما عرضت عليه حقائق احلال، واحتماالت 

املآل، بكل تفاصيلها دون تضليل وال تهويل.

وإذا كانــــــت الوطنيــــــة االقتصادية هي واجب املواطــــــن والتزامه، 
فإن الشــــــرعية التنموية هي – باملقابــــــل- حق املواطن والتزام احلكم 
بســــــلطتيه. فالتعريفات الكثيرة للدميوقراطيــــــة جتمع على أن الغاية 
النهائية ألي حكم دميوقراطي هي حتقيق التنمية الشاملة واملستدامة، 
التــــــي تضمن للمجتمع أمنــــــه واحتياجاته، وتكفل للمواطن مســــــتوًى 
معيشــــــياً ومعرفياً يحفظ كرامته. ومن هنا، ميكننا القول أن االلتزام 
»بالشرعية التنموية« املتمثلة باالجناز االقتصادي، ال تقل أهمية عن 
االلتزام بالشرعية الدستورية. والشرعية الدستورية – بدورها – ال 
ميكــــــن أن تكون حقيقية ودميوقراطية مــــــا لم تضم في صلب بنيتها، 

وفي عمق أساسها، التزاماً بالتنمية الشاملة والعادلة« <

م معالــــي مصطفـــى جاســـــم الشـــــمالي  الغرفـــــة تگـــــــرِّ

بــــــني األول والثالث من ابريل 2014 قام فخامة عبدالله ُغّل – رئيس 
جمهوريــــــة تركيا بزيارة رســــــمية لدولة الكويت حــــــل خاللها ضيفاً على 
حضرة صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح، 
حفظه اللــــــه ورعاه. ورافق فخامة الرئيس التركــــــي وفد اقتصادي رفيع 

املستوى ضم ما يناهز ستني عضواً ميثلون مختلف القطاعات.

وفي إطار هذه الزيارة، وبحضــــــور فخامة الرئيس التركي، ُعقد 
فــــــي الثاني مــــــن أبريل »منتدى اقتصادي كويتــــــي – تركي« مت خالله 
عرض الفرص االســــــتثمارية والتجارية في تركيا، وعقد شراكات بني 

القطاع اخلاص في البلدين.

اســــــتهل رئيس غرفة جتارة وصناعة الكويت، السيد علي محمد 
ثنيان الغامن، املنتدى بكلمة ركز فيها على ثالث نقاط رئيسية:

»أواله���ا: أننا في الكويت نشــــــعر - بالفعــــــل - بالتطور الكبير في 
عالقتنا مع تركيا، ســــــواء من حيث تضاعف حجــــــم تبادلنا التجاري 
مــــــرات عديــــــدة، أو من حيــــــث االرتفاع الســــــريع والكبيــــــر في حجم 
االســــــتثمارات الكويتية العامــــــة واخلاصة، ناهيك عــــــن التزايد غير 
املسبوق في عدد السياح. غير أن هذه املؤشرات - على أهميتها- ال 
متنعنا من اإلقرار بان تعاوننا االقتصادي ما زال دون امكانات بلدينا 

وأدنى من طموحاتنا. 

وهــــــذا واقع مــــــن مســــــؤوليتنا أن نعمل معا علــــــى تغييره، ليس 
باألســــــاليب التقليدية فحســــــب، بل باألدوات التخطيطية، ومشاريع 
البنية األساســــــية واملؤسســــــية أيضاً. فالعمل على تيســــــير وتطوير 
خدمــــــات النقل ســــــيكون له أثر بالــــــغ في حجم التبــــــادل التجاري. 
كمــــــا أن تيســــــير التملك العقاري فــــــي تركيا ملواطنــــــي دول مجلس 

منتـــــدى األعمـــال الگــــــويتي – الترگــــــي 
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التعاون اخلليجي، ســــــيكون له انعكاسات إيجابية سريعة على توجه 
االستثمارات اخلليجية إلى البلد الصديق الشريك.

والنقط���ة الثاني���ه؛ هي ضــــــرورة العمل اجلاد والســــــريع لتطوير 
وتفعيل االتفاقية اإلطارية، التي وقعتها دول مجلس التعاون اخلليجي 
وتركيــــــا في مايو 2005، إلقامة جتارة حرة بني اجلانبني. فمثل هذه 
املنطقة لن تخدم اقتصادات الطرفني فقط، بل ســــــتكون مبثابة أداة 

مؤثرة لتعزيز الدور التركي في األمن اإلقليمي أيضاً. 

اســــــتقبلت غرفة جتارة وصناعة الكويــــــت في اخلامس من يونيو 
2014 وفداً من املعهــــــد العربي للتخطيط ضم مجموعة من الكوادر 
الدبلوماسية العربية املشــــــاركة في البرنامج التدريبي )الدبلوماسية 

االقتصادية( الذي ينظمه املعهد.

بعد أن رحب نائب املدير العام بالغرفة بالضيوف أبدى استعداد 
الغرفة الدائم الســــــتضافتهم وتقدمي كل اخلدمات ملساعدتهم إلمتام 
برنامجهــــــم التدريبــــــي، مؤكداً اســــــتمرار الغرفة فــــــي تنمية العنصر 
البشــــــري الذي يعتبر من أهم ركائــــــز عملية التنمية االقتصادية، كما 

عقدت منظمة العمل العربية، خالل الفترة 12 - 14 مايو 2014، 
الندوة القومية حول »تنمية وتطوير املشروعات الصغيرة واملتوسطة 
وتفعيل دورها في التنمية والتشــــــغيل« وذلك في مدينة شــــــرم الشيخ 

بجمهورية مصر العربية.

شارك في أعمال هذه الندوة القومية كبار املسئولني في وزارات 
العمل مــــــن عــــــدة دول عربية وممثلــــــو منظمات أصحــــــاب األعمال 

واملنظمات العمالية في هذه الدول.

شــــــاركت غرفة جتــــــارة وصناعة الكويت في أعمــــــال هذه الندوة 
وقدمــــــت إلى النــــــدوة ورقة حول جتربة تنمية املشــــــروعات الصغيرة 

واملتوسطة بدولة الكويت.

توصيات الندوة:

وفــــــي ختام الندوة صدرت عنها التوصيــــــات التي ميكن إيجازها 
بالتالي:

- تدعيم اجلوانب البحثية والدراسات فى مجال املشروعات الصغيرة 
واملتوسطة لتعظيم دورها فى التشغيل.

- العمل على تعزيز روح الريادة واالبتكار ونشر ثقافة العمل احلر واملبادرة 
والتوظيف الذاتي بني العاطلني عن العمل فى الدول العربية.

أما النقطة الثالثه؛ فهي أن جناح أي تعاون اقتصادي في منطقة 
الشرق األوسط رهن باالستقرار السياسي القائم على العدل واحلرية 
واحترام اآلخر. وهذه احلقيقة تضع على تركيا ودول مجلس التعاون 
اخلليجي بالذات مسؤولية سياســــــية ووطنية وأخالقيه، جتاه كل ما 
جرى التعارف على تسميته بدول الربيع العربي، الستعادة استقرارها 
واحلفاظ على وحدة أرضها وشعوبها. كما تضع على الطرفني متابعة 

التزامهما جتاه الشعب الفلسطيني وحريته ودولته وعاصمته« <

تطرق في شــــــرحه إلى خدمات الغرفة والدور الذي تقوم به، مشيراً 
إلى أهــــــم القوانني االقتصاديــــــة الكويتية وخدمــــــات الغرفة املقدمة 

ألعضائها املنتسبني.

كما أشــــــار إلى دور الدبلوماســــــيني في تنميــــــة وتطوير العالقات 
االقتصاديــــــة بني الدول العربية، وتشــــــجيع التبادل التجاري للوصول 
إلــــــى التكامــــــل االقتصادي العربــــــي وحتقيق منطقــــــة التجارة احلرة 

العربية الكبرى <

- ضرورة دعم التنســــــيق بــــــني أطراف اإلنتاج الثالثــــــة )حكومات - 
منظمات أصحــــــاب أعمال- احتادات عمــــــال( ومختلف اجلهات 
الفاعلة عند وضع السياســــــات وصياغة منــــــوذج التنمية الوطنية 

ووضع برامج وخطط التشغيل والتدريب املناسبة.

- إنشاء احلاضنات املوجهه لرعاية املشروعات الصغيرة واملتوسطة 
وتفعيــــــل دورها فى تقــــــدمي الدعم الفني للمشــــــروعات الصغرى 
والصغيرة واملتوسطة بدءاً من مرحلة التأسيس إلى مرحلة اإلنتاج 

الفعلي وتفعيل دور املؤسسات املوجودة حالياً.

- العمل على إيجاد تشريع وطني متطور ينظم عمل املشاريع الصغيرة 
واملتوسطة وفقاً لألسس العلمية واملنهجية الواضحة.

- تطويــــــر وحتديث البرامج التدريبيــــــة حول كيفية الدخول إلى عالم 
األعمال وإدارة وتشغيل املشروعات الصغيرة. 

- حتديث معلومات ســــــوق العمل وتصنيف قاعــــــدة بيانات العاطلني 
لتكوين قاعدة معلومات دقيقة ومحدثه كركيزة أساسية.

- العناية بعمليات تسويق منتجات املشروعات الصغيرة بإيجاد آليات 
حكومية ومنظمات للمجتمع املدني نشــــــيطة لتحفيز هذه اجلهات 

على الدعاية والترويج وإقامة املعارض <

الندوة القومية حول تطوير املشروعات الصغيرة واملتوسطة وتفعيل دورها في التنمية والتشغيل

الغرفـــــة تلتقــــي وفـــــدًا من املعهـــــد العربـــي للتخطيـــــــط
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بتنظيــــــم من غرفة التجارة والصناعــــــة العربية األملانية، بالتعاون 
مع االحتاد العــــــام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبالد العربية، 
وجلنة الشــــــؤون االقتصادية والطاقة في البوندســــــتاغ، واحتاد غرف 
التجارة والصناعة األملانية، ُعقد في مدينة برلني يومي 5 – 6 يونيو 

2014 امللتقى االقتصادي العربي – األملاني السابع عشر.

شــــــارك في أعمال امللتقــــــى حوالي )700( شــــــخصية من رجال 
األعمال والسياسة وخبراء االقتصاد من أملانيا والعالم العربي.

وشــــــاركت غرفة جتــــــارة وصناعة الكويت في هــــــذا امللتقى بوفد 
برئاسة رئيسها الســــــيد علي محمد ثنيان الغامن ونائب رئيس غرفة 
التجارة العربية األملانية، وممثل االحتاد العام للغرف العربية، والذي 
ألقــــــى كلمة ركز فيها على املنطلقات األساســــــية لــــــدور اللقاءات في 
حتقيــــــق التنمية في املنطقة العربية، والشــــــراكة االقتصادية العربية 

األملانية وهي:

»إن احملاور التسعة التي تدور حولها جلسات وحــــــوارات ملتقانــــا 
هذا تفصــــح –بالتأكيد–عن نظرة سديدة وشاملة للدور الذي ميكن 
أن يلعبه أحد أقوى االقتصادات العاملية، مساهمًة في حتقيق التنمية 
املســــــتدامة في املنطقة العربية. وهذا ما يشــــــجعني على أن أشــــــير 
بإيجاز شــــــديد إلى ما أعتقد أنه يشكل منطلقات أساسية لهذا الدور 
على وجه اخلصوص، ولتطوير الشراكة االقتصادية العربية األملانية 

بشكل عام.

في العقــــــد األخير، حققت التجارة الســــــلعية بــــــني أملانيا  أواًل: 
والدول العربية نســــــب منو طيبة، وهذا النجاح، بكل أهميته وضرورة 
اســــــتمراره، يجب أن يكون حافــــــزاً إلعطاء احملــــــور االســــــتثمــــــاري 
أولويـــــة واضحــــــة في إطــــار الشــــــراكــــة التنمويــــــــــة املقصــــودة. إذ 

ال يحضرني مجال اســــــتثماري واحد ال ميكن ألملانيا والدول العربية 
أن جتد فيــــــه فرصاً كثيرة ومجزيــــــة. وإذا كان من املصلحة واملنطق 
أن يزداد توجه االســــــتثمارات العربية إلــــــى أملانيا حجماً وتنوعاً، فإن 
مــــــن املنطــــــق أيضاً أن نســــــعى ألن تكون هذه االســــــتثمارات متكاملة 
مــــــع احتياجات الدول العربية وخططهــــــا اإلمنائية، فال تبقى جزيرة 
منعزلــــــة عن االقتصاد العربي ذاته. وهذا ما يطرح فكرة التكامل في 
االســــــتثمارات العربية – األملانية املشــــــتركة هنا وهناك. مما ينعكس 

بالضرورة على حجم التبادل التجاري بني الشريكني. 

تتمتــــــع أملانيا- وباعتراف منافســــــيها.. بســــــبق واضح في  ثانيًا: 
العديــــــد من امليادين واخلدمات التي تعتمد إلى حد بعيد على التقدم 
التقني والكفاءات البشرية العاملية. وميكنني القول أن الدول العربية 
لم تســــــتطع أن تســــــتفيد إلى درجة مقبولة من هــــــذا التفوق األملاني، 
وبالتالــــــي؛ إن العرب مدعوون إلــــــى توجيه اهتمام أكبر نحو التقنيات 
واملهارات األملانية في مجاالت التعليم، والرعاية الصحية، والتدريب 
املهنــــــي، وتكنولوجيا الطاقــــــة، واالقتصاد املصرفي. وإن الشــــــركات 
واملؤسســــــات واملنظمات األملانية املعنية مدعوة أيضــــــاً إلى التعريف 

بنفسها وخدماتها بشكل أفضل في الدول العربية. 

ليــــــس جديداً احلديث عــــــن االرتباط الوثيق بــــــني التعليم  ثالثًا: 
والتنمية، ولكني هنــــــا أكتفى بلفت االنتباه إلى العالقة بني اتقان لغة 
الشركاء والتعاون االقتصادي بني الدول. وإني أكاد أجزم حني أزعم 
أن االســــــتثمارات األملانية في اجتذاب الطلبة إلى جامعاتها وتوسيع 
نشاط نشــــــر اللغة األملانية كلغة ثانية أو ثالثة في العالم العربي، هي 
استثمارات عالية وسريعة املردود للطرفني الشريكني في آن معاً« <

امللتقـــــى االقتصـــادي العربـــي - األملاني الســــابع عشــــــر

الغرفــــــة تلتقـــي ممثلـــي مؤســـــســــة موديز للتصـنيفــــات االئتمانيــــة

في العاشر من ســــــبتمبر 2014، استقبل مدير عام غرفة جتارة 
وصناعة الكويت، ممثلني من مؤسسة موديز للتصنيفات االئتمانية.

جاء هذا اللقاء ملناقشــــــة آخر تطورات الوضع االقتصادي لدولة 
الكويت وســــــبل تنويع مصادر الدخل الذي يعتمد كلياً على الصادرات 
النفطية، وكذلك مت التطرق إلى ضرورة إعطاء القطاع اخلاص دوراً 
أكبر في دفــــــع العجلة االقتصادية من خــــــالل خصخصة القطاعات 
احلكومية املختلفة، باإلضافة إلى بذل اجلهود لزيادة نســــــبة العمالة 

الوطنية في القطاع األهلي األمر الذي يخفف األعباء على احلكومة 
الكويتية، وأوضــــــح مدير عام الغرفة أنها تســــــاهم في تطوير القوى 
الوطنيــــــة العاملــــــة في مجال التجارة واالســــــتثمار مــــــن خالل تقدمي 
دورات عديدة عن طريــــــق مركز عبدالعزيز الصقر للتنمية والتطوير 
التابع للغرفة، كما أنها تشــــــجع الشــــــباب على الدخول في املشــــــاريع 
الصغيرة ومتوســــــطة احلجم والتي تعتبر احملرك األساســــــي للعجلة 

االقتصادية <
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في العاشــــــر من نوفمبر 2014 اســــــتقبلت الغرفة السيدة مديرة 
إدارة احلوافــــــز االســــــتثمارية ورأس املال األجنبي بــــــوزارة االقتصاد 
التركيــــــة والوفد املرافــــــق لها. حيث متت إقامة نــــــدوة حول احلوافز 
االســــــتثمارية وآخر تطــــــورات املناخ االســــــتثماري التركــــــي والقطاع 

العقاري التركي.

وبعد أن رحب بالضيوف، أشــــــار نائــــــب مدير عام الغرفة إلى أن 
الهــــــدف من هذا اللقاء هو التعريف بقوانني االســــــتثمار األجنبي في 
تركيــــــا، مؤكداً على أن الغرفة وانطالقاً من دورها الريادي في قطاع 
األعمال، تســــــعى دائمــــــاً لفتح مجاالت جديدة وأســــــواق خصبة أمام 

املستثمر الكويتي.

ــــــة التجـــارة والنقـــل  في الثامن من ديســــــمبر 2014 عقـدت جلنــ
املنبثقــة عـن مجلـس إدارة غرفــة جتــارة وصناعـــــة الكويــــت اجتماعاً 
مع ممثلي عدد من اجلهات وهــــــي: اإلدارة العامة للجمارك – وزارة 
األشغال العامة – الهيئة العامة للصناعة – مؤسسة املوانئ الكويتية 
– وزارة الداخلية – احتاد شــــــركات ووكالء املالحــــــة الكويتية، وهذه 
اجلهات هي املعنية بكٍل من: مشــــــروع إنشــــــاء منطقة حاويات خارج 
الســــــياج األمني مليناء ومصفاة الشعيبه، ومشروع جسر الشيخ جابر 

األحمد الصباح.

وفي هذا االجتماع اطلع الســــــادة احلضور على اجلهود املبذولة 
من قبــــــل الغرفة حول تنفيذ مقترح إنشــــــاء مركــــــز خدمات متكامل 
ومنطقة حاويات خارج السياج األمني مليناء ومصفاة الشعيبة، والذي 
ســــــيكون له األثر األكبر في تخفيف العبء واالزدحام مبيناء الشويخ، 
ولتكملة تنفيذ مشروع جسر الشيخ جابر األحمد الصباح، كما أكدت 
اللجنة على ان هذا املشــــــروع من شأنه زيادة القدرة التشغيلية مليناء 
الشــــــعيبة والذي سيساعد على تذليل الكثير من العقبات التي تواجه 

حتت رعاية صاحب الســــــمو نائب رئيــــــس دولة اإلمارات العربية 
املتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عقدت في دبي خالل الفترة 
7 – 10 أبريل 2014 الدورة الرابعة مللتقى االستثمار السنوي 2014، 
حتت عنوان »شركات االستثمار من أجل النمو املستدام والشامل في 

األسواق احلدودية والشاملة«.

بعــــــد ذلك ألقت الضيفــــــة كلمة أعربت فيها عن شــــــكرها لغرفة 
جتارة وصناعة الكويت الستضافة هذا اللقاء الهام، مؤكدًة أن الغرفة 
تلعــــــب دوراً كبيراً في تنمية العالقــــــات االقتصادية من خالل تعاونها 
وجهودهــــــا امللحوظة، وأضافت بأن هناك رغبــــــة كبيرة لدى اجلانب 
التركــــــي للتعاون املشــــــترك مع نظرائهم الكويتيني للعمل في الســــــوق 

الكويتي.

بعــــــد ذلك مت تقدمي عــــــرض حول برنامج احلوافز االســــــتثمارية 
الذي اعتمدته احلكومة التركية لتشجيع املستثمر األجنبي ومساواته 
باملســــــتثمر احمللي والذي يكفــــــل ألصحاب األعمــــــال احلصول على 
اإلعفــــــاءات الضريبية وحرية انتقــــــال رؤوس األموال، كما مت إيضاح 

التسهيالت واملميزات لتملك األراضي وإقامة املشاريع <

املســــــتوردين، حيث أشــــــادت الغرفة باجلهود املبذولة من قبل جهات 
االختصاص لتنفيذ هذا املشروع الذي سيزيد من القدرة االستيعابية 

للموانئ الكويتية.

وقد أبدت جميع اجلهات املشاركة في هذا اللقاء استعدادها حلل 
العديد من املشاكل واملعوقات للمساهمة في تسهيل حركة الشاحنات 
مــــــن ميناء الشــــــويخ إلى املناطــــــق التخزينية، كما أبدت اســــــتعدادها 
للمســــــاهمة في نقل منطقــــــة احلاويات خارج الســــــياج األمني مليناء 
ومصفاة الشــــــعيبة وحل العديد من املشــــــاكل واملعوقات التي تساهم 
في تســــــهيل حركة التبادل التجاري في املنافذ اجلمركية. كما ابدت 
اإلدارة العامة للجمارك استعدادها للتعاون مع اجلهات املعنية إلنشاء 
مركز خدمات متكامل في ميناء الشعيبة، واستعدادها للقيام بالعمل 

24 ساعة ملدة 7 أيام في األسبوع لتخليص البضائع.

وفي نهاية االجتماع أكدت اجلهات املشــــــاركة في اللقاء استعدادها 
التام للعمل على اجناح املقترح املقدم من الغرفة بإنشــــــاء مركز خدمات 
متكامل ومنطقة حاويات خارج السياج األمني مليناء ومصفاة الشعيبة <

حضــــــر امللتقــــــى العديد مــــــن الســــــادة الــــــوزراء ووكالء الوزارات 
صناع القرار ومســــــؤولني اقتصاديني وخبراء ومحللني ورجال أعمال 

ومستثمرين من )110( دول. 

وشــــــاركت غرفة جتارة وصناعة الكويت في هــــــذا امللتقى ممثلة 
بعضوي مجلس إدارتها السيدين حسني علي اخلرافي ودبوس فيصل 

نــــــدوة املنــــاخ االســـتثماري في ترگــيـــا

الغرفـــــة تلتقـــي اجلهــات املعنيــة بتســهيل احلرگـــــة التجاريـــــة

ملتقـــــى االســــتثمار الســـــنوي
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غامن الدبوس، ومساعد مدير إدارة املعامالت.

وفي اليــــــوم اخلتامي للملتقى أكد معالي وزيــــــر االقتصاد بدولة 
اإلمــــــارات »أن امللتقى يعزز الدور احملوري لدولــــــة اإلمارات كإحدى 
الوجهات الدولية املولدة لالســــــتثمارات في ضوء جناحها في تعزيز 

اقتصادهــــــا املعرفي... وأن النســــــخة الرابعة مــــــن امللتقى هذا العام 
ُعقدت فــــــي ظل متغيرات كبيرة وأمل متجدد وأجواء من التفاؤل في 
القطاع االقتصادي العاملــــــي، مؤكداً أن االقتصاد العاملي عاود زخمه 
مواصــــــاًل النمو بعد أربع ســــــنوات من أصعب أزمــــــة مالية اقتصادية 

هزت العالم <

منتــدى االســــتثمار في العــــراق وإقليـــــم گـــــوردستان

الغرفـــــة تســـتضيف لقـــــاًء بني الصـــــناعيني والتعـــــــاونيني

بتنظيــــــم من قبل االحتاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة 
للبالد العربية، بالتعــــــاون مع احتاد الغرف التجارية العراقية، واحتاد 
غــــــرف جتارة وصناعة إقليم كوردســــــتان/ العراق، ُعقد في اربيل في 
التاسع والعشــــــرين من مارس 2014 »منتدى االســــــتثمار في العراق 
وإقليم كوردســــــتان«، بحضور العديد من املســــــؤولني ورؤساء وأعضاء 
العديد من غرف التجارة والصناعة في الدول العربية، وشــــــارك في 

املنتدى حوالي )200( شخصية اقتصادية وجتارية عربية وأجنبية.

شــــــاركت غرفة جتــــــارة وصناعة الكويت في هــــــذا املنتدى ممثلة 

حتــــــت رعاية معالي نائب رئيس الــــــوزراء وزير التجارة والصناعة 
الدكتــــــور عبداحملســــــن املدعج، ومعالــــــي وزيرة الشــــــؤون االجتماعية 
والعمــــــل ووزيــــــرة الدولة لشــــــؤون التخطيــــــط والتنمية الســــــيدة هند 
الصبيــــــح، وبتنظيم من احتاد الصناعات الكويتية، اســــــتضافت غرفة 
جتارة وصناعة الكويت مساء الثالث والعشرين من أبريل 2014 لقاء 

موسعاً بني الصناعيني واحتاد اجلمعيات التعاونية.

ضــــــم اللقاء كاًل من الســــــادة: رئيس احتاد اجلمعيــــــات التعاونية، 
رئيس احتاد الصناعات، الوكيل املســــــاعد لشــــــؤون قطاع التعاون في 
وزارة الشــــــؤون االجتماعيــــــة والعمل، وأعضاء الغرفــــــة، وممثلني عن 

القطاع الصناعي.

استهل معالي نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة الدكتور 
عبداحملســــــن املدعج اللقاء باإلشــــــارة إلى أن أهم املشاكل التي يعاني 
منهــــــا التجار في اجلمعيات التعاونية عدم حتصيل املبالغ املالية التي 
تســــــتغرق أشــــــهراً ما يلحق الضرر باملنتج الوطني. ولفت إلى قرارات 
وزاريــــــة مهمة وضعت لدعم وتشــــــجيع املنتج الوطنــــــي في اجلمعيات 
التعاونية والتي كان ينبغي تفعيلها منذ ســــــنوات طويلة، للمساهمة في 

تطوير القطاع الصناعي في البالد.

وشــــــدد على أن احلكومة تدعم هذا القطاع احليوي بشكل كبير، 
مبينــــــاً أن كل من يعمل في هذا البلد ســــــوف يُحمى في ظل القانون، 

مؤكداً »لن نعجز في تطبيق القانون بحذافيره«.

برئيسها الســــــيد علي محمد ثنيان الغامن ومستشارها السيد ماجد 
بدر جمال الدين.

بعد حفل االفتتاح ُعقدت جلســــــة حوار عن االســــــتثمار والتجارة 
أعقبتها ثالث جلسات عمل كانت أوالها حتت عنوان »مناخ االستثمار 
فــــــي جمهورية العراق وإقليم كوردســــــتان«، والثانيــــــة بعنوان »الفرص 
االستثمارية وجتارب املستثمرين في العراق وإقليم كوردستان« والثالثة 

حتت عنوان »دور القطاع املصرفي في دعم االستثمار والتجارة«.

واختتم املنتدى بإصدار عدد من التوصيات <

وبســــــؤاله عن نقص القســــــائم الصناعية، أفاد معاليه بأن توفير 
القســــــائم للصناعيني ســــــوف يكون علــــــى رأس أولوياتــــــه في املرحلة 

املقبلة.

ومن ناحيتها، قالت معالي وزيرة الشؤون االجتماعية والعمل أنها، 
حرصت على متابعة ملف اجلمعيات التعاونية بكل تفاصيله وبشــــــكل 
أسبوعي. وأكدت حرصها على تطبيق القانون كمخرج مثالي لتطوير 

البلد.

وتطرقــــــت معالــــــي الوزيرة إلى آخر مســــــتجدات حتــــــركات وزارة 
الشــــــؤون على ملف اجلمعيات التعاونية، وبينت أنه مبا يخص قرارات 
تنظيم الدفــــــع للموردين، وضعت الوزارة آلية عن طريق تعيني مراقب 
مالي وإداري باجلمعيات حتــــــى تدفع األموال باملدة املقررة، مبينة أن 
اللجنة املشتركة ما بني احتاد اجلمعيات واحتاد الصناعات والشؤون 

تتلقى أي شكاوى خاصة بهذا األمر...

وفي ما يتعلق بقرارات دعم املنتج الوطني في اجلمعيات التعاونية، 
كشفت معالي الوزيرة عن قرار الوزارة بإعفاء املنتج الوطني من رسوم 

اإليجارات أو األرفف أو نسبة األرباح على املنتج.

أمــــــا رئيس احتاد الصناعات فقد عبر مــــــن جانبه عن تفاؤله من 
نتائج هذا اللقاء املهم الذي حظي مبستوى عاٍل من التمثيل احلكومي 
وما ميكن أن يحققه للوصول إلى ما يتطلع إليه االحتاد من سعي جاد 
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إلزالة املعوقات التي تقف حجر عثرة أمام تســــــويق املنتج الوطني في 
اجلمعيات التعاونية.

من جانبه، قال الوكيل املســــــاعد لشــــــؤون قطاع التعاون في وزارة 
الشــــــؤون االجتماعية والعمل أن احللول التــــــي اتخذت حلل معوقات 

املصانع في اجلمعيات التعاونية قد قسمت إلى ثالث مراحل تبدأ من 
دخول السوق املركزي وإجبارها بالسعر املغري، واملرحلة الثانية تتعلق 
بترويج املنتج وإعطائه األولوية على رفوف اجلمعيات وإعفائه من أي 

رسوم، أما املرحلة الثالثة فتتعلق بالتنافس بني املنتجات الوطنية <

ملتقـــــى االســــــتثمار واألعمـــــــــال اخلليجـــي األملانـــــي

اللقاء املشترك )29( بني األمانة العامة ملجلس التعاون ورؤساء غرف دول املجلس

مــــــن أجل تطويــــــر العالقات االقتصاديــــــة و تعزيــــــز التعاون في 
مختلف القطاعات، نظمت غرفة التجارة والصناعة العربية األملانية 
بالتعاون مع مركز اخلليج لألبحاث واحتاد غرف دول مجلس التعاون 
اخلليجــــــي. »ملتقى االس���تثمار واألعمال اخلليج���ي األملاني«  خالل 
الفتــــــرة 11 – 13 مارس 2014 في العاصمــــــة األملانية برلني. وقد 
شــــــاركت غرف��ة جت�����ارة وصناع��ة الكوي���ت فــــــي فعاليات هذا امللتقى 
ممثلًة بالسيد/ أحمد سليمان القضيبي – عضو مجلس إدارة الغرفة 

والسيد/ رباح عبدالرحمن الرباح - مدير عام الغرفة.

هدف امللتقى إلى التباحث حول مجاالت التعاون، وتعزيز شبكات 
األعمال التجارية وإقامة شــــــراكات جديدة بني اجلانبني سواء داخل 

دول مجلس التعاون اخلليجي أو خارجها.

وتُشّكل العالقات االقتصادية أحد أهم محاورها الرئيسية، وقد 
أثمــــــرت هذه العالقات عن حجم تبــــــادل جتاري بلغ حوالي 35 مليار 

بحضور معالي الدكتور عبداحملســــــن املدعج نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير التجارة والصناعة بدولة الكويت، عقد اللقاء التاســــــع 
والعشــــــرون بني مســــــؤولي األمانة العامــــــة ملجلس التعاون ورؤســــــاء 
وأعضاء احتاد غرف دول املجلس برئاســــــة ســــــعادة الشيخ خليفة بن 
جاسم آل ثاني رئيس االحتاد رئيس غرفة قطر، في الثاني والعشرين 

من أبريل 2014 مبقر غرفة جتارة وصناعة الكويت.

وشــــــاركت غرفة جتارة وصناعــــــة الكويت في هــــــذا اللقاء بوفد 
برئاسة رئيسها الذي افتتح اللقاء بكلمة مما قاله فيها:

... ومــــــع التقديــــــر الكامل لالجتهــــــادات املختلفة حول الســــــبل 
والتدابيــــــر الالزمة لتوســــــيع وتســــــريع خطــــــى التعــــــاون االقتصادي 

اخلليجي، استميحكم عذراً في عرض شديد االيجاز لثالثة منها:

أواله���ا؛ أننا بقدر ما نفخر بنجاحات وإجنازات مجلس التعاون 
اخلليجي، بقدر ما ندرك بأن الشوط إلى حتقيق طموحاتنا ما يزال 

دوالر في عام 2012، كما أن أملانيا تعتبر من أقوى اقتصاديات أوروبا 
وتتمتع ببيئة استثمارية جاذبة على نحو متزايد بالنسبة للمستثمرين 

من دول اخلليج العربي. 

ويأتــــــي هذا امللتقــــــى للتعريف بالفرص اجلديــــــدة  وتعزيز أوجه 
العالقــــــات االقتصاديــــــة الثنائية بني دول مجلــــــس التعاون اخلليجي 

وجمهورية أملانيا. 

كمــــــا ركزت محــــــاور امللتقى علــــــى تطوير قطاع مشــــــاريع النقل 
واخلدمات اللوجســــــتية و نقــــــل التكنولوجيا، وتنميــــــة اخلدمات في 
القطــــــاع الصحــــــي، كما ناقش الطــــــرق احلديثة لتبــــــادل املعرفة في 
مجال التعليم والتدريب املهنــــــي، باإلضافة إلى بحث الفرص املتاحة 
في مشــــــاريع التعاون اخلاصة مبجاالت الطاقة واملياه والبناء، تنويع 
االقتصاد في مجال الصناعة واالســــــتثمار، وطرح أهم األساســــــيات 

واملبادئ احلديثة اخلاصة بتمويل الشراكات االستراتيجية <

طوياًل. وإذا كان من الصحيح أن الرأي قبل شجاعة الشجعان، فإن 
من الصحيح أن التردد من فساد الرأي. وبالتالي لم يعد من املقبول 
أن منعــــــن التأني فــــــي التطبيق الصحيح لالحتــــــاد اجلمركي، وأن 
نستمر بالتردد في خطوات الســــــوق اخلليجية املشتركة، واالحتاد 
النقدي ومشــــــاريع التكامل املشــــــتركة. فال بد من أن نّسرع خطانا 
فــــــي كل هذه االجتاهات ومنفتحني على التقومي والتعديل في ضوء 

نتائج التجربة.

والنقط���ة الثاني���ة؛ هــــــي أن أهميــــــة التكامــــــل االقتصــــــادي بني 
دول مجلــــــس التعاون اخلليجــــــي ال تنبثق فقط مــــــن املزايا والفوائد 
االقتصادية واالجتماعية التي يحققها هذا التكامل، بل تســــــتند قبل 
ذلــــــك وبجانبه – إلى الــــــدور اخلطير الذي يلعبه هــــــذا التكامل في 
حتديد املستقبل السياسي للمنطقة وضمان حتصني أمنها، وصيانة 
ثروتهــــــا، وإني ألجزم حني ازعم أنه لم يســــــبق ملجموعة من الدول أن 
جوبهت مبسئولية مستقبلية مكثفة الضرورة واخلطورة، وخالل فترة 
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منتــدى اســتثمر في البحريــــــن 2014 وامللتقــــى الثاني لســـيدات األعمــــال اخلليجيـــــات

امللتقـــــى الرابــــع لالســتثمار اخلليجــــــي - املغربــــــــــي

شــــــاركت غرفة جتارة وصناعة الكويت في منتدى » اســــــتثمر في 
البحرين 2014«، حتت رعاية كرمية من صاحب السمو امللكي األمير 
خليفة بن ســــــلمان آل خليفة – رئيس مجلس وزراء مملكة البحرين، 
وبتنظيم مــــــن وزارة الصناعة والتجارة مبملكة البحرين، بالتعاون مع 
كٍل من: احتاد غرف دول مجلــــــس التعاون اخلليجي، مجلس التنمية 
االقتصاديــــــة، مصــــــرف البحرين املركزي، صنــــــدوق العمل )متكني(، 
شــــــركة ممتلكات البحريــــــن القابضة، منظمة اخلليج لالســــــتثمارات 
الصناعيــــــة )جوبك( ومنظمــــــة األمم املتحدة الصناعيــــــة )اليونيدو( 

صباح يوم األربعاء املوافق 15 أكتوبر 2014. 

وهذا املنتــــــدى يُعتبر إحدى اآلليات الترويجية املهمة التي تهدف 
من خاللها الى جذب االستثمارات في مملكة البحرين وتأكيد قدراتها 
التنافســــــية واإلنتاجية، وقد اســــــتعرض املنتدى مجموعة من الفرص 

حتت رعاية جاللة امللك محمد الســــــادس ملــــــك اململكة املغربية 
وبحضــــــور معالــــــي رئيس احلكومــــــة املغربيــــــة، ُعقد امللتقــــــى الرابع 
لالســــــتثمار اخلليجي املغربي وذلك خالل الفترة من ٢٨-٢٩ نوفمبر 

٢٠١٤ مبدينة الدار البيضاء.

وشــــــاركت غرفة جتــــــارة وصناعــــــة الكويــــــت في امللتقــــــى الذي 
تناول املشــــــاريع املشــــــتركة القائمة في املغرب بني الشركات املغربية 
واخلليجية، واملؤهالت االقتصادية واالســــــتثمارية في الدار البيضاء، 
حيــــــث أن مجلــــــس الدار البيضــــــاء خصص مبلــــــغ )34( مليار دوالر 

لالستثمار في البنية التحتية والنقل واملاء.

االســــــتثمارية في قطاعات مختلفة، وكذلك التسهيالت املمنوحة من 
احلكومة البحرينية. 

كما شــــــارك وفــــــد الغرفة فــــــي امللتقى الثاني لســــــيدات األعمال 
اخلليجيات بعنوان )جســــــور تعاون وانفتــــــاح( خالل الفترة 15 – 16 
أكتوبر 2014 في مملكة البحرين، حتت رعاية كرمية وحضور صاحبة 
الســــــمو امللكي األميرة / سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة – قرينة ملك 
مملكة البحرين، والهدف من هذا امللتقى طرح التحديات االقتصادية 
التي تواجهها سيدات األعمال بدول مجلس التعاون اخلليجي والعمل 
علــــــى رفع كفاءتهن االقتصاديــــــة حول التغيــــــرات العربية واإلقليمية 
ورصد أهم الكفاءات املتميزة وزيادة التعارف والتوافق بني ســــــيدات 

األعمال اخلليجيات <      

وأوصى املشــــــاركون فــــــي امللتقى بتفعيل االتفاقيــــــات املوقعة بني 
املغــــــرب ودول مجلس التعاون اخلليجــــــي، وخاصة فيما يتعلق بتبادل 
اخلبــــــرات وتأهيل املوارد البشــــــرية، وتلك املتعلقــــــة باقتصاد املعرفة 

واالبتكار.

ويعد امللتقى الرابع من سلسله امللتقيات االستثمارية الذي ينظمها 
احتــــــاد غرف دول مجلــــــس التعاون اخلليجي بالتعــــــاون مع احلكومة 
املغربية وجامعة غرف التجارة والصناعة للخدمات باململكة املغربية، 
ويعتبر إحدى آليات الترويج املهمة التي تهدف إلى جذب االستثمارات 

في اململكة املغربية وتأكيد قدراتها التنافسية واإلنتاجية <

زمنيــــــة مضطربة وقصيــــــرة، مثلما جتابه اليــــــوم دول مجلس التعاون 
اخلليجــــــي، وحتصني األمن يعني موقفــــــاً موحداً وقوياً من األحداث، 
والتزاماً جماعياً بالتنمية والتكامل. أما صيانة الثروة فتغيير شــــــامل 
يعني احملافظة على هذه الثروة من الفســــــاد املنظور واملســــــتتر، ومن 
الهدر العام واخلاص على السواء، ويعني استخدامها جسراً لالنتقال 
إلى التنمية املتوازنة واملستدامة، وبناء اقتصاد إنتاجي يقوم بسواعد 

أبناء املنطقة وعقولهم، من أجل تقدمها ومستقبلها.

أم���ا النقط���ة الثالث���ة؛ فــــــي هذه العجالــــــة، فهــــــي أن املعطيات 
املوضوعية والسياســــــية واالقتصادية التي تفّسر وتعزز قيام مجلس 
التعــــــاون اخلليجــــــي يجب أال تنســــــينا أبداً أن هــــــذا التكتل اإلقليمي 
الراســــــخ ال بد أن ينظــــــر إلى نفســــــه، ويخطط ملســــــتقبله، باعتباره 
ركناً أساســــــياً في كيان الوطن العربي واإلســــــالمي، والعباً مؤثراً في 
املجتمــــــع الدولي. ويقيني أن األحداث اجلاريــــــة تبدد أي ارتياب في 
هذه احلقيقة، وحتسم – بالصوت والصورة، وتقنيات االتصال – كل 

جدال حولها <



ي
دار

الإ
ـر 

ــــ
ريـ

قــ
الت

ن�ضـاطات الغرفة يف املجـالني العربي والدويل

الف�ضـــل الثـالـث



60

الفتــــــرةالــبلـــدالفعـــــــــــــــاليـــة

- وفود نظمتها الغرفة:

22 – 24 مايوتونسوفد الغرفة لزيارة اجلمهورية التونسية

أ- وف���ود رس����مية ش���اركت فيها الغرف�����ة:

18 – 20 مايوبراغزيارة معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة إلى جمهورية التشيك

1 – 5 يونيوبكنيزيارة سمو رئيس مجلس الوزراء إلى الصني

25 – 26 يونيوالقاهرةاالجتماع األول لفريق دعم االقتصاد املصري

18 سبتمبرشتوتغارتاحتفال شركة »داميلر« مبناسبة مرور )40( عاماً من الشراكة الناجحة مع دولة الكويت

29 – 30 سبتمبرالقاهرةاالجتماع الثاني لفريق دعم االقتصاد املصري

ب - اللج������ان املشترك��ة: 

17 – 18 فبرايرباريسالدورة )13( للجنة الوزارية الكويتية – الفرنسية

22 – 23 أبريلالكويتالدورة الثالثة للجنة الكويتية - القطرية

4 – 6 مايوطهراناالجتماع )12( للجنة التجارة الكويتية – اإليرانية

1 – 3 سبتمبرمينسكالدورة الثانية للجنة الكويتية – البيالروسية

23 – 24 نوفمبرالكويتالدورة الثانية للجنة املشتركة بني دولة الكويت وبروناي

8 – 10 ديسمبرالكويت االجتماع الرابع للجنة الكويتية – األملانية التجارية املشتركة

14 – 15 ديسمبرأبوظبيالدورة الثالثة للجنة العليا املشتركة بني الكويت واإلمارات

14 – 16 ديسمبرالكويتالدورة العاشرة للجنة العليا الكويتية املصرية

23 – 24 ديسمبراملنامةاللجنة العليا املشتركة بني دولة الكويت ومملكة البحرين

وفـود گــويتية إلى اخلــــارج  2014

بصفتها ممثلة لقطاع األعمال في الكويت، تشارك غرفة جتارة وصناعة الكويت في العديد من املؤمترات والندوات العربية 
القطاع اخلاص  تتمكن من طرح وجهة نظر  ونشاطاتها، وبحيث  الغرفة  املتصلة مبهام  أو  االقتصادية،  الطبيعة  ذات  والدولية 
الكويتي في األمور التي تتناولها هذه املؤمترات والندوات من جهة، ومن توثيق عالقاتها وصالتها بالغرف واحملافل االقتصادية 

العربية والدولية من جهة ثانية. كما تتمكن من شرح مواقف دولة الكويت في القضايا االقتصادية الدولية.

أن تشارك بصفتها اخلاصة  أولهما  اثنن:  والندوات أحد شكلن  املؤمترات  الغرفة في هذه  أن تأخذ مشاركة  العادة  ودرجت 
كممثل لألسرة االقتصادية الكويتية، وثانيهما أن تشارك الغرفة ضمن وفد الكويت الرسمي، حيث يكون ممثلو الغرفة أعضاء في 

وفد دولة الكويت.

وفيما يلي عرض سريع ألهم الوفود واملؤمترات والندوات االقتصادية التي نظمتها أو شاركت فيها الغرفة خالل عام 2014:

ن�ضاطـات الغرفـة يف املجـالني العربــي والدولــي
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أواًل: في نطــــاق مجلـــس التعــــاون اخلليجـــي

الفتــــــرةالــبلـــدالفعـــــــــــــــاليـــةم

6 ينايرالرياضاالجتماع الثاني بني هيئة االحتاد اجلمركي واحتاد الغرف اخلليجية1
7 ينايرالرياضورشة عمل حول تطبيق دولة اإلمارات الرسوم على الناقلني2
16 ينايرالشارقةاالجتماع التاسع للجنة القطاع املالي واملصرفي اخلليجية3

21 – 23 ينايرالكويتاالجتماع )59( ملجلس إدارة مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون4

30 ينايرالكويتاالجتماع )33( للجنة القيادات التنفيذية للغرف اخلليجية5

10 مارسالرياضاجتماع بحث خطوات تصميم املقر الدائم الحتاد الغرف اخلليجية6

30 - 31 مارسمسقطمؤمتر الصناعيني الرابع عشر: الفرص والتحديات7

8 – 10 أبريلاملنامةاجتماع مجلس إدارة مركز التحكيم لدول مجلس التعاون8
22 أبريلالكويتاالجتماع )44( ملجلس احتاد الغرف اخلليجية + اللقاء املشترك )29( مع األمانة العامة ملجلس التعاون9

22 أبريلالكويتاالجتماع الثاني للجنة مبنى احتاد الغرف اخلليجية10

17 – 21 مايودبياملؤمتر العشرون للحكومة واخلدمات االلكترونية بدول مجلس التعاون11

26 – 30 مايوالشارقةمعرض دول مجلس التعاون في دورته اخلامسة عشرة12

15 أكتوبراملنامةمنتدى "استثمر في البحرين 2014"13

16 أكتوبراملنامةاالجتماع الثالث للجنة مبنى احتاد الغرف اخلليجية14

15 – 16 أكتوبراملنامةامللتقى الثاني لصاحبات األعمال اخلليجيات "جسور تعاون وانفتاح"15

6 نوفمبردبياالجتماع )34( للجنة القيادات التنفيذية للغرف اخلليجية16
22 نوفمبردبياالجتماع السابع لهيئة احملاسبة واملراجعة لدول مجلس التعاون17

25 نوفمبرالرياضاجتماع فض مظاريف أسعار تصاميم مبنى احتاد الغرف اخلليجية18

28 – 29 نوفمبرالدار البيضاءالدورة الرابعة للملتقى االستثماري اخلليجي – املغربي19

8 – 10 ديسمبرالدوحةاالجتماع )45( ملجلس احتاد الغرف اخلليجية + حفل افتتاح واختتام القمة اخلليجية20
14 – 15 ديسمبرالكويتورشة عمل واقع تشغيل املرأة في دول مجلس التعاون21

أنشــــــطــة دوليـــــة أخــرى

ثانيـــــًا: على الّصـــــعيــد العربــي

الفتــــــرةالــبلـــدالفعـــــــــــــــاليـــةم

24 – 26 فبرايرالرياضاملنتدى العربي الثاني للتنمية والتشغيل - "نحو حماية اجتماعية وتنمية مستدامة"1

19 – 22 مارسالقاهرةمعرض القاهرة الدولي – الدورة )47(2

29 – 30 مارسأربيلالدورة )116( ملجلس احتاد الغرف العربية + منتدى االستثمار في العراق3

30 مارسأربيلاجتماع اللجنة املالية لالحتاد العام للغرف العربية4
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12 – 14 مايوشرم الشيخالندوة القومية حول "تنمية وتطوير املشروعات الصغيرة واملتوسطة وتفعيل دورها في التنمية"5

12 – 13 يونيوتونسالدورة الرابعة ملنتدى تونس لالستثمار 2014 "تونس اجلديدة: دميوقراطية وفرص عمل جديدة"6

19 – 20 يونيوبيروتالدورة )22( منتدى االقتصاد العربي7

10 – 11 سبتمبراخلرطومالدورة )42( للمؤمتر العام للغرف العربية + املنتدى السنوي ملدراء الغرف العربية واملشتركة8

15 سبتمبرالقاهرةاالجتماع )31( للجنة الدائمة لشؤون العمل9

14 – 21 سبتمبرالقاهرةالدورة )41( ملؤمتر العمل العربي10

28 – 29 أكتوبرالقاهرةورشة العمل اإلقليمية: تبادل املعرفة حول التجارة واملهارات11

21 نوفمبرالقاهرةاجتماع اللجنة االستشارية لالحتاد العام للغرف العربية12

22 نوفمبرالقاهرةالدورة )117( ملجلس احتاد الغرف العربية13

22 نوفمبرالقاهرةاجتماع اللجنة املالية الحتاد الغرف العربية14

22 نوفمبرالقاهرةاالجتماع )29( للجنة التنفيذية الحتاد الغرف العربية15

23 – 24 نوفمبرالقاهرةاملؤمتر السادس عشر ألصحاب األعمال واملستثمرين العرب16

ثالثـــــــًا: على الّصـــعــيد العاملـــــي

الفتــــــرةالــبلـــدالفعـــــــــــــــاليـــةم

4 – 5 مارسالكويتاملؤمتر السنوي اخلامس ملكافحة عمليات غسل األموال ومتويل اإلرهاب1
11 – 13 مارسبرلنياملنتدى اخلليجي – األملاني لألعمال واالستثمارات2

19 – 20 مارسالشارقةامللتقى السادس عشر للقطاع اخلاص لدول منظمة التعاون اإلسالمي3

23 – 25 مارسالرياضاملنتدى االقتصادي العربي – الهنغاري الثاني4

31 مارس – 2 أبريلتونسالدورة )30( للجمعية العمومية + االجتماع )19( ملجلس إدارة الغرفة اإلسالمية5

6)AIM( 8 – 10 أبريلدبيالدورة الرابعة مللتقى االستثمار السنوي
14 – 18 أبريلباريساحللقة النقاشية إلدارة التنافسية7

28 مايو – 12 يونيوجنيفالدورة )103( ملؤمتر العمل الدولي8

3 – 6 يونيوبرلنياجتماعات الغرفة العربية األملانية + امللتقى االقتصادي العربي – األملاني السابع عشر9
26 – 28 يونيوصاللةاملؤمتر السنوي )19( حول التحكيم في عقود النفط واإلنشاءات الدولية10

11 – 16 سبتمبردبيمؤمتر دانا ماتكس جيتكس 2014 – إدارة ومتكني تكنولوجيا احلكومة الذكية11

13 – 14 نوفمبربرلنيامللتقى العربي – األملاني اخلامس للطاقة12

18 – 19 نوفمبربانكوكورشة استجابات العمل والعدالة للوقاية من االجتار باألشخاص واستغالل العمال املهاجرين13

26 – 27 نوفمبراسطنبولاالجتماع العشرون ملجلس إدارة الغرفة اإلسالمية14

26 – 27 نوفمبرنيودلهيمؤمتر الشراكة العربي – الهندي الرابع15

14 – 15 ديسمبراملنامةاللقاء الوزاري في إطار احلوار االستراتيجي بني روسيا ودول مجلس التعاون16
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تاريخ الزيارةاســـــــــــــم الوفــــــــــــــــــدالدولـــــــةم

2014/1/14عضو مجلس املستشارين في البرملان الياباني  اليابان1

2014/1/15رئيس احتاد الغرف التجارية العراقيةالعراق2

2014/1/21مندوبية االحتـــاد األوروبياالحتاد األوروبي3

2014/1/27األمني العام إلدارة تطوير العالقات االقتصاديةاليونان4

2014/1/29وكيل وزارة اخلارجية السويسريسويسرا5

2014/2/3سفير سلوفينيا لدى القاهرةسلوفينيا6

2014/2/4رئيس غرفة جتارة وصناعة عمانسلطنة عمان7

2014/2/10عضو مجلس النواب الياباني ورئيسة جلنة الصداقة البرملانية اليابانية الكويتيةاليابان8

2014/3/3مدير عام برومكسيكو التابعة لوزارة االقتصاد املكسيكيةاملكسيك9

2014/3/12خبراء البنك الدولي البنك الدولي10

2014/3/12أمني عام احتاد الغرف الفلسطينيةفلسطني11

2014/4/14رئيس الغرفة التجارية الصناعية العربية البرتغاليةالبرتغال12

2014/4/24شركة اثيكال االينس من سنغافورةسنغافورة13

2014/4/30سفير جمهورية كرواتيا لدى دولة قطركرواتيا14

2014/4/30رئيس احتاد الغرف التجارية الصناعية الزراعيةفلسطني15

2014/5/12سفير ايرلندا لدى أبوظبيايرلندا16

2014/5/19رئيس جمعية رجال األعمال التركية تركيا17

2014/5/19املدير التنفيذي للعمليات في هيئة الشارقة لالستثمار والتطويراإلمارات18

2014/5/27وفد من جمهورية البارغوايالبارغواي19

2014/5/27املدير العام للوكالة الوطنية لالستثمار والصادراتتشاد20

2014/6/4وفد إعالميهنغاريا21

2014/6/18ناشط في حقوق اإلنسان وعضو مؤسس حلركة BDS.فلسطني22

2014/7/10وكيل وزارة التخطيطبنني23

2014/8/26رئيس شركة أملانية متخصصة في التسويق وتنظيم الفعالياتأملانيا24

26 /8/ 2014رئيس املعهد األوروبي للمعلومات ونقل التكنولوجيا حلماية البيئةأوروبا25

9/ 9 /2014وفد اقتصادياملكسيك26

10/ 9 /2014ممثلي مؤسسة موديز للتصنيفات االئتمانيةمؤسسة موديز27

 15 /9/ 2014مفتش من وزارة اخلارجيةأملانيا28

الوفــــود التجاريـــة التي اســـتقبلتها الغرفــة خـــالل عام 2014

باإلضافة إلى لقاءات ممثلي الغرفة مع كبار الضيوف الرســــــميني للدولة، بلغ عدد الوفود التي اســــــتقبلتها الغرفة خالل عام 2014 )49( 
وفدا اقتصاديا وجتاريا من )36( دولة، ومن جهات دولية أخرى حسب اجلدول التالي:
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تاريخ الزيارةاســـــــــــــم الوفــــــــــــــــــدالدولـــــــةم

22 /9/ 2014وفد خبراء صندوق النقد الدوليصندوق النقد الدولي29

25 /9/ 2014وفد من مالطامالطا30

21/ 10/ 2014عضو مجلس إدارة غرفة اسطنبولتركيا31

26/ 10/ 2014رئيس املنظمة األوروبية للتكنولوجيا واملعلوماتأملانيا32

 3/ 11/ 2014وزير االقتصاد واملالية املكلف بالصناعةجيبوتي33

5/ 11/ 2014وزير املالية واالقتصادتوغو34

6/ 11/ 2014نائب رئيس االحتاد الكوري للتجارة الدوليةكوريا35

10/ 11/ 2014مدير احلوافز االستثمارية ورأس املال األجنبي في وزارة االقتصاد تركيا36

18/ 11/ 2014جلنة التطوير العقاري بغرفة ُعمانسلطنة ُعمان37

19/ 11/ 2014األمني العام جلمعية الصداقة الكويتية - األلبانيةألبانيا38

19/ 11/ 2014وفد غرفة التجارة والصناعة العربية األملانيةأملانيا39

20/ 11/ 2014ممثلي غرفة برشلونة التجاريةأسبانيا40

23/ 11/ 2014وكيل وزارة اخلارجية والعالقات الدولية لدى جمهورية الهندوراس هندوراس41

23/ 11/ 2014املمثل الرسمي للتجارة والصناعة األملانية في اخلليجأملانيا42

25/ 11/ 2014نائب وزير الشئون االجتماعية والعمل فيتنام43

27/ 11/ 2014وفد مصرفيالصني44

27/ 11/ 2014رئيس غرفة التجارة القومية بخنان الصني45

1/ 12/ 2014وزير التجارة الكمبوديكمبوديا46

10/ 12/ 2014مدير إدارة جذب االستثمار املباشر ودعم الصادرات والعالقات االقتصادية لدى وزارة الشرق االقصىروسيا47

15/ 12/ 2014االمني العام العالقات االقتصادية الدولية والتنمية والتعاون لدى دولة اليونان.اليونان48

21/ 12/ 2014نائب مدير عام غرفة جتارة وصناعة بنجالديشبنجالديش49

بروتوكوالت وقعتها الغرفة عام 2014
وقعت الغرفة خالل عام 2014 بروتوكوالت مع كٍل من:

التاريخالبل����������������دم

1)MEDEF( 2014/2/18االحتاد الفرنسي ألصحاب األعمال

2014/4/23غرفة جتارة وصناعة قطـــــر2

2014/11/6االحتاد الكوري للتجارة العاملية3
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اخلدمات الإدارية والتنظيمية التي ت�ؤديها الغرفـة

الف�ضـــل الـرابــــــع



66

يبني اجلدول رقم )1( عدد املنتسبني للغرفة، مؤسسات وأفراداً، في عام 2014، مقارنة باألعوام الثمانية السابقة:

جدول رقم )1(
مجموع املنتسبن إلى الغرفة لألعوام 2006 – 2014 
)املشتركون الذين جددوا اشتراكهم واملشتركون اجلدد(

                  الع�ام            
املعامالت

200620072008200920102011201220132014
التغيــر%

2014 - 2013

10.8 %18,66716,36222,55517,95619,30618,01719,47718,49920,505جتديد اشتراك

0.1 %4,5445,4266,1625,7726,6996,1267,1757,5287,539+ جتديد مت العام السابق

7.7 %23,21121,78828,71723,72826,00524,14326,65226,02728,044إجمالي جتديد االشتراك

12.4 %7,3437,0595,5754,7384,8175,4295,6716,4017,196اشتراك جديد

8.7 %30,55428,84734,29228,46630,82229,57232,32332,42835,240إجمالي عدد املشتركن

يالحظ من اجلدول رقم )1( أن إجمالي عدد األعضاء الذين 

جددوا اشــــــتراكهم بالغرفة خالل عــــــام 2014 قد بلغ )28,044( 

عضواً مقابل )26,027( عضواً في العام السابق أي بارتفاع نسبته 

7.7 %. أمــــــا عدد األعضاء اجلدد فبلــــــغ )7,196( عضواً مقابل 

ــــــواً في عام 2013، أي بارتفاع نســــــبته 12.4 %.  )6,401( عضـــ

وبذلك يكون إجمالي عدد املنتسبني للغرفة في عام 2014 قد بلغ 

)35,240( عضواً مقابل )32,428( عضواً في العام الســــــابق أي 

بارتفاع نسبته 8.7 %.

م���ن أول وأه���م أه���داف الغ���رف االقتصادي���ة العمل على تق���دم مجتمعاتها واملس���اهمة ف���ي تنميتها عن طريق خدم���ة وتطوير 
مؤسساتها وفعالياتها االقتصادية، بل إن هذا الهدف يعتبر املبرر الرئيسي لقيام تلك الغرف واستمرارها.

ومّلا كانت خدمة املجتمع وتنمية اقتصاده مجااًل رحبًا ال حدود له، وعملية واسعة ومستمرة ودائمة التطور، فإن معيار إنتاجية 
الغ���رف يكم���ن ف���ي مدى ما تنجزه من مهام ومق���دار ما توفره ألعضائها ومنطقتها من خدمات، قياس���ًا مبا يتوفر لها من إمكانات 

وكفاءات، وتبعًا لتجاوب اجلهات الرسمية صاحبة القرار.
وعلى الرغم من صعوبة تصنيف اخلدمات التي تؤديها الغرف، فإن من املمكن تبويبها ضمن ثالث فئات رئيس���ية تبعًا لطبيعة 

النشاط واجلهة املستفيدة منه.
تعك���س أول���ى ه���ذه الفئات دور الغرفة كممثلة ألصحاب األعمال في احلياة االقتصادية والتش���ريع التج���اري واملالي في البالد، 
بينما تهدف الفئة الثانية إلى تعزيز العالقات االقتصادية وتوسيع حجم املبادالت التجارية مع البلدان العربية والبلدان األجنبية 

بصورة عامة، أما ثالثة هذه الفئات فهي ما تقدمه الغرفة ألعضائها من خدمات مباشرة.
وق���د تناولن���ا املجموعت���ن األولى والثانية من هذه اخلدمات في الفصول الثالثة الس���ابقة، ونس���عى في ه���ذا الفصل إلى بيان 
مدى ما قدمته الغرفة خالل عام 2014 ملنتسبيها من خدمات مباشرة والتي ميكن، نظرًا لشموليتها لغالبية أصحاب الفعاليات 

االقتصادية، أن تعتبر نوعًا من اخلدمة العامة للمجتمع ككل.
وجتدر اإلش���ارة في هذا الصدد إلى أن التصنيف الس���الف الذكر إمنا هو لتس���هيل البحث وتبويبه ليس إال، فنش���اطات الغرفة 

متكاملة ومتداخلة تسعى جميعًا لتحقيق هدف واحد هو خدمة الوطن واقتصاده.

اخلدمات الإداريـة والتنظيميـة التي ت�ؤديهـا الغرفـة

موجز إحصـــائي خلدمـــات الغرفة اإلداريــــة والتنظيميـــــــــة
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ومما يذكــــــر أن العمل في فرع خيطان كان قد توقف اعتباراً من 
مــــــارس 2006، غير أن الغرفة افتتحت في أوائل أبريل 2009 فرعاً 
فــــــي موقع آخر من منطقة خيطان مبحافظة الفروانية، كما افتتحت 
فــــــي أوائل مــــــارس 2010، فرعاً في منطقة جابــــــر العلي مبحافظة 
األحمدي وفرعاً آخر مبحافظة اجلهراء في أوائل شهر مايو 2010، 
وفــــــي الرابع من نوفمبر 2012 افتتحت فرعاً في مقر اإلدارة العامة 

ويالحــــــظ من اجلــــــدول رقم )2( أن بعض أنــــــواع املعامالت، وهي 

شهادة االنتساب وشهادات املنشأ وتصديق التوقيع وتصديق الفواتير، 

حققت في عام 2014 ارتفاعاً بنسب متفاوتة عما كانت عليه في عام 

للجمارك )ضمن املنطقة اجلمركية الثالثة(.

ومما يذكر أن وزارة املواصالت خصصت، مشــــــكورة، موقعاً لفرٍع 
للغرفة ضمن مبنى احلكومة مول التابع لها في منطقة جليب الشيوخ 
فــــــي محافظة الفروانية، وقد مت افتتاحــــــه في فبراير 2014. وهكذا 
أصبح بإمكان الســــــادة األعضاء اجنــــــاز معامالتهم في أي من الفروع 

السبعة إلى جانب املقر الرئيسي.

2013، في حني تراجع عدد الشــــــهادات األخرى واملعامالت األخرى، 

وهكــــــذا كانت احملصلة أن حقق إجمالي عــــــدد املعامالت املنجزة عام 

2014 ارتفاعاً نسبته 9.6 % عما كان عليه في عام 2013.

تعكس املعامالت التي تنجزها الغرفة مدى ونوعية اخلدمات 
املباشــــــرة التي تقدمهــــــا ألعضائها، حيث أنهــــــا معامالت يومية 

مستمرة ومتنوعة.

ويبني اجلــــــدول رقــــــم )2( أن إجمالي عــــــدد املعامالت التي 

أجنزتهــــــا الغرفة خالل عام 2014 قــــــد بلغ )326,634( معاملة، 

منهــــــا )215,150( تصديق توقيــــــع و )36,048( تصديق فاتورة 

و)25,945( شهادة منشأ، و)34,624( شهادة انتساب.

جدول رقم )2(
مجموع املعامالت التي أجنزتها الغرفة 

األعوام 2006 – 2014

               الع�ام            
    املعامالت

200620072008200920102011201220132014
التغيـر%

2014 - 2006 

12.8 %30,69128,73233,32428,78529,62229,18431,58331,69034,624شهادة انتساب

237.3 %7,69211,04211,96914,38315,44017,75121,54323,56025,945شهادة منشأ

 35.8 %7,5318,32612,81910,9797,9805,86612,24210,49810,231شهادات أخرى)1(

66.5 %129,189130,054149,563142,116161,844187,256193,776193,315215,150تصديق توقيع

153.4 %14,22418,78823,67224,05224,85826,77831,68334,19336,048تصديق فاتورة

24.6 %3,7213,4703,9333,7493,7674,2084,4074,8184,636معامالت أخرى)2(

69.2 %193,048200,412235,280224,064243,511271,043295,234298,074326,634إجمالي املعام�الت

)1(  تشمل: شهادة بدل فاقد + شهادة خاصة + شهادة للداخلية.
)2(  تشمل: إلغاء ملف + تعديالت + 39  شكوى عام 2014

املعــــامــــــــــــالت
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جدول رقم )3(

مجموع مراسالت الغرفة 1960 – 2014 

الرسائل الدورية الصادرةالرسائل الواردةالرسائل الصــادرةالســــنة

1960170013002,300

19705763503924,064

19809646976348,388

19899958978181,495

1992110371092467,413

20008195938061,390

20016990912553,496

20026875830770,655

200369238668105,813

20046965888086889

20056415923080,333

200659629131193,500

2007591910221295,000

200858629181121,756

200946568242221,921

201047918431228,678

201145197969263,528

201240217678239,130

201336987855179,868

201438278002147,274

تعد املراســــــالت التي ترســــــلها أو تتلقاها الغرفة مبثابة جسر 
يربط رجال األعمال الكويتيني مبجتمع األعمال العربي والدولي. 
وبالتالي فإنها تعكس نشاط الغرفة كهمزة وصل بني رجال األعمال 

واملؤسسات في الكويت ونظرائهم في اخلارج.

وبلغ عدد الرســــــائل التي تلقتها الغرفــــــة عام 2014 )8002( 

رســــــالة مقابل )7855( رســــــالة في العام الســــــابق. وصدر عنها 
)3827( رسالة مقابل )3698( رسالة في عام 2013.

أما عدد الرسائل الدورية التي صدرت عن الغرفة عام 2014 
فبلــــــغ )147,274( رســــــالة مقابــــــل )179,868( رســــــالة في عام 

 .2013

 املراســــــــــــــالت
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وزع مجلس إدارة الغرفة أعماله بن عدد من اللجان الدائمة )من أعضائه ومن غير أعضائه(، أما ما يعرض على الغرفة من قضايا وأمور 
طارئة ال تدخل في اختصاص إحدى اللجان الدائمة، فتشكل الغرفة جلنة مؤقتة لبحثها، وينتهي عمل هذه اللجنة بانتهاء مهمتها.

وتش����ارك الغرفة في العديد من اللجان املش����تركة داخل دولة الكويت، وهي جلان ال تش����كلها الغرفة، وإمنا تش����كلها جهة حكومية وتدعى 
الغرف����ة للمش����اركة في عضويتها، ويتم تش����كيل بعض هذه اللجان أحيانًا، من قبل مؤسس����ات مدنية تدعو الغرف����ة لعضويتها. وهذه اللجان 

ميكن أن تكون دائمة أو مؤقتة حسب طبيعة مهمتها وقرار تشكيلها.

 الـلـجـــــــــــــــــان

1 - مكتب الغرفة:
يعتبر مكتــــــب الغرفة مبثابــــــة اللجنة اإلداريــــــة واملالية، ويجتمع 
بسرعة للبت في القضايا العاجلة ويحيل الهام منها بعد دراسته إلى 

مجلس اإلدارة.

2 - جلنة العضوية والعرف التجاري:
تختص بكافة أمور عضوية الغرفة، وتضع املقترحات والتوصيات 
اخلاصة بشــــــروط التسجيل في الغرفة، وتقوم باإلشراف على إجراء 
وإصدار شــــــهادات من الغرفة بالكشوفات التي جتريها على البضائع 

وحتديد حالتها وكمياتها. كما تختص بتحديد العرف التجاري.

وتختار الغرفة ممثليها فــــــي مجلس إدارة مركز الكويت للتحكيم 
التجاري من أعضاء هذه اللجنة.

3 - جلنة الصناعة والعمل:
 تختص بشــــــؤون الصناعة والتصنيع فــــــي البالد، ومتثيل الغرفة 
في اللجان والهيئــــــات الصناعية احمللية والدولية، واإلشــــــراف على 
الدراسات الصناعية، كما تختص مبشاكل ومواضيع العمل والعمالة، 
ومتثيل الغرفة في مؤمترات العمل العربية والدولية، وفي املؤسسات 

اللجـــــان املنبثقــــة عن مجلـــــس اإلدارة

أهــــم اللجـــــان الكويتية الدائمـــــة التي تشـــــارك فيـــــها الغرفـــــــة

املختصة بالتدريب املهني بالبالد، وتشــــــرف على الدراسات العمالية 
ودراسات العمل واإلنتاجية.

4 - جلنة التجارة والنقل:

وتختص بشؤون التجارة الداخلية والتجارة اخلارجية واإلشراف 
على الدراسات املتعلقة بهما. كما تهتم بشؤون النقل بأنواعه، واملالحة 

ومواضيعها، وشؤون اجلمارك واملوانئ ، وحماية املستهلك.

5 - جلنة املالية واالستثمار:

تختــــــص مبواضيع امليزانية العامة للدولة والتخطيط االقتصادي 
واملواضيع االقتصادية العامة كما تختص بشــــــؤون االســــــتثمار محلياً 
ودولياً، واألمور النقدية وشؤون املصارف وشركات االستثمار وشؤون 

سوق األوراق املالية، والدراسات املتعلقة بكل هذه املواضيع.

6 - جلنة املشاريع العامة واإلسكان:

تختص بأمور اإلســــــكان والسياسات اإلسكانية، وقطاع املقاوالت 
واملقاولني بشــــــكل عام، وأمور اخلدمات األساســــــية كالكهرباء واملاء 

والطرق، وكافة الدراسات املتعلقة بهذه املواضيع.

1- جلنة سوق الكويت لألوراق املالية.
2- اللجنة العامة للتوحيد القياسي.

3- مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة.
4- مجلس إدارة املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية.

5- مجلس إدارة مؤسسة املوانئ الكويتية.
6- مجلس اجلامعات اخلاصة.

7- الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
8- املجلس األعلى لشؤون املعاقني.

9- مجلس إدارة اجلهاز املركزي لتكنولوجيا املعلومات.
10- اللجنة الفنية الدائمة لوضع القواعد احملاسبية.

11- اللجنة االستشارية للسياسات التجارية.
12- جلنة إنشاء منظومة املؤهالت املهنية الكويتية.

13-  اللجنة الدائمة التفاقيات تشجيع وحماية االستثمارات وجتنب 
االزدواج الضريبي.

14- جلنــــــة متابعــــــة تنفيــــــذ اتفاقيــــــات منظمــــــة التجــــــارة العامليــــــة 
.)WTO(

15- اللجنة الفنية الدائمة لألغذية.
16- اللجنة العليا للطوارئ.

17- جلنة األبحاث والتطوير ملجلس اجلامعات اخلاصة.
18- اللجنة العليا للمؤمتر الوطني لتطوير التعليم.
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19- اللجنة االستشارية لشؤون العمل.
20- مجلس أمناء مركز التميز في اإلدارة بكلية العلوم اإلدارية.

21- اللجنة الوطنية للمسؤولية املجتمعية.
22- مجلس الشراكة االستشاري للمصنعني واملقاولني احملليني.

الفندقيــــــة  والشــــــقق  الفنــــــادق  لتصنيــــــف  الدائمــــــة  اللجنــــــة   -23
واملنتجعات.

24- جلنة الشكاوي اخلاصة بسوق السياحة والسفر.
25- اللجنة التوجيهية العليا للمخطط الهيكلي الثالث.

26- اللجنة الدائمة للتنسيق بني اجلهات املعنية في مجال السالمة 
والصحة املهنية وبيئة العمل.

27- فريــــــق متابعــــــة املفاوضات اخلاصــــــة باتفاقية تيســــــير التبادل 
التجاري.

28- جلنة برنامج تطوير صادرات املنشآت الصناعية املصدرة.
29- جلنــــــة معاجلة أوضاع املقيمني بصورة غيــــــر قانونية - اجلهاز 

املركزي.
30- جلنة دراسة محاضر املخالفات – وزارة التجارة والصناعة.

31- اللجنــــــة العلمية للملتقى الســــــنوي للتوجيه واإلرشــــــاد - وزارة 
التعليم العالي.

32- جلنة استشارية للمناطق احلرة.
 33- اللجنــــــة الدائمــــــة لتنظيم أوضاع العمالــــــة الوافدة في القطاع 

األهلي - الشؤون.
34- اللجنة التنفيذية لترشيد استهالك الطاقة الكهربائية واملياه.

35- مجلس أمناء جائزة الدولة لالقتصاد املعرفي.
36- اللجنة الوطنية حلماية حقوق امللكية الفكرية.

37- جلنــــــة اختيار املهندســــــني لبرنامج تدريب وتأهيل املهندســــــني 
حديثي التخرج.

38- مجلس مركز اعتماد مستويات املهارة املهنية.

39- اللجنة االستشارية لألسعار.

40- اللجنة االستشــــــارية إلدارة البحوث العلمية مبؤسســــــة الكويت 
للتقدم العلمي.

41- فريق متابعة صرف األجهزة التعويضية من الهيئة العامة لشؤون 
ذوي اإلعاقة.

42- جلنة املعارض التجارية املؤقتة.

43- جلنة املشاريع املرشحة للتكرمي ضمن املشروعات الرائدة.

44- فريق العمل الوطني للتنمية املستدامة في دولة الكويت.

45- جلنة “متكني” مع الهيئة العامة لشؤون ذوي اإلعاقة.

46- الهيئة العامة للبيئة.

47- جلنة دعم املنتج الوطني وحماية املستهلك.

48- اللجنة الثنائية املشــــــتركة بــــــني اإلدارة العامة للجمارك وغرفة 
جتارة وصناعة الكويت.

49- اللجنة التوجيهية ملشروع االستراتيجية الصناعية الوطنية حتى 
عام 2035.

50- اجلمعية العمومية لهيئة احملاسبة واملراجعة اخلليجية.

51- املجلس االستشاري لبرنامج هيئة األمم املتحدة اإلمنائي بدولة 
الكويت.

1- جلنة دراســــــة النواحــــــي القانونية والتشــــــريعية للعقود اخلاصة 
باستغالل أراضي وأرصفة ميناء الشويخ.

2- جلنة تطوير وتبسيط الدورة املستندية لإلجراءات الصناعية.
3- جلنة تطوير ملركز دعم املبادرين.

4- فريق تنظيم مشــــــاركة القطاع اخلاص بتنفيذ برامج ومشروعات 
تكنولوجيا املعلومات احلكومية.

5- جلنة توفير خدمات متكاملة وميســــــرة لعمالء مؤسســــــة املوانئ 
الكويتية )املناولة(.

6- جلنة مناقشــــــة فتح فروع للشــــــركات واملؤسسات اإلنتاجية بدول 
مجلس التعاون.

7- اللجنة التنسيقية لتنظيم تداول املواد الكيميائية.
8- جلنــــــة تنظيــــــم اســــــتغالل وحــــــدات املجمــــــع احلرفــــــي مبنطقة 

الفحيحيل. 
9- جلنة وضع اشتراطات املختبرات اخلاصة لألغذية.

10- فريق إعداد القرارات التنفيذية للقانون 2010/6 بشأن العمل 

في القطاع األهلي.
11- جلنة االشتراطات الفنية والصحية للمختبرات األهلية.

12- جلنة دراسة مشروع املخطط الهيكلي ملنطقة شمال املطالع.
13- اللجنة العليا لتأسيس مجلس أعلى للعلم والتكنولوجيا.

14- جلنة وضع املواصفات الفنية لإلدارة املتكاملة لنفايات اإلطارات 
املستعملة.

15- جلنة دراسة أسباب تراجع األداء التنافسي للكويت.
16- فريق إعداد تصاميم مقر احتاد الغرف اخلليجية.

17- فريق التباحث حول الدعم االقتصادي جلمهورية مصر.
18- فريــــــق إعداد مشــــــروع الالئحــــــة التنفيذية لقانــــــون املعامالت 

االلكترونية.
19- جلنة إعداد الالئحة التنفيذية لقانون الشــــــراكة بني القطاعني 

العام واخلاص.
20- فريق عمل بوابة السلع االلكترونية <

أهم اللجان الكويتية املؤقتة التي تشارك بها الغرفة          
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 نفــــــد مركز عبدالعزيز حمد الصقر للتنمية والتطوير عدداً من 
برامــــــج التدريب خالل عــــــام 2014 ، حيث بلغــــــت )29( برنامجاً، 
اشتملت على برامج تدريب قصيرة موجهة وبرامج مهنية طويلة لعدد 
من القطاعات احلكومية واخلاصة، حيث حظي العاملون بشــــــركات 
القطاع اخلاص بالنصيب الرئيسي من البرامج التي نفذها املركز. 
وقد بلغ عدد املشاركني في البرامج التدريبية القصيرة للعام 2014 
حوالي )666( مشــــــاركاً. كما اســــــتمر املركز بتقدمي االستشــــــارات 
للجهات ذات العالقة وإجراء دراســــــة مسح لالحتياجات التدريبية 

لشــــــركات القطاع اخلاص في دولة الكويت وذلك لتمكني املركز من 
تقدمي برامج تدريبية متميزة.

أواًل: برامج التدريب القصيرة :

نفــــــذ املركز عدد )23( برنامج تدريب قصير خالل عام 2014، 
حيث بلغ عدد املســــــتفيدين من البرامج )523( متدرباً باملقارنة مع 
)418( متدرباً خالل عام 2013، ومعظم هذه البرامج مت تنفيذها 
بدعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، وذلك على النحو التالي:

مرگـــــز عبدالعزيز حمد الصقر للتنمية والتطوير

املشاركني فترة انعقاد البرنامج البرنامج التدريبي م

25 5 لغاية 8 يناير 2014 دراسة حتليلية حلوكمة الشركات باألنظمة املقارنة والنظام القانوني الكويتي 1

29 2 لغاية 19 فبراير 2014 دراسة حتليلية حلوكمة الشركات باألنظمة املقارنة والنظام القانوني الكويتي 2

28 16 لغاية 19 فبراير 2014 دراسة حتليلية حلوكمة الشركات باألنظمة املقارنة والنظام القانوني الكويتي 3

19 27 لغاية 30 ابريل 2014 فن االتصال ومهارات التفاوض 4

29 27 لغاية 30 ابريل 2014 احملاسبة لغير احملاسبني 5

29 25 لغاية 28 مايو 2014 أساسيات معايير التقارير املالية الدولية 6

21 8 لغاية 12 يونيو 2014 مستجدات املعايير الدولية للتقارير املالية وفقا لتعديالت 2013 7

16 15 لغاية 18 يونيو 2014 تطبيق نظام الهاسب في الشركات الغذائية 8

23 2 لغاية 5 نوفمبر 2014 االمن والسالمة وادارة املخاطر 9

32 2 لغاية 5 نوفمبر 2014 التحليل املالي للبيانات املالية املنشورة للمؤسسات والشركات - متقدم 10

18 16 لغاية 19 نوفمبر 2014 ادارة وتنظيم مشروعات العمل 11

28 16 لغاية 19 نوفمبر 2014 اجلوانب القانونية لغير القانونيني 12

25 23 لغاية 26 نوفمبر 2014 احملاسبة لغير احملاسبني 13

23 30 نوفمبر لغاية 3 ديسمبر 2014 أساسيات التخطيط االستراتيجي 14

31 1 لغاية 4 ديسمبر 2014 فن االتصال ومهارات التعامل الفعال مع العمالء 15

19 7 لغاية 10 ديسمبر 2014 ادارة التغيير املؤسسي 16

21 7 لغاية 10 ديسمبر 2014 ادارة النفايات الصناعية وغير الصناعية 17

19 14 لغاية 17 ديسمبر 2014 التسويق االلكتروني 18

21 14 لغاية 17 ديسمبر 2014 نظم الرقابة الداخلية 19

18 21 لغاية 24 ديسمبر 2014 اعداد وكتابة التقارير واملراسالت 20

19 21 لغاية 24 ديسمبر 2014 اعداد دراسات اجلدوى االقتصادية 21

11 28 لغاية 31 ديسمبر 2014 االمن احليوي في مزارع االبقار احللوب 22

19 28 لغاية 31 ديسمبر 2014 23 مهارات التعامل الفعال مع العمالء -  شركة التسهيالت التجارية
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ثانيًا : برامج التدريب املهني 

نفذ املركز برنامجني مهنيني في )الهندســــــة القيمية ( على ثالث 
مراحل وذلك على النحو التالي:

املرحل�ة األول�ى: مبادىء الهندسة القيمية 22 – 25 ديسمبر 2013 
املرحل�ة الثاني�ة: الهندسة القيمية متقدم 5 – 8 يناير 2014

املرحل����ة الث�الث�ة: االختبــار وشــــــارك فيه 20 منتســــــباً من شــــــركات 
القطاع اخلاص.

البرنامج الثاني ينقسم إلى ثالثة مراحل : 

املرحل�ة األول�ى: مبادىء الهندسة القيمية 23 – 26 نوفمبر 2014 

املرحل�ة الثاني�ة: الهندسة القيمية متقدم 21 – 24 ديسمبر 2014 

املرحل����ة الث�الث�ة: االختبــار وشــــــارك فيه 17 منتســــــباً من شــــــركات 
القطاع اخلاص .

 كما نفذ املركز برنامجاً مهنياً في )التصميم الهندســــــي( على النحو 
التالي : 

املرحل�ة األول�ى: برنامج » الفوتوشوب« 19 – 30 أكتوبر 2014  

املرحل�ة الثاني�ة: برنامج » األنيميشن « 9 – 20 نوفمبر 2014 

املرحل�ة الث�الث�ة: برنامج » 3D ستوديو« 30 نوفمبر – 11 ديسمبر 2014 

وقد التحق بالبرنامج )26( متدرباً في مراحله املختلفة.

ثالثًا : برامج االستشارات
استكمل املركز تنفيذ برنامجاً استشارياً لألمانة العامة لألوقاف 
يتعلق بتحليل الثغرات وحساب العائد على التدريب . وقد مت استخدام 

.»360 ROT « الطريقة التي قام املركز بتطويرها

رابع���ًا : مش���روع تأهي���ل وتدري���ب املخترع���ن للمش���روعات 
الصغيرة واملتوسطة

عقــــــد املركز برعاية معالــــــي نائب رئيس مجلس الــــــوزراء ووزير 
التجارة والصناعة مشــــــروع تأهيل وتدريب املخترعني للمشــــــروعات 
الصغيــــــرة واملتوســــــطة – الدفعة الثانية - بالتعــــــاون مع مركز صباح 
األحمد للموهبة واإلبداع وبدعم من مؤسســــــة الكويت للتقدم العلمي 
فــــــي الفترة 10 نوفمبــــــر 2013 إلى 30 يناير 2014. وقد شــــــارك 
في املشــــــروع )30 مشــــــاركاً من املخترعني الكويتيني احلاصلني على 
شــــــهادات براءات االختراع من املكاتب العامليــــــة املعترف فيها(. وقد 
شــــــارك في تقدمي املادة العلمية للمشــــــاركني منظمة EBCL العاملية 
حيث اجتاز املشاركون االمتحان التحريري للبرنامج وقدموا مشاريع 

دراسة اجلدوى في نهاية البرنامج . 

وقد أعقــــــب هذا البرنامــــــج إعداد حفل ومعــــــرض االختراعات 
الكويتية املشــــــاركة في البرنامج حيث لقي املعرض إشــــــادة كبيرة من 
احلضــــــور والذي كان في مقدمتهم معالي نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزيــــــر التجارة والصناعــــــة، ورئيس غرفة جتــــــارة وصناعة الكويت، 
ورئيس مجلس أمناء مركز عبدالعزيز حمد الصقر للتنمية والتطوير، 
والسادة أعضاء مجلس إدارة الغرفة واملدير العام للغرفة واملسؤولون 

في القطاعات احلكومية واألهلية وجمهور كبير من املهتمني. 

خامس���ًا: برنامج ) الضبطي���ة القضائية واإلدارية ( ملوظفي 
وزارة التجارة والصناعة 

املرحل�ة األول�ى: برنامج »املهارات القانونية« 27 ابريل  - 8 مايو 2014 

املرحل�ة الثاني�ة: برنامج »املهارات املهنية والسلوكية« 11 – 22 مايو 2014  

املرحل�ة الث�الث�ة: االختبــار وشارك فيه 50 موظفاً  

عقد املركز البرنامــــــج التدريبي ملوظفي وزارة التجارة والصناعة 
الــــــذي أقيم مبقر غرفة جتارة وصناعــــــة الكويت، بالتعاون بني قطاع 
الرقابة بــــــوزارة التجارة والصناعة ومركــــــز عبدالعزيز حمد الصقر 
للتنمية والتطوير، حيث شــــــارك خمسون من موظفي الوزارة في هذا  
البرنامج الذي استمر شــــــهراً كاماًل مت خالله تزويد املشاركني بعدد 
من املعارف واملهارات القانونيــــــة واإلدارية والفنية املتعلقة بالقوانني 
ذات العالقــــــة ومهارات محاضر الضبط القانوني واإلداري ومهارات 
التعامــــــل مع الغش التجاري والتفاوض والتعامل مع اآلخرين ومقدمة 

عن جودة الغذاء وأنظمة السالمة الغذائية.

ويهــــــدف البرنامج إلى تعزيز دور قطاع الرقابة في وزارة التجارة 
والصناعة من خالل بناء قــــــدرات العاملني بهذا القطاع في الوزارة. 
كمــــــا يهدف إلــــــى بناء قاعدة معرفية لدى املشــــــاركني فــــــي البرنامج 
واكتســــــابهم حزمة من املهارات املهنية والقانونيــــــة واإلدارية املتعلقة 

بالرقابة والتفتيش. 

وســــــاهم في تقــــــدمي البرنامج العلمي للدورة عدد من األســــــاتذة 
املختصني في موضوع البرنامج. 

وقد أقيم في نهاية البرنامج حفل لتوزيع الشهادات حضره وكيل 
وزارة التجــــــارة والصناعة الســــــيد/ عبدالعزيز اخلالدي ونائب مدير 
عام غرفة جتارة وصناعة الكويت الســــــيد/ حمد جراح العمر وعدد 
من مسؤولي وزارة التجارة والصناعة ومركز عبدالعزيز حمد الصقر 
للتنميــــــة والتطويــــــر بغرفة جتارة وصناعة الكويــــــت واملتدربني الذين 

أنهوا البرنامج التدريبي < 
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مــــــع نهاية عام 2014 يكون مركــــــز الكويت للتحكيم التجاري قد أمت 
عامه الرابع عشــــــر من العمل بخطى ثابتة في تأكيد قيامه مبهام تسوية 
املنازعات التجارية، وتأكيد الدور املؤسسي في إدارة التحكيم التجاري. 

اللجنة التنفيذية:

عقــــــدت اللجنة التنفيذيــــــة خالل العــــــام 2014 )4( اجتماعات 
أشــــــرفت من خاللها على ســــــير عمليات التحكيم التي ُعرضت على 
املركز، وتابعت املســــــائل األخرى التي أعطى النظام االختصاص بها 

للجنة. 

القضايا:

عــــــرض خالل الفترة مــــــن 2014/1/1 حتــــــى 2014/12/31 
مــــــا مجموعه )14( قضية مت احلكم فــــــي )4( منها ومت وقف اثنتان 

وجاري العمل بالباقي. 

وبالنســــــبة ملوضوعــــــات القضايا فقد شــــــغلت جميــــــع القضايا 
املعروضة على املركز خالل هذا العام مسألة تسوية احلسابات بني 

األطراف املتنازعة.

أما فيما يتعلق بحجم املطالبات من حيث قيمتها فقد بلغ إجمالي 
قيمة املطالبات في القضايا املعروضة هذا العام مبلغاً إجمالياً قدره 

حوالي )2,672,914( د.ك فقط.

هذا وقد قام املركز خالل العام بتقدمي خدمات خاصة بالتحكيم 
فــــــي قضايا غير خاضعــــــة لنظامه، ومتثلت هــــــذه اخلدمات بتقدمي 
االستشارات واســــــتقبال والرد على استفسارات الراغبني في القيد 
بجداول احملكمني أو اخلبراء، وكذا ما يطلبه بعض ممثلي الشركات 
من استفســــــارات حول التحكيم وتزويدهم مبا يحتاجونه من بيانات 

إضافة لتأجير قاعة احلاج يوسف الفليج.

من: املركز يعقد دورات للمحكَّ

تفعيــــــاًل التفاق التعاون املشــــــترك بــــــني مركز الكويــــــت للتحكيم 
التجاري ومركز التحكيم لدول مجلس التعاون اخلليجي، والرامي إلى 
دعم العمل املؤسسي للمركزين وتبادل اخلبرات والبحوث بهدف نشر 
وترســــــيخ ثقافة التحكيم، ملا يتميز به من الثقة وســــــرعة الفصل في 
املنازعات واحلفاظ على السرية، قام مركز الكويت للتحكيم التجاري 
مني، حضرها عدد من العاملني في  بعقد دورات تدريبية إلعداد احملكَّ

مختلف القطاعات ومن أساتذة اجلامعة على النحو التالي:

املرحلة األولى: 24 – 26 نوفمبر 2014

15 – 17 ديسمبر 2014

املرحلة الثانية: 21 – 24 ديسمبر 2014

وســــــوف يســــــتمر املركز في العمل بنظام الــــــدورات خالل العام 
احلالي 2015، واألعوام املقبلة <

مرگـــــز الگــــويت للتحگـــيم التجــــاري

املجموعأنواع اخلدمات واملعلومــــاتم

2618خدمة الرد على االستعالم الهاتفي ألصحاب األعمال داخل الكويت.1

1486خدمة الرد على االستعالم الهاتفي ألصحاب األعمال خارج الكويت.2

2057تقدمي اخلدمات واملعلومات ألصحاب األعمال بحضورهم شخصياً للمركز.3

328االستعالم التجاري )بيانات أعضاء الغرفة(.4

3صرف دليل الغرف التجارية والصناعية الدولي.5

6االشتراك مبجلة االقتصادي الكويتي.6

405املراسالت البريدية.7

مركز أصحـاب األعمال

قام مركز أصحاب األعمال بتقدمي مختلف اخلدمات واملعلومات التجارية والصناعية والقانونية ألصحاب األعمال سواء بحضورهم شخصياً 
للمركز أو باالتصال هاتفياً أو باملراسالت البريدية واإللكترونية. ويوضح اجلدول اآلتي مجموع ما مت تقدميه خالل عام 2014.
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الغرفـــــة توفـــد الدفعـــة الرابعــة من املبتعثني الگــــويتيني لنيــل درجــة املاجســــتير

وافقت جلنة املنح الدراســــــية في غرفة جتــــــارة وصناعة الكويت 
برئاسة النائب األول لرئيس الغرفة في أواخر يوليو 2014، على إيفاد 
ســــــبعة من الكويتيني احلاصلني على الشــــــهادة اجلامعية في مختلف 
التخصصات في بعثات دراسية خارجية لنيل درجة املاجستير في كل 
من إدارة األعمال )MBA( والقانون التجاري، وذلك للعام الدراسي 
2014 - 2015، والتــــــي ســــــبق اإلعالن عنها في بداية الســــــنة في 
وســــــائل اإلعالم وعلى املوقع االلكتروني للغرفة، حيث اســــــتمر مركز 
عبدالعزيــــــز الصقــــــر للتنمية والتطوير التابع للغرفة واملشــــــرف على 
برنامج البعثات في تلقي الطلبات حلني إغالق باب التقدم بالطلبات 
في نهاية شــــــهر مايو وبذلك يصبح عدد الذين ابتعثتهم الغرفة حتى 

نهاية عام 2014 )16( مبتعثاً. 

الدفع������ة الرابع�����ة:

وهــــــذه هي الدفعة الرابعة حيث ســــــبق أن ابتعثــــــت الغرفة ثالث 
دفعات دراسية لنيل درجة املاجستير. هذا وقد مت حتديد التخصصات 
املطلوبة للبعثات الدراسية على ضوء احتياجات سوق العمل في ظل 

بيانات مسوحات سوق العمل املتوفرة.

أعل��ى اجلامع������ات:

ومن اجلديــــــر بالذكر أن غرفــــــة جتارة و صناعــــــة الكويت تقوم 
بإرســــــال عدد من البعثات الدراسية سنوياً وذلك تعزيزاً لدورها في 
اخلدمــــــة املجتمعية ومســــــاهمة منها في التنمية البشــــــرية وفي بناء 

القــــــدرات الوطنية مــــــن خالل برامج التعليم املتميز لنيل الشــــــهادات 
العليــــــا من اجلامعات العامليــــــة املرموقة، حيث تنص شــــــروط البعثة 
على ضرورة حصول الطالب الذي يرغب في اســــــتكمال دراسته على 
قبول من إحدى أعلى خمســــــني جامعة فــــــي العالم في التخصصات 
التي يعلن عنها، وذلك حسب التصنيفات العاملية املعتمدة. وذلك من 
أجل ضمان التحصيل العلمي الرصني عالي اجلودة وإتاحة الفرصة 
للطالــــــب للعيش في بيئة أكادميية رصينــــــة تتيح له التحصيل العلمي 

املرموق واالطالع على آخر املستجدات في مجال تخصصه.

تعزيز املهارات األكادميية واملهنية:

وتتطلع الغرفة إلى أن تكون هذه املنح الدراسية مساهمة مباشرة 
في تعزيز املهارات األكادميية واملهنية للعاملني، سواء القطاع اخلاص 
أو القطاع احلكومي، من خالل إكتسابهم للمعرفة املتقدمة في برامج 

الدراسات العليا.

هذا ويتم عادة في بداية كل عام اإلعالن عن هذه املنح الدراسية 
بحيث تعطى مدة كافية لتقدمي الطلبات لعدة شهور يتم بعدها النظر 
فــــــي الطلبات املقدمة وفرزهــــــا من حيث مطابقتها للشــــــروط، وتتم 
املنافسة بينها على ضوء عدد من املعايير التي تنظر فيها جلنة املنح 
في الغرفة والتي تضم فــــــي عضويتها عدداً من اخلبرات األكادميية 

واملهنية الكويتية <

املجموعأنواع اخلدمات واملعلومــــاتم

8.E-MAIL 1380املراسالت اإللكترونية

21طلب نشر إسم العضو في مجالت الغرفة العربية واألجنبية.9

14االستعالم عن السمعة التجارية لعضو بالغرف العربية واألجنبية.10

93خدمات التصوير.11

15شكوى جتارية.12

372خدمة اجناز معاملة عضو بإدارة املعامالت.13

57مقابالت أصحاب األعمال مع ممثلي اإلدارات املتخصصة بالغرفة.14

147مستخدمي خدمة االنترنت املجانية من أعضاء الغرفة باملركز.15

8دليل منتسبي اجلمعية العمومية النتخابات 16.2014

17الترشح النتخابات مجلس اإلدارة 17.2014
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احل�ضـــابـــــات اخلتــــــاميــة

تقرير مراقب احلسابات املستقل
السادة رئيس وأعضاء مجلس االدارة احملترمن

غرفة جتارة وصناعة الكويت
دولة الكويت

التقرير حول البيانات املالية 

لقــــــد قمنــــــا بتدقيق البيانــــــات املالية املرفقة لغرفة جتارة وصناعة الكويت )الغرفة(، وتشــــــمل بيان املركز املالي كما في 31 ديســــــمبر 2014 
وبيان الدخل الشــــــامل وبيان التغيرات في حقوق ملكية الغرفة وبيان التدفقات النقدية للســــــنة املنتهية في ذلك التاريخ، وملخص ألهم السياسات 

احملاسبية واملعلومات التوضيحية األخرى.  

مسؤولية اإلدارة حول البيانات املالية 

ان اإلدارة هي اجلهة املســــــؤولة عن اعداد وعرض تلك البيانات املالية بشــــــكل عادل وفقا للمعايير الدولية للتقارير املالية، وعن نظام الضبط 
الداخلي الذي تراه اإلدارة مناسبا لتمكينها من إعداد البيانات املالية بشكل خال من فروقات مادية سواء كانت ناجتة عن الغش أو اخلطأ.

مسؤولية مراقب احلسابات

ان مسؤوليتنا هي ابداء الرأي حول هذه البيانات املالية استنادا الى أعمال التدقيق التي قمنا بها.  لقد قمنا بأعمال التدقيق وفقا للمعايير 
الدوليــــــة للتدقيق. ان هذه املعايير تتطلب االلتزام مبتطلبات قواعد الســــــلوك االخالقي والقيام بتخطيــــــط وتنفيذ أعمال التدقيق للحصول على 

تأكيدات معقولة حول ما إذا كانت البيانات املالية خالية من فروقات مادية.

يتضمــــــن التدقيــــــق، القيام باجراءات لغرض احلصول على أدلة التدقيق حول املبالــــــغ واالفصاحات حول البيانات املالية.  ويعتمد اختيار تلك 
االجراءات على حكم املدقق، مبا في ذلك تقدير املخاطر املتعلقة بالفروقات املادية في البيانات املالية، ســــــواء كانت ناجتة عن الغش أو اخلطأ.  
وللقيام بتقدير تلك املخاطر، يأخذ املدقق بعني االعتبار اجراءات الضبط الداخلي املتعلقة بإعداد وعدالة عرض البيانات املالية للمنشــــــأة لكي 
يتسنى له تصميم اجراءات التدقيق املالئمة حسب الظروف، ولكن ليس لغرض ابداء الرأي حول فعالية اجراءات الضبط الداخلي للمنشأة. كما 
يتضمن التدقيق، تقييم مالئمة السياسات احملاسبية املتبعة ومعقولية التقديرات احملاسبية املعدة من قبل االدارة، وكذلك تقييم العرض االجمالي 

الشامل للبيانات املالية.

باعتقادنا أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها تعتبر كافية ومالئمة لتوفر لنا أساسا البداء رأي حول أعمال التدقيق.

الرأي

برأينا أن البيانات املالية تظهر بصورة عادلة، من كافة النواحي املادية، املركز املالي لغرفة جتارة وصناعة الكويت كما في 31 ديسمبر 2014، 
والنتائج املالية ألعمالها والتدفقات النقدية للسنة املالية املنتهية في 31 ديسمبر 2014 وفقا للمعايير الدولية للتقارير املالية.

التقرير حول املتطلبات القانونية والتشريعية االخرى

برأينا أن الغرفة حتتفظ بســــــجالت محاســــــبية منتظمة وأن البيانات املالية متفقة مع ما هو وارد في سجالت الغرفة، وقد حصلنا على كافة 
املعلومات وااليضاحات التي رأيناها ضرورية ألغراض التدقيق، وقد أجري اجلرد وفقا لألصول املرعية. 

)CPA( عبداللطيف محمد العيبان
)مراقب مرخص رقم 94 فئة أ(

جرانت ثورنتون – القطامي والعيبان وشركاهم
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بيان الدخل الشامل گـمـــــا في 31 ديسمبر 2014

السنة املنتهيةالسنة املنتهية

اإليرادات

في 31 ديسمبرإيضاحات
2014 
د.ك

في 31 ديسمبر
2013 
د.ك

 3,671,759 73,960,815رسوم محصلة

 408,763 8223,448صافي ايراد مبنى الغرفه

 403,064 361,079ايراد فوائد

)9,635()9,071(9صافي تكلفة املجلة 

)27,938( 101,434صافي وفر/ )عجز( مركز عبدالعزيز الصقر للتنمية والتطوير

 1,465)15,036(11صافي )عجز(/ وفر مركز الكويت للتحكيم التجاري

 900 -ايراد اعالنات انترنت

 111,000 -14ايرادات تأمني

4,522,669  4,559,378 

املصاريف واألعباء األخرى

 3,155,978 123,568,801املصاريف العمومية واإلدارية

 55,565 62,220مصاريف االنترنت

 35,352 7,051مصاريف مشاركات في معارض محلية ودولية

 12,836 19,344مصاريف دورات تدريبية

 612,972 13603,061استهالك ممتلكات واالت ومعدات

4,260,477 3,872,703 

 686,675 262,192وفر السنة

 - -ايرادات اخرى شاملة للسنة

 686,675 262,192الوفر الشامل للسنة

إن اإليضاحات املبينة في نهاية التقرير تشگ��ل جزءا من هذه البيانات املالية
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امليزانية العمومية گمــــا في 31 ديسمبر 2014

املوجودات
إيضاحات

31 ديسمبر
2 0 1 4

د.ك

31 ديسمبر
2 0 1 3

د.ك

موجودات غير متداولة
 136,094,3766,092,069ممتلكات واالت ومعدات

موجودات متداولة
 14456,159522,115ذمم مدينة وحسابات مدينة أخرى

 11,854 24,096نقد في الصندوق

 390,027 15405,182أرصدة لدى البنوك

 20,850,000 1621,405,000ودائع ألجل

 21,773,996 22,290,437مجموع املوجودات املتداولة

 27,866,065 28,384,813مجموع املوجودات 

حقوق ملكية الغرفة واملطلوبات
حقوق ملكية الغرفة

 23,935,576 24,622,251االحتياطي العام

 686,675 262,192وفر السنة

 24,622,251 24,884,443مجموع حقوق الغرفة
مطلوبات غير متداولة

2,175,9171,968,653مخصص مكافأة نهاية اخلدمة

مطلوبات متداولة
 890 906ذمم دائنة

 18,254 32,442مصاريف مستحقة

 331,371 346,356مخصص إجازات مستحقة
 758,976 780,511إيرادات مقبوضة مقدماً

 165,670 17164,238أمانات للغير

 1,275,161 1,324,453مجموع املطلوبات املتداولة

 27,866,065 28,384,813مجموع حقوق الغرفة واملطلوبات

    رئيس مجلس اإلدارة                                                                                                 أمن الصندوق الفخري
                علي محمد ثنيان الغامن                                                                                                                          عبدالله سعود احلميضي

إن اإليضاحات املبينة في نهاية التقرير تشگ����ل جزءا من هذه البيانات املالية
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بيــان التغيرات في حقـــوق ملكيـــــة الغرفـــة

مجموع حقوق ملكية الغرفةصافي  الوفر االحتياطي العام

د.كد.كد.ك
 23,935,576 814,617 23,120,959الرصيد في 31 ديسمبر 2012

 686,675 686,675 -الوفر الشامل للسنة
 -)814,617( 814,617محول الى االحتياطي العام  

686,67524,622,251 23,935,576الرصيد في 31 ديسمبر 2013

262,192262,192-الوفر الشامل للسنة
-)686,675( 686,675محول الى االحتياطي العام

 24,884,443 262,192 24,622,251الرصيد في 31 ديسمبر 2014

بيــــان التدفقـــات النقديـــة 

السنة املنتهية فيايضاح
 31 ديسمبر 2014

السنة املنتهية في
 31 ديسمبر 2013

د.كد.كانشطة التشغيل
686,675 262,192وفر السنه
التعديالت:
 612,972 603,061االستهالك

 222,002 231,995مخصص مكافأة نهاية اخلدمه
)76,958( )24,731(مكافأة نهاية اخلدمه املدفوعه

1,072,517 1,444,691 
التغيرات في موجودات ومطلوبات التشغيل :

)75( 65,956ذمم مدينة وحسابات مدينه اخرى
 50 16ذمم دائنه

)6,105( 14,188مصاريف مستحقه
 39,015 14,985مخصص اجازات مستحقه

 14,830 21,535ايرادات مقبوضه مقدما
)29,239( 789امانات للغير 

 1,463,167 1,189,986صافي النقد الناجت من انشطه التشغيل
انشطة االستثمار

)1,345,000()555,000(ودائع الجل
)101,903()605,368(شراء ممتلكات واالت ومعدات

 4,292 -القيمة الدفترية ملمتلكات واالت ومعدات مستبعده
)1,442,611()1,160,368(صافي النقد املستخدم في أنشطة االستثمار

 20,556 29,618الزياده في النقد وشبه النقد
 246,433 18266,989النقد وشبه النقد في اول السنه
 266,989 18296,607النقد وشبه النقد في اخر السنه

إن اإليضاحات املبينة في نهاية التقرير تشگ����ل جزءا من هذه البيانات املالية
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1 - اهداف الغرفة

غرفة جتارة وصناعة الكويت مؤسســــــة ذات نفع عام غايتها تنظيم املصالح التجارية والصناعية ومتثيلها والدفاع عنها والعمل على ترقيتها، 
وتتمتع الغرفة بالشخصية االعتبارية فلها ضمن نطاق هذا القانون حق التملك والبيع والشراء والتقاضي والرهن وقبول التبرعات والهبات وعقد 

القروض وغير ذلك من االعمال التي تدخل في حدود اختصاصها.

ان عنوان الغرفة املســــــجل والذي من خالله تقوم الغرفة بأنشــــــطتها الرئيسية هو: القبله – قطعة 1 – ش عبدالعزيز حمد الصقـر – قسيمة 
.  900087

مت املصادقة على البيانات املالية للســــــنة املنتهية في 31 ديســــــمبر 2014 )مبا في ذلك بيانات املقارنة( واملوافقة على اصدارها من قبل ادارة 
الغرفة بتاريخ 4 / 3 / 2015.

2-  أساس االعداد

مت اعداد البيانات املالية للغرفة على أساس مبدأ التكلفة التاريخية.

مت عرض البيانات املالية بالدينار الكويتي )“د.ك.”(.

3- بيان االلتزام

مت اعداد البيانات املالية للغرفة وفقا للمعايير الدولية للتقارير املالية الصادرة عن مجلس معايير احملاسبة الدولية.

4- التغيرات في السياسات احملاسبية 

إن السياســــــات احملاسبية املســــــتخدمة في اعداد البيانات املالية متماثلة مع تلك السياســــــات املطبقة خالل السنة السابقة، باستثناء تطبيق 
السياسات احملاسبية واملعايير اجلديدة املعدلة املبينة أدناه: 

4.1 املعايير اجلديدة واملعدلة املطبقة من قبل الغرفة

هنــــــاك عــــــدد من املعايير اجلديدة واملعدلة مفعلة للفترات الســــــنوية التي تبدأ في او بعد 1 يناير 2014. فيما يلي املعلومات حول هذه 
املعايير اجلديدة: 

يفعل للفترات املالية املعيار أو التفسير
التي تبدأ في

1 يناير 2014معيار احملاسبة الدولي رقم IAS 32 ( 32(: االدوات املالية: العرض – معدل

1 يناير 2014املعيار الدولي للتقارير املالية رقم IAS 36 ( 36(: انخفاض قيمة االصول – معدل

1 يناير 2014التفسير IFRIC( 21( الرسوم

4.1.1  معيار احملاسبة الدولي IAS 32( 32(: االدوات املالية: العرض – معدل   

تقوم التعديالت على معيار احملاسبة الدولي رقم 32 باضافة توجيهات تطبيقية ملعاجلة التناقضات في تطبيق معايير معيار احملاسبة الدولي 
رقم 32 لتسوية االصول واخلصوم املالية في املجالني التاليني: 

> معنى »لديها حاليا حق قانوني ملزم للتسوية«

> ان بعض اجمالي انظمة التسوية قد تعتبر معادلة لصافي التسوية. 

املطلوب تطبيق التعديالت بأثر رجعي. ان تطبيق التعديل لم ينتج عنه اي تأثير مادي على البيانات املالية للغرفة.

ايضـــاحــات حول البيانـــات املالية للسنة املنتهية في 31 ديسمبر  2014



التقرير السنوي 2014

81

4.1.2  معيار احملاسبة الدولي رقم IAS 36( 36(: انخفاض قيمة االصول – معدل

تقــــــوم التعديالت على معيار احملاســــــبة الدولي رقم 36 باحلد من الظروف التي يطلب فيهــــــا االفصاح عن مبلغ االصول او الوحدات املنتجة 
للنقد املمكن استرداده وكذلك توضيح االفصاحات املطلوبة وتقدمي متطلبات واضحة لالفصاح عن معدل  اخلصم املستخدم في حتديد انخفاض 
القيمة )او االنعكاســــــات( حيث يتم حتديد املبلغ املمكن اســــــترداده )اســــــتنادا الى القيمة العادلة ناقصا تكاليف االستبعاد( وذلك باستخدام تقنية 

تقييم حالية. ان تطبيق التعديل لم ينتج عنه اي تأثير مادي على البيانات املالية للغرفة. 

مت تطبيق التعديالت بأثر رجعي وفقا الحكامها االنتقالية. 

4.1.3  التفسير IFRIC( 21( الرسوم

يوضح التفسير رقم 21 ما يلي: 
> احلدث امللزم الذي يؤدي الى االلتزام هو النشاط الذي يؤدي الى دفع الرسوم كما هو محدد من قبل تشريع احلكومة. فاذا نشأ هذا النشاط 

في تاريخ محدد خالل فترة محاسبية، فانه يتم حتقق هذا االلتزام بكامله بذلك التاريخ. 
> يتم تطبيق نفس مبادىء التحقق في البيانات املالية السنوية واملرحلية. 

املطلوب تطبيق التفسير رقم 21 باثر رجعي وفقا الحكامه االنتقالية وليس له اي تأثير جوهري على البيانات املالية الي فترة يتم عرضها.

املعايير املصدرة من مجلس املعايير الدولية ولكن غير املفعلة بعد  4.2
بتاريــــــخ املصادقة على هذه البيانات املالية، مت اصدار بعض املعايير/ التعديالت والتفســــــيرات من قبــــــل مجلس املعايير الدولية ولكن لم يتم 

تفعيلها بعد ولم يتم تطبيقها مبكرا من قبل الغرفة.
تتوقع االدارة أن يتم تبني كافة التعديالت ضمن السياســــــات احملاســــــبية للغرفة وللمرة األولى خالل الفترة التي تبدأ بعد تاريخ تفعيل 
املعيار اجلديد أو التعديل أو التفســــــير. ان املعلومات عن املعايير والتعديالت والتفســــــيرات اجلديدة املتوقع أن يكون لها ارتباط بالبيانات 
املالية للغرفة مبينة أدناه. هناك بعض املعايير والتفسيرات اجلديدة قد مت اصدارها لكن ليس من املتوقع ان يكون لها اي تاثير مادي على 

البيانات املالية للغرفة.  

املعيار أو التفسير
يفعل للفترات املالية 

التي تبدأ في

1 يناير 2017املعيار الدولي للتقارير املالية رقم )15(: االيرادات من العقود مع العمالء

1 يناير 2016معيار احملاسبة الدولي رقم 16 و 38 توضيح الطرق املعتمدة لالستهالك واالطفاء - معدل

1 يناير 2016التحسينات السنوية على املعايير الدولية للتقارير املالية دورة 2014-2012

1 يوليو 2014التحسينات السنوية على املعايير الدولية للتقارير املالية دورة 2012-2010

1 يوليو 2014التحسينات السنوية على املعايير الدولية للتقارير املالية دورة 2013-2011

4.2.1   املعيار الدولي للتقارير املالية رقم )15(: االيرادات من العقود مع العمالء

مت استبدال املعيار الدولي للتقارير املالية رقم )15( مكان معيار احملاسبة الدولي رقم )11(، االيرادات، وهو يعطي منوذج حتقق جديد يعتمد 
على مبدأ السيطرة وباستخدام خمس خطوات يتم استخدامها على كافة العقود مع العمالء.

اخلطوات اخلمس لهذا النموذج هي:
- تعريف العقد مع العميل.

- تعريف التزامات االداء في العقد.
- حتديد سعر املعاملة.

- توزيع سعر املعاملة على التزامات االداء كما جاءت بالعقد.
- تسجيل االيرادات عند قيام املنشاة بتلبية التزامات االداء.
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كما يتضمن املعيار ارشادات هامة، مثل:

> العقود التي تتضمن توريد عدد اثنني أو أكثر من اخلدمات أو البضاعة – وكيف يتم احتساب وتسجيل كل جزئية مت تنفيذها على حده وذلك 
ضمن الترتيبات التي حتتوي على عدة بنود، وكيف توزع سعر املعاملة ومتى تدمج العقود.

> التوقيت – فيما اذا تطلب تسجيل االيرادات خالل فترة التنفيذ أو خالل نقطة محددة من الزمن.

> التســــــعير املتغير ومخاطر االئتمان – والتي تناقش كيفية معاجلة الترتيبات التي حتتوي على متغيرات طارئة )مثال: تنفيذ مشــــــترط( وتسعيره 
كما مت حتديث بند املعوقات على االيرادات.

> قيمة الوقت – متى تعدل سعر العقد الغراض متويلية.

> أمور أخرى محددة تتضمن:
<  املقابل غير النقدي ومقايضة االصول.

<  تكلفة العقود.
<  حق الرد وخيارات العمالء االخرى.

<  خيارات املورد باعادة الشراء.
<  الكفاالت.

<  االصل مقابل الوكيل.
<  الترخيص.

<  تعويض الكسر.
<  االتعاب املقدمة غير القابلة لالسترداد، و

<  صفة االمانة وترتيبات الفوترة واالحتفاظ.

4.2.2  معيار احملاسبة الدولي رقم 16 و 38 بيان الطرق املعتمدة لالستهالك واالطفاء – معدل  

مت بيان التعديالت التالية على معيار احملاسبة الدولي رقم )16( املمتلكات واالالت واملعدات واملعيار رقم )38( االصول غير امللموسة:

> تعتبر طريقة اســــــتهالك االصول على أســــــاس الدخل الناجت من النشــــــاط املســــــتخدم به ذلك االصل طريقة غير مناسبة الستهالك املمتلكات 
واالالت واملعدات.

> تعتبر طريقة اطفاء على اســــــاس الدخل الناجت من النشــــــاط الذي يستخدم االصل غير امللموس طريقة غير مناسبة بشكل عام باستثناء بعض 
احلاالت احملددة.

> التوقعات التي تشــــــير  الى انخفاض ســــــعر البيع للمواد التي يتم انتاجها باســــــتخدام اصول حتتوي على تكنولوجيا او توقعات ذات عائد جتاري 
بطىء والتي بدورها قد تؤدي الى انخفاض التوقعات االقتصادية من ذلك االصل.

4.2.3   التحسينات السنوية على املعايير الدولية للتقارير املالية دورة 2012 - 2014

- التعديالت على املعيار الدولي للتقارير املالية رقم 5 – تقوم هذه التعديالت باضافة ارشادات محددة في املعيار الدولي للتقارير املالية رقم 5 
في احلاالت التي تقوم فيها املنشــــــأة باعادة تصنيف االصل من محتفظ به لغرض البيع الى محتفظ به لغرض التوزيع والعكس بالعكس وفي 

احلاالت التي تتوقف فيها محاسبة االصل احملتفظ به لغرض التوزيع. 

- التعديــــــالت علــــــى املعيار الدولي للتقارير املالية رقم 7 – تقوم هذه التعديالت بتقدمي ارشــــــادات اضافية لتوضيح فيما اذا كان عقد اخلدمات 
مستمر باالنشغال في االصل احملول، والتوضيح حول موازنة االفصاحات في البيانات املالية املكثفة املرحلية. 

- التعديالت على معيار احملاســــــبة الدولي رقم 9 - تقوم هذه التعديالت بتوضيح ان ســــــندات الشركات ذات الكفاءة العالية املستخدمة في تقييم 
معدل اخلصم اخلاص مبنافع ما بعد اخلدمة يجب تقوميه بنفس العملة التي ستدفع بها تلك املنافع. 

- التعديالت على معيار احملاسبة الدولي رقم 34 – تقوم هذه التعديالت بتوضيح معنى »في مكان آخر في التقرير املرحلي« وتتطلب اسنادا ترافقيا. 
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4.2.4  التحسينات السنوية على املعايير الدولية للتقارير املالية دورة 2010 - 2012 

- التعديــــــالت علــــــى املعيار الدولي للتقارير املالية رقم IFRS 3( 3( - ان املبلغ احملتمل الذي ال ينطبق عليه تعريف أداة حق امللكية يتم قياســــــه 
الحقا بالقيمة العادلة في تاريخ كل تقرير مالي مع تسجيل التغيرات في بيان الدخل املجمع.

- التعديالت على املعيار الدولي للتقارير املالية رقم IFRS 13( 13( - ان االضافة على اساس االستنتاجات تؤكد معاجلة القياس احلالية للذمم 
املدينة والدائنة قصيرة االجل. 

- التعديــــــالت على املعيار الدولي للتقاريــــــر املالية رقم 8 – اإلفصاحات املطلوبة فيما يتعلق بتقديــــــرات اإلدارة فيما يتعلق باملعلومات اإلجمالية 
بالقطاعات التشغيلية )الشرح واملؤشرات االقتصادية(.

ان مطابقــــــة اصــــــول القطاعــــــات املعلنة مع اجمالي اصول املنشــــــأة مطلوبة في حال يتم تقدميها بشــــــكل منتظم الى رئيــــــس صّناع القرارات 
التشغيلية.

- التعديالت على معيار احملاســــــبة الدولي رقم 16 و38 - عند اعادة تقييم البنود، يتم تعديل القيمة الدفترية االجمالية بشــــــكل ثابت على اعادة 
تقييم صافي القيمة الدفترية.

- التعديالت على معيار احملاسبة الدولي رقم 24 - ان املنشآت التي تقدم خدمات موظفي االدارة العليا الى املنشأة مقدمة التقارير او الشركة 
االم للمنشأة مقدمة التقارير تعتبر اطراف ذات صلة للمنشأة مقدمة التقارير.

4.2.5  التحسينات السنوية على املعايير الدولية للتقارير املالية دورة 2011 - 2013 

- التعديالت على املعيار الدولي للتقارير املالية رقم IFRS  1( 1( - إن التعديل على اســــــاس االســــــتنتاجات يوضح بان املنشأة التي تقوم باعداد 
بياناتها املالية وفقا للمعيار الدولي للتقارير املالية رقم 1 قادرة على استخدام كل من:

- املعايير الدولية للتقارير املالية املفعلة حاليا 

- املعايير الدولية للتقارير املالية التي مت اصدارها لكن لم يتم تفعيلها بعد والتي تسمح بالتطبيق املبكر

يجب تطبيق نفس النص لكل معيار دولي على جميع الفترات املقدمة.

- التعديالت على املعيار الدولي للتقارير املالية رقم IFRS 3( 3( - ال يتم تطبيق املعيار الدولي للتقارير املالية رقم 3 على تشكيل ترتيب مشترك 
في البيانات املالية لنفس الترتيب املشترك. 

- التعديــــــالت علــــــى املعيار الدولي للتقارير املالية رقم IFRS 13( 13( - ان نطاق اعفاء احملفظة )IFRS 13.52( يتضمن كافة البنود التي لها 
مراكز موازنة في الســــــوق و/او املخاطر االئتمانية للطرف املقابل التي يتم تســــــجيلها وقياســــــها وفقا ملعيار احملاســــــبة الدولي رقم 39/املعيار 

الدولي للتقارير املالية رقم 9، بغض النظر عما اذا كان ينطبق عليها تعريف االصل/االلتزام املالي.

 التعديالت على معيار احملاســــــبة الدولي رقم 40 – تقوم هذه التعديالت بتوضيح العالقة املتبادلة بني املعيار الدولي للتقارير املالية رقم 3 
ومعيار احملاسبة الدولي رقم 40 عند تصنيف العقار كعقار استثماري او عقار يشغله املالك.

5- ملخص السياسات احملاسبية

اعتبارات عامة

ان السياسات احملاسبية الهامة التي مت استخدامها العداد هذه البيانات املالية هي:

مت اعداد البيانات املالية باســــــتخدام أســــــس القياس احملددة ضمن املعايير الدولية للتقارير املالية )IFRS( ولكل أصل أو خصم أو ايراد أو 
مصروف على حدة. مت بيان أسس القياس بشكل أوفر ضمن السياسات احملاسبية أدناه.

عرض البيانات املالية

مت عرض البيانات املالية وفق معيار احملاســــــبة الدولي )IAS( رقم )1(: عرض البيانات املالية )معدل في 2007(. حيث اختارت الغرفة ان 
تعرض بيان الدخل الشامل.
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حتقق االيراد

حتتسب ايرادات اإليجارات على أساس مبدأ االستحقاق . 

حتتسب ايرادات الفوائد على أساس نسبي زمني، ويؤخذ في االعتبار مبلغ األصل القائم ومعدل الفائدة .

ايرادات االشتراكات وتصديق الفواتير وتصديق التواقيع وشهادات ورسوم االنتساب تؤخذ عند حدوثها .

ممتلكات واالت ومعدات

تظهر املمتلكات واالالت واملعدات بالتكلفة بعد طرح االستهالك املتراكم وخسارة هبوط القيمة . تستهلك الغرفة املمتلكات واالالت واملعدات 
على طريقة القسط الثابت بنسب سنوية حددت الستهالك املمتلكات واالالت واملعدات على فترة العمر االنتاجي املقدرة لها.

مخصص مكافأة نهاية اخلدمة

يحتســــــب مخصص مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني عن فترة اخلدمة املتراكمة لكل موظف بتاريخ املركز املالي وفقا للنظام الداخلي للغرفة 
ووفقا لقانون العمل فـي القطاع االهلي .

مبوجب القرار رقم )1( لعام 2008 الصادر بتاريخ 7 يناير 2008 وبناء على موافقة هيئة مكتب الغرفة في جلستها رقم 4/ 2007 ، املنعقده 
بتاريخ 5 ديسمبر 2007 ، قررت إدارة الغرفة احتساب مخصص مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني الكويتيني العاملني بالغرفة على اساس كامل آخر 

راتب شهر تقاضاه بدال من احتساب املخصص للمبلغ الذي يزيد عن املبلغ اخلاضع لسقف التأمينات االجتماعية وكما كان معمول به سابقا.

العمالت االجنبيه

تقوم املعامالت بالعمالت االجنبيه خالل الســــــنة الى الدينار الكويتي باالســــــعار السائدة بتاريخ املعاملة، وتقوم املوجودات واملطلوبات النقديه 
بالعمالت االجنبيه في نهاية الســــــنه الى الدينار الكويتي باالســــــعار السائـدة بتاريخ املركز املالي ، ويؤخذ الفرق الناجت عن التقومي في بيان الدخل 

الشامل.

6- احكام االدارة الهامة وعدم التأكد من التقديرات

ان اعداد البيانات املالية للغرفة يتطلب من االدارة اتخاذ االحكام والتقديرات واالفتراضات التي تؤثر على القيمة املدرجة لكل من االيرادات 
واملصاريف واالصول واخلصوم واالفصاح عن االلتزامات الطارئة في نهاية فترة التقارير املالية. مع ذلك، فان عدم التأكد من تلك االفتراضات 
والتقديرات قد تؤدي الى نتائج تتطلب بعض التعديالت غير اجلوهرية على القيمة املدرجة لكل من االصول واخلصوم والتي قد تتأثر في الفترات 

املستقبلية. 

أحكام االدارة الهامة  

عند تطبيق السياســــــات احملاســــــبية للغرفة، تقوم االدارة باتخاذ االحكام الهامة التالية والتي لها اكبر االثر على املبالغ املدرجة في 
البيانات املالية.

عدم التأكد من التقديرات 

ان املعلومــــــات حول التقديرات واالفتراضات التي لها اهم االثر على حتقق وقياس االصول واخلصوم وااليرادات واملصاريف مبينة ادناه. قد 
تختلف النتائج الفعلية بصورة جوهرية. 

االعمار االنتاجية لالصول القابلة لالستهالك 

تقوم االدارة مبراجعة تقديرها لالعمار االنتاجية لالصول القابلة لالستهالك بتاريخ كل تقرير مالي استنادا الى االستخدام املتوقع لالصول. 
كما ان التقديرات غير املؤكدة في هذه التقديرات تتعلق بتقادم فني قد يغير استخدام بعض البرامج واملعدات. 
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3 1 0 42 1 0 72 -  رســـــوم محصلـــــــة
د.كد.ك

2,555,9302,374,450اشتراكات

356,839345,371تصديق فواتير

431,190381,901تصديق تواقيع

33,51834,086تعديل ملفات

376,473344,314شهادات االنتساب

164,650146,150رسوم االنتساب

42,21545,487أخرى مختلفة

3,960,8153,671,759

3 1 0 42 1 0 82 -  صافي إيراد مبنى الغرفه
د.كد.ك

 663,023 468,464إيراد اإليجار

)254,260()245,016(مصاريف املبنى

223,448 408,763 

3 1 0 42 1 0 92 -  صافي تكلفة املجلة 
د.كد.ك

 10,614 11,078إيراد املجلة

)20,249()20,149(تكاليف املجلة

)9,071()9,635(

3 1 0 42 1 0 102 - صافي وفر / )عجز( مركز عبدالعزيز الصقر للتنمية والتطوير
د.كد.ك

 136,700 176,098اإليرادات
)347()786(االستهالك
)164,291()173,878(املصاريف

1,434 )27,938(

3 1 0 42 1 0 112 - صافي )عجز( / وفر مركز الكويت للتحكيم التجاري
 د.كد.ك

 2,006 29,671اإليرادات

)541()44,707(املصاريف

)15,036(1,465
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13-  ممتلكات واالت ومعدات
أ -    يتألف هذا البند مما يلي :

التكلفه

مبنى
املقر 

مبنى قيد
االنشاء

اث�اث
ومفروشات

معدات 
وجتهيزات

احلاسب
االجماليالسيارات اآللي

د.كد.كد.كد.كد.كد.كد.ك
 12,736,311 100,000 254,580 112,767  215,466 23,875 112,029,623 يناير 2014

 605,368 10,000 75,589 12,998 450,006 56,775 -اضافات
)216,770( -)117,182()20,052()79,536( - -استبعادات

 13,124,909 110,000 212,987 105,713 585,936 80,650 3112,029,623 ديسمبر 2014
االستهالك املتراكم

 6,644,242 36,588 76,241 36,571 105,884 - 16,388,958 يناير 2014
 603,061 27,500 48,576 25,092 20,708 - 481,185محمل على بيان الدخل

)216,770( -)117,182()20,052()79,536( - -متعلق باالستبعادات
 7,030,533 64,088 7,635 41,611 47,056 - 316,870,143 ديسمبر 2014

القيمة الدفتريه
 6,094,376 45,912 205,352 64,102 538,880 80,650 315,159,480 ديسمبر 2014
 6,092,069 63,412 178,339 76,196 109,582 23,875 315,640,665 ديسمبر 2013

ب - األرض املقام عليها مبنى املقر للغرفة مستأجرة من الدولة ابتداء من 15 يوليو 2013 ملدة عشرين سنه.    
جـ -  تستهلك الغرفه املمتلكات واالالت واملعدات بالنسب السنويه التالية :

   مبنى املقر 4 %                       اثاث ومفروشات 15 %                         معدات وجتهيزات، احلاسب اآللي، السيارات 25  %

د -  تتضمن االضافات على األثاث واملفروشــــــات والتي متت خالل الســــــنة مبلغ 446,311 د.ك ويتمثل في جتديد بعض أدوار مبنى مقر الغرفة 
الرئيسي من رقم 10 – 14.  

3 1 0 42 1 0 122-  املصـــــاريف العموميــة واإلداريــة
 د.كد.ك

2,186,4761,993,864رواتب واجور واجازات ومنح للموظفني
248,091220,296مؤمترات وحفالت ووفود

184,392174,604تبرعات واشتراكات
9,5319,628بريد وهاتف واتصاالت
24,30715,492قرطاسية ومطبوعات

3,5972,922صيانة وتصليح املعدات
46,79951,974مصاريف تأمني ضد الطواريء

144,45229,084صحف ودراسات واعالم ونشر واعالن
14,56113,934مصاريف متنوعة

224,047215,540مكافأة نهاية اخلدمة
139,18499,252تأمينات اجتماعية

57,13167,139مصاريف احلاسب االلي
22,52116,692استشارات ومصاريف اخرى مختلفة

15,94016,045كهرباء وماء
112,90078,553ايجارات

134,872150,959البعثات الدراسية
3,568,8013,155,978
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14 - ذمم مدينة وحسابات مدينة أخرى
2 0 1 42 0 1 3

 د.كد.ك
86,20148,371ذمم مدينة

111,000-مطالبة عن اضرار من احدى شركات التأمني – ادناه
47,04068,190ذمم املوظفني املدينة

65,73455,227مصاريف مدفوعة مقدما
530680تأمينات مسترده

7,3125,842حسابات حتت التسوية
51,22361,379ايجارات مستحقة

193,474170,733فوائد مستحقة
4,645693موجودات ثابتة تخص مركز عبدالعزيز الصقر للتنمية والتطوير

456,159522,115

قامــــــت إدارة الغرفــــــة باملطالبة عن اضرار قدرها 111,000 د.ك ، من إحدى شــــــركات التأمني احمللية عــــــن األضرار الناجتة عن عطل في كيبل 
الكهرباء الرئيسي ملبنى الغرفة. مت قيد املبلغ خالل عام 2013 ضمن الذمم املدينة واحلسابات املدينة األخرى املذكورة اعاله وظهر في بيان 

الدخل الشامل لتلك السنة ضمن ايرادات تأمني. وقد مت استالم املبلغ بالكامل خالل السنة احلالية.

15 - أرصدة لدى البنوك

أ – يتألف هذا البند من أرصدة احلسابات البنكية التالية:
2 0 1 42 0 1 3

 د.كد.ك
76,39514,447بنك الكويت الوطني 

11,12836,129بنك اخلليج
23,49588,291البنك االهلي الكويتي

1,972696البنك التجاري الكويتي
8,40516,553البنك االهلي املتحد

2,1041,025بنك برقان
140,97392,844بنك الكويت الوطني – حساب ممتاز

8,0395,150بيت التمويل الكويتي
77,88877,874بنك الكويت الوطني – اللجنة الكويتية اليابانيه لرجال االعمال

54,78357,018بنك الكويت الوطني – مركز الكويت للتحكيم التجاري

405,182390,027

ب - ان رصيد حساب بنك الكويت الوطني – اللجنة الكويتية اليابانية لرجال االعمال، ورصيد حساب مركز الكويت للتحكيم التجاري هي أرصدة 
بنكية خاصة بالغير ، وتظهر مبالغ معادلة لهذه احلسابات ضمن بند امانات للغير.

مت خصم تلك االرصدة من النقد وشبه النقد )ايضاح 18( كونها ارصدة نقدية خاصة بالغير.
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16 - ودائع ألجل
أ- يتألف هذا البند مما يلي:

2 0 1 42 0 1 3

 د.كد.ك
14,975,00020,550,000بنك اخلليج

-1,100,000البنك االهلي الكويتي

-5,330,000بنك برقان

300,000-بنك الكويت الوطني

21,405,00020,850,000

ب - الودائع بالدينارالكويتي تستحق خالل سنة وبفوائد تتراوح بني 1.375 % - 2.125 %  سنويا )بني 0.75 % - 1.75 % عام 2013(. 

17 -  أمانــــــــــات للغيــــــر
2 0 1 42 0 1 3

 د.كد.ك
76,78877,774اللجنة الكويتية اليابانية لرجال األعمال

42,44244,124مركز الكويت للتحكيم التجاري

42,49841,209تأمني ايجارات

2,5102,563أرصدة دائنة أخرى

164,238165,670

18 -  النقـــد وشـــبه النقــد

2 0 1 42 0 1 3

 د.كد.ك
 11,854 24,096نقد في الصندوق

 390,027 405,182أرصدة لدى البنوك

)134,892()132,671(ناقصا : االرصدة البنكية اخلاصة بالغير )15 – ب(

296,607 266,989 

19. أهداف وسياسات ادارة املخاطر

تتعرض أنشــــــطة الغرفة الى العديد من املخاطر املالية، مثل: مخاطر الســــــوق )وتشمل مخاطر ســــــعر العملة ومخاطر سعر الفائدة ومخاطر 
تقلبات األسعار(، ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة.

تتولى االدارة العامة للغرفة ، مسئولية ادارة مخاطر الغرفة. ويتركز عمل تلك االدارة، وبشكل أساسي، على تأمني االحتياجات النقدية قصيرة 
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ومتوسطة األجل للغرفة والتقليل من احتمالية التفاعل مع املؤشرات السلبية التي قد تؤدي الى التأثير على نتائج أنشطة الغرفة وذلك عن طريق 
اعداد تقارير املخاطر الدورية التي توضح مدى تعرض الغرفة لتلك املخاطر وحجمها وأهميتها. 

ال تدخل الغرفة في / أو تتاجر في األدوات املالية، مبا في ذلك مشتقات األدوات املالية، على أساس التخمينات املستقبلية.

ان أهم املخاطر املالية التي تتعرض لها الغرفة هي كما يلي:

19.1 مخاطر السوق

أ(  مخاطر العمله االجنبيه

تتمثل مخاطر العمله االجنبيه في تقلب االدوات املالية نتيجة لتغير اسعار حتويل العمالت االجنبية. ترى االداره انه يوجد مخاطر ضئيله من 
تكبد خسائر بسبب تقلبات اسعار الصرف وبالتالي فان الغرفة ال تقوم بالتحوط ملخاطر العمالت االجنبية .

مخاطر معدالت أسعار الفائدة ب( 

تظهر مخاطر اسعار الفائده من احتمالية التغير في سعر الفائده الذي قد يؤثر على الربحية املستقبلية أو على القيمة العادله لالدوات املالية. 
ال تواجه الغرفة مخاطر ذات أهمية بشأن مخاطر معدالت سعر الفائده . 

مخاطر االئتمان  19.2

مخاطــــــر االئتمان هي تلــــــك املخاطر التي تنتج عن عدم قدرة طرف من أطراف األدوات املالية الوفاء بالتزاماته جتاه الطرف اآلخر مســــــببا 
بذلك خسارة مالية للطرف اآلخر.  ان سياسة الغرفة جتاه تعرضها ملخاطر االئتمان تتطلب مراقبة تلك املخاطر بشكل دائم.  كما حتاول الغرفة 
عدم تركيز تلك املخاطر على أفراد أو مجموعة عمالء في مناطق محددة أو من خالل تنويع تعامالتها في أنشــــــطة مختلفة.  كما يتم احلصول 

على ضمانات حيثما كان ذلك مناسبا.

ان مدى تعرض الغرفة ملخاطر االئتمان محدود باملبالغ املدرجة ضمن املوجودات املالية كما في تاريخ املركز املالي وامللخصة على النحو التالي:

2 0 1 42 0 1 3
د.كد.ك

456,159522,115ذمم مدينة وحسابات مدينة أخرى

24,09611,854نقد في الصندوق

405,182390,027ارصدة لدى البنوك

21,405,00020,850,000ودائع قصيرة األجل

22,290,43721,773,996

19.3 مواقع متركز املوجودات واملطلوبات

تعمل الغرفة داخل دولة الكويت، ان جميع موجودات الغرفة ومطلوباتها في داخل دولة الكويت . 

19.4  مخاطر السيولة

ان مخاطر الســــــيولة هي تلك املخاطر التي تؤدي الى عدم قدرة الغرفة على الوفاء بالتزاماتها جتاه الغير عند اســــــتحقاقها.  وللحد من تلك 
املخاطر، قامت ادارة الغرفة بتنويع مصادر التمويل وادارة موجوداتها بعد األخذ بعني االعتبار السيولة ومراقبة تلك السيولة بشكل منتظم.

اجلدول أدناه يلخص فترات االســــــتحقاق ملطلوبات الغرفة. ان تواريخ االســــــتحقاق اخلاصة مبطلوبات الغرفة، حســــــب االتفاقيات التعاقدية، 
مبنية على أساس الفترات املتبقية، كما في تاريخ املركز املالي.  
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فترات االستحقاق كما في 31 ديسمبر 2014 

املجموعما يزيد عن سنه3 الى 12 شهر1 الى 3 أشهرخالل شهر واحد

د.كد.كد.كد.كد.ك

املطلوبات
2,175,9172,175,917---مخصص مكافأة نهاية اخلدمة

906-906--ذمم دائنة

32,442-32,442--مصاريف مستحقة

346,356-346,356--مخصص اجازات مستحقة

780,511-780,511--ايرادات مقبوضة مقدما

164,238-164,238--أمانات للغير

1,324,4532,175,9173,500,370--مجموع  املطلوبات

فترات االستحقاق كما في 31 ديسمبر 2013

املجموعما يزيد عن سنه3 الى 12 شهر1 الى 3 أشهرخالل شهر واحد

د.كد.كد.كد.كد.ك

املطلوبات
1,968,6531,968,653---مخصص مكافأة نهاية اخلدمة

890-890--ذمم دائنة
18,254-18,254--مصاريف مستحقة

331,371-331,371--مخصص اجازات مستحقة
758,976-758,976--ايرادات مقبوضة مقدما

165,670-165,670--أمانات للغير
1,275,1611,968,6533,243,814--مجموع  املطلوبات

20 - تكاليــف املوظفــني
ظهرت تكاليف املوظفني أدناه ضمن احلسابات التالية الواردة ضمن بيان الدخل الشامل:

2 0 1 42 0 1 3

 د.كد.ك
2,549,7072,308,656املصاريف العمومية واالداريه

86,14383,263ضمن املصاريف اخلاصة مبركز عبدالعزيز الصقر للتنمية والتطوير )ايضاح 10(

-19,342ضمن املصاريف اخلاصة مبركز الكويت للتحكيم التجاري  )ايضاح 11(

2,655,1922,391,919


