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مجلــــــس اإلدارة

األعضــــــــــاء

املديـــــــر العــــــــام
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ربــــــــاح عبــــدالرحمــــــن الربـــــــــــاح مدققو احلسابات القطامي والعيبان وشركاهم - جرانت ثورنتون

عـــــــلـي محــمـــــــد ثنيـــــــان الغــــانـــــم 
رئيـــس مجلـــــــس اإلدارة

خـــــالـد عبـــداللـه حمـــــــد الصــــــقــــر
النـــائب األول للرئيــــــــس

عبــدالوهــــــــاب مـحــمــــــد الـــــــــــوزان
النـــائب الثـــاني للرئيــــــــس

عبــــــــدالله ســـــــــعــــــود احلـمـيضـــــي
أمــن الصــــــندوق الفخــــــري
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أســـامـــة محمـــد يوسـف النصـــــف
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عـــصــــام محــمــــد البحــــــــر
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تقديــــم رئـــــيس مجلـــس االدارة - ملخـص تنفيـذي

منذ تأسيســـها، تســـعى غرفة جتارة وصناعة الكويت، نحو حتقيق هدفن أساســـين؛ أولهما، املســـاهمة في تنظيم وتنمية االقتصاد 
الوطني بحيث تكون الثروة النفطية الناضبة جســـرًا نحو إيجاد بنية تنموية متجددة ومســـتدامة. وثانيهما، إيجاد قطاع خاص قوي 
يستطيع أن يتسلم قاطرة هذه البنية التنموية، وأن يقودها بكفاءة واقتدار وفي إطار توجهات الدولة وخططها، وااللتزام بأسس احلرية 

االقتصادية املتمثلة بتكافؤ الفرص، وعدالة املنافسة، والشفافية.

من هذا املنطلق، وفي ضوء هذين الهدفني، ميكن قراءة جهود الغرفة وأنشطتها التي يلخصها تقريرها السنوي الذي يقدمه مجلس 
إدارة الغرفة إلى هيئتها العامة� ويسرني اليوم أن أقدم إلى الهيئة العامة الثالثة واخلمسني التقرير الذي يعرض جهود الغرفة وأنشطتها 

خالل العام 2016�

يختــــــص الفصــــل األول مــــــن التقرير بتبيان الدور الذي تؤديــــــه الغرفة تعبيراً عن آراء القطاع اخلــــــاص ومواقفه وتطلعاته، في إطار 
مصلحة االقتصاد الوطني، وانطالقاً من كون الغرفة املؤسسة التي تتشرف بتمثيل القطاع اخلاص بشتى أنشطته ومختلف مؤسساته�

ففي احلادي عشر من يناير 2016، قدمت الغرفة إلى اللجنة االستشارية للمناطق احلرة مذكرة حتت عنوان "املناطق احلرة في عالم 
متغّير"، تناولت فيها مفهوم املنطقة احلرة، واملنطقة التجارية احلرة في ميناء الشويخ، والصناعة واملناطق احلرة في الكويت، وانعكاسات 

العوملة على اجلدوى االقتصادية للمناطق احلرة، وصوالً إلى بعض النتائج�

وانطالقاً من دعوة حضرة صاحب الســــــمو أمير البالد، الشــــــيخ صباح األحمد اجلابر الصباح، حفظه الله ورعاه، إلى ضرورة إقرار 
السياســــــات واإلجراءات الالزمة ملعاجلة انعكاســــــات االنخفاض اخلطير في أســــــعار النفط، ومتابعًة من الغرفة لواجبها في التعبير عن 
وجهة نظر القطاع اخلاص الوطني في منطلقات اإلصالح املالي والرؤية التنموية لدولة الكويت، أصدرت ورقة بحثية حتت عنوان "ليس 
في الكويت من أزمة إال بقدر ما في إدارتها العامة من ضعف"، ومت نشرها في الصحف الكويتية يوم 10 فبراير 2016� كما قدمت إلى 

اللجنة املالية واالقتصادية في مجلس األمة�

وبدعوة من األمانة العامة ملجلس الوزراء، شارك ممثلو الغرفة في االجتماع الذي عقدته اللجنة االقتصادية الوزارية يوم 20 مارس 
2016، حيــــــث متت مناقشــــــة التقرير املرفوع من الغرفة بعنوان " نحو تعزيز التيســـير التجـــاري في الكويـــت" وفي هذا االجتماع وعدت 
الغرفــــــة بتقدمي ورقة مختصرة تُدِرج أهم التوصيــــــات لتطوير أداء املوانئ واجلمارك، وقد أعدت الغرفة ورقة حتت عنوان " نحو تطوير 

أداء املوانئ واجلمارك لتحسن مؤشرات التيسير التجاري في الكويت"� 

وركــــــز خطاب رئيس الغرفة أمــــــام جمعيتها العامة، املنعقدة يوم 30 مارس، على موضوع اإلصــــــالح املالي واالقتصادي ووثيقته التي 
أقرتها احلكومة وناقشها مجلس األمة، وموقف الغرفة منها� 

واستجابة لرغبة الهيئة العامة للقوى العاملة في التعرف على مالحظات الغرفة حول بعض املواد املقترح تعديلها على قانون العمل، 
أعدت الغرفة مرئياتها على بعض املقترحات الواردة وقدمتها للهيئة في السابع من إبريل�

وصباح اليوم التالي إلصدار السيد وزير التجارة والصناعة في العاشر من إبريل 2016 القرار رقم )2016/146( بشأن جتميد 
أســــــعار الســــــلع واخلدمات واألعمال احلرفية، اجتمع مجلس إدارة الغرفة لبحث هذا القرار وانعكاســــــاته، وبعد ذلك مباشــــــرة، وفي 
صباح اليوم ذاته، اســــــتقبل معالي رئيــــــس مجلس الوزراء بالنيابة ووزير اخلارجية رئيس الغرفة وعضو مكتبها ومستشــــــارها، الذين 
أحاطــــــوه علماً بــــــرأي الغرفة بهذا القرار وموقفها منه� وعقب اللقاء أدلى رئيس الغرفة بتصريح صحافي بهذا الشــــــأن� وقد أعدت 
الغرفة مذكرة حول القرار حتت عنوان " جتميد األســـعار: وقفة نقدية"، والتقى رئيس الغرفة بصحبة عدد من أعضاء هيئة املكتب 
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واملستشار في الثاني من مايو، بسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر املبارك احلمد الصباح، ومت االتفاق على معاجلة تنسجم مع 
مصلحة االقتصاد الوطني واملستهلك�

واســــــتجابة لرغبة وزارة التجارة والصناعة مبعرفة مالحظات الغرفة حول مســــــودة الالئحة التنفيذية للقانون )1/ 2016( بإصدار 
قانون الشركات، أعدت الغرفة مذكرة بهذا الشأن وقدمتها للوزارة في الرابع والعشرين من إبريل� 

كما قدمت لها في اخلامس والعشــــــرين من مايو مذكرة مبالحظاتها حول تعديالت قانون الصناعة ومقترحات بعض الســــــادة النواب 
ذات العالقة�

وفي اعقاب نشــــــر صحيفة الدســــــتور، الصادرة في 12 يونيو 2016، خبر موافقة جلنة الشــــــؤون التشريعية والقانونية مبجلس األمة 
املوقــــــر على اقتــــــراح بقانون، بإضافة فقرة جديدة للمــــــادة )24( من قانون التجارة، أعدت الغرفة مذكــــــرة إيضاحية حول هذه اإلضافة 

وقدمتها في اخلامس عشر من يونيو، إلى سعادة رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس األمة حينذاك�

وفــــــي منتصف يونيــــــو عقدت الغرفة لقاًء مبمثلي الهيئة العامة للغذاء والتغذية واحتاد جتار ومصّنعي املواد الغذائية، للتشــــــاور حول 
أفضل السبل لتطوير آليات عمل الهيئة مبا يخدم حتقيق أهدافها، وبناًء على هذا اللقاء أعدت الغرفة ورقة بهذا الشأن وقدمتها لوزارة 

الصحة في الرابع من يوليو 2016�

واســــــتجابة لرغبــــــة وزارة التجارة والصناعة في معرفة مرئيات ومالحظات الغرفة حول املقتــــــرح الذي أعدته الوزارة بإصدار قانون 
جديد للسجل التجاري، أعدت الغرفة مذكرة في هذا الشأن وقدمتها للوزارة في العاشر من أكتوبر�

واستجابة لرغبة الوزارة في الوقوف على رأي الغرفة حول الدراسة املبدئية اخلاصة بتراخيص العمل من خالل املنزل، أعدت الغرفة 
مذكرة مبالحظاتها حول هذه الدراسة وقدمتها للوزارة في الثالث عشر من أكتوبر�

كما قدمت لها في الثامن عشــــــر من أكتوبر مذكـــرة ضــّمنتها مالحظاتها ومقترحاتها حول مشــــــروع الالئحة التنفيذية للقانون رقم 
)13/ 2016( بتنظيم الوكاالت التجارية�

واستجابة لرغبتها أيضاً في التعرف على رأي الغرفة حول اقتراح تشجيع املنتجات الزراعية احمللية، أعدت الغرفة مذكرة مختصرة 
حول االقتراح وقدمتها للوزارة في التاسع عشر من أكتوبر 2016�

ويختتم التقرير فصله األول بسرد عناوين أبرز القضايا التي بحثتها اللجان املنبثقة عن مجلس إدارة الغرفة خالل عام 2016�

ويبــــــــــنّي الفصل الثاني من هذا التقرير، أهم اللقاءات التي أجرتها الغرفة مع كبار املســــــؤولني في الدولة، ومع ضيوفها الرســــــميني، 
سواء في الغرفة أو خارجها، كما يبني املؤمترات والندوات والفعاليات األخرى التي نظمتها الغرفة أو شاركت فيها�

ففي اخلامس عشــــــر من فبراير، اســــــتقبل حضرة صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح، حفظه الله 
ورعاه، رئيس الغرفة ومجموعة من ممثليها، حيث قدموا لســــــموه رعاه الله، رؤية الغرفة بشــــــأن اإلصالح املالي والرؤية التنموية 
بدولة الكويت في ضوء انخفاض أســــــعار النفط، كما قدموا لســــــموه نسخة من الكتاب الذي نشرته الغرفة حول التيسير التجاري 

في دولة الكويت�

وتلقــــــت الغرفة، في وقت الحق، برقية شــــــكر من ســــــموه على هذا اإلهداء مع إشــــــادته بالدور الذي تقوم بــــــه لتطوير العمل التجاري 
والصناعي وإسهاماتها في حتقيق التكامل بني كافة القطاعات االقتصادية�
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ودعماً للتبرع الذي أعلنه ســــــموه لتقدمي املعونة اإلنسانية للشعب الســــــوري، فقد أعلنت الغرفة في هذا اللقاء، تبرعها مبليون دوالر 
مساهمة منها في التزام دولة الكويت بهذا الشأن�

وفي الثاني من مارس استقبل سمو ولي العهد، الشيخ نواف األحمد اجلابر الصباح، حفظه الله، في قصر بيان، رئيس الغرفة يرافقه 
عدد من اعضاء مجلس إدارتها، حيث قدموا لســــــموه رؤية شــــــاملة في شأن اإلصالح املالي والرؤية التنموية بالكويت في ضوء انخفاض 

أسعار النفط�

وقد أشاد سموه "بهذه الرؤية الطموحة والواعدة واحلريصة على اقتصاد البالد والعمل بإخالص ملصلحته"�

وفي التاسع والعشرين من فبراير استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر املبارك احلمد الصباح، رئيس الغرفة يرافقه عدد 
من أعضائها وممثليها، حيث قدموا لســــــموه مرئيات الغرفة التي تضمنت مقترحات هادفة لتحقيق اإلصالح املالي واالقتصادي، وتعزيز 

دور القطاع اخلاص في توسيع القاعدة اإلنتاجية واستثمار الطاقات الوطنية�

وفي الثامن من مايو استقبل سموه رئيس الغرفة برفقة عدد من أعضائها وممثليها، ومت خالل هذا اللقاء بحث األوضاع االقتصادية، 
وضرورة تخفيف اجلرعة السياسية في االقتصاد، واتخاذ القرار االقتصادي على أسس موضوعية بحتة�

وجرياً على عادته، فقد التقى سموه في العاشر من مايو وفد القطاع اخلاص الذي رافق سموه في جولته اآلسيوية، حيث قدم وفد 
الغرفة مرئياته واقتراحاته حول سبل حتسني بيئة األعمال في دولة الكويت وآلية تطبيق وثيقة اإلصالح االقتصادي�

وفي الرابع والعشرين من يناير استقبل معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية رئيس الغرفة ونائبيه وعضو مكتب الغرفة 
وعضــــــو مجلس اإلدارة ومدير عام الغرفة ومستشــــــارها، الذيــــــن بحثوا مع معاليه األعمال التي تقوم بها الغرفــــــة لتطوير اقتصاد البلد، 
إلى جانب بحث ســــــبل التعاون املشــــــترك في تبسيط بعض اإلجراءات ذات الصلة بوزارة الداخلية، واملتعلقه – في أغلبها – بتسهيل منح 

تأشيرات الزيارة وخاصة ألصحاب األعمال وممثلي الشركات واملؤسسات�

وعلى الصعيد اخلارجي التقت الغرفة في قصر بيان كاًل من: رئيس اجلمهورية التونســــــية، ورئيس جمهورية طاجيكســــــتان، ورئيسة 
جمهورية غينيا االســــــتوائية، ورئيس االحتاد السويسري� واســــــتقبلت كاًل من: رئيس الواليات املتحدة املكسيكية، ورئيس البرملان األملاني 
"البوندستاغ"، والرئيس السوداني األسبق ورئيس منظمة الدعوة اإلسالمية، ووزير التجارة السوداني، ووزير خارجية السودان، واملبعوث 
اخلاص لرئيس اجلمهورية االندونيسية، ووزير الزراعة املكسيكي، ومحافظ مدينة البصرة، وعمدة مدينة جنيف، ووزير املالية القبرصي، 

ووالي والية النيل األبيض بالسودان�

وعقدت الغرفة حلقة نقاشية عن التيسير التجاري في دولة الكويت، وشاركت في إقامة املؤمتر الرابع للتحكيم في االستثمار الدولي، 
ووقعــــــت خاللــــــه اتفاقية تعاون مع احملكمة الدائمة للتحكيم، ونظمت واســــــتضافت ملتقى رجال األعمال املشــــــاركني في معرض الكويت 
التجاري األول، والتقى ممثلو الغرفة جلنة الشــــــؤون املالية واالقتصادية مبجلس األمة، وعقدت ورشــــــة عمل حول اتفاقية تيسير التجارة، 
وشــــــاركت في اجتماع اللجنة االقتصادية الوزارية لبحث التقرير الذي قدمته الغرفة بعنوان "نحو تعزيز التيســــــير التجاري في الكويت" 
والرؤية التنموية من وجهة نظر الغرفة� كما نظمت ورشة عمل حول تصنيف األنشطة التجارية وفقاً للكود الدولي، واستضافت اجتماع 
مركز التحكيم التجاري اخلليجي "دار القرار"، والتقت الفريق العامل مبســــــألة التمييز ضد املرأة في القانون واملمارســــــة، كما قام رئيس 
مجلس إدارة جمعية الهالل األحمر الكويتية في الســــــادس عشــــــر من أكتوبر بتقليد الغرفة شــــــهادة "شريك اإلنسانية البالتيني"، تقديراً 

لدورها الفاعل في الوفاء مبسؤولياتها االجتماعية�
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ويشرح الفصل الثالث من التقرير نشاط الغرفة على الصعيدين العربي والدولي، فيشير إلى أنها شاركت في الزيارة الرسمية لسمو 
رئيس مجلس الوزراء إلى كٍل من بنغالديش وفيتنام وكوريا واليابان"�

ومتثلــــــت الغرفــــــة في اجتماعات ســــــت جلان اقتصادية كويتية مشــــــتركة مع دول أخرى هي: قطر، هنغاريــــــا، مصر، فنلندا، بروناي، 
واجلزائر�

وفــــــي إطار مجلس التعاون اخلليجي شــــــاركت الغرفة في كل اجتماعات احتاد غرف دول مجلــــــس التعاون اخلليجي، ومركز التحكيم 
التجاري اخلليجي، وفي ملتقى رواد األعمال اخلليجي، وورشة عمل حول املشاريع الصغيرة واملتوسطة في دول مجلس التعاون، واملائدة 
املســــــتديرة حول دور القطاع اخلاص في دعم التنمية املســــــتدامة، ومنتدى اســــــتثمر في ُعمان، واجتماع اللجنة الفنية لالحتاد اجلمركي 
اخلليجي، واالجتماع )22( للجنة الســــــوق اخلليجية املشــــــتركة، ومنتدى األعمال واالستثمار اخلليجي – التركي الثاني، واللقاء التشاوري 

بني وزراء التجارة والصناعة وممثلي القطاع اخلاص بدول مجلس التعاون�

وعلــــــى الصعيد العربي، شــــــاركت الغرفة في جميع اجتماعات احتــــــاد الغرف العربية وجلانه التنفيذية، وفــــــي مؤمتر العمل العربي، 
واملؤمتر العربي اخلامس لالستثمار في األمن الغذائي، وندوة توطني الوظائف وفرص االستخدام املنظم للعمالة العربية، واملؤمتر العربي 

الثاني للتطوير واالستثمار العقاري والصناعي، واملؤمتر الدولي لدعم االقتصاد واالستثمار في تونس�

أما على املســــــتوى العاملي، فشاركت الغرفة في كل اجتماعات الغرفة اإلسالمية، ومنظمة العمل الدولية، والغرف العربية – األجنبية 
املشــــــتركة، وفي احللقة النقاشــــــية حول تســــــهيل وتطوير التبادل التجاري بني الكويت واململكة املتحدة، ومؤمتر التحكيم في االســــــتثمار 
الدولي، ومعرض الكويت التجاري الدولي األول، وملتقى الكويت لالستثمار، وملتقى االستثمار السنوي، ولقاء استثماري عاملي "قمة الهند 
البحرية"، واملنتدى االقتصادي العربي – الياباني، وامللتقى العربي األملاني، والقمة العاملية لالقتصاد اإلســــــالمي، واملؤمتر العاملي الثاني 
للتحكيم، وامللتقى االقتصادي العربي – األوروبي، وحوار التجارة واالستثمار بني مجلس التعاون واالحتاد األوروبي، واملنتدى االقتصادي 

العربي – اليوناني اخلامس، واالجتماع اإلقليمي ملنطقة آسيا واحمليط الهادي�

وبلغ عدد الوفود التي استقبلتها الغرفة )40( وفداً اقتصادياً وجتارياً من )29( دولة ومن جهات أخرى� 

ووقعــــــت الغرفــــــة خالل عام 2016 أربعة بروتوكوالت مع كٍل من: الغرفة الوطنية املكســــــيكية للصناعــــــة التحويلية، واحملكمة الدائمة 
للتحكيم في الهاي، واحتاد غرف بنغالديش، وغرفة جتارة وصناعة فيتنام�

وفي فصلـه الرابـع، يتناول التقرير اخلدمات اإلدارية والتنظيمية التي تؤديها الغرفة، ويبنّي نطاقها ومدى فعاليتها، فيشــــــير إلى أن 
عــــــدد أعضــــــاء الغرفة بلغ عام 2016 حوالي )44.65( ألف عضو مقابل )39.51( ألفاً عــــــام 2015، وحوالي )35.74( ألفاً عام 2014 

و)32.43( ألفاً عام 2013 ونفس الرقم تقريباً في العام السابق وحوالي )29.57( ألف عضو في عام 2011� 

أما عدد املعامالت التي أصدرتها الغرفة أو صادقت عليها خالل العام فبلغ حوالي )359.93( ألف معاملة، مقابل )351.57( ألفاً في 
عام 2015، و)326.63( ألفاً عام 2014 وحوالي )298.1( ألفاً عام 2013 و)295.2( ألفاً عام 2012 و)271( ألفاً في عام 2011�

أما عن املراسـالت التي تعكس نشاط الغرفة كجسر اتصال وتواصل بني أصحاب األعمال واملؤسسات الكويتية ونظرائهم في اخلارج، 
فقد تلقت الغرفة خالل العام )7511( رسالة، وصدر عنها )3260( رسالة، إلى جانب حوالي )287.58( ألف رسالة دورية�

وإلــــــى جانب جلانها اخلمس، املنبثقة عن مجلس إدارتها، تابعت الغرفة مشــــــاركتها مع اجلهات الرســــــمية فــــــي العديد من املجالس 
والهيئــــــات واللجان، منهــــــا: الهيئة العامة للصناعة، الهيئة العامة للتوحيد القياســــــي، املؤسســــــة العامة للتأمينــــــات االجتماعية، مجلس 
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اجلامعــــــات اخلاصة، الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، اجلهــــــاز املركزي لتكنولوجيا املعلومات، جلنة متابعة اتفاقيات منظمة 
التجارة العاملية، اللجنة الوطنية حلماية املســــــتهلك، واللجنة التوجيهية ملشــــــروع االستراتيجية الصناعية حتى عام 2035، أما اللجان 

ل ملهمة معينة بالذات وتنتهي بانتهائها، فقـد بلغـت )33( جلنة�  املؤقتة التي شاركت فيها الغرفة، والتي تُشَكّ

وتنــــــاول الفصل الرابع أيضاً، أنشــــــطة مركز الكويت للتحكيم التجاري، ومركز عبدالعزيز حمــــــد الصقر للتنمية والتطوير، ومركز 
أصحاب األعمال، التابعة كلها للغرفة، كما تناول برنامج الغرفة للبعثات الدراسية� 

وأفــــــرد التقرير فصلـه اخلامـس  للحســــــابات اخلتامية للغرفة عن عام 2016، حيــــــث ناهز صافي اإليرادات )5.31( مليون دينار 
وهو مقارب ملثيله في األعوام الســــــبعة األخيرة، )بني 4.49 مليون عام 2011 و4.86 مليون عام 2015(� أما مجموع املصاريف، قبل 
اســــــتهالك املوجودات الثابتة، فبلغ حوالي )4.08( مليون دينار مقابل حوالي )3.64( مليوناً عام 2015� وبذلك يكون الوفر التشغيلي 
الذي حققته الغرفة عام 2016، بعد االســــــتهالك حوالي )515.75( ألف دينار مقابل حوالي )574.7( ألفاً عام 2015� وهنا يجدر 
التنويه بأن نفقات الغرفة تزيد، ومنذ ســــــنوات طويلة، عن إيراداتها الذاتية املتولدة عن خدماتها ألعضائها )االنتســــــاب، االشــــــتراك، 
التصديق���( بعد اســــــتثناء صافي إيراد مبنى الغرفة وريع االستثمار، حيث بلغ مجموع هذين البندين زهاء )724.99( ألف دينار، ما 
يعني أن اإليرادات الذاتية للغرفة كانت عام 2016 حوالي )4.59( مليون دينار، في حني بلغ مجموع مصاريفها وأعبائها األخرى – مبا 

في ذلك بند االستهالكات – حوالي )4.79( مليون دينار� 

أخيـــــرًا يســــــعد مجلــــــس إدارة غرفة جتارة وصناعة الكويت أن يرفع صــــــادق الثناء والوالء إلى مقام حضرة صاحب الســـمو أمير 
البالد – ورئيس الغرفة الفخري منذ تأسيســـها عام 1959 - الشـــيخ صباح األحمد اجلابر الصباح، حفظه الله ورعاه، كما يرفع 
إلى ســــــموه فائق الشــــــكر على ما يوليه لالقتصاد الوطني على اختالف قطاعاته وأنشطته من اهتمام بالغ� كما يتقدم املجلس بالشكر 
واالمتنان إلى سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد اجلابر الصباح، حفظه الله، وإلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر املبارك 
احلمـــد الصبـــاح، وإلــــــى حكومته املوقرة بكافة وزاراتها ومؤسســــــاتها، على تعاونها الصادق والبّناء مع جهود الغرفة في ســــــبيل خدمة 

الكويت واقتصادها الوطني� 

وتعــــــرب الغرفة عن خالص تقديرها لســـعادة رئيس مجلس األمة الســـيد مرزوق علـــي الغـــامن، ولكافة أعضاء املجلس احملترمني 
لتفهمهم لدورها الوطني واملهني�

والله أدعو أن يوفق كل مسعى يهدف إلى حماية الكويت وخير شعبها وازدهار اقتصادها.

رئيـس مجلـس اإلدارة          



الف�ســـل االأول

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

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 2016.

املناطــــق احلــــــرة في عالــــــم متغّيــــــــــر

في احلادي عشـــر من يناير 2016، قدمت الغرفة إلى اللجنة 
االستشـــارية للمناطـــق احلـــرة، التي تتمثـــل فيها الغرفـــة مع كٍل 
مـــن: وزارة التجارة والصناعة، واملنطقة التجارية احلرة في ميناء 
الشـــويخ، مذكـــرة حتت عنـــوان »املناطـــق احلرة في عالـــم متغّير«، 
تناولـــت فيهـــا مفهوم املنطقة احلـــرة عمومًا، واملنطقـــة التجارية 
احلـــرة في ميناء الشـــويخ على وجه اخلصـــوص. كما بّينت موقع 
الصناعـــة فـــي املناطق احلـــرة بالكويـــت، وانعكاســـات العوملة على 
اجلدوى االقتصادية للمناطق احلرة، وجتربة ســـنغافورة، وصواًل 

إلى بعض النتائج«.

وفيما يلي نص هذه املذكرة:

مدخل – مفهوم املنطقة احلرة :

رغم طول عهد املناطق احلرة، واتســــــاع رقعة انتشــــــارها على 
خارطة العالم، ورغم تنوع القوانــــــني الناظمة لها، ووفرة األدبيات 
املتعلقــــــة بها، فانه لم يتم حتى اآلن وضــــــع تعريف موحد ومعتمد 
لها� ويبدو أن الوصول الى مثل هذا التعريف اجلامع املانع سيبقى 
صعبــــــاً إن لم يكن متعذراً� وبالتالــــــي، يصبح الكالم عن »املفهوم«، 

وليس عن التعريف، أكثر موضوعية ورحابة ومدلوالً�

واملفهوم العريض للمنطقة احلرة هو أنها مساحة محددة بدقة 
مــــــن أرض الدولة، تقع غالباً عند أحد املنافــــــذ البحرية أو البرية 
أو اجلوية أو بالقرب منها، ولها نقاط أمن ورقابة لضبط الدخول 
إليها واخلروج منها� ومتثل املنطقة احلرة كياناً قانونياً قائماً بذاته 
محدد املســــــاحة واالدارة واألهداف، يعتبر خارج النطاق اجلمركي 
للدولة، ويعطي املشــــــاريع القائمة ضمنه – والتي ترتبط أنشطتها 

بعمليات التصدير واعــــــادة التصدير - حوافز جمركية وضريبية، 
ومزايــــــا اقتصادية، وتســــــهيالت اجرائية وخدمية� وتعتبر الســــــلع 
واخلدمات التي تدخل من السوق احمللية الى املناطق احلرة مبثابة 
صادرات، بينما تعتبر الســــــلع واخلدمــــــات التي تدخل من املنطقة 
احلرة الى الســــــوق احمللية مبثابة مســــــتوردات� وفي كل األحوال، 
ودون اي اســــــتثناء يبقى عمــــــل املناطق احلرة، مهما كانت طبيعتها 
وخصائصها، فــــــي ظل الســــــيادة الكاملة للدولــــــة� ويبقى الهدف 
ــــــاً يتمثل، بصورة  األســــــاس لهذه املناطق هدفاً تنمويــــــاً اقتصاديـــ
خاصة، في جذب االستثمارات وتشجيع الصادرات� وبالتالـــي، ال 
يسمح فيها بإقامة مشاريع البيع بالتجزئة لألفراد، وال مبزاولة أي 

مهنة أو خدمة ال يحتاج إليها العاملون داخلها�

واملناطــــــق احلرة قد تكون جتارية أو صناعية أو خدمية )مبا 
في ذلــــــك التقنية والتمويليــــــة واالعالميه(، وقــــــد تكون مفتوحة 
لكل هذه األنشــــــطة، واملنطقة احلرة قد تكون صغيرة املســــــاحة، 
وقد تتســــــع على مســــــاحة مدينة كامله، أو منطقة كامله )املناطق 
االقتصاديه(، كما قد تتخصص بنشــــــاط فرعــــــي واحد )اعالم، 
كهربائيــــــات ، تقنيــــــات��(، وقــــــد تخصص ملســــــتثمرين يتمتعون 
مبواصفات محددة ) حجم صادرات كبير، عالمة جتارية عامليه، 
مســــــتوى تكنولوجي رفيع(� وقد تكون املنطقة احلرة مشتركة بني 

دولتني متجاورتني أو أكثر� 

أواًل – املنطقة احلرة في الكويت: التجربة املتعثره

املنطقة التجارية احلــرة في ميـنـــاء الشويـــــخ:

انطلقت أول دعوة إلنشــــــاء منطقة حرة في الكويت في مطلع 

الق�سايا االقت�سادية التي عاجلتها الغرفة
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ســــــتينات القرن املاضي )من أول مقترحات غرفة جتارة وصناعة 
الكويت عقــــــب إنشــــــائها (� وكان االهتمام بهذا املوضوع ينشــــــط 
ويهــــــدأ الى أن طَوّرت الغرفة مقترحهــــــا لتدعو الى اعالن الكويت 
كلهــــــا منطقة جتارية حرة� وقد أعلنــــــت احلكومة آنذاك اهتمامها 
بالفكره، وأقرت تشــــــكيل جلنة متخصصة لدراستها، غير أن هذا 
لــــــم يحصل أبــــــداً� وكان على الكويت أن تنتظر حتى ســــــنة 1995 
الصدار القانون رقم 95/26 بشأن املناطق احلرة، والذي أنشئت 
في إطاره املنطقة التجارية احلرة في ميناء الشــــــويخ، والتي تعتبر 

جتربة الكويت األولى والوحيدة في هذا املجال حتى اليوم� 

ومع أننا لســــــنا في صدد تقييم هذه التجربة، فإن من املقبول 
وصفهــــــا – بكل ديبلوماســــــيه – أنها ولدت متعثــــــرة، وبقيت حتى 
اآلن كذلــــــك� ومن املهم واملفيــــــد أن نقف بكل موضوعية وصراحة 
أمام األســــــباب الرئيســــــية لهذا التعثر، والتي تتمثل – في رأينا – 

بالنقـــاط التاليــــة:

1- ضعــــــف الدراية واخلبرة لــــــدى كافة األطراف املعنية، ما أدى 
الــــــى تعقيد وبــــــطء – وأحياناً إخفاق – االجــــــراءات املتعلقة 
بتنسيق العمل بني ادارة املنطقـــــــة واجلهــــــــــات الرسمية التي 
أوجبت عليها املـــادة )12( من القانـــــون املشــــــار إليه أعـــــاله 
»تقدمي التسهيالت الدارة املنطقة في سبيل مباشرة أعمالها، 
والقيام بواجباتها والتزاماتها، وذلك في احلدود التي يقدمها 

مجلس الوزراء«� 

2- عدم وضوح » مفهــــــوم املنطقة التجارية احلرة ودورها وآليات 
عملها ســــــواء األجهزة املعنية بوزارة التجارة أو لدى الشــــــركة 
التي عهــــــد إليها بــــــإدارة املنطقة، أو لدى اجلهات الرســــــمية 
واألهليــــــة املعنية األخرى� فالوزارة لم تســــــتطع أن تتبنى هذا 
املفهوم بوضوح وموضوعية وبصيغة قرارات مكتوبة وحاسمة� 
والشركة املديرة توسعت في تفسير مفهوم املنطقة احلرة حتى 
كادت تعتبرها خارج السلطة التشريعية للدولة� وجهات رسمية 
معنية أخرى نظرت إليها كجهة حتد من سلطاتها أو مساحات 

األراضي املتاحة لها�

3- صعوبة حتقيق التــــــوزان الالزم بني الطبيعة التنموية للمنطقة 
التجارية احلــــــرة، و »الطبيعة األعمالية« للشــــــركة التي تولت 
إدارتهــــــا، ووجود مناطق واســــــعة من التنازع بــــــني الطبيعتني� 
فالهــــــدف النهائي للمناطق احلرة هدف تنموي عام لالقتصاد 

الوطني ككل، وال يقاس مببالغ اإليجارات ورسوم اخلدمات التي 
حتصلها إدارة هذه املناطق� ولكن الشــــــركة املديرة – باملقابل 
– من حقها احلصول على عائد عادل جلهودها واســــــتثماراتها 
في إدارة املشــــــروع� وكان من الواجب البحث عن صيغة تكافئ 
الشــــــركة املديرة بشــــــكل يوائم بني مصلحتها اخلاصة العادلة 

واملشروعة، وبني املفهوم التنموي العام للمناطق احلرة�

4- الهدف األول واألساسي للمنطقة التجارية احلرة في الشويخ، 
وكما جاء في القانون 95/26 والئحته التنفيذية، هو تشــــــجيع 
وتسهيل جتارة إعادة التصدير وجتارة العبور لكي تستعيد دولة 

الكويت دورها كمركز جتاري رائد في املنطقة�

وهذا الهــــــدف يفرز تلقائياً حقيقة أساســــــية، وهي أن عالقة 
املنطقة احلرة يجب أن تتركز أصاًل على األســــــواق اخلارجية، أما 
عالقة أنشــــــطة املنطقة بالسوق احمللية فيجب أن تنحصر إلى حد 
بعيد باجتاه واحد؛ من السوق إلى املنطقة� ومن اخلطأ واخلطورة 
أن ننظــــــر إلــــــى املنطقة احلرة كمــــــكان بديل عن الســــــوق احمللية، 
تلجــــــأ إليه االســــــتثمارات الوطنية هرباً من التعقيــــــدات اإلدارية� 
ومن اخلطــــــأ واخلطورة أيضاً تطويع قانون املناطق احلرة ملعاجلة 

مصاعب إجرائية ال عالقة له بها�

الصناعة واملناطق احلرة بالكويت:

في القانون رقم 26 لســــــنة 1995، تبنى املشــــــرع الكويتي أن 
تكون املنطقة احلرة ذات طبيعة جتارية، تعبيراً عن قناعته بحاجة 
الكويت إلى هذا النوع من املناطق احلرة� وقد حددت املادة الثانية 
مــــــن القانون بكل وضوح األنشــــــطة التي ميكــــــن التصريح بها في 

املناطق احلرة، وهــــــي:

- تخزين وعرض البضائع من أي نوع كانت وأيا كان منشــــــؤها او 
مصدرها�

- اجــــــراء العمليات التي من شــــــأنها تغيير حالة البضائع املوجودة 
باملناطق احلرة وتهيئتها تبعا ملقتضيات حركة التبادل التجاري 

ومتطلبات االسواق�

- مزاولة أي مهنة يحتاج اليها النشــــــاط واخلدمات التي يحتاجها 
العاملون داخل املناطق�

ــــــة«، فيالحظ أن القانون ال  أما عن »األنشــــــطـــــــة الصناعيـــــ
ــــــر »الصناعة« على اإلطالق� كما أنه ال يشــــــير  يســــــتخدم تعبيـــــــ
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إلــــــى قانون الصناعــــــة في ديباجته� أما  »العمليات« التي ســــــمح 
بالترخيــــــص بها فهــــــي تلك التي تغيــــــر »حالة« وليــــــس »طبيعة« 
البضائع املوجودة باملناطق احلرة� وفســــــرت املذكرة التوضيحية 
ذلــــــك بأنه، » كعمليات الفرز والتنظيــــــف واخللط واملزج والتعبئة 
وما شــــــابهها«� مبعنى أنها عمليات تســــــهل وتســــــاعد في إعادة 
تصدير البضائع املوجودة باملناطق احلرة، وليست عمليات منتجة 

لبضائع جديدة�

والواقع أننا ال نرى ســــــبباً اقتصادياً مقنعاً يدعو املســــــتثمرين 
إلى تفضيل إقامة مشــــــاريعهم الصناعية فــــــي املنطقة احلرة بدل 
إقامتها داخل النطاق اجلمركي لدولة الكويت� فالصناعات داخل 
البالد تتمتع مبيزات وحوافز لن حتظى بها الصناعات املقامة في 
ــــــات املصانع القائمة في املنطقة  ــــــة احلرة � كما أن منتجـــ املنطقـــــ
احلـــــرة ال تســــــتطيع احلصول على شــــــهادات منشأ كويتية� وهي 
– بالتالــــــي – لن حتظى باإلعفاءات اجلمركيــــــة املقررة للمنتجات 
الكويتيــــــة مبوجب االتفاقيــــــة االقتصادية املوحــــــدة لدول مجلس 
التعــــــاون اخلليجي، ومبوجب اتفاق التجارة احلرة العربية الكبرى، 
بــــــل إنها لن تدخل الكويت نفســــــها إال برســــــوم جمركيــــــة� كما أن 
املشــــــاركة األجنبية في هذه املشــــــاريع أصبحت اآلن متاحة حتى 
100 % بعــــــد صدور قانون تنظيم االســــــتثمار األجنبي� ولعل أهم 
أسباب إنشاء املشاريع الصناعية في املنطقة احلرة بدولة الكويت 
هو تفادي الروتني وإجراءات التراخيص، وهذا أمر إجرائي يجب 
التعامل معه وإصالحه بشكل جذري بالنسبة للمشاريع الصناعية 
في البالد، وال عالقة له بتنظيم املناطق احلرة� وال بد من التأكيد 
هنا على أن هذا املوقف من إنشــــــاء مناطق حرة صناعية ) باملعنى 
العلمي اإلنتاجي (، هو موقف يستهدف حتقيق مصالح املستثمرين 

الصناعيني، وتشجيع الصناعة والتصنيع في دولة الكويت�

ومن املفيد أن نذكر في هذا الصدد أن النشــــــاط التجاري هو 
املهيمن على أنشــــــطة املناطق احلرة في معظم دول العالم� ويشكل 
النشــــــاط التجاري مع الصناعات التجميعيــــــة واحلرفية والتعبئة 
والفرز حوالي 90 % من إجمالي نشاط هذه املناطق� وقد دخلت 
أنشــــــطة االعالم وخدمات الســــــوق اإلليكترونية مؤخــــــراً� وإذا ما 
أردنا التحدث عن مناطق حرة صناعية في الكويت، رمبا علينا أن 
نفكــــــر باملناطق احلرة التي جرى التعارف على تســــــميتها »املناطق 
اخلاصــــــة« أو »املناطق االقتصادية« التي ميكن أن تختص بصناعة 

محددة بالذات، أو باالستثمارات الصناعية لدول معينة بالذات�

ثانيًا –  املناطق احلرة في عالم متغّير

انعكاسات العوملة :

تتمثل العوملة، في بعدها االقتصادي، بتســــــهيل انتقال الســــــلع 
واخلدمــــــات واألفراد ورأس املال عبر احلــــــدود� ومن الطبيعي أن 
ينعكس انتشــــــار العوملة ســــــلباً على اجلدوى االقتصادية للمناطق 
احلــــــرة� ذلك أن أهداف املناطق ) جذب االســــــتثمارات، تســــــهيل 
التجارة الدولية وزيادة حجمها، تخفيض الرســــــوم والتكاليف���( 
أصبحت قابلة للتحقق بوســــــائل أخرى من خالل اتفاقات منظمة 

التجارة الدولية�

وقــــــد تعّمق هــــــذا االجتاه بفعــــــل البعد التقني للعوملــــــة ، والذي 
أدى إلــــــى ارتفاع نســــــبة التكلفة املعرفية إلــــــى إجمالي التكلفة على 
حساب التكلفة املادية إلنتاج السلع واخلدمات� وكذلك بفعل برامج 
اإلصــــــالح االقتصادي التي اخــــــذت بها دول كثيــــــرة، والتي تقضي 
بتفعيل املنافســــــة، وحترير التجارة، وتخفيض التعرفات اجلمركية، 
وكذلك تخفيض الضرائب على األرباح� ناهيك عن انتشار التكتالت 

االقتصادية العاملية، واتفاقات التجارة احلرة الثنائية�

سنغافــــــورة؛ ما وراء قصة النجاح :

كانت ســــــنغافورة حتى مطلــــــع 1942 خاضعة )ضمن ماليزيا( 
الســــــتعمار بريطانــــــي مطلق دام 123 ســــــنة، وانتهــــــى في احلرب 
العاملية الثانية باحتالل ياباني عســــــكري مدمر� وفي سنة 1960 
انفصلت جزيرة سنغافوره عن البر املاليزي، وشكلت دولة مستقلة 
تعاني نتائج االســــــتعمار الطويل، وويالت احلرب العاملية، وفوضى 
التركيبة السياسية املستسلمة لتهديدات احلزب الشيوعي املسلح� 

وليس فيها نفط وال غاز وال ثروات طبيعية أو احتياطات مالية�

اليوم يبلغ عدد سكان سنغافورة 5,5 مليون نسمة، يعيشون على 
مساحة ال تتجاوز 720 كــــــــم²، يتمتعون بواحد من أعلى معدالت 
الدخل بالعالم، ويتبوأ وطنهم املركز األول في العالم في مؤشرات 
التيســــــير التجاري، البنية التحتية واخلدمات اللوجستية )الطرق، 
املوانئ، املطارات(، والبيئة اجلمركية، كما تأتي ســــــنغافوره الثانية 
)بعد فنلنده( في مؤشــــــر البيئة التنظيمية، والثالثة )بعد اإلمارات 

والسويد( في استخدام التكنولوجيا� 

في سنغافورة خمس مناطق حرة، هي عبارة عن مراكز لتسهيل 
إعــــــادة توزيع أو إعادة تصدير البضائــــــع  )entrepot trade( بعد 
عمليات الفرز والتصنيف وإعطاء العالمة التجارية والتعبئة� من 
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هذه املناطق أربع للبضائع احملمولة بحراً، ومنطقة واحدة للبضائع 
احملمولة جواً� ويستقبل ميناؤها أكثر من 32 مليون حاوية معادلة 
لسعة 20 قدم مكعب أو ما يعادل 20 % من حاويات العالم كله� 
كما يســــــتقبل مطارها أكثر من 75 مليون مسافر سنوياً يتوجهون 
إلــــــى أكثر مــــــن 180 مدينة� و فيــــــه 9 مهابط حمــــــوالت بضائع 
تشــــــحن أكثر من 3 مليون طن، ومدعومة مبركزين للبريد السريع 
)Express Courier Centers(، وأربعة أبنية تســــــتوعب أكثر من 
200 مكتب لوكالء الشــــــحن� وفي املناطق احلــــــرة اخلمس تعمل 

خمسة مصارف محلية و 110 مصرفاً أجنبياً�

بقــــــي أن نذكر أن حجم االســــــتثمارات األجنبية املباشــــــرة في 
ســــــنغافورة يتجاوز 280 مليار دوالر أمريكي، أي أكثر من 50000 

دوالر لكل مواطن�

الكويـــــت؛ ماذا لو؟

بتكليــــــف مــــن غرفــــــة جتارة وصناعة الكويــــــت أجنــــزت 
ــــــي مجلـــة اإليكومســــــــــت البريطانيـــة  وحــــــدة املعلومـــــات فـــ
 2014 نوفمبــــــر  فــــــي   )The Economist Intelligence Unit(
دراســــــة حتليلية ألداء دولة الكويت على صعيد التيســــــير التجاري 
)Trade Facilitation(، وأثــــــره علــــــى حجــــــم جتــــــارة الكويــــــت 
اخلارجية وتكاليفها� ولعل النتيجة العلمية األهم التي انتهت إليها 

الدراسة هي التاليــه:

- إن حتســــــن مكونات التيســــــير التجاري* في دولــــــة الكويت من 
مســــــتواها احلالي إلى مستوى متوســــــط األداء املماثل في دول 
مجلس التعاون اخلليجي ســــــيؤدي إلى زيــــــادة التدفق التجاري 
إلى الكويت بنســــــبة 40 %، وإلى انخفاض تكاليف املستوردات 

الكويتية بنسبة 15 %�

- أما إذا ارتفع أداء مؤشر التيسير التجاري في دولة الكويت إلى 
مســــــتوى مثيله في سنغافورة، فإن التدفق التجاري إلى الكويت 
ســــــيزيد بنســــــبة 112 %، وســــــتنخفض تكاليف املســــــتوردات 

الكويتية بنسبة 30 %�

ثالثًا -  نتائـــــج ال توصيــــــات

> من جتربة منطقة التجارة احلرة في ميناء الشويخ نستطيع القول:

- إن اجلهــــــة التــــــي تعهد إليها إدارة املنطقــــــة احلرة يجب أن 

تنال عائداً عادالً على جهدها واســــــتثماراتها، ولكن بصيغة 
متكنهــــــا من احلفاظ علــــــى الطبيعة االقتصاديــــــة التنموية 

للمناطق احلرة�

- الهيــــــكل القانوني املنظــــــم للمناطق احلرة يجــــــب أن يكون 
واضحاً ودقيقاً�

- املناطق احلرة في الكويت – إذا اعتمد السير في إنشائها – 
ينبغي أن تختص بأنشــــــطة التجارة واخلدمات والصناعات 
التحويلية البســــــيطة الالزمــــــة لهذه األنشــــــطة� ومن املهم 
بأن ينظم الهيكل القانونــــــي للمناطق احلرة إقامة ما جرى 
التعــــــارف على تســــــميته باملناطق االقتصاديــــــة أو املناطق 

اخلاصة�

> أدى انتشار العوملة بالتضافر مع التقدم التقني، وقيام منظمة 
التجــــــارة الدولية، وانتشــــــار التكتــــــالت االقتصادية واتفاقات 
حترير التجارة الثنائية، إلى انفتاح جتاري عاملي غير مسبوق 
انهارت معه أو تكاد أســــــوار احلماية اجلمركية والعقبات غير 
اجلمركيــــــة، وانخفضت الضرائب والرســــــوم املختلفة� األمر 
الــــــذي أدى إلى انخفــــــاض واضح في اجلــــــدوى االقتصادية 
للمناطق احلرة، بعــــــد أن أصبحت التوجهات العاملية املذكورة 

حتقق أهدافها�

> إذا كانــــــت املناطق احلرة في ســــــنغافورة متثل أفضل املناطق 
املماثلة جناحاً في آســــــيا، فــــــإن  املنطقة احلرة بجبل علي في 
إمارة دبي تعتبر أفضل املناطق احلرة العربية جناحاً� وميكن 
القــــــول بكل ثقــــــة أن جناح هاتني التجربتــــــني، وما انتهت إليه 
دراســــــة التيســــــير التجاري في دولة الكويت، تؤكد بأن مفتاح 
النجاح ال يتمثل في املناطق احلرة نفســــــها بل في كفاءة البنية 
األساســــــية واخلدمات اللوجستية وخاصة املوانئ واملطارات، 
وفي كفاءة البيئة التنظيمية، والبيئة اجلمركية، واالســــــتخدام 
الكــــــفء للتقنيات احلديثة� فإذا ما توفــــــرت الكفاءة املطلوبة 
في هذه املؤشرات وإذا ما متتعت الدولة مبجتمع متفتح، فإن 
ما تهدف إليه املناطق احلرة من اجتذاب لالســــــتثمار، وتوفير 
للنقد األجنبي، وخلق لفرص العمل ســــــيتحقق بوجود املناطق 
احلــــــرة أو بدونه� بل إن جناح املناطق احلرة نفســــــها مرهون 

بكفاءة أداء هذه املؤشرات <

* مكونات مؤشــــــر التيســــــير التجاري التي اســــــتخدمتها الدراســــــة هي : البنية التحتية واخلدمات اللوجســــــتية ) طرق، موانئ، مطارات (، البيئة اجلمركية، البيئة التنظيمية، 
واستخدام التكنولوجيا �
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اإلصالح املالي والرؤية التنموية بدولة الگــويت في ضوء أزمة االنخفــاض الشديد في أسعار النفط

انطالقـــًا مـــن دعـــوة حضرة صاحب الســـمو أمير البالد الشـــيخ 
صبـــاح األحمد اجلابر الصباح حفظه اللـــه ورعاه، إلى ضرورة اقرار 
السياســـات واإلجـــراءات الالزمـــة ملعاجلـــة انعكاســـات االنخفـــاض 
اخلطيـــر في أســـعار النفط، وبناًء على القـــدوة الرائعة التي قّدمها 
ســـموه فـــي هذا الصـــدد، ومتابعة من غرفة جتـــارة وصناعة الكويت 
لواجبهـــا في التعبير عـــن وجهة نظر القطاع اخلـــاص الوطني في 
منطلقات اإلصـــالح املالي والرؤية التنموية لدولة الكويت، أصدرت 
الغرفـــة ورقـــة بحثية حتـــت عنوان: »ليس فـــي الكويت مـــن أزمة إال 
مبقـــدار ما في إدارتها العامة من ضعف«، ومت نشـــرها في الصحف 

الكويتية يوم 10 فبراير 2016.

واســـتجابًة لرغبـــة جلنـــة الشـــؤون االقتصادية بـــأن تتلقى من 
الغرفـــة ورقة بتوصياتها ومقترحاتها حـــول التطلعات االقتصادية 
املستقبلية، زودتها الغرفة بنسخة من هذه الورقة، فضاًل عن دراسة 

التيسير  التجاري.

وفيما يلي نص هذه الورقة:

أواًل –  نحو مرحلة استعادة التوازن

بني سبعينات القرن املاضي ومنتصف عام 2014، سجل سعر 
برميل النفط سلسلة متقطعه من االرتفاعات الرئيسية التي وصلت 
به الى أكثر من 110 دوالر )2013(، كما سجل سلسلة مقابلة من 
التراجعات األكثر حدة، والتي هبطت به الى حدود سبعة دوالرات 
فقط )1986(� وهذا املشــــــهد املتكرر على مساحة أربعني سنة أو 
تزيد، رافقته – في الكويت – ظاهرة بالغة الغرابة والضرر تعاود 
احلضور مع كل مد وجزر، وتتمثل بتزايد االهتمام باالصالح املالي 
واالقتصادي الى اقصى درجات الكالم كلما انتكست اسعار النفط 
وانخفضت ايرادات امليزانية العامة، ثم ســــــرعان ما ينحســــــر هذا 
االهتمام مع أول بوادر عودة هذه األســــــعار الــــــى االرتفاع� ليبقى 

االصالح في الكويت ظاهرة كالمية�

ومنــــــذ منتصف عــــــام 2014 حتى نهاية يناير 2016، خســــــر 
برميل النفط الكويتي 75 % من ســــــعره، مسبباً انخفاضاً نسبته 
قرابة 30 % في قيمة األصول، وأكثر من 40 % في حجم تداول 
األوراق املاليــــــة، و8 % فــــــي قيمة صرف الدينــــــار الكويتي مقابل 
الدوالر� ورغم ما حتمله هذه املؤشرات من انذارات خطيره، ورغم 
ما قّدمه حضرة صاحب الســــــمو أمير البالد حفظه الله ورعاه من 

توجيهات صريحة مباشرة ومن قدوة واعية رائعة في هذا الصدد، 
نالحظ أن الســــــلطتني التشريعية والتنفيذية قد تعاملتا مع األزمة 
حتى اآلن على منوال تعاملهما مع ســــــابقاتها؛ تصريحات تناقض 
بعضها، وجلان تلد أخرى، ومقترحات صدرت طبعتها األولى قبل 
عقود� إن ما يتسم به تعامل السلطتني مع األزمة من تهاون وتهوين، 
ومن ارتباك وتأجيل، ألمر يدعو الى القلق، ويفسح في املجال أمام 
كثرة التدخالت وانتشــــــار االشــــــاعات� وهذا بالذات ما دفع غرفة 
جتارة وصناعة الكويت الى اعداد هذه الورقة، مع علمها بأنها لن 
تخرج في مجملها عما سبق لها، وجلهات ومؤسسات وشخصيات 
وطنية وأجنبية كثيرة، أن أعلنته من مواقف ونشــــــرته من دراسات 
ومذكــــــرات، ونظمته مــــــن ندوات ومؤمترات، محــــــذرة من مخاطر 

النهج االستهالكي العقيم واالقتصاد الريعي املتواكل� 

إننا ال ندعي إطالقاً القدرة على استقراء أسعار النفط، ونعرف 
يقيناً أن مثل هذا االستقراء يكاد يكون متعذراً حتى على أصحاب 
اخلبــــــرة واالختصاص لكثرة وتشــــــابك العوامــــــل واملتغيرات التي 
حترك هذه األســــــعار� ولكن هذا ال مينعنا من أن نرصد معطيات 
ومســــــتجدات عديده تدفعنا الى القول بأن انخفاض أسعار النفط 
هذه املــــــرة ليس مجرد انعكاس لدورات العــــــرض والطلب، بل هو 
– الــــــى جانب ذلــــــك ورمبا قبله – مــــــن نتائح التحــــــول العميق في 
االقتصاد العاملي عموماً، والتطور التقني الســــــريع الذي تشــــــهده 
صناعة النفط على وجه اخلصوص� يضاف الى ذلك – بالنســــــبة 
للكويت – التزامات اقليمية متزايدة، وهشاشــــــة تنافســــــية عالية، 
واعتماد شــــــبه كلي على النفط بالذات، وانكشــــــاف بنفس الدرجة 
على االقتصاد العاملي� وهــــــذه العوامل مجتمعة تفرض على دولة 
الكويت أن تعيــــــد هيكلة اقتصادها بصورة جذرية وبصرف النظر 
عن االجتاهات املستقبلية ألسعار النفط� ذلك ألن مجرد االعتماد 
الكلي على مصدر وحيد للدخل يشــــــكل مغامــــــرة عالية املخاطر� 
وإذا كنــــــا، حتى اليــــــوم، نتكلم – اقتصاديــــــاً واجتماعياً عن مرحلة 
»ما قبل النفط« وعــــــن مرحلة »هيمنة النفط«، فإن علينا من اآلن 
فصاعداً أن نركز كل اهتمامنا على مرحلة »اســــــتعادة التوازن« إن 
صح التعبيــــــر؛ توازن التركيبة الســــــكانية والعمالة، توازن القاعدة 
االنتاجية، تــــــوازن املالية العامة، وتوازن شــــــبكة الرفاه� وذلك من 
خــــــالل اصالح مالي جذري يعيد النظر فــــــي املنطلقات واملفاهيم 
واألدوات، يتساوق ويتناسق مع رؤية تنموية جديدة تقوم على مزايا 

نسبية حقيقية ومستدامه� 
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ثانيًا -  االصالح املالي بني املصارحة والتصريحات

ثمــــــة اجماع علمي علــــــى األقل بأن االصــــــالح املالي املطلوب 
في الكويــــــت يقتضي إعادة هيكلة كاملة للمالية العامة في البالد، 
تتطلب – فيما تتطلب – معاجلة الهدر بكل أشكاله، وقصر الدعم 
على مستحقيه من األفراد، وربطه بأولويات القطاعات واألنشطة 
وبكفاءة األداء بالنســــــبة للمؤسسات� وتتطلب فيما تتطلب، إيجاد 
نظــــــام ضريبــــــي بأفضل اســــــلوب ممكن، وإعادة تســــــعير الســــــلع 
واخلدمــــــات العامة واألراضي، واحياء برامج اخلصخصة كمدخل 
أساســــــي من مداخــــــل تخفيض اعباء الدولــــــه وتكاليفها من جهة، 

ولكي يستعيد القطاع اخلاص دوره التنموي من جهة أخرى �

ومهمــــــة بهــــــذا العمــــــق »اجلراحــــــي«، وتداعياتــــــه االقتصادية 
واالجتماعيــــــة والسياســــــية، ال ميكــــــن أن تتم من خــــــالل اجراءات 
انتقائية متتالية ومتفرقة يعلن عن كل منها على حده، وتبعاً للضغوط 
والتســــــويات، بــــــل البد للنهوض بهذه املهمة مــــــن حزمة متكاملة من 
السياســــــات والقــــــرارات واإلجــــــراءات التي يعلن عنهــــــا جميعاً في 
إطار خطــــــة واضحة اخلطوات، يجري تطبيقها بالتدريج وحســــــب 
جدول زمني ميتد إلى ســــــنوات عديدة، شــــــريطة احترام مضمونه 
وااللتــــــزام مبواقيته� ذلك أن إصدار قرارات بخفض الدعم، مبنأى 
عن خطوات جــــــادة للحد من الهدر، ودون إعالن مواٍز عن خطوات 
زيادة االيرادات من خالل إعادة تسعير السلع واخلدمات واألراضي 
العامة والضرائب املناسبة، سيؤدي إلى انعكاسات سيئة على منهج 
االصالح املالي وعلى االســــــتقرار االجتماعي فــــــي آن معاً� كما أن 
تقليص االنفاق االســــــتهالكي بسياسات انكماشية متشدده سيلحق 
ضرراً بالغاً بالنشــــــاط االقتصادي ومبوارد املالية العامة ما لم يكن 

هذا التقليص حلساب تعزيز االنفاق االستثماري ورفع كفاءته�

وإذا كان مــــــن غير املفيد – في تركيزنا على مرحلة اســــــتعادة 
التــــــوازن – أن نلــــــَجّ فــــــي  جدالنا العبثي عن كيــــــف اضعنا فرصة 
التاريــــــخ ومن املســــــؤول، فإن مــــــن اخلطأ فعــــــاًل التهوين من عمق 
وصعوبــــــة األزمة التــــــي نواجهها، واطالق األحــــــكام والتصريحات 
املتناقضة وغير الواقعية بشــــــأنها، بل يجب أن نضع أمام املواطن 
كل النقاط فوق كل احلروف وحتتها� ولئن كانت مســــــؤولية مأزقنا 
االقتصادي احلالي تقع على عاتقنا جميعاً بال استثناء وكٍل حسب 
موقعه وصالحياته، فإن مسؤولية استعادة التوازن تقع أيضاً على 
كاهلنا جميعاً وكٍل حســــــب موقعه وصالحياته� ومن هنا، جند من 
واجبنا أن نشــــــير بإيجاز إلى احلقائق التالية توضيحاً وتصحيحاً 

لبعض املفاهيــــم:

1- االصــــــالح املالي الذي نحتــــــاج إليه عمليــــــة صعبة ومعقدة 
وموجعه، وحتتاج إلى وقــــــت ورؤية وإرادة، وإلى حزم وصبر 
وتضحية� واالصالح املالي في وضعنا الراهن شرط الزم من 
شروط ضمان مستقبل الكويت واستقرارها، وبالتالي، ليس 
هناك حلول سحرية سريعة األثر، وليس هناك حلول ترضي 
كافة األطراف، والبد من ان يكون حولها اختالفات تتســــــع 
أو تضيــــــق� وعلينا االحتكام في االختيار إلى املنطق والعدل 
والتجربــــــه� وفي اعتقادنا أن النجاح في احلد من الهدر هو 
االمتحان األول الــــــذي ميكن أن يعيد لــــــإلدارة االقتصادية 
في البــــــالد مصداقية تائهة تدعم خطتهــــــا االصالحية ��� 

إن وجدت�

2- ليس صحيحاً وال ممكناً أن نحقق اصالحاً مالياً كافياً وناجحاً 
دون أن يتأثــــــر املواطنون، مبختلف شــــــرائحهم وإمكاناتهم� 
صحيــــــح أن علينا ااّل ندخر جهداً للحد مــــــا أمكن من تأثر 
ذوي الدخل احملدود، ولكن ال ميكننا أن ننأى بهم متاماً عن 
االنعكاســــــات املباشرة وغير املباشــــــرة الرتفاع اسعار السلع 
واخلدمات احلكومية، أو لتغير ســــــعر الصرف، أو لترشــــــيد 
الدعــــــم�� وعلينا أن نصارح املواطنني بذلك، ونبني لهم كيف 
ميكــــــن لالصالح املالي أن يزيد اطمئنانهم إلى مســــــتقبلهم، 
وإلى قوة دينارهم، وكم هو مكلف ومرهق لهم أن يغيب هذا 

االصالح أو يتأجل� 

3- ليــــــس صحيحاً وال ممكناً أن نســــــتند إلــــــى احتياطاتنا املالية 
في معاجلــــــة األزمة� هي تســــــاعد – بالتأكيد – في تخفيض 
تكاليف وآالم االصالح، ولكنها ال ميكن أن تكون بدياًل له� وان 
استهالك هذه االحتياطيات لتمويل العجز سيحرمنا من دخل 
استثمارها ويزيد من عجز الســــــنوات القادمة، ويجعل عملية 
االصالح أكثر عسراً وتكلفة� إذ ال ميكن أن نأكل قطعة احللوى 

ونحتفظ بها�

4- رغــــــم قوة اجلهاز املصرفي الكويتي وســــــالمة أوضاعه املالية، 
ومعدالت سيولته وكفايته الرأسمالية، فإن من الضرورة مبكان 
أن نعمل وبســــــرعة لتخفيض الضغوط التي ميكن أن يتعرض 
لها بســــــبب االرتباط الوثيق بني اسعار النفط واسعار األصول 
من جهة، وبســــــبب درجة التداخل والتشــــــابك بني املجموعات 

االقتصادية املختلفة من جهة ثانية�
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خاصــــــة وأن االقتصــــاد الكـــــويتي يســــــــجل منذ عـــــام 2007 
ــــــي املنطقــــة  ــــــد املوجـــــودات فـــــــ ــــــل معــــدل لعــــائــــ حتــــــى اآلن أقـــ
)Return/Assets Ratio(؛ والــــــذي لــــــم يتجـــاوز في الكـويت 
5.7 %، مقابـــل 8.3 % فــــــي البحريــــــن، 8.7 % فـي اإلمـــــارات، 
9 % في السعودية، 11.3 % في قطر، و 11.5 % في عمان� مما 
يدل على وجود عقبات صعبة للنمو حتى قبل االنخفاض الشــــــديد 
في سعر النفط، بل وفي سنوات وصل فيها هذا السعر إلى قمته�

5- أعربــــــت الغرفة مراراً عن تأييدها إليجاد نظام ضريبي مالئم 
في الكويــــــت� وقد قاربــــــت وزارة املالية الكويتيــــــة على اجناز 
مســــــودة »قانون ضريبــــــة أرباح األعمال«، ولكننا – ولألســــــف 
الشديد – لم نسمع حتى اآلن عن دراسة تؤكد أن هذه الضريبة 
بالذات هي البوابة األفضل لدخول الكويت الى عصر »النظام 
الضريبي احلديث«، في ظل األوضــــــاع احلالية، التي يفترض 
باحلكومة أن تســــــعى خاللها الى تفعيــــــل دور القطاع اخلاص 
باعتباره املصدر األول لتوفير فــــــرص العمل للعمالة الوطنية� 
ويعتقد الكثيرون أن زيادة العبء الضريبي على الشــــــركات في 
ظل ضعف األرباح واالســــــتثمارات سوف يؤدي إلى تراجع بيئة 
األعمــــــال، وفرص العمــــــل احلقيقية، كما يعتقــــــد الكثيرون أن 
ضريبة القيمة املضافة على املبيعات هي األكثر جدوى وإيراداً، 
واألقل تكلفة وعرضة للتهــــــرب، وحتديداً لالنفاق البذخي مع 
امكان اســــــتثناء املواد الغذائية والسلع األساسية منها� وتشير 
أرقام دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية إلى أن حصيلة 
ضريبة القيمة املضافة فيها تساهم بنسبة 20 % من إجمالي 

اإليرادات الضريبية، مقابل 9 % لضرائب أرباح الشركات�

6- في إقرار أي إجراء لزيادة اإليرادات العامة أو تخفيض اإلنفاق 
العام، يجب أال يكون املعيار األساسى هو حجم اجلبايه أو الوفر 
املتوقــــــع من هذا اإلجــــــراء ، بل يجب أن يكــــــون إلى جانب هذا 
املعيــــــار وقبله معيار العدالة ومعيار االنعكاســــــات املتوقعة على 
النشاط االقتصادي العام� وبتعبير آخر، ان اجلدوى االقتصادية 

واالجتماعية أهم بكثير من حصيلة اجلباية أو الوفر� 

ثالثًا –  الرؤية التنموية واستراتيجية التيسير التجاري

ثمة فارق كبير بني » تنويع ايرادات امليزانية العامة« و »توسيع 
القاعدة االنتاجية«، ومن اخلطأ في معاجلة أوضاعنا االقتصادية 
أن نركز على جانبها املالي فقط، بل ال بد من أن يســــــير االصالح 
املالي بالتوازي مع االصالح االقتصــــــادي املتمثل بالرؤية التنموية 

لتوسيع القاعدة االنتاجية� ومبا أن تعزيز االيرادات العامة يرتبط، 
وبقوة وبالضرورة، بتوســــــيع القاعدة االنتاجية لالقتصاد الوطني، 
فان برنامج االصالح املالي يجب أن يصمم اصاًل في ضوء الرؤية 

التنموية ومبا يخدم مشاريعها وتوجهاتها� 

وســــــواء طالت أزمة انخفاض اسعار النفط أم شهدت انفراجاً 
غير بعيد، فإن مغامرتنا اخلطيرة واملســــــتمرة في االعتماد شــــــبه 
الكلــــــي على منتج وحيد يجــــــب أن تنتهي، وملصلحــــــة رؤية تنموية 
حقيقية مستدامة، تســــــتند الى قوة عاملة وطنية، ويقود قاطرتها 
قطاع خاص كــــــفء، وتتمتع منتجاتها وخدماتها بتنافســــــية دولية 
عاليــــــة� وهذه الرؤيــــــة ال تتعارض مع االســــــتراتيجية التي أطلقها 
حضرة صاحب الســــــمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد الصباح 
حفظه الله ورعاه، لتحويل الكويت الى مركز مالي وجتاري اقليمي 
ودولي، بل هي تتكامل معها وتشــــــكل منطلقاً لها� ألن بناء اقتصاد 

حقيقي شرط أساسي لنشوء اقتصاد مالي داعم�

وفي اعتقادنا أن الكويت يجــــــب أن تتوجه في رؤيتها التنموية 
نحو االســــــتثمار في التعليم، ومشــــــاريع البنية األساسية الضخمة 
كاملوانىء البحريــــــة واملنافذ البرية واملطــــــارات واملواصالت، وفي 
دعم املشاريع الصغيرة واملتوسطة، وفي املعرفة والطاقة املتجددة� 
فأهــــــم ما متلكه الكويت من أصول مســــــتدامة هو حيوية شــــــعبها 
واستراتيجية موقعها� وهي – في مرحلة استعادة التوازن كما في 
مرحلة ما قبل النفط – مؤهلة ألن تلعب دوراً لوجستياً حيوياً وبالغ 
األهميــــــة� ولكي نكون أكثر وضوحاً نقــــــول أننا نتطلع الى التجربة 
السنغافورية بكثير من االهتمام، وعلى أمل النجاح  في محاكاتها، 

مبا ينسجم مع معطيات الكويت ويلبي احتياجاتها�

استقلت ســــــنغافوره التي ال تتجاوز مســــــاحتها 720 كم2 عام 
1960، بعد اســــــتعمار بريطانــــــي دام قرابة 125 عامــــــاً، وبعد أن 
دمرتها احلرب العاملية الثانية، وتركتها لفوضى سياســــــية وإثنية، 
بلداً ال ماء فيه وال ثروة طبيعية وال نفط وال احتياطات مالية� وها 
هي اليوم - بشــــــعب يبلغ 5.5 مليون نســــــمة ويتمتع بدخل يضاهي 
مثيلــــــه في أكثــــــر الدول تقدمــــــاً - حتتل املركــــــز األول بالعالم في 
مؤشرات التيسير التجاري والبنية التحتية واخلدمات اللوجستية 
والبيئة اجلمركية والتنظيمية، وحتتل املركز الثالث في اســــــتخدام 
التكنولوجيــــــا� كمــــــا متتلك خمــــــس مناطق حرة لتســــــهيل التجارة 
الدولية، ويستقبل ميناؤها 20 % من حاويات العالم، كما يستقبل 
مطارهــــــا 75 مليون راكب، ويعمل فيها 110 مصرفاً أجنبياً، ويبلغ 

حجم االستثمارات األجنبية فيها 280 مليار دوالر� 
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إن هدفنا مــــــن عرض هذا املوجز وهذا النمــــــوذج هو التأكيد 
على ضرورة إعادة صياغة مستقبل الكويت االقتصادي من خالل 
استراتيجية التيسير التجاري، واالرتفاع بكفاءة مؤشراتها األربعة: 
البيئة التنظيمية، والبيئة اجلمركية، واستخدام التقنيات احلديثة 
)اقتصــــــاد املعرفه(، والبنية االساســــــية املتمثلة بصورة خاصة في 
املوانئ واملطارات واملواصالت واخلدمات اللوجســــــتية� وهنا، البد 

من توضيحــات أساسيــــة:

1- إن النفــــــط ســــــيبقى، وإلى مــــــدة طويلة قادمه، رافــــــداً هاماً 
لإليــــــرادات العامة لدولــــــة الكويــــــت، وقطاعاً رئيســــــياً في 
اقتصادهــــــا، والقاعدة األســــــاس لصناعاتهــــــا البتروكيماوية 
والتصديرية� ولكن الكويت – ومع التقدم في مرحلة استعادة 
التوازن – ستتحرر تدريجياً من الهيمنة املطلقة لقطاع النفط 

واقتصاده الريعي�

2- إن اســــــتراتيجية »التيســــــير التجاري«، ال تقوم على النشــــــاط 
التجاري واعادة الصادرات فحســــــب، بــــــل هي في طبيعتها – 
تقتضي تطوير قطاعات وأنشــــــطة عديــــــده منها: النقل بكافة 
أنواعــــــه، التأمني، والصناعــــــة اخلفيفه كالتجميــــــع والتغليف 
والفرز والتعبئه� كما أن هذه االســــــتراتيجية تؤدي تلقائياً إلى 
تطويــــــر قطاع مالــــــي متقدم اخلدمــــــات، ألن العامل األهم في 
نشوء املراكز املالية العاملية هو – في التحليل النهائي – متويل 
التجارة الدولية� وكل املراكز املالية العاملية نشــــــأت في مراكز 
جتارية عامليه� يضاف الى هذا كله أن »اســــــتراتيجية التيسير 
التجاري« وما تخلقه من شــــــبكة واسعة من العالقات الدولية، 
وما جتتذبه من اســــــتثمارات أجنبية ومصالح عاملية، ستساهم 

فعلياً في تعزيز األمن الوطني لدولة الكويت� 

3- إن ترســــــخ ثقافــــــة وممارســــــات االقتصاد الريعــــــي على مدى 
خمســــــني عاماً قد حفر في ســــــمات املجتمع الكويتي أخاديد 
وتشوهات كثيره أضعفت إلى حٍد بعيد أهم وأقوى عوامل قوة 
اقتصادنــــــا الوطني، وهو حيوية املجتمع� وإن مقارنة ســــــريعة 
بــــــني دور الكويــــــت االقتصــــــادي االقليمي قبــــــل مرحلة هيمنة 
النفط وبني هذا الدور اآلن، تؤكد هذه احلقيقة بشــــــكل قاطع� 
وبالتالي، فإن حتّولنا إلى استراتيجية تنموية تقوم على الكفاءة 
التنافســــــية الدولية سيســــــاعد الكويت في اســــــتعادة حيويتها 

وقدراتها التنافسية�

رابعًا- املرتكزات األساسية لالصالح املالي والرؤية التنموية

1- التخصيـــــــص؛ من املتفق عليــــــه أن بوابة االصالح االقتصادي 
هــــــي إيجاد البيئة املناســــــبة ليســــــتعيد القطــــــاع اخلاص دوره 
االقتصــــــادي واالجتماعي باعتباره قاطــــــرة التنمية، مع كل ما 
يعنيه ذلك من تفعيل قانون وسياســــــات اخلصخصة، واطالق 
قوى املنافسة العادلة، وتشجيع املشاريع الصغيرة واملتوسطة� 
والدعوة إلى عــــــودة الدولة لدورها االقتصادي في اقتصادات 
الســــــوق، هي في احلقيقة دعوة إلى حتسني أدائها االقتصادي 
من خــــــالل التركيز على دورها التخطيــــــط والرقابة واملتابعة، 
وتصحيح االنحــــــراف واحلفاظ على عدالة املنافســــــة� والبد 
هنا من تســــــجيل اســــــفنا العميق لنكوص السلطتني التشريعية 
والتنفيذيــــــة عن قــــــرار تخصيص اخلطوط اجلويــــــة الكويتية، 
وإضاعة جهود وتكاليف ثمان ســــــنوات في خطوة تتناقض مع 
كل ما ســــــبق قوله فــــــي إطار »الظاهــــــرة الكالمية« لالصالح، 
كمــــــا تتعارض مــــــع أول مرتكزات هــــــذا االصــــــالح، لتؤكد ما 
ذهب إليه حضرة صاحب الســــــمو أمير البالد الشــــــيخ صباح 
األحمد اجلابــــــر الصباح حفظه الله ورعاه، أمام أعضاء جلنة 
السياســــــات والتنمية اإلدارية باملجلــــــس األعلى للتخطيط يوم 

19 يناير 2016 حني قـــال: 

» أشــــــعر ان القطاع اخلاص قد ُظلــــــم ولم يعط الفرصة للقيام 
بأعمال كبيرة للكويت وملصلحتها«�

2- التعليـــم؛ خالل العقود األربعة املاضية، التي لم تنجح خاللها 
الكويت في اإلمساك بفرصة التاريخ، تعددت جتارب االصالح 
االقتصــــــادي الناجحة فــــــي العالم، فانتقلــــــت دول عديده إلى 
مراحل متقدمة من النمو وكسرت حاجز الفقر والتخلف مثل، 
الصني، الهند، كوريا، تركيا، اندونيســــــيا، ماليزيا وسنغافوره� 
ورغــــــم أن كاًل مــــــن هذه الدول قد تبنت الرؤيــــــة التنموية التي 
تتناســــــب مع أوضاعها، فإننا نالحظ أن العامل املشترك الذي 
يجمــــــع بني رؤاهــــــا كلها هو جناح انظمتهــــــا التعليمية احلديثة 
في االرتقاء بكفاءة وقدرات العنصر البشــــــري� وهذه احلقيقة 
التي تكشــــــف بصورة باهرة عمق العالقة بني التنمية والتعليم، 
جتعلنــــــا نزعم – وبكثير من الثقة – أن التحدي األصعب الذي 
تواجهه الكويت في اصالح ماليتها العامة ورؤيتها التنموية هو 
تدني مســــــتوى التعليم� وهنا نستلهم قول اإلمام علي كرم الله 
وجهه؛ » لو كان الفقر رجاًل لقتلته«، كما نستلهم تعليق الرسول 

األعظم بالقول: »ياعلي، ال فقر أشد من اجلهل«�
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3- اإلدارة العامـــة؛ رغــــــم التداعيــــــات الكثيرة والضغــــــوط الهائلة 
الناجمــــــة عن انخفاض اإليرادات النفطيــــــة، فإن هذا الهبوط 
ليس ســــــبب األزمة املالية والتنموية التي تعانيها الكويت اآلن، 
بــــــل هو املناســــــبة التي كشــــــفت عن عمق األزمــــــة وخطورتها� 
أمــــــا األزمة بحد ذاتها فهــــــي احلصاد املر لعقود من تســــــابق 
السلطتني على كســــــب ود البيروقراطية املهيمنة على صندوق 
االنتخاب� وهي احلصاد املر لعدم االلتزام بفصل الســــــلطات 
مجاملــــــة حينا، ومهادنة حيناً ، وضعفاً في أكثر األحيان� وهي 
احلصــــــاد املر للتهاون الغريب بقواعد املســــــاءلة والعقاب على 
كافة األصعدة بال اســــــتثناء� هذا على مستوى إدارة التخطيط 
والرقابة والقرار )اإلدارة السياسية(، أما على مستوى اإلدارة 
التنفيذيــــــة فــــــإن تضخم حجمهــــــا، وترهل جســــــدها، وضعف 
كفاءتهــــــا، وتواضع تعليمها، قد جعــــــل منها عبًء معيقاً للتطور 

بدل أن تكون دافعاً له�

إن اإلصــــــالح تعريفاً هو التغييــــــر نحو األفضل� وهذا ال ميكن 
أن يتحقق إذا فرضت علينا السياســــــة واالصطفافات االجتماعية 
املختلفة أن يبقى كل شــــــئ على حاله، وأن يســــــتمر كل مسؤول في 
موقعه، فاالصالح رؤية جديدة وقرار جريء، وإعادة نظر شجاعة 
وموضوعية في الكثير من السياسات واملمارسات واملفاهيم واملواقع 

بدعـــوة مـــن األمانـــة العامة ملجلس الـــوزراء، شـــارك ممثلو غرفة 
جتارة وصناعة الكويت مبناقشـــة التقريـــر املرفوع من الغرفة بعنوان  
»نحو تعزيز التيسير التجاري في الكويت«، وذلك في االجتماع الذي 
عقدتـــه اللجنة االقتصاديـــة الوزارية يوم 20 مارس 2016، برئاســـة 
معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير املالية ووزير النفط بالوكالة، 
وبحضـــور أصحـــاب املعالـــي وزراء التخطيـــط والشـــؤون االجتماعية 
والعمل، واالســـكان، والتجارة والصناعة. فضاًل عن الســـيد مدير عام 
املؤسسة العامة للموانيء والسيد مدير عام االدارة العامة للجمارك، 

وعدد من السادة اخلبراء واملستشارين.

وفـــي هـــذا االجتمـــاع، وبنـــاء علـــى رغبة رئيســـه، وعـــدت الغرفة 
بتقـــدمي ورقة مختصرة ُتدِرج أهم التوصيـــات لتطوير أداء املوانيء 

واجلمارك ضمن إطار تعزيز التيسير التجاري في الكويت. 

وفيما يلي نص هذه الورقة:  

أيضــــــاً� وبغير هذا التغيير على صعيد العمل السياســــــي ســــــيكون 
مصير محاوالت االصالح املالي أشــــــبه مبصير املاء املسكوب في 

قربة مقطوعة�

أمــــــا في شــــــأن االدارة التنفيذية، فإن التغييــــــر في دور الدولة 
االقتصــــــادي يقتضي إعادة هيكلة األجهزة التنفيذية للدولة لتكون 
أكثر كفــــــاءة وأقل كلفة، وليتحول مفهــــــوم الوظيفة العامة من أداة 
لتوزيــــــع الثروة إلى أداة لزيادة االنتاجية، كما ينتقل مبقعد املوظف 

العام من كرسي السلطة الرسمية إلى موقع اخلدمة الشعبية�

وأخيــــــرًا؛

قبل ستة قرون ونيف، كتب املقريزي رسالة عن ارتفاع االسعار 
في مصر، ختمها بالقول: »ليس بالناس غالء إمنا نزل بهم ســــــوء 
التدبير واإلدارة«� وننســــــج على منوال عبــــــارة املقريزي، ونلخص 
العالقة بني جتاوز األزمة وإصالح اإلدارة العامة فنقول: ليس في 

الكويت من أزمة إال مبقدار ما في إدارتها العامة من ضعف�

ومما يذكر أنه، واســــــتجابة لرغبة جلنة الشــــــؤون االقتصادية 
بتلّقــــــي ورقة مــــــن الغرفة بتوصياتها ومقترحاتهــــــا حول التطلعات 
االقتصادية املســــــتقبلية، زودتها الغرفة في أواخر ديسمبر 2016 
بنســــــخة من هذه الورقة مع نســــــخة من دراســــــة تعزيز التيســــــير 

التجاري في الكويت <

أواًل – نحو تطوير أداء االدارة العامة للجمارك

1- يتمثل انخفاض أداء املنافذ اجلمركية الكويتية بالدرجة األولى 
واألهم فــــــي عملية التفتيش والفحص اجلمركي� حيث جاءت 
الكويت في هــــــذا املجال بالترتيب 77 بــــــني 84 دولة� ويقّدر 
البنــــــك الدولي أن 75 % على األقل من مســــــتوردات الكويت 
تخضــــــع للتفتيش اليدوي، مما يؤخر تخليص البضائع لدرجة 

تتجاوز كثيراً احلدود املقبولة�

وملعاجلة هذه املشكلة ، يقتـــرح ما يلـــي:

أ- التفريق بني جهتي الصادرات والواردات�

ب- إجــــــراء التصنيف اللوني للمســــــتوردات، والذي تنقســــــم 
البضائع مبوجبه الى واردات عادية )لون أخضر (، واردات 
مستجده )برتقالي(، وواردات تقتضي فحصاً وتفتيشاً أكثر 

دقة )أحمر(�

نحو تطويــــر أداء املوانـــىء واجلمـــــارك لتحســني مؤشـــرات التيســير التجـــاري في الگـــــويت
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جـ- اعتماد برنامج اليكتروني ذكي لتقييم مخاطر الشــــــحنات 
من الناحية األمنية بدل الفحص والتفتيش اليدويني�

د- تصنيــــــف املســــــتوردين واملصدرين تبعاً حلجــــــم أعمالهم، 
وتكرار اســــــتيرادهم لنفس البضائع ومــــــن ذات املصدر )أو 
تكرار تصدير ذات البضائع( بحيث تكون االجراءات أسهل� 
وتقدم للتجار القدامى واملميزيــــــن بحجم أعمالهم ونظافة 

سجلهم حوافز ومزايا محددة� 

2- مما يزيد األمر تعقيداً والتخليص تأخيراً، بطء اجناز البلدية 
لتحليل وفحص الشــــــحنات التي تقتضــــــي موافقتها وخاصة 
املواد الغذائية� وهذا أمر بالغ األهمية ألنه يقتطع وقتاً مهماً 
مــــــن صالحية هذه املــــــواد� وهنا، يصبح مــــــن أهم اخلطوات 
السماح بإنشاء مختبرات أهلية حتت الرقابة الكاملة للجهات 
الرســــــمية املختصة� وهــــــذا مقترح تقدمت بــــــه الغرفة مراراً 
وكاد أن يــــــرى النــــــور، ثم عاد ليتوارى حتــــــت حجج واهية� إن 
الدولة التي تســــــمح – وبنجاح – بإنشاء مدارس ومستشفيات 

وعيادات خاصة، يجب أال متنع قيام مختبرات خاصة� 

3- نظــــــراً لوفرة املوظفــــــني وانخفاض الكفاءة وغيــــــاب التقنيات 
احلديثة، يقترح اســــــتحداث خط جديد من املوظفني األكفاء 
واملؤهلني تكون لهم سلطة رقابية وتنفيذية واضحة لالشراف 
على العمل، واالجابة على التســــــاؤالت، ومعاجلة االشــــــكاالت 

في املوقع واللحظة� 

4- من امللح  فعاًل ، تطبيق نظام النافذة الواحدة بشــــــكل صحيح 
 Trade وبإســــــلوب تقني حديث وشفاف يقوم ) كما في نظام
Net  في ســــــنغافوره ( علــــــى تبادل البيانــــــات اليكترونياً بني 
كل جهات النافذة، بحيث يســــــتطيع أصحاب البضائع – على 
مدى 24 ســــــاعة كل يوم وســــــبع أيام في األســــــبوع – حتميل 
منــــــوذج اليكتروني واحــــــد باللغتني العربيــــــة واالنكليزيه على 
األقل للحصول على كل املوافقات الالزمة للتخليص اجلمركي 

وسداد املبالغ املترتبة�

5- التعاون مع أصحاب البضائع والتشــــــاور معهم في اإلجراءات 
الرامية إلى حتقيق التــــــوازن بني مقتضيات األمن وضرورات 

املرونة�

6- التعاقــــــد مــــــع جهة ذات اختصــــــاص وخبرة )رمبــــــا اكادميية 

ســــــنغافورة للجمارك( لتقــــــدمي خطة لتســــــهيل وتطوير عمل 
اإلدارة العامــــــة للجمارك واعتمــــــاد التقنيات احلديثة لعملها� 
وغرفة جتــــــارة وصناعة الكويت على اســــــتعداد للمســــــاهمة 
الفعالة في اختيار هذه اجلهة، واملســــــاهمة بتمويل الدراسة، 
إذا مــــــا أكدت اإلدارة العامة للجمــــــارك ترحيبها بهذه الفكرة 

والتعاون على تنفيذها�

ثانيًا – نحو تطوير أداء املؤسسة العامة للموانــىء

1- إن عــــــدم قدرة موانئ الكويت احلالية )الشــــــويخ، الشــــــعيبة، 
الدوحة( على اســــــتقبال الســــــفن الكبيرة يزيــــــد من عقبات 
ومــــــن تكاليف حركة التجارة في البــــــالد� وهذا أمر البد من 
العمل على معاجلته في ضوء التقدم العلمي والتقني� ورمبا 

�)P�P�P( باسلوب

2- البد من العمل ســــــريعاً على زيادة القدرة االســــــتيعابية سواء 
من حيــــــث املناولة أو من حيث التخزين� ونذكــــر هنا بشــــــكل 

خاص:

- حتديث جتهيزات املناوله�

- معاجلــــــة ما أصاب منشــــــآت املوانــــــي - وخاصة األرصفة 
والرافعات- من اســــــتهالك وبلًى بســــــبب ضعــــــف الصيانة 

وسوء االستعمال�

- تسوية املنازعات على حدود ميناء الشويخ من جهة، وإيجاد 
حلول للتعقيدات األمنية الناجمة عن موقع ميناء الشــــــعيبة 

من جهة ثانية�

3- في ظل وجود أكثر من 1200 شاحنة تغادر ميناء الشويخ كل 
يــــــوم، تعتبر االختناقات املرورية احلادة في الطرق املؤدية إلى 
امليناء من أصعب العقبات أمام مقدمي اخلدمات اللوجستية 
للتجارة الكويتية� ومــــــن الضروري تطوير هذه الطرق لتصبح 
ذات معايير مقبولة على األقل، وإيجاد نظام ملراقبة الشاحنات 

وتوجيهها�

4- لكي تســــــتعيد موانــــــئ الكويت مكانتها فــــــي املنطقة البد من 
اإلســــــراع في عملية خصخصة إدارتهــــــا )وال نقول ملكيتها(� 
وقد سبق لغرفة جتارة وصناعة الكويت قبل سنوات أن بحثت 
هذا املوضوع بالتفصيل مع املؤسسة العامة للموانئ، وتقدمت 
مع احتاد شركات املالحة بتصور أولي للخصخصة املطلوبة� 
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ثالثـــــًا-  إشـــارات إلى قضايـــا هامــــة

1- تود غرفة جتارة وصناعة الكويت أن تنتهز هذه الفرصة لتدعو 
إلــــــى التفكير – بصــــــورة علمية موضوعية – فــــــي ايجاد آلية 
أو بلورة تصور لزيادة التعاون والتنســــــيق بني املؤسســــــة العامة 
للموانــــــئ واإلدارة العامة للجمــــــارك� ذلك ألن عملهما في ظل 
اشــــــراف وزارتني مختلفتني، قد أضعف بشكل واضح إمكانات 

التنسيق املباشر واليومي بينهما�

2- ومــــــن جهــــــة أخــــــرى ؛ يبدو أن ما ســــــعت إليــــــه اإلدارة العامة 
للجمارك مــــــن حيث إيجاد نافذة واحده لــــــم يحقق حتى اآلن 

أهدافــــــه املرجوه� وهنا يجب البحث فــــــي آلية جتعل ملدير أي 
منفــــــذ جمركي صالحية إدارية جتــــــاه املوظفني الذين يعملون 
في املنفذ والتابعني– إدارياً – لوزارات أو هيئات رسمية أخرى 

كوزارة الصحة، هيئة البيئة، هيئة الصناعة، بلدية الكويت�

3- إن قرب إجناز ميناء مبارك، يجب أن يعتبر حافزاً بالغ األهمية 

لتطوير مفهوم إدارة املوانئ في الكويت، واليجاد تصور حديث 
للعالقة بــــــني املوانئ واجلمارك واملناطق احلــــــرة، نتفادى من 
خالله التشــــــابك اإلداري، ونضمن ســــــرعة االجناز، ونرفع من 

قدرة التنافسية في مجال التيسير التجاري <

ركز خطاب رئيس الغرفة أمام جمعيتها العامة املنعقدة يوم 30 
مـــارس 2016 علـــى موضوع اإلصـــالح املالي واالقتصـــادي ووثيقته 
التي أقرتها احلكومة وناقشها مجلس األمة، وموقف الغرفة منها. 

وهذا ما يفرض إعادة نشر ما جاء في هذا اخلطاب.

ســــــجلت أسعار النفط منذ ســــــبعينات القرن املاضي تذبذبات 
كثيرة وحادة المست بها مســــــتوى 140 دوالراً صعوداً وتدنت الى 
أقل من عشــــــرة دوالرات هبوطــــــاً� غير أن ما يجعــــــل االنخفاض 
احلالــــــي أخطر نذيراً وأدعى نفيراً، هو أنــــــه ليس مجرد انعكاس 
لقوى السوق، بل يعكس أيضاً ارهاصات حتول عميق في االقتصاد 
العاملي، كما يعبر عن قلق حقيقي من تقلص األهمية االستراتيجية 
للنفط حتت ضغوط الســــــباق العلمي املتسارع نحو الطاقة الذكية 
والنظيفــــــه� وهذه احلقيقة بالذات تنتقــــــل بالتحدي الذي تواجهه 
الكويت اليوم من مستوى معاجلة عجز مرحلي في امليزانية العامة 
للدولــــــة، الى صعيد البحــــــث عن رؤية تنموية تعيــــــد هيكلة الناجت 
احمللــــــي االجمالي، وحتــــــد من هيمنة النفط كمصدر شــــــبه وحيد 

للدخل، وبصرف النظر عن االجتاهات املستقبلية ألسعاره �

لقد جددت الغرفة في الورقة التي نشرتها في فبراير املنصرم، 
ما سبق أن أكدته مراراً من أن االصالح االقتصادي، بشقيه املالي 
والتنمــــــوي، ال ميكن أن يتم إال في إطار خارطة واضحة اخلطوط 
واخلطوات، تضم حزمة كاملة متكاملة من السياسات والتشريعات 
واإلجراءات، يجري تنفيذها حسب جدول زمني ميتد إلى سنوات 
عديده، وتتســــــم بالشــــــفافية التي جتعل املواطــــــن يتفهم مبرراتها 
وأهدافهــــــا، ويطمئن إلــــــى جدواها وعدالتها� وقــــــد جاءت وثيقة 

االجـــراءات الداعمة ملســـار االصالح املالي واالقتصـــادي، التي أقرها 
مجلــــــس الوزراء قبيل أيام، مبثابــــــة جتاوب خجول مع هذا املنظور 

الشمولي لإلصالح املالي واالقتصادي� 

إننــــــا - في غرفــــــة جتارة وصناعة الكويــــــت - نأخذ على هذه 
الوثيقــــــه نقاط قصور كثيره، من مناذجهــــــا؛ التداخل الواضح بني 
احملاور، وبني هذه والوســــــائل واآلليات، وغيــــــاب اجلدول الزمني 
واألولويــــــات، وافتقاد خطة التوعيــــــة واالعالم، واجلموح إلى ابعد 
بكثير مما تستطيع اإلدارة العامة املترهلة اجنازه، وعدم التحسب 
لألثر االنكماشــــــي احملتمل���� ولكننا – في غرفة جتارة وصناعة 
الكويــــــت– ندرك أيضــــــاً، أن وثيقة بهذا العمــــــق اجلراحي، وبهذا 
البعد املســــــتقبلي املفصلي، وبهذه املهمة املثقلة بعقود من التجاهل 
والتأجيــــــل، واحملاصرة بظروف اقليمية ودوليــــــة بالغة التعقيد، ال 
ميكن أن تستكمل أركانها بومضة ملهمة� فليس هناك حلول سهلة 
ســــــريعة األثر، وليس هناك حلول ترضي كافــــــة األطراف� وال بد 
أن تبقى الوثيقة وسياساتها وإجراءاتها مثار جدل يطول ويقصر، 
وموضع اختالفات تتسع وتضيق� ونحن - في غرفة جتارة وصناعة 
الكويت – نعتقد أن القيمة احلقيقية لهذه الوثيقه تكمن في كونها 
تعبيــــــراً حكومياً رســــــمياً وصريحاً عن االلتــــــزام باالصالح املالي 
واالقتصــــــادي، وقــــــراراً واضحاً بتعريف هــــــذا االصالح من خالل 
عرض أسسه ومنطلقاته، وحتديد مضمونه وتوجهاته واجراءاته� 
وهي وثيقة ستبقى آلياتها موضع تطوير وتعديل في ضوء التجربه، 
دون أن يضعف ذلك من قوة االلتزام باالصالح� وشريطة أن تتحمل 
احلكومة مسؤوليتها بحزم وشجاعه، وأن يبقى تعاون مجلس األمة 

في إطار القناعة املوضوعيه والنظرة الوطنيه�

رؤيـــــة الغرفــــة لإلصـــــالح املالـــي واالقتصـــادي وموقفهـــــا من وثيقتـــــــه
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التقريــــر ال�ســنوي 6 1 0 2

ثمــــــة فارق كبير بني »تنويع إيــــــرادات امليزانية العامة« و »تنويع 
مصادر الناجت احمللي اإلجمالي«� ومن اخلطأ في معاجلة أوضاعنا 
االقتصادية أن نركز على جانبها املالي فقط، بل البد من أن يسير 
االصالح املالي بالتوازي والتكامل مع اإلصالح االقتصادي، املتمثل 
برؤية تنموية حقيقية مستدامه، تضع حدوداً ملغامرتنا اخلطيرة في 
االعتماد املطلق على إيرادات النفط، رؤية تســــــتند إلى قوة عاملة 
وطنية، ويقود قاطرتها قطاع خــــــاص كفء وملتزم بدوره التنموي 
واالجتماعي� خاصة وأن تعزيز اإليــــــرادات العامة يرتبط – بقوة 

وبالضرورة – بتوسيع القاعدة االنتاجية لالقتصاد الوطني�

من هذا املنطلق، لم تكتف الغرفة بنشر ورقتها بشأن »االصالح 
املالي والرؤية التنموية بدولة الكويت«، بل عملت أيضاً على شــــــرح 
وإيضاح ما أسمته »باستراتيجية التيسير التجاري«، التي أصدرت 
الغرفة دراسة معمقة بشأنها، أعدتها جهة بحثية عاملية مختصة� 
وقد اســــــتهلت الغرفة مســــــاعيها في هذا الصدد بالتشرف بلقاء 
حضرة صاحب الســــــمو أمير البالد حفظه اللــــــه ورعاه، ثم قامت 
بعرض االســــــتراتيجية على ســــــمو ولي العهد وعلى ســــــمو رئيس 
مجلــــــس الــــــوزراء حفظهما اللــــــه، وعلى اصحاب املعالــــــي الوزراء 
املختصني، وعلى جلنة الشــــــؤون االقتصاديــــــة في مجلس الوزراء، 
وجلنة الشؤون املالية واالقتصادية في مجلس األمة� وإذا كنا نشعر 
بتفاؤل كبير واعتزاز أكبر ملا وجدناه لدى حضرة صاحب الســــــمو 
األمير من تشجيع داعم ومباركة سامية لهذه االستراتيجية، فإننا 
مدينون بالشــــــكر والتقدير ملا لقيناه لدى ســــــمو ولي العهد وسمو 
رئيس مجلس الوزراء من تقدير واهتمام، وملا قوبلنا به لدى رئيس 
وأعضاء اللجنة االقتصادية الوزارية، ولدى رئيس وغالبية أعضاء 
جلنة الشــــــؤون املاليــــــة واالقتصادية في مجلس األمــــــة من تعاون 

صادق وتفهم عميق�

وتقوم »اســـتراتيجية التيســـير التجاري«، على االستثمار األمثل 
للمزايا التنافســــــية األهم في االقتصاد الكويتي، واملتمثلة بصورة 
خاصة في املوقع اجلغرافي، وفي احليوية املجتمعيه، وفي القطاع 
اخلــــــاص ذي املالءة واخلبــــــرة والعالقات الدوليــــــة القوية� وذلك 
من خالل االرتفاع بكفاءة البنية األساســــــية واللوجســــــتية، والبيئة 

التنظيمية، والبيئة اجلمركية، واالقتصاد املعرفي�

ورغم أن اســــــتراتيجية التيســــــير التجاري هذه تستلهم النجاح 
املبهر للتجربة الســــــنغافوريه، فإنها ال تقوم على النشاط التجاري 
وإعادة التصدير فحســــــب، بل هي تقتضي – بالضرورة – تطوير 
قطاعات وأنشطة كثيرة كالنقل، واالتصاالت، والتأمني، والصناعات 

اخلفيفه، والصناعات املعرفيه� كما أن هذه االستراتيجية تساهم 
- بالتأكيد – في تطويــــــر الكويت كمركز مالي متقدم، ألن املراكز 
املالية العاملية ال تنشــــــأ أصاًل إال في مراكز جتارية متقدمة� وهذه 
احلقيقة بالذات تؤكد أن استراتيجية التيسير التجاري ال تتعارض 
مع الرؤية التنموية التي أطلقها حضرة صاحب السمو أمير البالد 
الشــــــيخ صباح األحمد اجلابر الصباح حفظه الله ورعاه، لتحويل 
الكويــــــت إلى مركــــــز مالي وجتاري، بل هي تتكامل معها، وتشــــــكل 

منطلقاً لها، ومدخاًل إليها�

بعد كل ذلك، بّينت الغرفة من خالل خطاب رئيسها أن نظرتها 
إلــــــى االصالح املالــــــي واالقتصادي ال تكتمل، ما لــــــم تذكر بإيجاز 

النقاط األربع التالية:

أوالهــــــــــــا؛ أن العامل املشــــــترك في التجارب التنموية الناجحة 
للــــــدول النامية، هو قدرة أنظمتها التعليمية احلديثه على االرتقاء 
بكفــــــاءة العنصر البشــــــري� وهذا ما يدعونا إلــــــى تأكيد القول أن 
العقبة األصعــــــب التي تواجهها اجلهــــــود االصالحية في الكويت، 
وعلى كافة املســــــتويات وفي مختلف املجاالت، هي ضعف النظام 

التعليمي�

والنقطة الثانيــــــة؛ أن اإلصالح تعريفاً هو التغيير نحو األفضل، 
وهذا ما ال ميكن أن يتحقق إذا فرضت السياســــــة واالصطفافات 
االجتماعية املختلفة أن يبقى كل شئ على حاله� ويبقى كل صاحب 
موقع مبكانه� وفي غياب التغيير القادر على اســــــتيعاب املتغيرات، 
ستكون محاوالت االصالح املالي واالقتصادي - والسياسي أيضاً 

– مجرد عمليات جتميل ال متس جوهراً، وال تصنع مستقباًل� 

أمــــــا النقطـــة الثالثــــــة؛ فقد أكدهــــــا تقرير صدر قبل أيام عن 
جهــــــة بحثيــــــة عاملية مختصه، حــــــني ذكر أن اســــــواق دول مجلس 
التعاون اخلليجي الســــــت ستغدو مباشــــــرة تاسع أكبر اقتصاد في 
العالم لو أصبحت ســــــوقاً واحداً� وأن إزالة العقبات البيروقراطية 
في وجــــــه التجارة واالســــــتثمار في دول املجلس، ســــــتعزز ناجتها 
احمللي اإلجمالي بنحــــــو 36 مليار دوالر� إن هذه احلقيقة ال تعزز 
صحة اســــــتراتيجية التيســــــير التجاري التي نقترحها فحسب، بل 
تشير بوضوح أيضاً إلى أن جناح دول مجلس التعاون اخلليجي في 
حتقيق سوق مشــــــتركة عصرية، سيساعدها جميعاً في اصالحها 

االقتصادي، ويقلل من تكاليف مرحلة التحّول الصعب�

ورابــــــع النقاط؛ هي أن اذّكر انتهاًء، مبا سبق أن ذكرته ابتداًء، 
حول ضرورة أن يســــــبق إجراءات االصالح ويواكبها، إعالم علمي 
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صريــــــح يضع أمام املواطنــــــني كل النقاط فوق كل احلروف� إعالم 
موحد التوجــــــه والتوجيه، صادق الصورة واملعلومه، يبنّي الســــــبب 
والهدف بكل شــــــفافية، ويشــــــرح الواقع وتكلفــــــة التأجيل والتردد 
بال تهويل وال تهوين� يتَّســــــم بــــــروح متفائلة متكلة على الله، مؤمنة 

بتوفيقه، وينطلق من فكر واثق بقدرات الوطن واستجابة املواطن� 
فقد جنحــــــت دول كثيرة فــــــي مواجهات حتديــــــات أصعب بكثير، 
وبامكانات أقل بكثير� ونحن – قطعاً وجتربة وتاريخاً - لسنا أقل 

منها إرادة وتصميماً� فاليأس ليس من خيارات األحرار <

مرئيات الغرفـــة حول تعديـــل بعض أحگــــام القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمــل في القطـــاع األهلـــــي

اســـتجابة لرغبة الهيئة العامة للقوى العاملة في التعرف على 
مالحظـــات الغرفة حـــول بعض املـــواد املقترح تعديلهـــا على قانون 
العمل رقم )2010/6(، أعدت الغرفة مرئياتها على بعض املقترحات 

الواردة من الهيئة وقدمتها اليها في السابع من إبريل 2016.

وفيما يلي هذه املرئيات:

املادة )138(:

ينص القانون احلالي على ما يلي:

»مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشـــد ينص عليها أي قانون يعاقب 
باحلبـــس مـــدة ال جتاوز ثالث ســـنوات وبغرامة ال تقـــل عن ألف دينار 
وال تزيد على خمســـة آالف دينار أو بإحدى هاتن العقوبتن، كل من 

خالف حكم الفقرة الثالثة من املادة )10( من هذا القانون«.

والتعديل املقترح ينص على ما يلي:
»مـــع عـــدم االخالل باي عقوبة اشـــد ينص عليهـــا اي قانون اخر، 
يعاقب باحلبس مبدة ال جتاوز ثالث سنوات وبغرامة – عن كل عامل- 
ال تقـــل عـــن الفـــي دينار وال تزيد على عشـــرة االف دينـــار كل صاحب 
عمل يخالف احكام الفقرة الثانيه من املادة العاشرة ويعاقب العامل 
باحلبس مبدة ال جتاوز ثالثة اشـــهر وبغرامة ال تزيد على ألف دينار 
او باحدى هاتن العقوبتن اذا خالف أحكام الفقرة املشار إليها وذلك 

دون اخالل بحق اجلهة االدارية في االبعاد االداري«.

وترى الغرفــــــة أن العقوبة املنصوص عليها في القانون احلالي 
كافية متامــــــاً لردع املخالفني، وأن العقوبــــــة املقترحة تنطوي على 
مبالغة شــــــديدة خاصة أن هناك مالبســــــات وظروف متباينة غير 
مقصــــــودة قد حتيط بوقوع مثل هذه املخالفات، فضاًل عن حتفظ 
الغرفة على تكرار نفس العقوبة على صاحب العمل بعدد العاملني 
لديه، وكذلك توقيع عقوبات قاســــــية على العامل الذي ال حول له 
وال قــــــوة والذي مت اســــــتقدامه اما مغررا بــــــه أو مخدوعاً، وتوقيع 
عقوبة عليه فوق ذلك ال ميثل إال تعميقاً ملأساته التي فرضت عليه 
فرضاً، لذلك فإن الغرفة ال ترى ثمة مبرر للتعديل املقترح اكتفاءاً 

بالنص احلالي� 

املادة )140(:

ينص القانون احلالي على ما يلي:
»مـــع عـــدم اإلخـــالل بـــأي عقوبـــة أشـــد ينـــص عليهـــا أي قانـــون 
آخـــر يعاقـــب بغرامـــة ال جتاوز ألف دينـــار كل من لم ميكـــن املوظفن 
املختصـــن الذين يحددهـــم الوزير من أداء واجبهـــم املنصوص عليه 

في املادتن )133، 134( من هذا القانون«.

والتعديل املقترح ينص على ما يلي:
»مـــع عـــدم االخالل باي عقوبة اشـــد ينص عليهـــا اي قانون اخر، 
يعاقـــب بغرامة ال تقل عن خمســـمائة دينـــار وال تزيد على ألف دينار 
كل مـــن لم ميكن املوظفن املختصن الذين يحددهم الوزير من أداء 
واجباتهم املنصوص عليها في املادتن )133، 134( من هذا القانون، 

وتضاعف الغرامة في حالة العود«.

رغم عدم مراعاة مبدأ التدرج في العقوبة في املخالفة األولى 
يذهب مشــــــروع التعديل مباشــــــرة إلى مضاعفة العقوبة في حالة 
العــــــود، لذا ترى الغرفة بأن تكون هنــــــاك عقوبة أولى هي االنذار 

وعند العود توقع العقوبة، ثم تأتي مضاعفة الغرامة بعد ذلك�

املادة )142(:

ينص القانون احلالي على ما يلي:
»يعاقب باحلبس مدة ال جتاوز ســـتة أشـــهر وبغرامة ال تزيد على 
ألـــف دينار أو بإحدى هاتن العقوبتـــن كل من يخالف أمر الوقف أو 
الغلـــق الصادر عماًل بأحكام املـــادة )135( دون تالفي املخالفات التي 

أعلنه بها املفتش املختص«.

والتعديل املقترح ينص على ما يلي:
»يعاقـــب باحلبـــس مـــدة ال تقـــل عن شـــهر وال جتاوز ســـتة أشـــهر 
وبغرامة ال تقل عن خمسمائة دينار وال تزيد على ألفي دينار كل من 
يخالـــف أمـــر الوقف أو الغلق الصادر عماًل بأحـــكام املادة )135( دون 

تالفي املخالفات التي أعلنه بها املفتش املختص«.
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التقريــــر ال�ســنوي 6 1 0 2

قـــــرار جتميــــد األســـــعار ؛ وقفــــة نقديــــــة

نــــــرى االبقاء على املــــــادة كما هي في القانــــــون احلالي رقم 6 
لســــــنة 2010 ألن التعديل املقترح يســــــرف في اجلمع بني احلبس 
والغرامــــــة خاصــــــة وأن مثل هــــــذه املخالفات يكتنفهــــــا الكثير من 

الظروف واملالبسات�

املادة )146(:

ينص القانون احلالي على ما يلي:

»يجـــب أن يســـبق الدعوى طلـــب يتقدم به العامل أو املســـتحقون 
عنـــه إلى إدارة العمل املختصة وتقوم اإلدارة باســـتدعاء طرفي النزاع 
أو مـــن ميثلهمـــا، وإذا لـــم توفـــق اإلدارة إلى تســـوية النـــزاع وديًا تعن 
عليها خالل شهر من تاريخ تقدمي الطلب إحالته إلى احملكمة الكلية 
للفصـــل فيـــه. وتكون اإلحالة مبذكرة تتضمن ملخصـــًا للنزاع ودفوع 

الطرفن ومالحظات اإلدارة«.

فـــي العاشـــر مـــن إبريل أصدر الســـيد وزيـــر التجـــارة والصناعة 
القرار رقم )146( لعام 2016 بشأن جتميد أسعار السلع واخلدمات 
واألعمـــال احلرفيـــة، وفي صبـــاح اليوم التالي اجتمـــع مجلس إدارة 

الغرفة لبحث القرار وانعكاساته.
وبعد ذلك مباشرة، وفي صباح ذات اليوم، استقبل معالي رئيس 
مجلـــس الـــوزراء بالنيابـــة ووزيـــر اخلارجية الشـــيخ صبـــاح اخلالد 
احلمـــد الصبـــاح، رئيس الغرفـــة علي محمد ثنيـــان الغامن،  وعضو 
مكتب الغرفة أســـامة محمد النصف،  ومستشـــار الغرفة ماجد بدر 
جمال الدين، الذين أحاطوه علمًا برأي الغرفة بهذا القرار وموقفها 
منه، كبداية لتحرٍك نِشط للتوعية باالنعكاسات االقتصادية بالغة 

الضرر لهذا القرار.
وعقب اللقاء أدلى رئيس الغرفة بتصريح قال فيه:

مرة أخرى يقع القرار االقتصادي في الكويت ضحية الضغوط 
السياســــــية واحلســــــابات التصويتيــــــة، ويأتي قرار وزيــــــر التجارة 
والصناعة بتجميد كل أسعار السلع واخلدمات واألعمال احلرفية، 
ليقدم منوذجاً جديداً وصارخاً للضغط السياسي الذي ال ينال من 
ســــــالمة القرار االقتصادي فحسب، بل يهز بشدة – أيضاً – أحد 

أهم ثوابت االقتصاد الكويتي املتمثلة باملنافسة احلرة � 

إن غرفــــــة جتارة وصناعة الكويت التــــــي ترفض االحتكار بكل 
صــــــوره ، وترفض – في الوقت ذاته ومن املنطلقات نفســــــها – أي 

والتعديل املقترح ينص على ما يلي:

تضاف إلى املادة )146( من القانون رقم 6 لسنة 2010 املشار 
إليه في فقرة أخيرة نصها كالتالي:

»وإذا تبـــن للمحكمة تعنت صاحب العمل في صرف مســـتحقات 
العامـــل فلهـــا أن تقتضـــي لـــه بتعويض يســـاوي 1 % مـــن قيمة تلك 
املســـتحقات عن كل شـــهر تأخير في صرفها اعتبارا من تاريخ تقدمي 
الطلب املشـــار إليه في الفقرة األولى، ويســـري في شأن املبلغ احملكوم 
بـــه نص املادة )145( من هذا القانـــون وذلك مع عدم اإلخالل  بحق 

العامل في املطالبة أمام ذات احملكمة بأية تعويضات اخرى«.

ال تتفق الغرفة مع اإلضافــــــة املقترحة، وترى فيها توجيهاً 
للقاضــــــي وتدخــــــاًل في اختصاصه� خاصة وأنــــــه ليس ثمة ما 
مينع احملكمة مــــــن احلكم للعامل بتعويض عن تأخر الدفع إذا 

ارتأت ذلك <

عمــــــل أو قرار أو اجراء يرمي الى تشــــــويه قوى الســــــوق، تعتبر أن 
قرار »جتميد األســــــعار« في دولة تستورد كل ما حتتاج إليه تقريباً، 
وتأتي بني أكثر دول العالم انكشافاً جتارياً، هو قرار غير مقبول أو 
معقول أو مدروس، فقد أثبتت التجارب العاملية وعلى مدى التاريخ 
االقتصادي أن حتديد األســــــعار في غير الظروف االستثنائية، هو 
األسلوب األكثر فشاًل واألكثر اضراراً باملستهلكني عموماً، وبذوي 
الدخل احملدود منهم على وجه اخلصوص� كما أنه األسلوب األسرع 
في فتح باب الفساد والســــــوق السوداء على مصراعيه� ولو كانت 
األسعار تتحدد مبجرد إصدار قرار، لتهاوت قواعد علم االقتصاد 
من اساســــــه� ناهيك عن أن بدعة »جتميد األسعار« تناقض وتهدم 
كل ما بذلته الســــــلطتان التشــــــريعية والتنفيذية من جهود لتحسني 
البيئة االقتصادية واالســــــتثمارية في البالد� واألخطر من هذا كله 
أن القرار ال تشوبه شبهة عدم القانونية، بل تعتريه وتعيبه املخالفة 

الواضحة للقانون الذي يستند إليه�

وقــــد أعــــدت الغرفــــة مذكــــرة حــــول القــــرار املذكور حتــــت عنوان: 
»جتميد األســــعار: وقفة نقدية«، والتقى رئيس الغرفة بصحبة عدد 
مــــن أعضاء هيئة املكتب واملستشــــار، بســــمو رئيس مجلــــس الوزراء، 
الشيخ جابر املبارك احلمد الصباح، في الثاني من مايو 2016 في 
هذا الشأن، ومت االتفاق على معاجلة تنسجم مع مصلحة االقتصاد 

الوطني واملستهلك.
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وفيما يلي نص هذه املذكرة:

تقدمي: 

في العاشــــــر من ابريل 2016، أصدر الســــــيد وزيــــــر التجارة 
والصناعة القرار رقم 146/ 2016، الذي يستند في ديباجته الى 
» مرســــــوم بقانون رقم 10/ 1979 املعدل بالقانون 117 / 2013 
في شــــــأن االشــــــراف على االجتار في السلع واخلدمات واالعمال 
احلرفيه وحتديد اسعار بعضها«، والى »القانون رقم 39/ 2014 

بشأن حماية املستهلك«� 

وقــــــد أعلن الســــــيد الوزير عــــــن هذا القــــــرار مبؤمتر صحفي 
ذكر فيــــــه أن وزارته » وعلــــــى مدار الثالثة أشــــــهر األخيره قامت 
بعمل مســــــح جلميع أسعار الســــــلع واخلدمات واألعمال احلرفيه، 
األمر الذي يســــــاعد على رصد أي زياده في اسعار تلك املنتجات 
واخلدمات واالعمال ومعاقبة اجلهات التي تقف وراءها، الفتاً الى 
أن أية زيادة في األســــــعار من دون موافقة الوزارة سيتم تفسيرها 

على أنها زيادة مصطنعة ويحال املسؤولون عنها الى النيابه«� 

ومبا أن اعالن القرار جاء قبل يومني فقط من جلســــــة مجلس 
األمة لبحث تخفيض الدعم املقدم ألســــــعار الكهرباء واملاء، وقبل 
يومني فقط من موعد مناقشــــــة مجلس األمة الســــــتجواب السيد 
وزيــــــر التجارة والصناعه، فقد أشــــــار الســــــيد الوزير في مؤمتره 
الصحفي الى أن قرار جتميد االسعار هذا ميثل » خطوة استباقيه 

ملنع أي زيادات مصطنعة في األسعار ���«� 

وقد نشــــــر القرار املذكور فــــــي »الكويت اليــــــوم« الصادرة يوم 
2016/4/17 ، متضمناً املواد األربع التالية: 

مادة أولى: جتمد اســــــعار السلع واخلدمات واألعمال احلرفيه 
السارية وقت صدور هذا القرار� 

مادة ثانية: يعد ارتفاعاً مصطنعاً لالسعار اية زيادة في االسعار 
خالل فترة سريان هذا القرار دون اذن او موافقة الوزاره� 

مـــادة ثالثـــه: تتخــــــذ االجــــــراءات والتدابير وتطبــــــق العقوبات 
املقــــــرره بالقانون رقــــــم 1979/10 وتعديالته ضد كل من يخالف 

هذا القرار� 

مـــادة رابعه: يســــــري هذا القرار من تاريخ صدوره ، وينشــــــر في 
اجلريدة الرسمية، وعلى كافة اجلهات – كل فيما يخصه – تنفيذه� 

والســــــتكمال الصــــــورة، من املهم أن نذكر هنا أن الســــــيد وزير 
التجــــــار والصناعة قد أدلــــــى يــــــوم 2016/4/12 – وبعد انتهاء 

مناقشــــــة االســــــتجواب – بتصريح صحافي أعــــــرب فيه عن امله 
أن يكون قرار جتميد االســــــعار مؤقتــــــاً وال ميتد لفترة طويله� وأنه 
»مبجرد انتهاء احلاجة ملثل هذا القرار سيتم االستغناء عنه وترجع 
االمور الى طبيعتها«� كما أوضح أن » جتميد األسعار يتعلق بالسلع 
االستهالكية واالساسية، أما ما عداها فهو مسائل رفاه وللمستهلك 

خيارات كبيره«� 

أواًل – من حيث انسجام القرار مع السياسات االقتصادية السليمه 

 * من املتفق عليه أن ارتفاع االســــــعار في حدود معدالت مقبولة 
ومبررة، ظاهرة طبيعية وعاملية يتعذر القضاء عليها، ولكن ميكن 
ضبطها وكبــــــح جماحها من خالل تعزيــــــز احلرية االقتصادية 
وتفعيل املنافسة� ولو كانت األسعار تتحدد مبجرد اصدار قرار 

بذلك النتفى علم االقتصاد من اساسه� 

* تســــــتورد الكويت كل ما حتتاج اليه تقريباً، وتأتي بني أكثر دول 
العالم انكشافاً جتارياً، ومن هنا، يعتبر قرار جتميد اسعار كافة 
السلع واخلدمات واألعمال احلرفية - في غير ظروف التعبئة 
القصوى - منوذجاً صارخاً للعبث السياسي الذي ال ينال فقط 
من ســــــالمة القرار االقتصادي، بل يهز بشــــــدة – أيضاً – أهم 
ثوابــــــت االقتصاد الكويتي املتمثلة باملنافســــــة العادلة في اطار 

اقتصاد السوق� 

* فــــــي دولة ذات جهــــــاز حكومي مترهل ضعيف االداء، يســــــاهم 
جتميد االســــــعار في فتح باب الفســــــاد والســــــوق السوداء على 
مصراعيه� وبالتالي، فإن مثل هذا القرار هو االســــــلوب االكثر 
اخفاقاً في التطبيق، واألكثر اضراراً باملستهلكني عموماً وبذوي 

الدخل احملدود منهم على وجه اخلصوص� 

* ان اول املتضرريــــــن من القرار هم أصحاب املشــــــاريع الصغيرة 
واملتوسطه، وخاصة الشــــــباب الذين دخلوا ميدان العمل احلر 
في اآلونة األخيرة، على أســــــاس السياســــــة املعلنة بتشجيعهم 

وتقدمي كل الدعم الالزم ملشاريعهم� 

* مبــــــا أن مثل هذا القرار ال يتخــــــذ عادة إال في حاالت الضرورة 
القصوى، فإن صدوره يوحي بأن الكويت متر مبثل هذه احلاالت 
اخلطيرة ال ســــــمح الله� وبالتالي، فإنه سيساهم في تداعي كل 
ما يبذل من جهود لتحسني البيئة االقتصادية واالستثمارية في 
البالد� ولن يخطر في بال املؤسســــــات العاملية املعنية أن قراراً 
كهذا ال يعدو كونه تكتيكاً سياسياً حلشد التأييد لقرار معني أو 

املعارضة الستجواب معني� 
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* كنــــــا نتمنى لو أن وزارة التجارة والصناعة بدل أن تتخذ »خطوة 
استباقية«، ال سند لها وال مبرر، قد اتخذت خطوات تصحيحية 
تعالج املمارسات اخلاطئة التي ساهمت في زيادة تكلفة العمل 
التجــــــاري وتدني مؤشــــــرات التيســــــير التجاري فــــــي الكويت، 

وانعكست زيادة في اسعار السلع واخلدمات� 

* اذا كانت وزارة التجارة والصناعة تعتقد فعاًل – كما صرح السيد 
الوزير »أن خفــــــض دعم الكهرباء واملــــــاء والبنزين لن يؤثر في 
االسعار »، ما هو مبرر » اخلطوة االستباقية« ؟ واذا كان العكس 
هــــــو الصحيح، ملاذا لم تتم معاجلة األمر كما ســــــبق أن عاجلت 
الكويت أوضاعاً مقاربة، حني اسست شركة التموين واصدرت 
البطاقة التموينية لتعالج ارتفاع اسعار املواد الغذائية األساسية 
وبعض املنتجات الرئيسية األخرى� وحني رفضت حتديد اسعار 
خدمات » شركة االتصاالت املتنقلة« آنذاك، وآثرت الترخيص 
لشــــــركات جديده لتحريك املنافســــــة وتخفيض االسعار� وحني 
قرر الســــــيد وزيــــــر التجارة والصناعة نفســــــه – كما أعلن قبل 
أيام - اســــــتيراد كميات اضافيه من احلديد اســــــتباقاً الرتفاع 
اسعاره؟ علماً بأن هذا النهج في معاجلة ارتفاع االسعار والذي 
يستند الى قيام الدولة بواجبها بتوفير بعض السلع والبضائع، 
هو النهج املتفق مع القانون، واملنســــــجم مع الرأي الفقهي الذي 
ال يجيــــــز التدخل في حتديد االســــــعار إال في حاالت الضرورة 

القصوى، وفي حاالت التالعب لرفع االسعار�

* إن التاريــــــخ االقتصادي ال يعطينا مثاالً واحداً لنجاح سياســــــة 
حتديد االســــــعار في غير حــــــاالت الضرورة القصــــــوى، ولكنه 
يقدم لنا أمثلة كثيره ملا يتمتع به قرار حتديد االسعار من بريق 
سياســــــي مبهر يخدم مصالح من اصــــــدروه في البدايه، ويؤدي 
الى اضرار اقتصادية واجتماعيــــــة بالغة بعد أن يخفت بريقه� 
وقد يكون من املفيد هنا أن نســــــوق مثالني عن بلدين يتزعم كل 

منهما منهجاً اقتصادياً مناقضاً لآلخر� 

- املثـــال األول مـــن الواليات املتحدة األمريكية؛ فبعد شــــــهر من 
خروج الدوالر عن قاعدة الذهب بسبب اعباء حرب فييتنام؛ 
أصدر الرئيس نيكســــــون عام 1971 قراراً بتثبيت االسعار 
واالجور� وهو القرار الذي جعل نيكسون يحقق فوزاً كاسحاً 
فــــــي انتخابات 1972� وبعد ذلك، دخلت أمريكا في أســــــوأ  
ازماتهــــــا االقتصادية منذ الثالثينات� واجتهت ) مع اوروبا ( 

الى االنفتاح التجاري الكامل في عهد ريغان وتاتشر�

- واملثال الثاني من الصن؛ حني ادت سياســــــة حتديد اســــــعار 

املتنجات الزراعية في سبعينات القرن املاضي الى املجاعه، 
ممــــــا فرض تغيراً جذرياً في الفكر السياســــــي واالقتصادي 
هناك والى تبني حترير اسعار قطاع الزراعة عام 1979 �

ثانيًا – من حيث االنسجام التشريعي للقرار

* تنــــــص املادة )18( من دســــــتور دولة الكويت علــــــى أن » امللكية 
اخلاصة مصونة فال مينــــــع أحد من التصرف في ملكه اال في 
حدود القانون، وال ينزع عن أحد ملكه إال بسبب املنفعة العامة 
في االحوال املبينة في القانون، وبالكيفية املنصوص عليها فيه، 
وبشــــــرط تعويضه عنه تعويضاً عادالً«� ومن الواضح أن القرار 
الوزاري 146 / 2016 يشكل قيداً على تصرف أصحاب السلع 
واملنتجــــــات واخلدمات واحلرف في ما ميلكــــــون من بضائع أو 
خدمات أو مهارات، وباخلروج عن األحوال والكيفية املبينة في 

القانون، كما سنفصل الحقاً� 

* نصــــــت املادة الثالثة مــــــن القــــــرار 146/ 2016 على أن تتخذ 
االجــــــراءات والتدابيــــــر وتطبــــــق العقوبــــــات املقــــــرره بالقانون 
1979/10 وتعديالته على كل من يخالف القرار املذكور� وهذا 
ما يتناقض مع القواعد الدستورية التي تفترض البراءة بقرينة 
الفطــــــرة، وهي قرينة ال يجوز نقضهــــــا إال بتحديد واضح لفعل 
» اجلــــــرم« والعقوبة املقررة لكل جرم� وهذا ما أخذ به دســــــتور 
دولــــــة الكويت في املادة )34( التي نصت على أن » املتهم بريء 
حتي تثبت ادانته في محاكمة قانونية ���« وفي املادة )32( التي 
أكــــــدت أنه »ال جرمية وال عقوبة إال بناء على قانون، وال عقاب 
إال على األفعال الالحقة للعمــــــل بالقانون الذي ينص عليهــا«� 
علماً بــــــأن االجراءات والتدابير التي تشــــــير اليها املادة الثالثة 
من القرار لم تتخذ، وان العقوبات املقررة بالقانون 1979/10 
هــــــي عقوبات مرتبطة مبخالفة مواد محــــــددة في هذا القانون 

بالذات� 

* جاء القرار 146 / 2016 متجاوزاً حلدود القانون 10/ 1979 
الذي اســــــتند اليه� فالقرار شــــــمل »اسعار الســــــلع واخلدمات 
واالعمــــــال احلرفية«، بينمــــــا يتحدث القانون مــــــن عنوانه عن 
اسعار بعض الســــــلع واخلدمات واالعمال احلرفية� والقانون، 
في مادته األولــــــى، يعطى وزير التجــــــارة والصناعة حق اتخاذ 
التدابيــــــر واالجــــــراءات الالزمــــــة لتوفيــــــر بعض هذه الســــــلع 
واخلدمــــــات واالعمــــــال احلرفيه اذا اقتضــــــت املصلحة العامة 
ذلــــــك� كما أجاز للوزير في مادته الثالثه اخضاع بعض الســــــلع 
واخلدمات واالعمال احلرفية لنظام التســــــعير، على أن يصدر 
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بتحديد هذه السلع واسعارها قرار وزاري� أما املادة الرابعة من 
القانون، فقط أجازت للوزير تنظيم توزيع بعض الســــــلع املشار 
اليهــــــا في املادة الثالثه� وفــــــي اعتقادنا أن كلمة »بعض« هنا لم 
تأت مــــــن فراغ، بل هي تعكس حكمة وواقعية املشــــــّرع وتوضح 
مقاصده� وال شــــــك في أن جتاوز القرار 2016/146 للحدود 
التي رســــــمها القانــــــون 10/ 1979 يجعله قراراً تعســــــفياً غير 
قابل للتطبيق العادل والسليم� وكان على الوزارة – اذا اقتضت 
الضرورة اصدار مثل هذا القرار – أن تضمنه حتديداً واضحاً 
للســــــلع واخلدمات واالعمال احلرفية التي تخضع له، والسعر 

احملدد لكل منها� 

وفي غياب هذا التحديد أصبح القرار أوسع بكثير مما قصده 
املشــــــّرع ، وأكبــــــر بكثير من قدرة جهــــــاز وزارة التجارة والصناعة، 
ويكتنفه من الغموض ما ســــــيؤدي الى عسف ظالم لقطاع االعمال 
بكاملــــــه، والى هــــــدر كبير جلهــــــود الــــــوزارة والتجــــــار واملصنعني 

واجلمعيات التعاونية في آن معاً� 

* نصت املادة الثانية من القانون 10/ 1979 على أنه » يحظر العمل 
على ارتفاع اسعار السلع واخلدمات واالعمال احلرفية ارتفاعاً 
مصطنعاً ويعتبر من وسائل ذلك اذاعة اخبار غير صحيحة بني 
اجلمهور أو تخزين او اخفاء كميات من الســــــلع بقصد حتقيق 
ربح ال يكون نتيجة طبيعيــــــة لواقع العرض والطلب«� وحظرت 
املادة )24( مع القانون 39 /2014 بشأن حماية املستهلك على 
املزّود » أن يعمل بأي وســــــيلة على اخفاء أي ســــــلعة أو االمتناع 
عن بيعها بقصد التحكم في ســــــعر السوق«�  كما حظرت املادة 
)4( من القانون 2007/10 في شــــــأن حماية املنافسة »التأثير 
بأســــــعار املنتجات بالرفع أو اخلفــــــض أو التثبيت أو املعامالت 
الصورية أو الوهمية أو بأية صورة أخرى، مبا يتعارض مع آلية 
الســــــوق«� ومنعت احلد من حرية تدفق املنتجات الى االسواق 

او خروجها منها� 

إن هذه املواد الثالث في القوانني الثالثة املذكورة، قد جنحت 
– وبتكامل تشــــــريعي الفت - فــــــي  تبيان مفهوم املشــــــّرع الكويتي 
لتعبيــــــر »ارتفاع االســــــعار املصطنع« باعتبــــــاره اي عمل او قول او 
تصرف يهدف الى تشويه قوى السوق بقصد التاثير في االسعار� 
غير أن قــــــرار وزير التجارة والصناعة 146/ 2016 جاء ليتجاوز 
كل هذا ويسقطه ويلغيه، معّرفاً االرتفاع املصطنع في االسعار بأنه 
»أية زيادة في االســــــعار خالل فترة سريان هذا القرار دون اذن او 

موافقة الوزاره«�

* لقد اجاز القانون 1979/10 وتعديالته لوزير التجارة والصناعة 
توفير السلع اذا اقتضت املصلحة العامة ذلك، كما اجاز له طلب 
البيانات التي يريد، واالســــــتيالء عند الضرورة على أية ســــــلعة 
مقابــــــل تعويض عادل، وأن مينع تصديــــــر ويحدد طريقة بيع أي 
ســــــلعة، وأن يخضع بعض الســــــلع واخلدمات واالعمال احلرفية 
لنظام تســــــعير، وأن يقدم الدعم املالي لتخفيض سعر سلعة ما، 
ولكــــــن القانون املذكور لم يعط الوزير حق جتميد االســــــعار، ولم 
يأت على ذكر هذا التعبير أصاًل، مثله في ذلك مثل قانون حماية 
املســــــتهلك وقانون حماية املنافســــــه� ومع هذا كلــــــه، آثر القرار 
146/ 2016 استعمال تعبير جتميد االسعار، الذي يعني – لغة 

ومنطقاً – منع ارتفاع االسعار ومنع انخفاضها أيضاً� 

* في املؤمتر الصحفي الذي عقده السيد وزير التجارة والصناعة 
العالن قراره 2016/146، أكد أن وزارته قامت – وعلى مدار 
االشــــــهر الثالثه االخيره » باجراء مســــــح جلميع اسعار السلع 
واخلدمات واالعمال احلرفية، االمر الذي يســــــاعد على رصد 
أي زيادة في اســــــعارها ومعاقبة اجلهات التــــــي تقف وراءها«� 

وهنا نطرح تساؤالت ثالثه: 
- كيف استطاعت الوزارة أن جتري مسحاً السعار كافة اخلدمات 

واالعمال احلرفية ؟ 
- هــــــل اعلنت الوزارة نتائج هذا املســــــح ؟ وكيــــــف يعاقب من يبيع 
ســــــلعة مــــــن دون ان يعرف ما اعتبرته الوزاره »ســــــعراً مجمداً« 
لهذه الســــــلعه ؟ خاصة وان كثيراً من الســــــلع لها اكثر من منِتج 
ومن اســــــم� وان السلعة ذاتها ليســــــت موحدة السعر لدى كافة 

منافذ البيع�
- طاملا ان التهيئة العالن القرار 2016/146 قد استغرقت اكثر 
مــــــن ثالثة اشــــــهر، وطاملا ان القرار جاء بشــــــموله وكانه اعالن 
حلالة طــــــوارىء اقتصادية في البالد، كيــــــف لم يجر بحثه في 
مجلس الوزراء، أو فــــــي اللجنة االقتصادية الوزارية على االقل 

وبحكم االختصاص؟ 

ثالثًا – من حيث البدائل القانونية واالقتصادية للتعامل 
مع ارتفاع االسعار

* من املتفق عليه أن تدخل الدولة بتســــــعير السلع واخلدمات في 
اقتصادات الســــــوق يجــــــب أن يقتصر على الســــــلع واخلدمات 
االســــــتهالكية واالساســــــيه، وفي حــــــاالت الضــــــرورة� وهذا ما 
عنــــــاه القانون 2016/10 حني أصر علــــــى تكرار كلمة »بعض« 
كما رأينا� وهذا ما صرح به الســــــيد وزيــــــر التجارة والصناعة 
يوم 2016/4/11 حني قــــــال أن القرار 2016/146 بتجميد 
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االسعار »يتعلق بالسلع االســــــتهالكية االساسية، أما ما عداها 
فهذه مســــــائل رفاه وللمســــــتهلك خيارات كبيره«� حني قال في 

اليوم التالي »إن القرار مؤقت ولن يدوم طوياًل«� 

ل القانون 2016/10 – كما ســــــبق ان ذكرنا - في  وقد فَصّ
تبيــــــان االجراءات والتدابير التي ميكن لوزير التجارة والصناعة 
اتخاذها لتوفير بعض الســــــلع واخلدمات واالعمال احلرفية اذا 
اقتضــــــت املصلحة العامــــــة ذلك� كما أجاز القانــــــون املذكور أن 
يشــــــكل الوزير »جلنة استشارية أو أكثر تختص بابداء الرأي في 
الســــــلع املراد تسعيرها وحتديد اسعارها� وتكون هذه – اللجان 
برئاســــــة الوزير أو من يندبه وعضويــــــة بعض ذوي االختصاص 
فــــــي اجلهات احلكومية ومن ذوي اخلبــــــرة العاملني في ميداني 

التجارة والصناعة«� 
* مــــــن جهة ثانية، يهدف القانون رقم 2014/39 بشــــــأن حماية 
املســــــتهلك الى توفيــــــر كل الشــــــروط واألدوات الالزمة حلماية 
حقوق املســــــتهلك والتعريــــــف بها� وينص على تشــــــكيل اللجنة 
الوطنية حلماية املســــــتهلك برئاســــــة وزير التجارة والصناعة، 
ويجعل مــــــن اختصاصها وضــــــع السياســــــات العامة واخلطط 
والبرامج حلماية املســــــتهلك، وتلقى الشــــــكاوي والتحقيق فيها 

اســـتجابة لرغبـــة وزارة التجـــارة والصناعة مبعرفـــة مالحظات 
الغرفة حول مســـودة الالئحة التنفيذية للقانون 2016/1 بإصدار 
قانون الشركات، أعدت الغرفة مذكرة بهذا الشأن قدمتها للوزارة في 

الرابع والعشرين من إبريل 2016.
وفيما يلي نص هذه املذكرة:

تقدمي:

قبيــــــل الدخول فــــــي تفاصيل التعليــــــق على مســــــوّدة الالئحة 
التنفيذية للقانون 1 لســــــنة 2016 بإصدار قانون الشــــــركات، تود 

غرفة جتارة وصناعة الكويت أن تسجل أموراً ثالثة: 

أولها؛ اإلعراب عن تقديرها املســــــتحق لكل من ســــــاهم بفكره 
وجهده في إعداد هذه املســــــودة، واإلشــــــادة مبا حققته في العديد 
من احلاالت من ضبط في الصياغة، ومبا استهدفته وأصابته من 

تبسيط وتسهيل للعديد من اإلجراءات�

وثانيها؛ التجاوز عن مالحظات كثيرة وال تقل أهمية، على اعتبار 
أن جهات مرجعية أخرى أدق اختصاصاً البد وأن تتولى طرحها�

ورفع الدعاوي املتعلقة مبصالح املستهلكني� كما يسمح القانون 
املذكور بتشكيل اجلمعيات االهلية حلماية املستهلك التي ميكنها 

تقدمي كل أنواع الدعم واملساعدة حلماية حقوق املستهلكني� 
* ويأتي القانون 2007/10 في شــــــأن حماية املنافســــــة ليحظر 
بوضــــــوح وتفصيــــــل كل ما من شــــــأنه التأثير في األســــــعار مبا 
يتعارض مع آليات الســــــوق، وينشىء لذلك جهازاً ملحقاً بوزير 

التجارة والصناعة يسمى جهاز حماية املنافسه� 
* يتضــــــح من هذا كله أن الدولــــــة ممثلة بوزير التجارة والصناعة 
بالذات متتلك كل االدوات الالزمة لتحافظ على اســــــعار السلع 
واخلدمــــــات واالعمــــــال احلرفية، االســــــتهالكية واالساســــــية 
مبســــــتويات تتناســــــب مع امكانيــــــات املســــــتهلكني ذوي الدخل 
احملدود� ولو كانت حماية املســــــتهلك هــــــي غاية القرار 146/ 
2016، لــــــكان االجدر تطبيق وتفعيل هــــــذه االدوات في حدود 
التشــــــريعات القائمــــــة والكافيــــــه، وضمــــــن اطار السياســــــات 
االقتصاديــــــة التــــــي تتفق مــــــع طبيعة اقتصادنــــــا الوطني� وفي 
اعتقادنــــــا، أن االلتــــــزام بالقانــــــون واجب ال يقبل الســــــيد وزير 
التجــــــارة والصناعة ان يتهاون فيه، وأن فــــــي العودة الى النهج 

السليم شجاعة ال تنقصه <

أمــــــا األمر الثالث؛ فهو أن املســــــودة موضوع هذه املذكرة تأتي 
مبناســــــبة إعادة إصدار قانون الشركات بعد أن حذف منه الفصل 
الســــــادس من الباب التاسع ولم يحذف الفصل اخلامس من الباب 
ذاته، رغم ان املادة )163( من قانون هيئة أســــــواق املال قد نصت 
على إلغاء الفصلني معــــــاً، ورغم أن الفصل اخلامس– باعتقادنا- 
أكثر ارتباطاً باختصاص الهيئة، وبالتالي، أولى باإللغاء من الفصل 
السادس� لهذا، من املفيد أن نلفت النظر إلى أن عدم إلغاء الفصل 
اخلامس من الباب التاســــــع ميكن أن يعني الغاء املادة )163( من 

قانون الهيئة، عماًل بقاعدة أن الالحق ينسخ السابق�

أواًل: املالحظات الشكلية

جاء العديد من نصوص املســــــودة إعــــــادة حرفّية لنصوص في 
الالئحة القائمــــــة وباألخطاء ذاتها، كما أدخلــــــت تعديالت جزئية 
على بعض املواد بحذف فقرات منها أو نقلها أو دمجها، وعلى نحو 
أخل – باعتقادنا- بوحدة األحكام املوضوعية التي يجب أن يتحلى 

بها البناء القانوني الئحياً كان أم قانونياً�

مالحظــــات الغرفــــة حـــول مســودة الالئحــة التنفيذية للقانــــــون 1 لسنة 2016 بإصـــدار قانـــــون الشرگـــات
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1- أمثلة ملواد جاءت ترديدًا ملواد القانون:

- املادة )1( من املســــــودة املقترحة لالئحة التنفيذية املقابلة للمادة 
)1( من القانون باستثناء البنود )7،6،1، 8( املستحدثة مبوجب 
هذه املسودة� واملادة )2( من الالئحة املقابلة للفقرة )3( املقابلة 

للمادة الثالثة من القانون�

وهو ما ترى الغرفة أنه مُيثل مخالفة للدور الذي يجب أن تقوم 
بــــــه الالئحة والذي يقتصر على تنفيذ القانون دون إضافة إليه أو 
حــــــذف منه بحيث تصدر في نطاقه وال يجوز لها مخالفته؛ فضاًل 
عــــــن انه يُعد خلطاً بني وظيفة الالئحة بحســــــب ما ذكرنا ووظيفة 

املذكرة اإليضاحية أو املذكرة التفسيرية للنصوص القانونية�

2- أمثلة ملواد مت حذفها وعلى نحو يثير الكثير من إشكاليات التأويل:

من ذلك )املادة 3 بند أ( من مســــــودة هذه الالئحة التي قامت 
بحذف عبــــــارة »أو مزاولة أية أنشــــــطة غير مشــــــروعة أو منافية 
للنظام العام واآلداب«� من الالئحة القائمة� وهنا يجدر التســــــاؤل 
عــــــن الغرض من هذا احلذف، علماً أن الســــــياق هو ســــــياق حظر 
مباشــــــرة أنشطة جترمها كافة التشــــــريعات املقارنة وعلى األخص 

بالنسبة للشركات غير الهادفة للربح�

3- عدم استخدام صيغة موحدة لبعض املصطلحات: 

وردت املادة )1( من املســــــودة خالية متاماً من تعريف ملصطلح 
»الســــــجل«، إذ أطلقت عليه تعبير »الســــــجل التجاري« تارة )مادة 
2/92(� وتعبير »الســــــجل« تارة أخرى )املواد 88 – 89 - 35 ���( 
ومن املقترح هنا، اعتماد مصطلح »السجل التجاري« في كل مواد 

املسودة، ووضع تعريف محدد له ضمن مادة التعريفات�

واألمثلة عديدة ومتكررة في أبواب عديدة من الالئحة املسودة�

ثانيًا: املالحظات املوضوعية :

1- املـــواد التـــي ُنقلـــت بـــذات صياغـــة الالئحـــة التنفيذيـــة 
القائمة وبذات األخطاء:

مــــــن أمثلة املواد التي نُقلت بــــــذات األخطاء املوجودة بالالئحة 
القائمة املواد )6( من مســــــودة هذه الالئحة والتي تقابل املادة )7( 
مــــــن الالئحة القائمة، املادة )37( من مســــــودة هذه الالئحة والتي 
تقابــــــل املــــــادة )49( من الالئحة القائمة، املادة )38( من مســــــودة 
هــــــذه الالئحة والتي تقابل املادة )50( من الالئحة القائمة، واملادة 
)50( من مسودة هذه الالئحة والتي تقابل املادة )62( من الالئحة 
القائمــــــة إلى غير ذلك مــــــن املواد� فمثاًل املادة )6( من املســــــودة 

املقترحة جاءت هذه املادة لتلزم الشــــــركة بأن تقدم للوزارة خالل 
الثالثة أشــــــهر األولى من بداية السنة املالية تقريراً سنوياً يتضمن 
اعمالها وأنشــــــطتها التــــــي قامت بها ومصــــــادر متويلها، مرفقاً به 
ميزانيتهــــــا مصدقة مــــــن املفوضني بالتوقيع عن الشــــــركة ومدقق 

حساباتها���«؟�

2- املعاجلة القاصرة لتقدير قيمة احلصة العينية:

ترى الغرفة أن معاجلة الالئحة التنفيذية لتقدير قيمة احلصة 
العينية وفقاً لإلحالة التي متت إليها مبوجب املادة )11( من القانون، 
لم تقدم إجابات واضحة عن الكثير من التســــــاؤالت مثل؛ حتديد 
اجلهة التي ستتولى سداد املبلغ املقدم ملكتب التدقيق مقابل عملية 
التقومي؟ مدى نهائية قرار التقومي؟، وهل ســــــيكون لهيئة أســــــواق 
املال أو للوزارة أو للمؤسسني تعقيب على عملية التقومي هذه؟ وما 
هــــــو الوقت الذي يتعني أن تســــــتغرقه؟ وما الذي يجب أن يتضمنه 
بيان التقومي أو األسس أو املعايير التي سيقوم عليها؟ واجلهات أو 
األشخاص الذين يحق لهم االطالع أو االعتراض عليه؟ أو األغلبية 
التــــــي يتم بها املوافقة أو االعتراض؟ وما هي الضوابط أو املعايير 
التي تقوم عليها عملية التقومي؟ والشروط التي يجب ان تتوافر في 
احلصــــــة العينية ذاتها )خلوها من احلقوق العينية كالرهن مثال(؟، 
إلى غير ذلك من التســــــاؤالت التــــــي يتعني ان جُتيب عنها الالئحة 
التنفيذية من خالل توضيح األســــــس والضوابــــــط املتعلقة بعملية 

تقومي احلصص العينية�

إن أهمية هذا املوضــــــوع توجب تنظيمه وفق ضوابط ومعايير 
تتســــــم بالعدالة واحليدة والثبات، ومن خــــــالل الالئحة التنفيذية 
بالذات حتى ال تُتهم الالئحة بأنها تخلت عن دورها ؛ ذلك ان دعوة 
املشــــــرع لالئحة مبوجب الفقرة األولى من املادة )11( هي توجيه 
بوجوب اســــــتخدام حقها في وضع القواعد التفصيلية والضوابط 
واملعاييــــــر الواجبة التطبيق عند تقــــــومي احلصة العينية، وال يجوز 
لالئحة ؛ بالتالي، التخلي عن هذا احلق وإال أتُهمت اجلهة احمُلال 
إليهــــــا من الالئحة – أيا كانت – بســــــلب االختصاص والوقوع في 
عدم املشــــــروعية� خاصة وأن عملية تقييــــــم احلصص ال تقتصر 
على فترة انعقاد الشــــــركة وتقــــــدمي احلصص العينية، بل ميكن ان 
تكون ضرورية أيضاً أثناء حياة الشــــــركة كحالة احلجز على أموال 
أحد الشــــــركاء من قبل دائنيه والتنفيذ بهذا احلجز، حيث تبرر لنا 
احلاجة إلى اهمية حتديد سعر األساس بالنسبة حلصة الشريك� 
وكذلك ضرورة تقومي مثل هذه احلصص عند حل وتصفية الشركة، 

باإلضافة إلى تقومي حصة الشريك الذي يتم فصله��� �
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3- أمثلة ملواد مت حذفها دون إبداء أسباب أو وضع مبررات للحذف:

مت حذف املادة )9( مــــــن الالئحة التنفيذية القائمة والتي كان 
نصها يُجيز للشــــــركة غير الهادفة للربح تعديل أغراضها حتى لو 
أصبحــــــت هادفة للربــــــح ونقل هذا احلظر إلى املــــــادة )3 بند ج(� 

وعلى نحو أخل بوحدة األحكام وبنائها العضوي�

* مت حــــــذف املادة )28( مــــــن الالئحة القائمة والتــــــي كانت تقرر 
مســــــؤولية مكتب التدقيق املكلف بتقــــــومي احلصص العينية عن 
»إهمالــــــه أو خطئه املهني فيما خلص إليــــــه من نتائج وذلك في 
حدود املعلومات املتاحة له في هذا الشأن«� وهو ما تراه الغرفة 
مخالفاً لألصول الهامة والقواعد العامة في حتديد املســــــؤولية 
املهنية؛ بوجه عام ومسؤولية مكاتب التدقيق على األخص، ذلك 
أن بقاء املســــــؤولية املهنية أو املدنية أو اجلنائية ملكاتب التدقيق 
أمر في غاية األهمية، حماية للشركات وإبقاًء للتوازن في حماية 
أصحاب الشــــــأن من املتعاملني مع مكاتب التدقيق ســــــواء كانوا 
شركات أو من الغير حسن النية� األمر الذي نراه غائباً في ظل 
الصياغة اجلديدة للمــــــادة 22 )املقابلة للمادة 27 من الالئحة 
القائمة( التي تُوجب إلزام الشــــــركة بإخطار الوزارة بصورة من 
تقرير التقومي معتمدة من مكتب التدقيق، حتى وإن لم تســــــتوف 

إجراءات نقل ملكية احلصة العينية بقيمتها إلى الشركة� 

4- املادة )37( من املسودة املقترحة:

نقلــــــت هذه املادة نص املادة 49 مــــــن الالئحة القائمة كما هو، 
ودون أن تســــــتدرك ما يعيبه، وهو حتديــــــد الدين الواجب التنفيذ 
مبقتضاه، إذ خلت املادة ســــــواء بصياغتها القائمة أو املقترحة من 
حتديــــــد واضح ودقيق لشــــــروط هذا الدين لكونــــــه من وجهة نظر 
الغرفــــــة يُعد ســــــنداً تنفيذاً يجــــــب أن يكون داالً بذاتــــــه على كونه 
اقتضــــــاء حلق؛ فيتعني أن يكون ليس فقــــــط محقق الوجود وُمعني 

املقدار بل ويتعني أن يكون أيضاً حال األداء وغير متنازع فيه�

5- املادة )50( من املسودة املقترحة:

تنقل هذه املادة نص املــــــادة )62( من الالئحة القائمة وبذات 
القصــــــور املتمثــــــل مبا نصــــــت عليه مــــــن ان املزايدة تبــــــدأ بالثمن 
ــــــادة )11( من  األساســــــي لتقومي احلصص الــــــذي يتــم طبقاً للمــ
ــــــون ���� وهو األمر الذي تراه الغرفة منصرفاً فقط للحصة  القانــ
العينية ومتجاهاًل لصور املشــــــاركة األخرى ســــــواء كانت نقدية أو 
عمــــــل� ذلك أن احلكم الذي أوردته املادة )11( من القانون ينطبق 
فقط إذا كان ضمن رأس مال الشركة عند تأسيسها أو عند زيادة 

رأس مالها حصــــــص عينية� وال أدل على صحة وجهة النظر هذه 
من االســــــتدالل بالتفرقة التــــــي أقامتها هذه املــــــادة بني أصحاب 
احلصــــــص بالشــــــركات حني قررت بأنــــــه »��� وال يكــــــون ملقدمي 
احلصص العينية حق التصويت في شــــــأن إقرار التقومي ولو كانوا 
من أصحاب األسهم أو احلصص النقدية���« فضاًل عما اشترطه 
احلكم الوارد في عجز املادة من أنه: » وفي جميع األحوال ال يجوز 
أن مُتثل احلصص العينية إال أســــــهماً أو حصصاً مدفوعة قيمتها 
بالكامل«� إلى غير ذلك من املواد التي تضمنتها املسودة املقترحة 

من ترديد للمواد القائمة بالالئحة احلالية وبذات األخطاء�

6- املادة )38( من املسودة املقترحة والتي تقابل املادة )50( 
من الالئحة القائمة:

رتبت املادة املشــــــار إليها على حجز احلصة حجز ما تغله من 
أربــــــاح؛ وهنا ترى الغرفــــــة ضرورة إعادة الصياغــــــة بحيث يترتب 
على احلجز حجز اإليرادات املســــــتحقة ملوضوعه دون قصره على 
األربــــــاح فقط، حيــــــث يختلف حجز العقار عن حجــــــز الثمار، كما 
يختلف احلجز العقاري عن احلجز على األجرة باعتبارها من نتاج 
العقار؛ فضاًل عن أن هذه الصياغة ستؤدي إلى اخللط الذي يُثيره 
الربــــــط بني احلجز ورســــــو املزاد، ذلك أن الواقــــــع العملي يُخبرنا 
بأن احلجز ال يســــــتتبعه دائماً رســــــو املزاد إذ قــــــد يبطل أو يرفع 
احلجز قبل البيع ال ســــــيما بالنســــــبة للحجز العقاري وما متتاز به 
أحكامه من دقة في اإلجراءات وصرامة في املواعيد ألنها ليســــــت 
مواعيد تنظيمية بل مواعيد ســــــقوط يؤدي عدم التقيد بأي منها 

إلى سقوط جميع اإلجراءات والبدء بها من جديد�

وفضـــاًل عـــن ذلـــك، تــــــرى الغرفــــــة أن عــــــدم نفــــــاذ الرهون أو 
االمتيازات التي يرتبها املدين على احلصة بعد احلجز عليها يجب 
أال يقتصــــــر على مواجهة الدائنني احلاجزيــــــن فقط، بل يجب أن 
ميتد عدم النفاذ في هذا ليشمل الدائنني اآلخرين ممن لم يوقعوا 
حجزاً على حصة املدين حماية للغير حسن النية، وإعماالً للعدالة 
واملســــــاواة� ال ســــــيما بني الدائنني أصحاب املراتب املتساوية من 

حيث االمتياز أو غيره�

ثالثًا: أمثلـــة ملواد تغيرت صياغتها على نحو ُيثير العديد 
من اإلشكاليات في التطبيق:

1- االعتراض على اسم الشركة:

حتت عنوان االعتراض على اسم الشركة نقلت املادة )23( من 
مســــــودة الالئحة نص املادة )29( من الالئحة القائمة دون إضافة 
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أو حــــــذف، اللهم إال اســــــتبدال كلمة »اعتــــــراض« بكلمة »ادعاء«� 
وهنا نرى أن النص القائم أوفى في إيصال املعنى وأدق من حيث 
الصياغة، ألن االعتراض على اســــــم الشــــــركة هــــــو ادعاء إلى أن 
تثبــــــت صحته من عدمها، كما ان هنــــــاك فرقاً بني قضيتني هما 
اتخاذ شركة السم شركة أخرى، واتخاذ شركة السم مشابه السم 
شــــــركة أخرى، وهو ما لم تأخذه الصياغة املقترحة بهذه املسودة 

في االعتبار�

2- توفيق أوضاع الشركات:

حتــــــت عنوان توفيق أوضاع الشــــــركات، نصت املادة )26( من 
املسودة املقترحة )تقابل املادة 37 من الالئحة القائمة( على أنه؛

»فيما عدا الشــــــركات التــــــي ألغي ترخيصهــــــا أو انحلت بقوة 
القانون تلتزم الشركات القائمة بتوفيق أوضاعها خالل ستة أشهر 

من تاريخ العمل بأحكام هذه الالئحة«�

إن الصيغــــــة التي جاء فيها هذا االســــــتثناء ســــــتثير الكثير من 
االشــــــكاليات عند تطبيقها، مثل عدم التفرقة بني إلغاء الترخيص 
وسحبه، وبني احلل القانوني للشركة واحلل بانقضاء الغرض منها، 
ومثل كيفية املعاجلة وفق النص املشــــــار إليه حال إلغاء الترخيص 

بقرار إداري مت سحبه أو إلغاؤه بقرار إداري أو بحكم قضائي� 

وعليه، نــــــرى أن يقتصر النص على التزام الشــــــركات القائمة 
بتوفيــــــق أوضاعهــــــا، ليس فقط ملــــــا يعنيه ذلك مــــــن القضاء على 
اإلشــــــكاالت التي يُثيرها النــــــص املقترح، وإمنا أيضــــــاً اتفاقاً مع 
املشــــــروعية القانونية التي أوردتها املادة )2( من قانون الشركات 
التــــــي تركت لالئحــــــة التنفيذية أن حتدد قواعــــــد وضوابط توفيق 
أوضاع الشــــــركات القائمة ����، علمــــــاً ان املادة )38( من الالئحة 

القائمة التي كانت تقرر الصياغة املشار إليها قد جرى حذفها�

3- في مجال التنفيذ على احلصص في شركات التضامن والتوصية 
البسيطة وحصص الشريك املتضامن في شركة التوصية باألسهم:

جاءت صياغة املادة )38( من هذه املســــــودة )تقابل املادة 50 
مــــــن الالئحة القائمة( كالتالــــــي: » يترتب على حجز احلصة حجز 
ما تغله من أرباح، فضاًل عن عدم نفاذ تصرفات الشريك اجلديد 
في مواجهة الراســــــي عليه املزاد وال تُنفــــــذ الرهون أو االمتيازات 
التــــــي يُرتبهــــــا املدين على احلصة بعد احلجــــــز عليها في مواجهة 

احلاجزين سواء كانت ديونهم ممتازة أو عادية«�

وفي اعتقادنا أن الصياغة القائمة أوفى وأدق، فهي أوفى في 
إيصال املعنى ألنها على درجة كافية من الشمول بحيث تنضوي 

حتتها كافة صور اإليراد ســــــواء كانت »أرباحاً« إذا كانت احلصة 
نقدية، أو كانت »ريعاً« إذا كانت احلصة عينية� كما انها شــــــاملة 
لكافة صور احلجز سواء كان حجزاً على منقول أو على عقار أو 
حجزاً تنفيذياً، أو حجز ما للمدين لدى الغير� والصياغة القائمة 
أدق في بيان احلكم، ألن الصياغة املقترحة ال تفرق بني احلجز 
ورسو املزاد، فرسو املزاد عملية الحقة للحجز، وتخرج مبقتضاه 
احلصــــــص املوقع عليها احلجز من ملكيــــــة املدين إلى ملكية من 
رســــــا عليه املزاد كما ان احلجز ال يترتب عليه بالضرورة رســــــو 
املزاد؛ فقد ينتهي احلجز بســــــداد الدين أو بقيام أحد الشــــــركاء 
باستخدام حقه في اســــــترداد احلصة اخلاصة بالشريك املدين 
)م 52، 53( إلى غير ذلك من األســــــباب� ومــــــا نذهب إليه هنا 

يستند إلى ما يلي:

أ- إن االبقاء على الصياغة القائمة يتحقق به االتساق مع املادتني 
)52 ، 53( من املســــــودة املقترحــــــة، والتي خولت قاضي البيوع 
إعطاء باقي الشركاء في الشركة مهلة قدرها ثالثة أيام إلبداء 
اعتراضهم على انضمام من اعتمد عطاؤه كشــــــريك بالشركة� 
باإلضافــــــة إلى ما قررته املادة )49( من املســــــودة املذكورة من 
جواز االتفاق بني الدائن احلاجز والشريك احملجوز عليه حني 
قررت بجواز أن يتفق الدائن احلاجز والشــــــريك احملجوز عليه 

والشركة على بيع احلصص احملجوز عليها بيعاً رضائياً����

ب- وممــــــا يدعم وجهة نظــــــر اإلبقاء على املــــــادة القائمة ما جاء 
باملادتني )42( و )43( من مســــــودة الالئحة التنفيذية املقترحة 
)مقابــــــل املادتني 54 و55 من الالئحــــــة القائمة( بحذف نهاية 
املــــــادة احلاليــــــة والتي كانت تقــــــرر بأنه: »يجــــــب على احلاجز 
إبالغ اخلبر إلى الشــــــريك احملجوز عليه بإعالن يشــــــتمل على 
ذكــــــر حصول احلجز وتاريخه، والســــــند التنفيذي الذي حصل 
احلجــــــز مبوجبه، واملبلغ احملجــــــوز من أجلــــــه، واملال احملجوز 
عليه، وموطن احلاجز ومحل عمله وتعيني موطن مختار له في 
الكويت� ويجب أن يتم االبالغ بنفس ورقة احلجز بعد إعالنها 
إلــــــى احملجوز لديه، وأن يتم ذلك خــــــالل األيام الثمانية التالية 
لتاريخ اإلعــــــالن باحلجز إلى احملجوز لديه، وإال اعتبر احلجز 

كأن لم يكن����«�

حيــــــث نالحظ أن املــــــادة املقترحة قد وقفــــــت عند هذا احلد 
ولــــــم تُخبرنا من الذي ســــــيعتبر احلجز كأن لــــــم يكن، على عكس 
صياغة املادة احلالية التي خولت قاضي األمور املستعجلة بذلك� 
وهو مــــــا يجعل األخذ بالنــــــص املُقترح مُيثل انتقاصــــــاً من حقوق 
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الدائن الذي يجب مساعدته في حصوله على مستحقاته بالتوازن 
وبالتســــــاوي بني حقوقه هذه من جانب وحقــــــوق املدين من جانب 
آخر، وذلك بإســــــناد االختصاص لقاضي األمور املستعجلة، ليس 
فقــــــط لتوفير ضمانات الدائن وحماية حقــــــوق املدين؛ بل وقضاًء 
على ما ســــــيثيره هذا النص من إشكاالت عملية عديدة بني الدائن 
واملدين؛ إذ بينما سيتمســــــك الدائن بصحة احلجز سيدفع املدين 
بعدم صحته، ال ســــــيما وأن اخلالف بينهما ســــــيكون في احتساب 
املواعيد املذكورة باملادة املشار إليها وهي من املواعيد التي اعتدت 
احملاكم الدســــــتورية بعدم دســــــتورية احلجز إذا لم يتم التقيد بها، 
لتعلقها بحقوق يتعني احلفاظ عليها� وهذا ما نرى فيه جتســــــيداً 
ملبدأ نسبية احلقوق الذي يعني أن احلق ليس غاية في ذاته وإمنا 
هو وسيلة لتحقيق غاية معينة� ويبرر ذلك جعل الشكل أداة نافعة 
فــــــي اخلصومة وليس مجرد قالب كالشــــــكليات التــــــي كان يعرفها 

القانون الروماني�

رابعًا:- تعديالت تضمنت االنتقاص من ضمانات الشــــركاء 
في شركات التضامن والتوصية البسيطة والتوصية باألسهم:

1- جــــــاءت املواد )52، 53 ، 57( من املســــــودة املقترحة – مقابل 
املادتــــــني )61 ، 62( مــــــن الالئحة القائمة حيــــــث قررت املادة 
)52( بأنــــــه :- »يُعطــــــى قاضي البيوع مهلــــــة قدرها ثالثة أيام 
لباقي الشركاء غير احملجوز على حصصهم إلبداء اعتراضهم 
على انضمام من اعتمد عطاؤه كشريك بالشركة� فإذا انقضت 
املهلة املشــــــار إليها في الفقرة الســــــابقة دون اعتراض، يُصدر 
قاض البيوع حكماً برســــــو املزاد على مــــــن اعتمد عطاؤه، ويتم 
تعديل عقد الشــــــركة مبوجب هذا احلكم بالتأشير في السجل 

التجاري«�

وقررت املادة )53( بأنه: »يجوز للشــــــركة قبل صدور حكم رسو 
املزاد طلب اســــــترداد احلصص املبيعــــــة، وذلك بدفع ثمنها للدائن 
احلاجز كمــــــا يجوز للشــــــركاء أو ألحدهم القيــــــام بالوفاء للدائن 
احلاجز، بقيمة دينــــــه، وفي هذه احلالة يُصدر قاض البيوع حكماً 
بإثبــــــات اســــــترداد احلصص املبيعــــــة أو بانتهاء الدعوى بحســــــب 
األحوال، وذلــــــك وفقاً للقواعد املقررة في قانون املرافعات املدنية 
والتجارية� ويتم تعديل عقد الشركة مبوجب هذا احلكم بالتأشير 

في السجل التجاري«�

وفي اعتقادنا أن التأشــــــير في الســــــجل التجاري يجب أن يتم 
في كل األحوال، ســــــواء مت طلب اســــــترداد احلصص أم مت رســــــو 
املزاد بشــــــأنها، ألن في هذا التأشير حماية للشركاء الذين أمهلهم 

القاضي ثالثة أيــــــام مبوجب املادة )52( إلبــــــداء اعتراضهم على 
انضمام من اعتمد عطاؤه كشــــــريك بالشــــــركة، كما أن فيه حماية 
للغير حسن النية ممن يتعامل مع الشركة ال سيما بالنسبة لشركات 
األشــــــخاص التي يكون فيها االعتبار الشخصي للشريك ومالءمته 

املالية محل اهتمام كبير� 

وما ذكرناه من مالحظات في شــــــأن املادتــــــني )52 و53( من 
مســــــودة هذه الالئحة يصدق - ولذات األســــــباب - على املادتني 
)57 و58( ملا يحققه من اتساق بني نصوص املواد )57، 58، 64، 
2/93، 1/95 مــــــن املســــــودة املقترحة( التي أشــــــارت إلى ضرورة 
تعديل احملرر الرسمي، وملا يحققه من انسجام مع نص املادة )64( 
الذي يوجب تعديل عقد الشــــــركة مبا يفيد التنازل مبحرر رسمي 
يوقــــــع عليه طرف التنازل وباقي الشــــــركاء وال يكــــــون للتنازل عن 
احلصة أثر بالنسبة لباقي الشركاء إال من وقت القيد، فضاًل عن 
حتقيق االنسجام العضوي وتوحيد األحكام مع باقي مواد املسودة 
وال ســــــيما املادة 2/93 التي تقرر وجوب أن »يتم تعديل العقد مبا 
يفيد التنازل مبوجب محرر رســــــمي موقع من طرفي التنازل دون 

حاجة لتوقيع باقي الشركاء،��«� 

2- انتقــــاص الضمانــــات مبوجب تعديالت املســــودة بالنســــبة 
للشركات املهنية: 

جاءت املادة )75( البند )5( بالنص على انه:

» يجوز تأســــــيس شركات مهنية فيما بني أصحاب املهن احلرة 
األتية: وحدد أربع مهن حره أولها 

»االستشارات التي يباشــــــرها أرباب املهن واملنظمة بقوانني«� 
وهذا النــــــص – برأينا- ال يحقق الضمانــــــة احلقيقية للمتعاملني 
مع أصحــــــاب هذه املهن، ونرى أن من األوفــــــق واألدق النص على 
»االستشارات املرخص مبزاولتها« إذ العبرة ليست مبباشرة املهنة 
وإمنا العبرة باحلصول على الترخيص الذي يســــــتوجب اســــــتيفاء 
كافة الشــــــروط التي تستوجب منحه، ملا في ذلك من توفير حماية 
حقيقية للمتعاملني مع أرباب هذه املهن، ال ســــــيما وأن مسئوليتهم 
املهنيــــــة ال تقوم إال عند توافر اخلطأ املهني اجلســــــيم فضاًل عن 

وقوفها عند حد بذل العناية ليس إال�

أما املادة )76( من مســــــودة هذه الالئحة – والتي تقابل املادة 
)92( من الالئحة القائمة فيما عدا الفقرة األولى والثالثة والرابعة 
– فقد استحدثت التزامات من شأنها إرهاق كاهل هذه الشركات، 

حيث نصت الفقرة الثالثة على أنه:
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»وللجهة املشــــــار إليها إصدار شهادات عن البيانات املؤشر بها 
في الســــــجل املشار إليه بالفقرة السابعة وهو سجل قيد الشركات 
املهنيــــــة باجلهات املختصة قانوناً لإلشــــــراف على تنظيم شــــــؤون 
املهن التي متارســــــها الشركة – وهنا البد من التساؤل عن جدوى 
ومدى حجية هذه الشــــــهادات أمام الــــــوزارة أو أمام الغير� فضاًل 
عما تضمنته الفقرة الرابعة من النص من انه »يجب على الشــــــركة 
تزويــــــد اجلهة املذكورة بنســــــخ من محاضر اجتماعــــــات جمعيتها 
العمومية أو اجتماع الشــــــركاء – بحسب األحوال – وكذلك بنسخ 

من بياناتها املالية السنوية املعتمدة�

إذ ترى الغرفة بأن الوفاء بهذه االلتزامات وعلى النحو املشــــــار 
إليه، مُيثل ازدواجية فــــــي املطالبات أمام اجلهات املختصة قانوناً 
باإلشراف على تنظيم شؤون املهنة التي متارسها الشركة من جانب، 
وأمام وزارة التجارة والصناعــــــة من جانب آخر، وعلى نحو يرهق 
كاهل هذه الشــــــركات وال يحقق أيــــــة مزايا أو ضمانات للمتعاملني 
معها، بل ويهدد األصل الذي شرعت من أجله، ال سيما في ضوء ما 
نصت عليه املادة )83( من املسودة املذكورة – تقابل املادة 99 من 
الالئحة القائمة - ففي حني تشــــــددت الفقرتان املشار إليهما في 
التزامات هذه الشــــــركات أمام اجلهات املختصة قانوناً باإلشراف 
على تنظيم شــــــؤون املهنة التي متارسها الشركة على النحو املشار 
إليه؛ نرى املادة )83( من املسودة املقترحة تقوم بحذف بعضاً من 
أساس مساءلة هذه الشركات مساءلة مهنية أمام متلقي خدماتها، 
حيث يالحظ اقتصار مسؤوليتها على اإلهمال أو األخطاء املهنية 
التي تقع من الشــــــركاء أنفســــــهم أو من أحد العاملــــــني لديها، مع 
إغفال مســــــؤوليتها عن األعمال غير املشروعة أو اإلهمال أو سوء 
الســــــلوك� إن اقتصار مســــــؤولية الشــــــركات املهنية على األخطاء 
املهنية اجلســــــيمة ومعيار بذل العناية الــــــذي يحكم طبيعة عملها 
أمــــــر يدعو للقلق، وإن املعيار املعتمد لتقرير املســــــؤولية املهنية هو 
معيار الشــــــخص الطبيعي وليس معيار الشخص احلريص، األمر 
الذي يدعو إلى تبني إضافة املســــــؤولية على أساس األعمال غير 

املشروعة بوجه عام واإلهمال وسوء السلوك بوجه خاص�

خامســــًا: حــــذف بعــــض املعاجلــــات القانونيــــة التــــي كانــــت 
تنظمها الالئحة القائمة رغم أهميتها:- 

من أمثلة ذلك:

1- يقابــــــل نص املادة )94( من املســــــودة املقترحــــــة املادة )113( 
من الالئحة القائمة، حيث خلت املادة املشــــــار إليها من وضع 
املعاجلة القانونية الالزمة عند استعمال حق االسترداد من قبل 

أكثر من شــــــريك في حني نصت املادة )4/113( من الالئحة 
القائمة على وضــــــع معاجلة كاملة ووضع حلول للمشــــــكالت 
العملية كطلب استرداد احلصة من أكثر من شريك أو حتديد 
وقت االعتداد بالتنازل على وجه الدقة واكتفت املادة املشــــــار 
إليها باستحداث البند )5( والذي يتضمن النص على ضرورة 
احلصول على »اقرار من املتنازل اليه بقبول التنازل بالشروط 
الواردة بالبند السابق )4( الذي يختص ببيان شروط التنازل� 
ومن جهة اخرى، أقحمت املادة )94( من املســــــودة نفسها في 
العالقة بني الشركاء، حيث نص عجز هذه املادة على ضرورة 
أن يتقدم الشــــــريك الذي يرغب في استرداد احلصة املتنازل 
عنها بطلب االســــــترداد للوزارة مرفقاً به شيكاً مصدقاً باسم 
املتنــــــازل بكامل قيمة احلصة املتنازل عنها وحتفظ صورة من 
الشيك– وهذا هو اجلديد الذي استحدثته هذه املادة – رفق 
الطلب املقدم للــــــوزارة بعد االطالع على أصل الشــــــيك ورده 
إلى طالب االســــــترداد مع توقيعه على الصورة باستالم أصل 

الشيك� 

2- حذف بعــــــض املعاجلات القانونية للحاالت الواقعية على نحو 
أخل بالضمانات القانونية:

أ- تقابــــــل املادة )97( من املســــــودة املقترحة املادة )116( من 
الالئحــــــة القائمة، ولكن بعد إلغــــــاء عجزها على نحو يخل 
بالضمانات التــــــي تقررها املادة القائمــــــة للدائن املرتهن و 
للشريك الراهن أو لباقي الشركاء وللغير حسن النية� وهنا 
نتساءل عن احلكمة من هذا احلذف الذي أجري على املادة 

املشار إليها� 

ب- يالحظ أن املادة )99( من املسودة قد عجزت عن مجاراة 
املــــــادة )2/237( من القانون 1 لســــــنة 2016 حني نصت 
»على طرق أخــــــرى للدعوة الجتماع اجلمعيــــــة العامة عبر 
أي من وســــــائل االتصال احلديثة«� وهو ما نرى فيه تخلياً 
من الالئحة عن واجبها في االســــــتجابة لإلحالة القانونية؛ 

وعجزاً عن مواكبة الوسائل احلديثة في االتصال ���� �

ج- وردت مســــــودة هذه الالئحة خاليــــــة من نص املادة )119( 
من الالئحة القائمة والتي تقرر أن عقد الشــــــركة »يجب أن 
يشــــــتمل على البيانات الواردة في املادة )121( من القانون 

وعلى النحو الوارد بنموذج العقد امللحق بهذه الالئحة«�

ونقترح هنا العودة إلى هذا النص وااللتزام بإرفاق مناذج العقود 
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اخلاصة بالشركات بهذه املســــــودة، ليس فقط التزاماً مبا تضمنته 
هذه النماذج من بيانات إلزامية- وال سيما البيانات التي نصت عليها 
املادة )121( من القانون 1 لسنة 2016 املشار إليها - وإمنا توحيداً 
لهذه النماذج بعد إجراء بعض التعديالت التي تضمن تبسيطها، كما 
تضمــــــن التوضيح الكامل للفرق بني النصوص االلزامية التي وردت 
باملادة )121( املشار إليها والنصوص األخرى التي يُعد االلتزام بها 

اختيارياً بحسب كيان كل شركة وطبيعة عملها�

د- أدخلت املادة )105( من املسودة املقترحة تعدياًل على املادة 
)125( من الالئحة القائمة وبشــــــكل أخل ببعض الضمانات 
التي نصت عليها� ذلك أن صياغة املادة )105( من الالئحة 
املقترحة لم تضــــــع املعاجلة القانونية حلالــــــة عدم املوافقة 
على تأسيس الشــــــركة، وحق املؤسسني في إخطارهم بهذا 
الرفض، وبيان األســــــباب التي بُنى عليها الرفض، ووســــــيلة 
هذا اإلخطار، وحق الطعن على القرار الرافض للتأســــــيس، 
واحملكمة املختصة بنظــــــره، واملدة التي يتعني عليهم الطعن 
خاللهــــــا، إلى غير ذلــــــك من الضمانات التــــــي نرى ضرورة 
تضمينها للنصوص املقترحة بهذه املسودة� األمر الذي يدعو 
إلى االبقاء على نص املادة )125( من الالئحة القائمة على 
األقــــــل أو إعــــــادة تنظيم املادة )105( من هذه املســــــودة مبا 
يضمن تنظيم ما ســــــبق اإلشــــــارة إليه� بدالً من جتزئة حكم 
املــــــادة )125( القائمة وجتزئتها، وفصل الفقرة الثانية منها 
وإضافــــــة حكمها إلى املادة )106( من املســــــودة، وعلى نحو 
يخــــــل بالترابط العضوي الذي يجــــــب أن يتوافر بالنصوص 

القانونية سواء من حيث وحدة املوضوع أو وحدة احلكم�

هـ- كذلك قامت املســــــودة املقترحة بحذف عجز املادة )151( 
من الالئحة القائمة رغم أهمية ما كان يتضمنه من أحكام، 
فجاءت املادة )129( من هذه املسودة خالية من النص على 
»جواز أن تســــــتحدث البورصة نظامــــــاً لتداول حق األولوية 
في االكتتاب في أســــــهم زيادة رأس مال الشركات املدرجة 

في تلك البورصة�

و- ألغــــــت املــــــادة )136( من املســــــودة املقترحة عجــــــز املادة 
)159( مــــــن الالئحــــــة القائمة وهو ما يصــــــدق على حذف 
املواد )157(، )162(، )163( وبعض حاالت املواد )165(، 
)166(، )169( رغم أهميــــــة ما تضمنته من أحكام، األمر 
الذي قد يثير الكثير من املشــــــكالت التــــــي ميكن أن تنجح 

املسودة في جتنبها إذا تداركت هذا احلذف� 

سادســــًا: التخلــــي عــــن تنظيــــم بعــــض القواعــــد التــــي تــــرى 
الغرفة أهمية تنظيمها:

1- التخلي عن تنظيم حتويل السندات والصكوك إلى أسهم:

خلت املسودة املقترحة من وضع املعاجلة القانونية التي يتعني 
اتباعهــــــا إذ مت تغطيــــــة الزيــــــادة في رأس املال عــــــن طريق حتويل 
السندات أو الصكوك إلى أسهم، بل وقامت بحذف كامل للمادتني 
)162(، )163( الواردتــــــني في الالئحة القائمة� إننا نعرف متاماً 
أن هذا احلذف جاء انســــــجاماً مع موقف هيئة أســــــواق املال؛ إال 
أننا - وأمام متسك كل من الهيئة وبنك الكويت املركزي بصالحية 
وضــــــع القواعد التنظيميــــــة ملثل هذه األدوات، وعدم حســــــم هذا 
اخلالف التنظيمي حتى اآلن – نرى أنه كان األولى بهذه املســــــودة 
االبقاء على التنظيم احلالي الذي تضمنته املادتان املشــــــار إليهما 
إلى حني وضع التنظيم الكامل لهذه األدوات املالية ســــــواء من قبل 
هيئة أســــــواق املال أو البنك املركزي، وعندها سيتم إعمال قاعدة 

»نسخ الالحق ملا سبقه«�

2- التخلي عن وضع القواعد التنظيمية عند تغطية الزيادة 
في رأس املال:

منذ صدور املرســــــوم بقانون 25 لسنة 2012 املعدل بالقانون 
97 لســــــنة 2013 بإصدار قانون الشــــــركات وحتى اآلن، لم يفَعّل 
نص املادة )164( من الالئحة التنفيذية القائمة )واملقابلة للمادة 
139 من املسودة املقترحة(، وبالتالي لم توضع حتى اآلن القواعد 
التنظيميــــــة عند تغطية الزيادة في رأس املــــــال عن طريق حتويل 
دين على الشــــــركة إلى أسهم، من خالل تطبيق املعايير والشروط 
التي تضعهــــــا اللجنة الفنية بهذا اخلصوص، ومن هنا تلح الغرفة 
فــــــي املطالبة بأن تضع اللجنة الفنية املشــــــار إليها قواعد حتويل 
دين على الشركة إلى أسهم، خاصة وأن قوانني أخرى قد عاجلت 
هــــــذا األمر، مثل القانون 98 لســــــنة 2013 في شــــــأن الصندوق 
الوطنــــــي لرعاية وتنمية املشــــــروعات الصغيرة واملتوســــــطة التي 

تسمح أحكامه بذلك�

3- خلـــو املســـودة املقترحـــة مـــن تنظيـــم بعض أحـــكام إدارة 
الشركة املساهمة العامة :

حتت عنوان »إدارة الشركة املساهمة العامة« نصت املادة )149( 
من املســــــودة املقترحــــــة )تقابل املادة 175 مــــــن الالئحة القائمة(، 
على ما يلي: »تصدر الوزارة شــــــهادة بأسماء أعضاء مجلس إدارة 
الشــــــركة واملخولني بالتوقيع عنها، وتودع مبلف الشــــــركة باإلدارة 
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ونرى هنــــــا ضــــــرورة أن توضح الشــــــهادة حــــــدود اختصاصات 
وصالحيات كل من أعضاء مجلس اإلدارة واملخولني بالتوقيع عنها�

كما نالحظ علــــــى هذه املادة خلوها مــــــن تنظيم حالة مجلس 
اإلدارة الذي انتهت مدته وحتى تشــــــكيل مجلس إدارة جديد� وهو 

ما يُعد – برأينا- نقصاً تشريعياً الئحياً ينبغي تداركه� 

ســــابعًا:- إضافة بعض األحكام املستحدثة على نحو يخل 
بحقوق وضمانات املساهمني:- 

1- حظر تولي رئيس مجلس إدارة الشركة املساهمة العامة تولي 
مجلس إدارة أي شركة مساهمة أخرى سواء كانت عامة أو مقفلة:

اســــــتحدثت املادة )153( من املسودة املقترحة حكماً جديداً تراه 
الغرفــــــة مخالفــــــاً لنص املادتــــــني )194 ،197( من القانون 1 
لســــــنة 2016 بإصدار قانون الشــــــركات، إذ أنها حظرت على 
رئيس مجلس إدارة الشــــــركة املساهمة العامة أن يتولى رئاسة 
مجلس إدارة أي شــــــركة مســــــاهمة أخرى سواء كانت عامة أو 
مقفلة؛ في حني أن احملظور على رئيس مجلس إدارة الشركة 
املســــــاهمة العامة حسب املادة )194( من قانون الشركات هو 
أن يكون رئيســــــاً ملجلس اإلدارة في أكثر من شــــــركة مساهمة 

عامة واحدة مركزها في الكويت�

كمــــــا حظر قانون الشــــــركات علــــــى رئيس مجلس إدارة الشــــــركة 

املســــــاهمة العامة أن يجمع بني عضوية مجلس إدارة شركتني 
متنافســــــتني أو أن يشترك في عمل من شأنه منافسة الشركة 
أو أن يتجر حلســــــابه أو حلساب غيره في أحد فروع النشاط 
الذي تزاوله الشــــــركة� وهذه النصــــــوص ال حتظر على رئيس 
مجلس إدارة الشــــــركة املساهمة العامة ان يكون رئيساً لشركة 

أو أكثر من شركات املساهمة املقفلة� 

2- عـــدم االعتـــداد مبحضـــر اجتماع اجلمعيـــة العامة مالم 
يتطابق مع تقرير ممثل الوزارة:

يالحظ أن املادة )157( من املســــــودة املقترحــــــة )تقابل املادة 
181 مــــــن الالئحــــــة القائمة( قــــــد نصت في عجزهــــــا على أنه »ال 
يعتَّد مبحضر اجتماع اجلمعيــــــة ما لم يكن مطابقاً ملا ورد بتقرير 
ممثل الــــــوزارة«� وهو ما نرى فيه تناقضاً مع التعديل الذي أجرته 
هذه املســــــودة مبوجب املادة )2/99( )املقابلة للمادة 2/118 من 
الالئحة القائمة( والتي خولت اجلمعية العامة صالحية اختيار من 
يرأس اجتماع اجلمعية العمومية� كما ميثل مخالفة للمشــــــروعية 
القانونية، حيث خول ممثل الوزارة صالحيات وسلطات لم مينحها 
له القانون بأن جعله سلطة أعلى حتى على املساهمني جميعاً عند 

اجتماعهم في شكل جمعية عامة�

وتؤكــــــد الغرفة هنا على ضرورة حــــــذف هذا النص نأياً بالوزارة 
عن أن تكون طرفاً بني املســــــاهمني عند اختالفهم، والتزاماً بدورها 
الرقابي من خالل رصد ممثلها لكل ما يجري باالجتماع ليس إال <

مالحظــــــات الغرفـــة حــــول تعديالت قانـــون الصـــناعة ومقترحــــات بعض الســادة النـــواب ذات العالقـــة

اســـتجابة لرغبـــة وزارة التجـــارة والصناعة مبعرفـــة مالحظات 
الغرفـــة حول تعديـــالت قانـــون الصناعة ومقترحات بعض الســـادة 
النـــواب ذات العالقـــة، أعدت الغرفة مذكرة في هذا الشـــأن وقدمتها 

للوزارة في اخلامس والعشرين من مايو 2016.

وفيما يلي نص هذه املذكرة:

انقضى عشــــــرون عاما على إصدار قانــــــون الصناعة رقم 56 
لســــــنة 1996، مت اثناءهــــــا إدخــــــال العديد مــــــن التعديالت عليه، 
كان من أهمها إلغاء ســــــت وعشــــــرين مــــــادًة مكونــــــة للباب األول 
منه واملختصة بالشــــــئون الصناعية، ليحــــــل محلها قانون التنظيم 
الصناعــــــي اخلليجي املوحد� فضال عما كشــــــف عنه التطبيق من 
ثغرات ومعوقات، واحلاجة املاثلة لتعديل بعض املواد،  وفي خضم 

ذلك ورد للغرفة مقترحان من السادة نواب مجلس األمة املوقرين 
لتعديل هذا القانون�

بدايــــــة ترى الغرفة أن املقترح الثاني أشــــــمل وأعم من املقترح 
األول، لذلــــــك ال توجد ثمة ضرورة ملناقشــــــة املقتــــــرح األول، ذلك 
أنه يتحدث عن منطقة الشــــــويخ الصناعية، وهذه املنطقة لم تعد 
صناعية على اإلطالق منذ عشــــــرات السنني بعد أن حتولت جميع 
منشــــــآتها إلى أنشــــــطة جتارية وخدمية، وفقــــــدت كل خصائصها 
وصالحيتها للنشــــــاط الصناعي وخاصة في ضوء االشــــــتراطات 
والضوابط التي قننتها بعض اجلهات املعنية كالهيئة العامة للبيئة، 
ولم تعد ثمة إمكانية الســــــتعادة تصنيفهــــــا كمنطقة صناعية حتى 
تطبق عليها النصوص املقترحة، ونسرد فيما يلي مالحظاتنا على 
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املقترح الثاني كاآلتي:

> املادة الثالثة:
»تختص الهيئــــــة بكل ما يتعلق بتنمية النشــــــاط  نص املادة املقترح:

الصناعي وتطويره وعلى وجه اخلصوص ما يلي:
علــــــى أن يحــــــدد مقابل االنتفاع والرســــــوم 
وأجور اخلدمات املشــــــار إليها بالبندين )8،7( 
مــــــن هذه املادة بقرار مــــــن مجلس الوزراء بناء 
على عرض وزير التجارة والصناعة وحســــــبما 

يقترح مجلس إدارة الهيئة«�

أوجه االختالف 
واالتفاق مع 

القانون احلالي:

متاثل املادة املقترحة املادة 29 من القانون 
احلالي، ولقد بقيــــــت االختصاصات كما هي 
في القانون احلالي، ولكن أضيفت إلى الفقرة 
األخيرة: على أن يحدد مقابل االنتفاع والرسوم 
وأجور اخلدمات املشــــــار إليها بالبندين )8،7( 
مــــــن هذه املادة بقرار مــــــن مجلس الوزراء بناء 
على عرض وزير التجارة والصناعة وحســــــبما 

يقترح مجلس إدارة الهيئة«�
إدارة  مالحظات الغرفة: تتفـــق الغرفـــة مـــع أن يكـــون مجلـــس 

الهيئـــة العامـــة للصناعـــة هـــو املخـــول بعـــرض 
واقتراح التعديالت حول مقابل االنتفاع ورســـوم 
وأجـــور اخلدمـــات التي تقدمهـــا الهيئـــة العامة 

للصناعة.
كذلـــك تقتـــرح الغرفـــة أن تعـــدل الفقـــرة 
السادســـة مـــن هذه املـــادة لتصبح علـــى النحو 
التالـــي: 6 - املوافقـــة النهائية على تخصيص 
مواقع القســـائم الصناعيـــة واحلرفية ومواقع 
اخلدمات داخل املنطقة حسب النظم واللوائح 

املعتمدة في هذا الشأن. 

> املادة الثامنة:
»ملجلــــــس اإلدارة جميع الســــــلطات الالزمة  نص املادة املقترح:

لتحقيق أغــــــراض الهيئة، ولــــــه على األخص: 
تخصيص القسائم الصناعية واحلرفية ضمن 
حدود املناطق الصناعية حسب النظم املعتمدة 
بهذا الشــــــأن ومبا يتوافق مع املخطط الهيكلي 
للدولــــــة علــــــى أن تكــــــون أولويــــــة التخصيص 
للصناعات التي تتوافق وخطة التنمية املعتمدة 

ومشاريع إعادة التدوير واألمن الغذائي«�

أوجه االختالف 
واالتفاق مع 

القانون احلالي:

متاثل هــــــذه املادة املقترحــــــة املادة 34 من 
القانــــــون احلالي، ولقد بقيــــــت املادة كما هي، 
ولكــــــن مت إضافة الفقرة العاشــــــرة التي تعطي 
األولوية في منــــــح القســــــائم للصناعات التي 
تتوافق وخطة التنمية املعتمدة ومشاريع إعادة 

التدوير واألمن الغذائي�
ال ترى الغرفة مبررًا إلضافة فقرة "ومشاريع  مالحظات الغرفة:

إعادة التدوير واألمن الغذائي" وذلك ألن هذه 
األنشـــطة الصناعيـــة – وإن كانـــت ذات أهميـــة 
حاليـــًا – فإنهـــا قد تفقد أولويتها في ســـنوات 
قادمـــة. وتقتـــرح الغرفة مـــن واقع معايشـــتها 
ملشـــاكل الصناعيـــن أن تكـــون الفقـــرة الرابعة 
مـــن هذه املادة على النحو التالي: 4 - املوافقة 
النهائية ووضع األســـس والقواعد لتخصيص 
وتوزيع واستغالل القسائم الصناعية واحلرفية 

وإجراءات احلصول عليها وكيفية مراقبتها.

> املادة الثانية عشر:
»يتكون رأس مال الهيئة من حصتني نقدية  نص املادة املقترح:

وعينية«:
أوال: احلصـــة النقديـــة: تدفعها الدولة من 
االحتياطي العام ويخول وزير املالية في أدائها 
دفعة واحــــــدة أو على دفعات وفقاً الحتياجات 
الهيئة وحســــــبما يقترح مجلــــــس اإلدارة وبناء 

على عرض وزير التجارة والصناعة�
ثانيا: احلصـــة العينية: وتتكون من صافي 
قيمــــــة أصول الهيئــــــة مســــــتبعداً منها أرصدة 
احتياطي إنشــــــاء املشــــــروعات اجلديدة ودعم 

املشروعات القائمة�
ويتم تســــــوية مبلغ القرض املستحق لوزارة 
املاليــــــة وصافــــــي قيمــــــة فائــــــض اإليــــــرادات 
املســــــتحقة للخزانة العامــــــة للدولة بعد خصم 
العجــــــز املتراكم من االحتياطــــــي العام للدولة 

باعتبارهما جزء من رأس مال الهيئة�

وحتتفظ الهيئة باألرصدة الســــــابق تكوينها 
كاحتياط إلنشـاء مشروعــات جديــدة أو دعــم 
مشــــــروعات قائمة لدعم مركزها املالي، ولها 
أن تســــــتخدم تلك األرصدة فــــــي اإلنفاق على 

املشروعات التي تتفق وأغراض الهيئة�
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   وتتكون املوارد املالية للهيئة مما يلي:
1-  رسوم وأجور اخلدمات التي تقدمها الهيئة 
للغير ومقابل االنتفاع بالقسائم الصناعية 

واحلرفية ومواقع اخلدمات�
2- الرسوم اخلاصة بإقامة تراخيص املنشآت 

واحلرف الصناعية�
3- ما حتققه الهيئة من إدارة وتشغيل املناطق 
واملنشآت الصناعية واحلرفية التي تساهم 

في إنشائها�
4- أي موارد أخرى يوافق عليها مجلس إدارة 

الهيئة�
ويــــــؤول صافي األرباح التي حتققها الهيئة في 
أي ســــــنة مالية إلى االحتياطــــــي العام للدولة 
وذلك بعد اقتطاع ما يقرره مجلس الوزراء من 
صافي األرباح بنــــــاء على اقتراح مجلس إدارة 
ــــــة لتكويــــن احتياطــي عــــــام بحــد أدنى  الهيئـــ
)10 %( ســــــنويا إلى أن يبلــــــغ رصيده نصف 
رأس مال الهيئة، ويجوز زيادة هذا االحتياطي 
علــــــى هذا احلد بقرار من مجلس إدارة الهيئة 

بعد موافقة وزارة املالية�
وإن كان االحتياطــــــي العــــــام في أي ســــــنة من 
الســــــنوات غير كاف لتغطية خسائر الهيئة – 
إن وجــــــدت - تقوم احلكومة بتســــــديد العجز 
الواقع مــــــن االحتياطي العام للدولة، كما تقوم 
الهيئة العامة لالستثمار بتغطية عجز السيولة 
بالهيئة حال حدوثها بقرض واجب السداد من 
االحتياطي العــــــام للدولة وفقا للضوابط التي 
يتفق عليها فيما بني الهيئــــــة العامة للصناعة 

والهيئة العامة لالستثمار«�

أوجه االختالف 
واالتفاق مع 

القانون احلالي:

متاثــــــل هــــــذه املــــــادة املقترحة املــــــادة 38 من 
القانون احلالي، وتعد املادة 12 من أكثر املواد 
تغييرا إذ تقترح مصدراً جديداً لتمويل الهيئة 
العامة للصناعة وهو حصة نقدية حتول إليها 
عــــــن طريق وزارة املالية مــــــن االحتياطي العام 
للدولة، وجتعــــــل العالقة بني صافي تشــــــغيل 
الهيئــــــة وبني االحتياطي العام، على أن يتحمل 
هذا األخير تســــــديد عجــز موازنة الهيئـة، وإن 
لــــــم يكن لديه ما يغطي العجــــــز تتدخل الهيئة 
العامة لالســتثمار بقرض واجــب الســداد من

االحتياطي العام� كما تقتــــــرح املادة إقرار أي 
موارد أخرى يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة، 
ولــــــم يعــــــد األمر متوقفــــــا على موافقــــــة وزير 

التجارة والصناعة�
تؤيد الغرفة هذا التعديل اجلوهري نحو  مالحظات الغرفة:

زيادة املوارد املاليـــة للهيئة العامة للصناعة، 
حيـــث لم تعـــد مـــوارد الهيئة احلاليـــة كافية 
لتمويـــل مشـــاريعها التنموية ذاتيـــا، خاصة 
إجنـــاز مشـــاريع البنيـــة التحتيـــة للمناطـــق 
الصناعية اجلديدة نظرا لضخامة تكلفتها 
املالية، وحتمل الهيئة أحيانا لتكاليف ليست 
مـــن صميـــم مهامهـــا الصناعية مثـــل تكلفة 
توريد وتركيب محطات التحويل الكهربائية 
الرئيســـية والفرعيـــة، مـــا يعيق توفيـــر بنود 
مالية ملشـــاريع صناعية أخـــرى ميكن للهيئة 

تنفيذها.

> املادة الثالثة عشر:
»فــــــي حالة مخالفــــــة أي من املنشــــــآت أو  نص املادة املقترح:

احلرف الصناعيــــــة ألحكام هــــــذا القانون أو 
الئحته التنفيذية، ينذر مدير عام الهيئة اجلهة 
املخالفة بكتاب على عنوانها الثابت لدى الهيئة 
إلزالة أســــــباب املخالفة خالل مهلة ال تتجاوز 
ســــــتني يوماً حتدد باإلنذار� ويجب على مدير 
عام الهيئة بعد انقضــــــاء مدة اإلنذار مع عدم 
تصحيح أسباب املخالفة توقيع عقوبة اإليقاف 
اإلداري ملدة ال تتجاوز ثالثة أشهر وذلك حلني 
إزالة أســــــباب املخالفة، ويجــــــوز للمدير العام 

تفويض أي من نوابه التخاذ تلك القرارات� 
وفي حالــــــة عــــــودة املخالف إلــــــى ارتكاب 
ذات املخالفــــــات يجوز ملجلــــــس اإلدارة اتخاذ 
إجراءات ســــــحب القســــــيمة املخصصة وإلغاء 

الترخيص«�
أوجه االختالف 

واالتفاق مع 
القانون احلالي:

متاثل هذه املادة املقترحة املادة 39 من القانون 
احلالي، وتشــــــمل العقوبات في القانون احلالي 
التنبيــــــه ثم االنذار ثم احلرمــــــان من االمتيازات 
املمنوحة، ثــــــم االيقــــــاف االداري، وأخيرا إلغاء 
الترخيص، ويحق للمدير العام أن يقوم بالتنبيه 
واالنذار فقط والباقــــــي من صالحيات مجلس 
ــــــي القانــــون املقتــرح فأصبحت اإلدارة� أمـــا فـــ



(41)

التقريــــر ال�ســنوي 6 1 0 2

العقوبــــــات هي اإلنــــــذار ثم االيقــــــاف اإلداري 
وأخيرا سحب القسيمة والترخيص الصناعي، 
وتوســــــعت ســــــلطات املدير العام للهيئة بحيث 
يصبح باســــــتطاعته القيام بااليقاف االداري، 
وميكنه تفويض أي مــــــن نوابه� وحددت املادة 
املقترحة مدة مهلــــــة االنذار وااليقاف االداري 
بحيث تكــــــون مهلة اإلنذار 60 يوما، وااليقاف 
االداري ثالثة أشــــــهر� ويالحــــــظ أن املادة 39 
في القانــــــون احلالي تنص بجواز قيام مجلس 
اإلدارة بالعقوبــــــات أو تفويــــــض املديــــــر العام، 
ولكن املادة املقترحــــــة توجب على املدير العام 
القيام باالنذار ثــــــم االيقاف االداري في حالة 
املخالفــــــة، وباقــــــي العقوبات مــــــن صالحيات 

مجلس إدارة الهيئة�
تتفـــق الغرفـــة فـــي الـــرأي علـــى إضافـــة  مالحظات الغرفة:

الترخيـــص  إلغـــاء  عنـــد  القســـيمة  ســـحب 
الصناعـــي وذلك كإجراء منطقي يتبع إلغاء 
الترخيـــص. لكنهـــا ال حتبـــذ إعطـــاء املديـــر 
اإلداري  االيقـــاف  صالحيـــة  للهيئـــة  العـــام 
للمشروع دون عرض األمر على مجلس إدارة 

الهيئة التخاذ ما يراه مناسبًا في ذلك.

> املادة الرابعة عشر:
»مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد منصوص  نص املادة املقترح:

عليهــــــا فــــــي أي قانون آخــــــر- يعاقب صاحب 
الترخيــــــص مبصادرة الكفالة البنكية في حالة 
الترخيص املؤقت، وبغرامة ال تزيد عن عشرة 
آالف دينار كويتي في حالة الترخيص الدائم، 
مع إلغاء الترخيص املمنوح للمنشأة أو احلرفة 
الصناعية وسحب القسيمة الصناعية التي مت 

تخصيصها في حالة:
1- اســــــتخدم القســــــيمة في غيــــــر األغراض 

الصناعية املخصصة لها�
2- عدم البدء باإلنتاج خالل ثالث سنوات من 
تاريخ إصدار الترخيص املؤقت للمنشــــــأة 
الصناعية، وســــــنة ملا هو دون ذلك، ويجوز 
ملدير عام الهيئــــــة أو من يفوضه من نوابه 
منح مدة إضافية بحد أقصى ســــــتة أشهر 
للبــــــدء باإلنتــــــاج في حال التــــــزام صاحب 

الترخيص باجلدول الزمني املقدم منه� 
3- انقضــــــاء مدة اإليقــــــاف اإلداري دون إزالة 

أسباب املخالفة�
4- إذا خالــــــف صاحــــــب الترخيــــــص أيــــــاً من 
الشروط التي منح الترخيص مبقتضاها�

5- إذا تنــــــازل عن القســــــيمة للغير قبل مرور 
خمس ســــــنوات مــــــن صــــــدور الترخيص 

الدائم�
6- إذا جتــــــاوزت فتــــــرة إيقــــــاف االنتاج الكلي 
أو اجلزئي املدة املســــــموح بهــــــا وفقاً لهذا 

القانون�
7- إذا أجر القســــــيمة أو جــــــزء منها للغير، أو 

منح الغير حق االنتفاع بها�
8- إذا ثبت أن احلصول على الترخيص قد مت 

بناء على بيانات غير صحيحة أو مزورة�

على أن يكون إلغاء الترخيص وسحب القسيمة 
الصناعية املخصصة بقرار صادر من مجلس 
إدارة الهيئة، مع تســــــوية أوضاع ما يكون على 
القسيمة من املباني واألجهزة واملعدات الثابتة 
باالتفاق رضاء أو قضاء� وفي احلاالت التي ال 
ميكن معها إزالة املنشــــــآت أو املباني مع إمكان 
استخدامها لذات الغرض عند إعادة تخصيص 
القســــــيمة، يجرى حتديد قيمة التعويض املقرر 
عنها واملســــــئول عن الوفاء بها ملن سحبت منه 
القسيمة عن طريق انتداب مختصني معتمدين 

من وزارة العدل�

وعلى من سحبت منه القسيمة تسليمها للهيئة 
خالل املــــــدة التي حتدد بالقــــــرار الصادر من 

مجلس اإلدارة�

ومع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشــــــد منصوص 
عليها في أي قانون آخر - يعاقب بذات الغرامة 
املالية أي من موظفي الهيئة إذا ثبت اشتراكه 

أو تسهيله لوقوع أي من تلك املخالفات«�

أوجه االختالف 
واالتفاق مع 

القانون احلالي:

متاثل هــــــذه املادة املقترحــــــة املادة 41 في 
القانــــــون احلالي� وجاءت املــــــادة 14 املقترحة 
لتقتــــــرح عقوبات أشــــــد، وتفرض قيــــــود أكثر 
على صاحب الترخيص والقســــــيمة، فبدال من 
املعاقبة بســــــحب القســــــيمة وإلغاء الترخيص 

فقط أضاف النص املقترح:
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- مصادرة الكفالة البنكية في حالة الترخيص 
املؤقت�

- غرامة ال تزيد عن عشرة آالف دينار كويتي 
فــــــي حالــــــة الترخيــــــص الدائم، مــــــع إلغاء 
الترخيــــــص، املمنــــــوح للمنشــــــأة أو احلرفة 
الصناعية وسحب القسيمة الصناعية التي 

مت تخصيصها�

 ومت إضافــــــة املخالفــــــات التاليــــــة لتقــــــع 
حتــــــت طائلــــــة العقوبــــــات فــــــي هذه املــــــادة:

- التنازل للغير عن القسيمة قبل مرور خمس 
سنوات من صدور الترخيص الدائم�

- التأجير للقسيمة أو جزء منها للغير أو منح 
الغير حق االنتفاع بها�

- جتــــــاوز مدة توقف االنتــــــاج الكلي واجلزئي 
وفقا ملا هو منصوص عليه سابقا�

- عدم البدء باإلنتاج خالل ثالث ســــــنوات من 
تاريخ إصدار الترخيص املؤقت، وســــــنة ملا 
هو دون ذلك، ويجوز ملدير عام الهيئة أو من 
يفوضه منح مدة إضافية بحد أقصى ستة 
أشهر للبدء باإلنتاج في حال التزام صاحب 

الترخيص باجلدول الزمني املقدم منه�
العقوبـــات  مالحظات الغرفة: لهـــذه  مبـــررًا  الغرفـــة  تـــرى  ال 

املغلظة، ألن هناك ظروف ومالبســـات متباينة 
حتيـــط بوقوع العديـــد من املخالفـــات، كذلك 
يحتاج األمر لرقابـــة أفضل من الهيئة العامة 
للصناعة على املخالفن ألحكام القانون بدال 
من االكتفاء بالتشـــدد في العقوبات، كما ترى 
الغرفة أن إلغاء الترخيص وســـحب القســـيمة 

ميثالن أكبر عقوبة على املخالف.

وقـــد تتفق الغرفـــة في الرأي مـــع ما نصت 
عليـــه املادة املقترحة من عقوبات على صاحب 
القســـيمة والترخيـــص الصناعـــي فـــي حالـــة 
قيامه باالنتفاع بهذه القســـيمة مثل تأجيرها 
أو التنـــازل عنهـــا للغير على النحـــو املبن في 
املـــادة املقترحـــة. ولكـــن تؤكـــد الغرفـــة أن ذلك 
ال يجـــب أن يكـــون بأثر رجعي، ذلـــك أن هناك 
قســـائم اكتســـبت شـــرعية األمر الواقـــع بحكم 
العـــرف والزمـــن وخضعت للتوريـــث ألكثر من 
جيـــل، ويجــــــب أن يتـــم حلهــــــا وفقـــًا ملواءمات 

خاصـة تأخذ ذلك في االعتبار.

ومـــن اجلديـــر بالذكـــر أن قانـــون التنظيـــم 
الصناعـــي املوحـــد قد تضمـــن نصوصا ملعاقبة 
املخالفـــن فعلى ســـبيل املثال تنـــص املادة 29 
فقـــرة 1 مـــن القانـــون املذكـــور علـــى: " للوزير 
أو مـــن يفوضه أن يســـحب كل أو بعـــض املزايا 
أو اإلعفـــاءات أو احلوافـــز التشـــجيعية التـــي 
منحت للمشروع الصناعي و ذلك في احلاالت 
اآلتية:1- إذا كان صاحب املشروع الصناعي قد 
حصـــل على هذه املزايا و اإلعفاءات و احلوافز 
التشجيعية نتيجة لتقدميه معلومات كاذبة أو 

مضللة أو باستعمال أساليب غير مشروعة".

ورغــــم هذا النص، فإن املــــادة املقترحة محل 
الذكــــر وبالتحديــــد فــــي فقرتهــــا الثامنــــة توقع 
عقوبــــات أشــــد مثــــل الغرامــــة التــــي ال تتجــــاوز 
العشــــرة آالف دينار ومصــــادرة الكفالة البنكية، 
املخالفــــة  نفــــس  الصناعــــي  ارتكــــب  إذا  وذلــــك 
الســــابقة املنصــــوص عليها في قانــــون التنظيم 
الصناعــــي املوحد. وهنا ترى الغرفة أن تشــــديد 
العقوبــــات فــــي بيئــــة أداء الصناعــــة الكويتيــــة 
مقارنــــة مبــــا اتفــــق عليــــه خليجيا يعنــــي ميزة 
نسبية لدول املجلس وعامل طارد لالستثمارات 
الصناعية الكويتية لذلك قد يكون من األجدى 
السير على نفس املنوال اخلليجي انطالقا من 

العمل ككتلة اقتصادية واحدة.

> املادة السادسة عشر:
»مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشــــــد مقررة 
فــــــي أي قانون آخر يعاقب بغرامة ال تزيد عن 
خمسني ألف دينار كويتي كل من أقام مشروعاً 
صناعيــــــاً دون احلصول علــــــى ترخيص بذلك 
طبقاً ألحكام هــــــذا القانون والئحته التنفيذية 
مع وجــــــوب قيام مديــــــر عام الهيئــــــة بإيقاف 

نشاط املشروع وإغالقه غلقا إداريا«�

 نص املادة املقترح:

متاثل هــــــذه املادة املقترحــــــة املادة 43 من 
القانــــــون احلالي، وتختلف هذه املادة املقترحة 
عــــــن املادة 43 في أنها حذفت عقوبة احلبس، 
ولكنهــــــا زادت العقوبة املاديــــــة من ثالثة آالف 
دينار إلى خمسني ألف دينار، واستثنت حاالت 
تغيير في منشــــــأة أو حرفة صناعية قائمة من 
حيث الســــــعة أو احلجــــــم أو املوقع أو الغرض

أوجه االختالف 
واالتفاق مع 

 القانون احلالي:
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الصناعــــــي، ونقلت جواز األمــــــر باإلغالق من 
قبل رئيس مجلــــــس االدارة إلى وجوب القيام 

بذلك من قبل املدير العام�

ال تتفـــق الغرفـــة فـــي الـــرأي علـــى تصعيد 
العقوبـــة مـــن ثالثـــة آالف دينار إلى خمســـن 
ألف أي ما يقارب ســـبعة عشـــر ضعفـــًا القيمة 
احلالية، مع تأكيد الغرفة على أنها ليست مع 
إقامة مشـــروعا صناعيا بدون ترخيص. ونرى 
أال تتجـــاوز العقوبـــة عشـــرة آالف دينار كويتي 

على االطالق.

رغم ذلك تؤيد الغرفة اســـتثناء توقيع هذه 
العقوبـــات فـــي املـــادة املقترحة على مـــن يقوم 
بتغيير السعة أو احلجم، حيث تتيح للصناعي 
فرصـــة أكبر في التكيف مـــع متغيرات العرض 
والطلـــب وانطالقا من مبـــدأ اقتناص الفرص 

السوقية.

 مالحظات الغرفة:

> املادة الثامنة عشر:
»يحق للمســــــئول عــــــن املنشــــــأة أو احلرفة  نص املادة املقترح:

الصناعيــــــة املخالفــــــة التظلم مــــــن القرارات 
الصــــــادرة بتوقيع اجلــــــزاءات الــــــواردة مبواد 
القانــــــون خالل ثالثني يومــــــاً من تاريخ وصول 
اإلخطــــــار إليــــــه، ويقــــــدم التظلــــــم إلــــــى جلنة 
التظلمات املشكلة بالهيئة، ويجب على اللجنة 
البت فيه خالل ثالثني يوماً من تاريخ تقدميه 
ويكــــــون قرارها في هذا الشــــــأن نهائياً� وعند 
انقضاء املــــــدة دون عرضه بلجنــــــة التظلمات 
وجب على مجلــــــس إدارة الهيئة اتخاذ القرار 
املناسب بشأنه خالل ثالثني يوما ويكون قراره 

نهائيا بهذا الشأن «�

أوجه االختالف 
واالتفاق مع 

 القانون احلالي:

متاثل هــــــذه املادة املقترحــــــة املادة 40 من 
القانــــــون احلالي� ولقــــــد كان القانون احلالي 
يعطــــــي 30 يومــــــا للتظلــــــم، ويقــــــدم التظلــــــم 
ملجلــــــس إدارة الهيئة، ويتولى األخير البت فيه 
 خالل ســــــتني يومــــــا، ويكون قــــــراره نهائيا في 
هذا الشــــــأن، ويعتبر فوات هــــــذه املدة مبثابة 
رفض التظلم� ولكــــــن حدد القانون املقترح أن 
يتوجه صاحب املنشأة للجنة التظلمات املشكلة 
بالهيئــــــة، وإذا لم يتم تقدميه للجنة خالل هذه 

املدة يتم التوجه ملجلس إدارة الهيئة�

ترى الغرفة مالءمـــة هذا النص حيث يرى  مالحظات الغرفة:
القانـــون املقتـــرح أن يتوجـــه صاحـــب املنشـــأة 
للجنـــة التظلمات املشـــكلة بالهيئة، وعليها أن 
تبـــت فيها خـــالل ثالثـــن يوما ويكـــون قرارها 
نهائيا، وإذا لـــم يتم عرضه على اللجنة خالل 
هـــذه املـــدة يتـــم التوجـــه ملجلـــس إدارة الهيئة 
التخـــاذ القـــرار املناســـب خـــالل ثالثـــن يوما 
ويكـــون قراره نهائيـــا. وبالتالي تكون هذه املادة 
قـــد تالفـــت بعـــض املآخـــذ علـــى املـــادة 40 من 

القانون احلالي.

> املادة الثالثة والعشرون:
»على املخصص له القســــــيمة الصناعية أن  نص املادة املقترح:

يقدم للهيئة كفالة بنكية سارية املفعول قيمتها 
5 % من قيمـــــة املشـــــــــــــــــروع وبحد أدنى 50 
ألف دينار كويتي وبحد أقصى 200 ألف دينار 
كويتي وذلك خـــالل ســــــتني يومــــاً مــــن تـــاريخ 
التخصيص، ويعتبر قرار التخصيص ملغياً في 
حالة عدم تقدمي الكفالة أو القيمة املقدرة لها 
في املــــــدة احملددة، ويتم اإلفــــــراج عن الكفالة 

البنكية فور صدور قرار الترخيص الدائم «�

أوجه االختالف 
واالتفاق مع 

القانون احلالي:
مادة جديدة مقترحة

ال تـــرى الغرفة مبررًا لهذه املادة، حيث أنها  مالحظات الغرفة:
تؤثر ســـلبًا علـــى بيئة أداء األعمـــال الكويتية، 
بجانب تقييد رأس مال ميكن توظيفه لصالح 
املشـــروع ولصالح االقتصـــاد الوطني ككل، كما 
تـــرى الغرفة ضرورة االســـتعالم عمـــا إذا كانت 
تشـــترط  اخلليجيـــة  الصناعيـــة  التشـــريعات 
تقـــدمي مثـــل هذه الكفالـــة لكي يكـــون ثمة ما 

يبررها في القانون الكويتي.

> املادة الرابعة والعشرون:
»ال يجوز أن تقل نســــــبة العاملني الكويتيني  نص املادة املقترح:

فــــــي أي منشــــــأة أو حرفــــــة صناعيــــــة عن ما 
يحدد بقرارات إعادة الهيكلة بوزارة الشــــــئون 

االجتماعية والعمل الصادرة بهذا الشأن�
ويجوز ملجلس إدارة الهيئة خفض النســــــبة 
املشــــــار إليها أعاله وذلك في حالة عدم توفر 

العدد الكافي من الكويتيني«�
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أوجه االختالف 
واالتفاق مع 

 القانون احلالي:

متاثل هذه املادة املقترحة املادة 31 من القانون 
احلالي� واملادة 31 احلالية حتدد نسبة محددة 
 في القانون لتشغيل العمالة الكويتية تبلغ 25 %، 
ويجــــــوز لرئيــــــس مجلــــــس إدارة الهيئة خفض 
النســــــبة في حالة عدم توفر العدد الكافي من 
الكويتيني� كذلك تنص هذه املادة على أنه يجب 
على املنشآت واحلرف القائمة وقت العمل بهذا 
القانــــــون أن تقوم بتدريب عاملني كويتيني لبلوغ 
النسبة املشــــــار إليها في الفقرة السابقة خالل 

ثالث سنوات من تاريخ العمل بالقانون�

تـــرى الغرفـــة أنه ليس ثمة ضـــرورة القحام  مالحظات الغرفة:
الصناعـــة،  قانـــون  النـــص ضمـــن  هـــذا  مثـــل 
ذلـــك أن نســـب العمالة الوطنية فـــي مختلف 
القطاعـــات االقتصاديـــة يتـــم معاجلتهـــا مـــن 
خـــالل تطبيق القانـــون رقم 19 لســـنة 2000 
بشأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل 
فـــي اجلهـــات غيـــر احلكوميـــة، وهـــذه النســـب 
تخضع للمراجعة الدورية بالتعديل والتبديل 

مبوجب قرارات من مجلس الوزراء.

> املادة اخلامسة والعشرون:

»يجب على املرخص له إخطار الهيئة العامة  نص املادة املقترح:
للصناعــــــة في حال توقف املنشــــــأة أو احلرفة 
الصناعية عن العمل كلياً أو جزئياً وذلك خالل 
ســــــتني يوماً من تاريخ توقف النشاط مع بيان 
األســــــباب التي أدت إلى ذلك، على أال تتجاوز 
مدة اإليقاف ســــــنة ميالدية، ويجوز ملدير عام 
الهيئــــــة أو من يفوضه مــــــن نوابه منح صاحب 
املنشــــــأة الصناعية مــــــدة إضافية بحد أقصى 

ستة أشهر الستئناف اإلنتاج «�

أوجه االختالف 
واالتفاق مع 

 القانون احلالي:

هذه املادة متاثل الفقرة 4 من املادة 23 من 
قانون التنظيم الصناعي املوحد، والتي تعطي 
صاحب املشــــــروع ثالثني يومــــــا فقط إلخطار 
اإلدارة الصناعية في حال توقف املنشــــــأة عن 

العمل كليا أو جزئيا�

تـــرى الغرفة أن هذه املادة مياثلها املادة 23  مالحظات الغرفة:
فقرة 4 من قانـــون التنظيم الصناعي املوحد، 
وبالتالي يجب مواءمة النص مع املادة املتفق

عليهـــا خليجيـــا، ولعـــل مـــن الضـــروري هنـــا 
التنســـيق بـــن النصـــوص القانونيـــة احلاكمة 
للصناعـــة الكويتية ونصـــوص قانون التنظيم 

الصناعي املوحد.

مالحظات عامة أخرى:

> إضافة مــــــادة إلى القانون تنص على أن تختــــــص الهيئة العامة 
للصناعة باملشــــــروعات الصناعية التي تزيد تكلفتها عن 500 
ألف دينار كويتي، بحيث حُتال املشروعات األقل إلى الصندوق 

الوطني لرعاية وتنمية املشروعات الصغيرة واملتوسطة�

> مراجعة تطبيق القانون والالئحة التنفيذية من قبل الهيئة العامة 
للصناعة، حيث توجد بعض املعوقات الناجتة عن االجتهاد في 
تطبيق القانون وليست نصوصه، مثل، حتديد الطاقة االنتاجية 
للمصنــــــع من قبــــــل الهيئة العامــــــة للصناعة وحتديد مســــــاحة 

القسائم بناء على ذلك�

> تبيان ما ميكن تغييره من خالل الالئحة التنفيذية، والتي ميكن 
للوزير القيام بها، دون إجراء تعديالت على القانون�

> ومن اجلديــــــر بالذكر أن املادة 7 من قانــــــون الصناعة رقم 56 
لســــــنة 1996، كانت تضع شــــــرط عضوية املشــــــروع في غرفة 
جتارة وصناعة الكويت من ضمن البيانات واملستندات املطلوبة 
للتقدم بطلب ترخيص صناعي، وهذه املادة ألغيت مبوجب إقرار 
قانون التنظيم الصناعــــــي املوحد� كذلك من املواد الهامة التي 
ألغيت مبوجب قانون التنظيــــــم الصناعي؛ املادة 17 من قانون 
الصناعة، والتي كانت تعطي األولوية في مشــــــتريات احلكومة 
والهيئات واملؤسســــــات العامة ملنتجات الصناعة احمللية، ونرى 

أهمية وجود مثل هذين النصني ضمن التعديالت املقترحة�

> قــــــد يكون من األفضل اســــــتقالل جهاز املواصفــــــات، كما في 
دول مجلــــــس التعاون األخرى وخاصة بعد أن توســــــعت دائرة 
املواصفــــــات لتشــــــمل املواصفات اخلليجية املوحــــــدة، وتأكيد 
االلتزام بتطبيق نظام شــــــهادة املنشــــــأ عند استيراد منتجات 
صناعية من اخلــــــارج واحلرص على مطابقــــــة هذه املنتجات 
للمواصفات وغير ذلك من املهام التي تتطلب استقاللية جهاز 

املواصفات واملقاييس <
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مذگـــرة ايضاحيـــة بإضافة فقـــرة جديدة للمـــــادة )24( من قانـــون التجــــارة

نشرت صحيفة الدستور الصادرة بتاريخ  12 يونيو 2016 
)7 رمضان 1437هـ(، خبر موافقة جلنة الشـــؤون التشريعية 
والقانونيـــة فـــي مجلـــس األمـــة املوقـــر علـــى اقتـــراح بقانون، 
باضافة مادة جديدة حتت الرقم 24 مكرر الى قانون التجارة 
الصـــادر باملرســـوم بقانـــون رقم 68 لســـنة 1980، وتنص هذه 

املاده على ما يلي: 

»يجوز للشــــــركات واملؤسســــــات غير الكويتية االشتغال بتجارة 
التجزئــــــة أو اجلملة فــــــي الكويت مبفردها ودون شــــــريك أو وكيل 
كويتــــــي، كما يجوز لهــــــا متلك العقــــــارات بالقدر الالزم ملباشــــــرة 

نشاطها التجاري«� 

وقد كتبت الغرفة إلى ســــــعادة رئيس جلنة الشؤون التشريعية 
والقانونية في مجلس األمة حينذاك )2016/6/15( ليس بقصد 
إبــــــداء رأيها االقتصادي في املــــــادة املقترحة - ألنها تزمع أن تقوم 
بذلــــــك أمام اللجنة املاليــــــة واالقتصادية في مجلس األمة – ولكن 
بهــــــدف اإلعراب عــــــن عتبها العميق واملشــــــوب باالســــــتغراب من 
عبارة »جشــــــع أصحاب الوكاالت احمللية« التي تكررت في املذكرة 
االيضاحيــــــة لالقتراح بقانون موضوع البحــــــث� فقد جاء في تلك 

املذكره، وفي معرض تبرير اضافة املاده )24( مكرر، ما يلي: 

»وحيث أن هذا القانون ) املقصود هنا القانون امللغي 1964/36 
بشــــــأن تنظيم الــــــوكاالت التجارية ( الذي ربط جتارة الشــــــركات 
واملؤسســــــات االجنبية في الكويت بوكيل محلي قد عفا عنه الزمن 
لظهور التجارة الدولية، وتبني آثاره السلبية على االقتصاد الوطني 
بســـبب جشع أصحاب الوكاالت احمللية الذي انعكس كل ذلك على 

اسعار السلع واملنتجات بالزيادة في كل عام«� 

كما جاء في املذكرة االيضاحية ما يلي: 

»وبذلك فإن هذا القانون ) املقصود هنا هو املاده 24 مكرر( له 
آثار عظيمة على السوق الكويتي، إذ سيقضي على جشع أصحاب 

الوكاالت��� «� 

إننا في غرفة جتــــــارة وصناعة الكويت منيل الى االعتقاد بأن 
جلنة الشؤون التشريعية والقانونية قد فاتها سهواً اسقاط العبارة 

املذكورة من مســــــودة تقريرهــــــا أو من النص الذي ورد من صاحب 
االقتــــــراح� ذلك أن الغرفــــــة تربأ بجهة تشــــــريعية عالية املرجعية 
واملصداقية، رصينة التحليــــــل والقرار مثل جلنتكم املوقرة أن تقع 
عمــــــداً مبثل هذا اخلطأ - الذي يجافي القانون وينافي احلقيقه، 
ويكيل اتهاماً ظاملاً ال سند له وال دليل عليه -  بحق مجموعة كاملة 

ناشطة ورائده من ابناء الوطن� 

ورغــــــم أن الغرفة ال تريد الدخول فــــــي تفاصيل تفنيد املذكرة 
االيضاحية، إال أنها جتد من واجبها ذكر احلقائق التالية: 

أوال- لــــــم يكــــــن للــــــوكالء الكويتيني في أي يوم مــــــن االيام قوة 

احتكارية، اذ لم حتصر الكويت يوماً اســــــتيراد أي ســــــلعة بوكيلها� 
بــــــل بقي لغير الوكيل حق االســــــتيراد أيضــــــاً� والكويت هي الدولة 
الوحيــــــدة في املنطقة التــــــي لم تعط الوكيل احمللــــــي حقاً حصرياً 

باالستيراد� 

ثانيًا- مع ان جلنتكم املوقره قد حذفت االشــــــارة الى القانون 

36/ 1964 بشــــــأن تنظيم الوكاالت التجاريه، على اعتبار أنه قد 

مت الغاءه وحل محله القانون رقم 13/ 2016، نالحظ أن املذكره 
االيضاحية قد استهلت باالشارة الى القانون امللغى�  

ثالثـــًا- إن قانون الــــــوكاالت التجاريه، بصيغته امللغاة وبصيغته 

اجلديده، لم يلزم يوماً الشركات االجنبيه بتعيني وكالء في الكويت، 
ولم مينع عليها التصدير الى السوق الكويتية دون تعيني وكيل� 

رابعـــًا - إن النص اجلديــــــد املقترح – وعلى خالف ما ورد في 

املذكرة االيضاحيه - ال يشــــــكل »تنظيماً جديداً يســــــمح للشركات 
واملؤسسات األجنبية فتح نشــــــاط جتارة التجزئة واجلملة مبلكية 
100 % مباشرة دون احلاجة لوكيل محلي ودون احلاجة لتسجيل 

وكالة لها فــــــي الدولة« كما جاء في املذكــــــرة االيضاحيه� ذلك أن 
قانون هيئة تشــــــجيع االستثمار املباشــــــر يعطي املستثمر األجنبي 
الذي يرخص له في اطار القانون املذكور احلق في متلك املشروع 

بالكامل دون احلاجة لوكالة أو وكيل < 
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مقترحات ومالحظات غرفة جتارة وصناعة الگـــويت حول آلية عمل الهيئة العامة للغــــذاء والتغذيـــــة

في اخلامس عشر من يونيو 2016، عقدت الغرفة لقاًء مبمثلي 
الهيئـــة العامة للغذاء والتغذية وممثلي احتاد جتار ومصّنعي املواد 
الغذائية، للتشاور حول أفضل السبل لتطوير آليات عمل الهيئة مبا 

يخدم حتقيق أهدافها.
وبنـــاًء على هذا اللقاء أعـــدت الغرفة ورقة ضّمنتها مقترحاتها 
ومالحظاتهـــا حـــول آليـــة عمـــل الهيئـــة العامـــة للغـــذاء والتغذيـــة 

وقدمتها لوزارة الصحة في الرابع من يوليو 2016.
وفيما يلي نص هذه الورقة:

تعتبر الصناعات الغذائية من الصناعات الوطنية األساســــــية 
التــــــي تغذي نشــــــاط التصدير وإعادة التصديــــــر، ولعل مما يجدر 
االشــــــارة إليــــــه أن الصــــــادرات الكويتية من الصناعــــــات الغذائية 
ارتفعــــــت من 140 مليون دوالر إلى 396 مليون دوالر خالل الفترة 
مــــــن 2009-2014، وكانــــــت الكويت األفضــــــل خليجيا من حيث 
منو هــــــذه الصادرات� لذا فإن وجود هيئــــــة عامة للغذاء والتغذية 
قوية في أدائها وســــــمعتها وميسرة في قيامها مبهامها يعتبر قيمة 
مضافة تســــــاعد في حتقيق الرؤية االستراتيجية بتحويل الكويت 

ملركز جتاري إقليمي وعاملي�

- مــــــن الضروري في بداية عمــــــل الهيئة – املرحلة االنتقالية التي 
يقترحها االحتاد- أن يكون لديها ســــــجل كامل بتجار ومصنعي 
هذا النشــــــاط، ومن خالل هذا الســــــجل، يتم إخطار أصحاب 
األعمــــــال بأي قرار إداري أو تغييــــــرات في تنفيذ األعمال التي 
تؤثــــــر على احلركــــــة اليومية ألنشــــــطة جتارة وصناعــــــة املواد 
الغذائية، ويجب أن تكون هناك فترات كافية لالمتثال في حالة 

وجود متطلبات�

- وفقــــــا لألدبيات احلديثــــــة الصادرة عن مركــــــز التجارة الدولي 
)ITC(، والتي تتناول آراء أصحاب األعمال حول التدابير غير 
 ،)Non-Tariff Measures( التعريفية التي تعيق جتارتهم
فإن تقييم املطابقة قــــــد يكون أصعب في تنفيذه من املتطلبات 
الفنيــــــة ذاتها، وهذه الصعوبة قد تأتي باألســــــاس من املعوقات 
االجرائية واالدارية� لذا فإن الغرفة تؤكد أنها ال تعارض وجود 
متطلبــــــات فنية من حيــــــث املبدأ، ولكن يجــــــب أن يكون هناك 

سهولة في إظهار االمتثال بعيدا عن التعقيدات االجرائية�

- يجب أن تولي الهيئة اجلديدة أهمية بتنسيق متطلباتها الفنية مع 
املطبق خليجيا وأيضا مع األســــــواق الرئيسة احمليطة بالكويت 
)مثل العراق وإيران(، حتى ال تكون هذه املتطلبات عائق لتصدير 
الفائض من االنتاج احمللي إلى هذه األسواق احملتملة للتصدير، 

أو اإلنتاج املوجه للتصدير، أو إعادة التصدير�

- مــــــع التوجــــــه احلكومي احلالي لتعديل املواد فــــــي القوانني التي 
تشــــــترط وجود أعضــــــاء متفرغني من ضمــــــن أعضاء مجلس 
االدارة، حيث لم يثبت شرط التفرغ جدواه العملية، وقد نشرت 
بعض الصحف في اخلامس عشــــــر من يونيو من العام احلالي 
توجــــــه وزارة التجارة والصناعة لتعديــــــل هذه املواد في قانوني 
املنافســــــة وقانون الصندوق الوطني لرعاية وتنمية املشروعات 
الصغيرة واملتوسطة� لذا قد يكون من األفضل اتخاذ اإلجراءات 
الضروريــــــة نحو تعديل املادة )4( من القانون رقم 112 لســــــنة 
2013 بإنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية، بحيث يُعدل شرط 
التفرغ في بعض أعضاء مجلس االدارة مبا يتيح دخول ممثلني 
غيــــــر متفرغني من القطاع اخلاص ممــــــا يضيف خبرات وآراء 
أصحــــــاب األعمال، ويقرب مجلس االدارة مــــــن الواقع العملي، 

ويقلل من التكلفة على املال العام�

- تعيــــــد الغرفة التأكيد في هــــــذه املرئيات ما جاء في ورقتها املوجه 
إلى ســــــمو رئيس مجلــــــس الوزراء بتاريخ 5 يونيــــــو 2013، وفيها 
نادت الغرفة بتخفيف العقوبات الواردة في القانون حتى تتناسب 
مع طبيعة اجلرم، وحيث أن القانون صدر وبدون مشاورة القطاع 
اخلاص، لذا فقد يكون من األنفع للهيئة ولألنشــــــطة االقتصادية 
الوطنيــــــة اخلاصة بالغذاء والتغذية أن يســــــبق العقوبات تنبيه ثم 
إنــــــذار ثم جلنــــــة داخل الهيئة للتحكيم تضــــــم ممثلني من القطاع 
اخلاص ثم توقيع عقوبات بعد ذلك، ومع كل هذا ال يجب تشويه 
السمعة التجارية للعاملني في هذا املجال بدون توضيح مالبسات 
توقيع العقوبات، مع ضرورة حترير املخالفات باسم الشركة وليس 

باسم رئيس مجلس االدارة كما هو معمول به حاليا� 

وفي هذا الســــــياق ترى غرفة جتــــــارة وصناعة الكويت أهمية 
التركيز على البنود التالية:

- األخذ بعــــــني االعتبار رصد القرارات والتشــــــريعات التي تعمق 
االرتقاء في قطاع سالمة األغذية�

- اعتماد نتائج فحص املختبرات األهلية�
- التنسيق مع اإلدارة العامة للجمارك فيما يخص الفحص واإلفراج 

عن األغذية املستوردة من اخلارج وكذلك دول املجلس�
- االهتمام مبوضوع تسليم واستالم العينات املراد فحصها�

- ضرورة إنشــــــاء جلنة للتظلمات أو املخالفــــــات بعضوية القطاع 
اخلاص <
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مرئيـــات ومالحظــــات الغرفـــة حــــول مشـــــروع السجـل التجـــــاري اجلديـــــد

اســـتجابة لرغبـــة وزارة التجـــارة والصناعة في معرفـــة مرئيات 
ومالحظـــات الغرفة حول املقترح الذي أعدته الوزارة بإصدار قانون 
جديد للسجل التجاري، أعدت الغرفة مذكرة في هذا الشأن قدمتها 

للوزارة في العاشر من أكتوبر 2016.
وفيما يلي نص هذه املذكرة:

مضــــــى ما يُقارب العامني على املقترح األول الذي أعدته وزارة 
التجــــــارة والصناعة بإصدار قانون جديد للســــــجل التجاري، وهو 
املقتــــــرح الذي أبدت غرفــــــة جتارة وصناعة الكويــــــت مالحظاتها 

بشأنه مبوجب كتابها املؤرخ 20 أكتوبر 2014�

ويبدو أنه في ضوء مقترحات اجلهات املعنية واملختصة، آثرت 
وزارة التجارة والصناعة أن تعيد صياغة مقترحها بإصدار قانون 
جديد للســــــجل التجاري� وقد حرصت مشــــــكورة مرة اخرى على 
معرفة مالحظات الغرفة حول الصياغة اجلديدة� وهذا ما تهدف 
هــــــذه الورقة إلى اإلجابــــــة عليه موزِّعة، مالحظــــــات الغرفة على 
مجموعات ثالث؛ اختصت أوالها باملالحظات الشــــــكلية، واهتمت 
ثانيتها باملالحظــــــات املوضوعية، وتناولت الثالثة ما ارتأت الغرفة 

أن تطرحه من إضافات� 

أواًل : من حيث الشكل:
1- نصت املادة )2( من املقترح على ان »ينشــــــأ في الوزارة سجل 
أو أكثر يســــــمى الســــــجل التجاري« ونرى ضرورة حذف عبارة 
»أو أكثر« تأكيداً على وحدة السجل التجاري، وحسب ما جرى 

عليه العمل باألنظمة القانونية اإلقليمية منها والدولية�
2- جاءت املادة الثانية من املقترح خالية من النص على بيان األثر 
القانوني الذي ســــــيترتب على القيد أو التأشــــــير في الســــــجل 
التجاري للشــــــخص املعنوي، ســــــواء كان تاجــــــراً أو صناعياً أو 
مقاوالً فرداً أو شــــــركة، وسواء كان له بالكويت محل رئيسي أو 

مركز عام أو فرع أو وكالة� 
3- خــــــال املقترح من بيان املســــــتندات التي يتعــــــني إرفاقها بطلب 
القيد وعلى نحو يضمن سرعة إبالغ طالب القيد بقرار الوزارة 
في طلبه، ال سيما إذا كان مستوف جلميع املستندات والبيانات 

املطلوبة وعلى النحو الذي سنعرض له تفصياًل فيما بعد�
4- تــــــرى الغرفة أن إمهال الوزارة مدة تصل إلى ثالثني يوماً للبت 
في طلب القيــــــد قبوالً أو رفضاً يعتبر إمهاالً أطول مما ينبغي 
لألســــــباب واملبررات التي ســــــنتعرض لها عنــــــد احلديث عن 

املالحظات املوضوعية�
5- تعانــــــي املادة )4( من املقترح تداخاًل واضحاً بني قبول الطلب 
أو رفضــــــه وحق طالــــــب القيد في الطعن علــــــى قرار الرفض 
مــــــن جانب، واإلجــــــراءات الواجــــــب اتباعها في شــــــأن تقدمي 
طلــــــب القيد أو التأشــــــير من جانب آخر� وتعــــــزو الغرفة هذا 
التداخــــــل إلى اخلطأ في اختيــــــار املكان الذي تتم فيه معاجلة 
هــــــذا املوضوع� فاملوضع الصحيح لهــــــذه املعاجلة - من وجهة 
نظر الغرفة - هو املادة التي تُعنى بالقيد وصالحيته وجتديده 
وحاالت شــــــطبه، على أن تتم اإلحالة إلــــــى الالئحة التنفيذية 
بشــــــأن اإلجراءات الواجب اتباعها ســــــواء بالنســــــبة للقيد أو 
جتديده أو التأشــــــير أو حاالت شطبه أو حتى مدة صالحيته، 
وعلــــــى النحو الذي ســــــنتعرض له تفصياًل عنــــــد احلديث عن 

املالحظات املوضوعية�

   وفــــــي هــــــذا اإلطار فإننا نرى أنــــــه إذا كان املقصود أن عدم 
التقدم بطلب التجديد بعد مضي سنه من تاريخ انتهاء مدة العقد 
يستوجب الشطب فلماذا ال يُنص على ذلك صراحة� منعاً للتأويل 

أو االجتهاد الذي قد يكون على غير مراد النص�

وأخيراً تُشــــــير الغرفــــــة إلى أهمية حتديــــــد احملكمة املختصة 
الــــــوارد ذكرها بالفقرة الثالثة من املــــــادة )11( من املقترح باعتبار 
أن قرارات الشــــــطب قرارات إدارية تختص بهــــــا الدائرة اإلدارية 

باحملكمة الكلية�

ثانيًا: من حيث املضمون:

تسهياًل وتوضيحاً للمالحظات املوضوعية، وزعتها الغرفة على 
ثالثة عناوين يتنــــــاول أولها املوضوعات التي لم يتم تنظيمها، على 
أن يعقــــــب ذلك بيان باملوضوعات التــــــي 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 املقترح:
1- لــــــم يتضمن املقتــــــرح بيان االلتزامات التــــــي تقع على األجنبي 
الســــــيما إذا كان شــــــريكاً متضامناً في شــــــركة من شــــــركات 
األشــــــخاص، أو كان ) األجنبي ( شريكاً غير متضامن وله حق 
اإلدارة� فضاًل عن ذلك، خال املقترح من بيان األحكام املنظمة 
لبيــــــع احملالت التجارية أو رهنها، وبيان مكان القيد بالنســــــبة 

للمحل الرئيسي أو الفرع أو الوكالة أو املركز العام للشركة� 
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2- جاء املقترح خالياً من بيان التنظيم القانوني إلجراءات الصلح 
القضائي أو فسخه أو إبطاله خاصة وأن هناك مقترحات في 
هذا الصدد ضمن مشــــــروعات قوانــــــني » إعادة هيكلة الديون 
اختياراً« وتنظيم »حقوق الضمان على املنقول«، »وإعادة تأهيل 
املؤسســــــات التجارية وتصفيتها«، كما خال هذا املشــــــروع من 
تنظيــــــم األحكام اخلاصة بالســــــماح للقاصر باالجتار، وأحكام 
عــــــزل املديرين وأحكام حــــــل وتصفيه الشــــــركات أو بطالنها 

وتعيني املصفيني أو عزلهم�
3- خال املقترح - باإلضافة إلى ما سبق – من أية إحالة للرسوم 
التي ســــــيتم حتصيلها لقاء تلقي اخلدمات التي تقدمها إدارة 
الســــــجل التجاري، وعلى األخص بالنســــــبة لطلبــــــات القيد أو 
التأشــــــير أو جتديد القيد أو الشهادات السلبية واالطالع، كما 
خال من حاالت اإلعفاء من الرسوم سواء بالنسبة للمستخرجات 
أو الشهادات التي تطلبها بعض اجلهات احلكومية أو الهيئات 
العامــــــة أو الهيئات اخلاصــــــة ذات النفع العام أســــــوًة مبا هو 

معمول به باألنظمة اإلقليمية والدولية�
4- لم يتضمن املقترح أية معاجلة حلاالت رفض القيد أو التأشير 

أو التجديد�
5- وردت نصوص املقترح خالية أيضاً من أيه إشارة إلى التصنيف 
الدولي لألنشــــــطة االقتصادية وعلى نحــــــو ال يُفقدها فقط 
التفاعل والتكامل بني مشــــــروعات الوزارة بل وال يســــــتجيب 
أيضاً للمتطلبــــــات الدولية، وعلى األخص فيمــــــا يتعلق ببناء 
نظــــــام آلي لقواعد وبيانات الســــــجل التجاري وفق التصنيف 
الدولي لألنشــــــطة االقتصادية، ومبــــــا يحقق الربط اآللي مع 
اجلهــــــات ذات العالقــــــة كاإلدارة املركزية لإلحصــــــاء والهيئة 
العامــــــة للمعلومات املدنيــــــة وبلدية الكويت ووزارة الشــــــؤون 
االجتماعيــــــة والعمــــــل وكافة اجلهات العامــــــة واخلاصة ذات 
العالقة، لنصل بالنهاية إلى توحيد الســــــجل التجاري الوطني 

لدولة الكويت ككل�
6- ورد املقتــــــرح خاليــــــاً من حتديد ملدة صالحية القيد بالســــــجل 
التجاري ومدى قابليتــــــه للتجديد ملدة أو ملدد أخرى، كما خال 
من 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 الشــــــركات املقيدة بالسجل عند 
صدوره فتــــــرة زمنية تتمكن خاللها مــــــن توفيق أوضاعها مبا 
يتماشى مع ما استحدثه من أحكام� علماً أن هذه اإلضافات ال 
تُعد تطويراً أو حتسيناً للخدمة فقط، وإمنا تُعد من املتطلبات 

األساسية لتحسني وتسهيل بيئة األعمال� 

7- وأخيــــــراً، خلت نصوص املقترح مــــــن تخويل الوزير املختص أو 
من يفوضه احلــــــق بالتصالح في اجلرائم املنصوص عليها في 
هذا املشــــــروع، باعتبار أن التصالح عملية ودية ال تُخل باحلق 
في اللجوء إلى القاضي، ولكنها تســــــتهدف سرعة الفصل في 
اخلالف على نحو يضمن توفير الوقت واجلهد دون أي إضرار 

باملال العام�

II - املوضوعـــات التـــي نظمهـــا املقتـــرح علـــى نحو غير 
كاف من خالل استعراض النصوص املقترحة:

املادة األولى :

جاءت هذه املادة ُمستحدثة على املقترح األول لتوضيح معاني 
بعــــــض الكلمات والعبارات املُبينة- قرين كل منها؛ وترى الغرفة أن 
هذه املادة لم تأت بجديــــــد حيث عرفت ما هو معروف بالضرورة 
ســــــواء بالنســــــبة ملصطلح الوزارة أو اإلدارة املختصة او الســــــجل 
التجاري أو الالئحــــــة، بل رأت الغرفة خروج هذه املادة عن املعتاد 
فــــــي الصياغة القانونية، حيث عرفــــــت “الوزير املختص”، -  وهو 
مصطلح لم تســــــتدل الغرفة عليه ضمن نصوص القانون املقترح - 

فضاًل عن أنه لم يأت بجديد ميكن التعويل عليه� 

املادة الثالثة:

جــــــاءت املادة الثالثة ترديداً للمادة الثانية من املقترح األول مع 
خالف في الصياغة لصالح دقة املعنى وبيان املقصود، وجتاوباً مع 
ما أبدته الغرفة في مذكرتها املشار إليها وال سيما بالنسبة لقصر 

القيد في السجل التجاري على “التاجر”�

غير أن املقترح اجلديد عــــــاد فمنح اجلمعيات التعاونية احلق 
بالقيد بالسجل التجاري؛ علماً بان هذا القيد مينحها صفة التاجر 
التي تتعارض مع أهداف ومقاصد اجلمعيات التعاونية بشكل عام 
بحســــــبانها أشخاص مســــــتقلة هدفها النهائي مجتمعي يخفف – 
من خالل توفير الســــــلع واخلدمات بأسعار مخفضة – من األعباء 
املاليــــــة علــــــى املواطنني عموماً وذوي الدخل احملــــــدود منهم بوجه 

خاص�

فضاًل عما تُثيره الصياغة املقترحة من خلط حيث نص البند 
)أ( من هذه املادة على أنه:- يلتزم بالقيد في السجل التجاري كل 

تاجر ويشمل هذا االلتزام كاًل من:- 

أ- اجلمعيات التعاونية التي تباشر نشاطًا جتاريًا:

حيث تــــــدل هذه الصياغة على أن هناك نوعني من اجلمعيات 
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التعاونية أحدهما يُباشــــــر نشــــــاطاً جتارياً وآخر ال يفعل ذلك وفق 
مفهوم املخالفة في تفســــــير النصوص القانونية، وهو ما يتناقض، 
ليــــــس فقط مــــــع القانون 24 لســــــنة 1979 في شــــــأن اجلمعيات 
التعاونيــــــة املعدل بالقانون 13 لســــــنة 2013؛ وإمنا تتناقض أيضاً 
مع طبيعة النشــــــاط التجاري التي تختلف عــــــن مقاصد وأهداف 

اجلمعيات التعاونية احملددة بالقانون املشار إليه�

إن التأكيد على الصفة التجارية للجمعيات التعاونية بإطالقها 
يعيــــــد بإحلاح فكرة الدعوة إلى تبعية اجلمعيات التعاونية بشــــــكل 
عام واالســــــتهالكية منها على وجه اخلصــــــوص إلى وزارة التجارة 
والصناعة، خاصة بعد تعديل قانون الشــــــركات والسماح بتأسيس 
شــــــركات ال تهدف إلــــــى الربح مبوجب نص املــــــادة الثالثة على ان 
تتخذ إحدى األشــــــكال املنصوص عليها باملادة الرابعة من املرسوم 
بالقانون 25 لسنة 2012 املعدل بالقانون 1 لسنة 2016 بإصدار 
قانون الشركات� فضاًل عن أن تكريس الطبيعة التجارية للجمعيات 
التعاونية في هذا املقترح وإلزامها بالقيد بالسجل التجاري يجعل 
من إعادة النظر في تبعيتها أكثر اتســــــاقاً مع الواقع� فهو يســــــهل 
رقابة وزارة التجارة والصناعة على جزء بالغ األهمية من النشاط 
التجاري في البالد، وينســــــجم مع ما تضمنه املرســــــوم رقم 191 
لســــــنة 2015 في شــــــأن اعادة تنظيم وزارة التجارة والصناعة من 
أحــــــكام الزمهــــــا ومقتضاها عقد االختصــــــاص بالرقابة على هذه 

األنشطة لهذه الوزارة�

ب- الشركات غير الهادفة إلى الربح:

جاء في املادة الثالثة من املقترح أن االلتزام بالقيد في السجل 
التجاري يشــــــمل الشــــــركات غير الهادفــــــة للربح، وهــــــذه إضافة 
ُمســــــتحدثة لم تكن ضمن املقترح األول؛ وهنا تتســــــاءل الغرفة هل 
القيد بالسجل التجاري قاصر فقط على هذا النوع من الشركات 
أم انه يشمل جميع الشركات املنصوص عليها باملادة 4 من القانون 
1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات؟ وهنا تقترح الغرفة حذف 

هذا البند ألن النص واضح وكاف� 

 ج- مكاتـــب التمثيـــل التجـــاري والـــوكاالت التجاريـــة وفـــروع 
الشـــركات األجنبية املســــــموح بها قانوناً، متى كان محلها الرئيس 
في اخلارج، ويكون القيد في هذه احلالة باســــــم التاجر أو الشركة 

صاحبة الفرع أو الوكالة بذات رقم سجلها التجاري�

مت اســــــتحداث هذا البند مبوجب املقتــــــرح األخير وهنا، ترى 
الغرفة أنه ال غضاضة من قيد مكاتب التمثيل التجاري والوكاالت 

التجارية وفروع الشــــــركات األجنبية املســــــموح بها قانوناً بالسجل 
التجاري، بيد ان هذا النص ينبغي أن يُســــــتكمل مبا يؤكد على أنه 
ال يترتــــــب على قيد فروع الشــــــركات أو مكاتــــــب التمثيل التجاري 
بالســــــجل التجاري اكتساب هذه املكاتب أو تلك الفروع للشخصية 
املعنوية املســــــتقلة عن الشــــــركة األم، وذلك حســــــماً ألي اجتهاد أو 

خالف قد يثور مستقباًل�

فضاًل عن أهمية النص أيضاً على عدم جواز إضافة أســــــماء 
جتارية لفروع الشركات يُغاير االسم التجاري للشركة األم استجابة 

للقواعد العامة واألصول الهامة بالقوانني األخرى ذات العالقة�

وفي هذا اإلطار تقترح الغرفــــــة النص على أن تتولى الالئحة 
التنفيذيــــــة لهذا املقترح وضع ضوابط واجراءات وقيود ومحددات 
قيد مكاتب التمثيل التجاري والوكاالت التجارية وفروع الشــــــركات 
األجنبيــــــة مبا ال يخــــــل بالقوانني ذات العالقة، كقانون الشــــــركات 

وقانون الوكاالت التجارية والقانون التجاري�

املادة )4(:

ترى الغرفة أن صياغة هذه املادة على هذا النحو يتناقض مع 
تسلســــــل اجراءات القيد، حيث أن عمليــــــة التقدم بطلب القيد أو 
التأشــــــير أو احملو في السجل التجاري ينبغي أن تُفصل عن عملية 
قبولــــــه أو رفضه وما يترتــــــب على الرفض من ضــــــرورة أن يكون 
مسبباً وأن يخطر به صاحب قرار الرفض، فضاًل عن نشوء احلق 
في الطعن أمام احملكمة املختصة خالل مدة محددة، وهي مواعيد 
ترى الغرفــــــة أنها على درجة من األهميــــــة باعتبارها من مواعيد 

السقوط التي يجب تنظيمها منفصلة عن عملية القيد ذاتها�

إضافة ملا ســــــبق ترى الغرفة أن النص بهذا املقترح على تعليق 
البت في طلب القيد ملدة ثالثني يوماً من تاريخ تقدميه مدة مبالغ 
فيها، وترى ضرورة تقصير هذه املدة لعشــــــرة أيام عمل وهي مدة 
كافيــــــة جلهة اإلدارة للبت فــــــي الطلب، ال ســــــيما وأن فوات املدة 

املشار إليها دون البت في طلب القيد يُعد رفضاً له�

فضاًل عن ان ما يجري عليــــــه الواقع العملي عند تطبيق هذه 
النصوص، وإن كان يســــــتوجب ان يكون قرار الرفض مســــــبباً؛ إال 
أن جهــــــة اإلدارة غالبــــــاً ما تركن إلى أســــــهل احللــــــول وهو تفويت 
املــــــدة التي يُعــــــد تفويتها مبثابة الرفض، األمر الــــــذي تراه الغرفة 
مســــــتوجباً إخطار صاحب الشــــــأن به خالل عشــــــرة أيام كما كان 
النص عليه باملقترح األول وليس خالل خمسة عشر يوماً كما جاء 

بهذا املقترح�



(50)

وفي هذا اإلطار ترى الغرفة أن األخذ برأيها في أن يتم الطعن 
على قــــــرار الرفض خالل 60 يوماً من تاريــــــخ االخطار به أو بعد 
انقضــــــاء املدة املقــــــررة للبت فيه، يقتضي اســــــتكمال املادة بالنص 
صراحة على اختصاص الدائــــــرة اإلدارية باحملكمة الكلية بالنظر 

في الطعن على قرار الرفض�

كما تالحظ الغرفة ان النص املقترح لم يّفرق بني تقدمي طلب 
القيد مستوفياً للمستندات وبني التقدم به غير مستوف لها� ذلك 
أن البت في الطلب املســــــتوفي للمستندات يجب أن يتم خالل مدة 
معقولة ولتكن خمســــــة أيام عمل اتســــــاقاً مع التوجه نحو تقصير 
مواعيد أداء اخلدمات الذي تنتهجه التشريعات الصادرة مؤخراً�

املادة )7( 

هذه املادة ُمستحدثة ولم ترد ضمن املقترح األول، وترى الغرفة 
أهمية ما تضمنته هذه املادة من احكام ال سيما فيما يخص حظر 
متكني الغير من اســــــتغالل القيد بالسجل التجاري لغيره أو كتابة 
بيانات على واجهة محله او أوراقه أو قيد أو ذكر رقم قيد ليس له 
أو غير صحيح، وهي احملاذير التي نبهت إليها الغرفة في تعليقها 
على املقترح األول ال ســــــيما في حال استعمال االسم التجاري من 

قبل الغير� 

املادة )10( 

هذه املادة تُقابل املادة )8( من املقترح األول؛ وهنا تؤكد الغرفة 
على ضرورة حذف عجز هذه املادة : “��� ويقوم التوقيع في اإلدارة 
املختصة أمام املوظف املختــــــص على النموذج املعد لهذا الغرض، 
مقام التصديق” ألن التصديــــــق على التواقيع ليس من اختصاص 
موظفــــــي إدارة الســــــجل التجاري، فضاًل عن أن ممارســــــتهم لهذا 
االختصــــــاص يتعارض مع قوانــــــني أخرى منظمــــــة لعمل اجلهات 

املختصة بعمليات التوثيق�

املواد ) 11 - 18( 

جاءت املواد املشار إليها مقابلة للمواد )9، 11، 14، 15، 17( 
بالترتيب املشــــــار إليه من املقترح األول، مع إضافة أو حذف بعض 

العبارات التي تستوجب التعليق على الوجه التالي:- 

م 11 بند 2: 

حيث تــــــرى الغرفة أن من حاالت محو القيــــــد “وفاة التاجر” 
ما لم يطلب الورثة تعديل القيد بأســــــمائهم إذ ترى الغرفة ضرورة 
ان يكون إعادة القيد باســــــم الورثة بالنســــــبة لألنشطة املهنية وفق 

الشــــــروط والضوابــــــط التي تضعهــــــا الالئحة والتــــــي يتعني عليها 
اشتراط  أن يكون أحد الورثة ممتهناً ملهنة مورثه بخالف األنشطة 
التجارية التي يجوز فيها أن تكون شركة توصية بسيطة أو توصية 
باألســــــهم، فضاًل عن ضرورة اســــــتيفاء القيد بســــــجالت اجلهات 

املنظمة للمهنة التي يُطلب القيد استناداً إليها�

م 11 بند 4: 

خــــــال النص من حــــــاالت الغاء الترخيــــــص التجاري املنصوص 
عليها بالقانون 111 لســــــنة 2013 في شــــــأن التراخيص التجارية 
كمســــــوغ حملو القيد سواء أكان احملو بناء على طلب ذوي الشأن أو 

محواً تلقائياً�

III - أمور يتعن النص على حظرها:

* تولي الغرفــــــة أهمية للنص على حظر إضافة أية أنشــــــطة 
بالســــــجل 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 
املقابــــــل، تؤكد الغرفة على جواز النــــــص على أنه في حالة إضافة 
األنشــــــطة املكملة أو املتممة ألنشطة الشــــــركة يُشترط عمل عقد 
ملحق بعقد التأسيس يُوثق بإدارة السجل التجاري ومبوافقة جميع 
الشــــــركاء أو اجلمعية العامة – بحسب الكيان القانوني للشركة - 
ووفــــــق ما يتطلبه قانون الشــــــركات رقم 25 لســــــنــة 2012 املعدل 
بالقانون رقم 1 لســــــنة 2016 في هذا الشأن من اشتراطات، وال 
بــــــأس في أن حتال مثل هذه اإلضافات إلى الالئحة التنفيذية إذا 

ارتأى املشرع ذلك�

IV - من حيث ما تقترح الغرفة إضافته:
1- تــــــرى الغرفة أن يحدد املقترح مدة صالحية أو ســــــريان القيد 
في الســــــجل التجاري على أن تكون قابلة للتجديد ملدة أو ملدد 
أخرى مماثلــــــة، على أن يكون طلب التجديــــــد خالل 30 يوماً 
مــــــن تاريخ انتهاء مدة القيد الســــــابقة، وذلــــــك وفقاً للضوابط 
التي حتددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون� فإذا مرت على 
انقضــــــاء مدة القيد فترة 90 يوماً يُقتــــــرح أن يتم التنبيه على  
صاحب القيد مبوجب إخطار بعلم وصول يتم تنظيم شــــــروطه 
وإجراءاته بالالئحة التنفيذية لهذا املقترح� وفي جميع احلالت 
ال يُعاد قيده إال بعد اســــــتيفاء الرسم املقرر عن كامل املدة أي 
اعتبــــــاراً من انتهاء القيد الســــــابق� وهذا مــــــا أخذت به بعض 

األنظمة القانونية لدول اجلوار�
2- ترى الغرفة أن ما جاء في البند )6( من املادة السابعة من هذا 
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االقتراح مخالف لقانون الشــــــركات إذ أن الشريك ال يفصل بل 
يتنازل عن حصته�

3- تقترح الغرفة إضافة حــــــاالت إلغاء الترخيص التجاري ضمن 
حاالت شطب القيد املنصوص عليها باملادة )9( من املقترح مع 

إعادة صياغة البندين األول والثالث من نفس املادة�
4- تقتــــــرح الغرفة النص علــــــى أن تقوم احملكمة التي تصدر عنها 
األحــــــكام املتعلقــــــة بكيان الشــــــركة بإخطار الســــــجل التجاري 
بنســــــخه من هذه األحكام وال ســــــيما األحــــــكام املتعلقة بعزل 
املديرين وتنازل الشركاء وإشــــــهار اإلفالس أو الغائه، وأحكام 

حل الشركات أو بطالنها وتعيني املصفيني أو عزلهم���
ــــــراً� تقترح الغرفــــــة وضع املعاجلــــــة القانونية حلاالت  5-  وأخيـــ
التأشــــــير التلقائي الذي يتعني على السجل التجاري القيام به 

اســـتجابة لرغبة وزارة التجارة والصناعة فـــي الوقوف على رأي 
الغرفة حول الدراســـة املبدئية اخلاصة بتراخيص العمل من خالل 
املنزل، أعدت الغرفة مذكرة مبالحظاتها حول هذه الدراسة وقدمتها 

للوزارة في الثالث عشر من أكتوبر 2016.
وفيما يلي نص هذه املذكرة:

يعــــــد العمل من املنــــــزل ظاهرة حيوية فــــــي االقتصادات على 
اختــــــالف درجات منوها، وميثل آلية لتحويــــــل طاقات معطلة إلى 
أنشــــــطة إنتاجية تنتج ســــــلعا وخدمات مدرة للعوائد املادية، وفي 
الكويت خاصــــــة ودول اخلليج عامة، ميكن ترجيح فكرة العمل من 
املنــــــزل، والتي قد متكــــــن العديد من فئات املجتمع مثل النســــــاء، 
واملتقاعدين، واملعاقني، والشباب العاطلني، من استغالل معارفهم 
ومهاراتهم وطاقاتهم في أنشــــــطة إنتاجية، مستغلني أماكن سكنهم 
في ذلك، مما يقلــــــل التكاليف املطلوبة لبدء األعمال وبالتالي تقل 
املخاطرة وتنشأ فرص استثمارية من حجم محدود من رأس املال 
واملهارات� لذا فالغرفة تساند وزارة التجارة والصناعة في سعيها 
لوضــــــع األطر التنظيمية ملثــــــل هذه األعمال، ويســــــر الغرفة، بعد 
اطالعها على الدراسة املبدئية التي أعدتها الوزارة عن تراخيص 

العمل من املنزل، أن تبدي املالحظات التالية:

قد تشــــــاركوننا الــــــرأي في ضرورة تشــــــكيل جلنة تكون  أواًل:  
مهمتها التشاور والتنسيق مع كافة اجلهات املؤهلة لتحديد األعمال 
املنزلية احلالية التي تزاول بدون ترخيص، واملجاالت املمكنة للعمل 
من املنزل، ووضع الضوابط واالجراءات لتنظيم كل مجال من هذه 

ســــــواء أكان متعلقاً بالتاجر أو بالشــــــركة ، كما تقترح في هذا 
املقــــــام وضع املعاجلة القانونية الالزمة ببيع احملالت التجارية 

ورهنها�

وتختتم الغرفة مالحظاتها بالتأكيد على ضرورة إضافة حكم 
انتقالي مينح الشــــــركات املقيدة بالسجل عند صدور هذا القانون 
فترة زمنيــــــة تتمكن خاللها من توفيق أوضاعها مبا يتماشــــــى مع 
ما اســــــتحدثه من احكام، ال ســــــيما في ظل حذف املادة )21( من 
املقترح األول ومتاشــــــياً مع  ما اســــــتحدثه هذا املقترح من أحكام 
وأســــــوة مبا انتهجته الوزارة بخصوص القوانني التي أقرت مؤخراً 
وعلى األخص املرســــــوم بقانون 12 لســــــنة 2012 بإصدار قانون 

الشركات واملعدل بالقانون 1 لسنة 2016 <  

املجاالت ونشــــــر تلــــــك املعلومات على مواقع الــــــوزارة اإللكترونية، 
فعلى سبيل املثال، من السهل منح صاحب الترخيص خدمة »نشر 
احملتوى على االنترنت« ولكن هذا يحتاج وضع ضوابط وإجراءات 
خاصة مــــــن قبل الهيئة العامة لالتصــــــاالت وتقنية املعلومات مثل 
التقيد بأحكام امللكية الفكرية، وعدم اســــــتضافة املواقع احلكومية 
 ����»Servers« بالكويــــــت إال على أجهــــــزة خوادم داخل الكويــــــت
وغيــــــره من األطــــــر التنظيمية التي جتعل من مثل هذه األنشــــــطة 

حتت رقابة الدولة على أنشطة االقتصاد�

ثانيًا:  كنا نود أن تبدو الدراســــــة املبدئية أقرب إلى التبسيط 
في بعض مقترحاتها، فقد جاءت مدة منح الترخيص ســــــنة واحدة 
مع التجديد، رغــــــم أن املبدأ من التوجه آللية العمل من املنزل هو 
ســــــهولة القيام باألعمــــــال، لذا تقترح الغرفــــــة أن ال تقل مدة منح 
الترخيص عن ثالث ســــــنوات� كذلك قيدت الدراسة منح الرخص 
في املنزل الواحد على رخصة واحدة� وترى الغرفة السماح بأكثر 
من رخصة كأن يتقدم الــــــزوج للحصول على ترخيص والزوجة أو 

أحد األبناء�

ثالثًا:  قد ترون من األفضل أن يتولى الصندوق الوطني لرعاية 
وتنمية املشــــــروعات الصغيرة واملتوسطة االشراف وتنمية ورعاية 
أصحاب تراخيص العمل من املنزل، وذلك عن طريق برامج خاصة 
بأصحــــــاب مثل هذه األعمال، مبا يحقق العديد من الفوائد، منها؛ 
أن طبيعة مثل هذه املشــــــروعات تتوافق مع ما يقوم به الصندوق؛ 
كذلك قد حتتاج مثل هذه املشروعات إلى دعم فني أو مالي وليس 

مرئيات ومالحظات الغرفة حول الدراسة املبدئية بخصوص تراخيص العمل من خالل املنزل
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فقط إجراءات تنظيمية، وهو ما ميكن تقدميه من خالل الصندوق 
بشروط ميســــــرة نســــــبيا مقارنة بالبنوك التجارية، فضال عن أن 
الصندوق ســــــيضع مســــــارا اســــــتراتيجيا لالنتقال التدريجي لهذه 

املشروعات من املنزل إلى ميدان العمل املنظم والتوسع�

رابعًا: قد يكون من األفضل دمج كٍل من »الضوابط والشـــروط 
العامة ملمارســـة األنشـــطة مـــن املنزل« مـــع » شـــروط الترخيص«� 

لتماثلها وتكاملها�

وثمة مالحظات تتعلق ببعض النصوص والفقرات جتمل فيما يلي:

1- »أن ال يقل سن صاحب الترخيص عن 21 سنة«�

ترى الغرفة أن يترك حتديد سن املتقدم للترخيص إلى اجلهة التي 
ستصدر الترخيص وسيكون عليها وضع الضوابط والشروط� 
فهناك مهارات قد تكتســــــب قبل هذا العمر ســــــواء بالتعليم أو 

املمارسة، وميكنها العمل من خالل املنزل�

2 -  »يشــــــترط أن يكــــــون صاحب الترخيص مالــــــكاً للمنزل أو من 
ساكنيه«

ترى الغرفة أن يضاف إلى هذا الشرط »أو موافقة صاحب العقار 
إذا كان صاحــــــب الترخيص مســــــتأجرا وذلك لألنشــــــطة التي 

حتتاج استقبال عمالء«�

3- »أن ال يزيد عدد الرخص في املنزل عن رخصة واحدة«�

ترى الغرفة إلغاء هذا الشرط، طاملا، التوجه العام هو خلق أنشطة 
إنتاجية من طاقات عاطلة وتنظيمها، فلماذا التقييد�

4- »ممارسة صاحب الترخيص العمل بنفسه أو مبساعدة األسرة 
مع االملام مبزاولة احلرفة والنشاط االنتاجي وذلك من خالل 

إثبات مؤهل علمي«

ترى الغرفة أن تلغى فقرة »وذلك من خالل إثبات مؤهل علمي« على 
أن يترك تقييم املتقدم للترخيص من قبل اجلهات املتخصصة 

التي ستضع ضوابط الترخيص�

5- »مدة الترخيص ســــــنة قابلة للتجديد بعــــــد التأكد من مزاولة 
العمل من عدمه من خالل اجلهات املختصة بالتفتيش«

ترى الغرفة أن تكون مدة الترخيص ثالث ســــــنوات أو أكثر، وقد ال 
يجــــــدد الترخيص بعد ذلك لترســــــيخ مبدأ أن العمل من املنزل 

هو متنفس مؤقت وليس دائماً�

6- »املوافقة على الرخصة حسب مدى مالءمة النشاط للموقع«

قــــــد يكون من األفضــــــل إعادة صياغة هذه اجلملة، لتناســــــب 
موقعها كشرط من شروط منح الترخيص�

وترى الغرفة أن يضاف إلى الشروط العامة وشروط الترخيص 
ما يلي:

- تعهــــــد صاحب الترخيص بتحمــــــل أي مطالبات مادية أو معنوية 
جتاه اآلخرين�

- أن يكــــــون املتقدم للترخيص حاصال على شــــــهادة صحية تثبت 
قدرته على مزاولة النشــــــاط، بالنسبة لألنشــــــطة التي تتطلب 

ذلك�

- إخطار اجلهة املختصة في حالة تغيير مقر النشاط�

- يحــــــق للجهــــــة إيقاف أو إغالق أي نشــــــاط ال يلتزم بالشــــــروط 
واللوائح املنظمة�

- التقيد باملبــــــادئ العامة واآلداب والتقاليد والعادات االجتماعية 
السائدة�

خامســـًا:  قــــــد يكون مــــــن املفيد االطالع على جتــــــارب الدول 
اخلليجيــــــة التي قطعت شــــــوطاً في تنظيم ذلك النشــــــاط، ومتثل 
اململكة العربية الســــــعودية ومملكة البحرين ودولة اإلمارات مناذج 
متاحة للدراسة واالقتداء، وتشجيعا لهذا التوجه يجب حث جهات 
منح التراخيص على تيســــــير االجــــــراءات ووضع اإلطار التنظيمي 
البســــــيط القادر على ضبط إيقاع هذه اآللية وتقدمي الدعم الفني 
إن لــــــزم، وعلــــــى البنوك أن تقدم الدعم املالــــــي معتمدة على قدرة 
صاحب الترخيــــــص على إدارة العمل وليس على احتياجاته املالية 
فقــــــط، وقيام وســــــائل االعالم بالترويج الناجــــــح لذلك، وأال تزيد 
رسوم إصدار الترخيص عن نصف الرسوم التي يتطلبها ترخيص 

نفس النشاط في وضعه التجاري�

وختامًا: 

تــــــود الغرفة أن تنوه إلى أن العمل مــــــن املنزل – مع أهميته – 
ال يعــــــد البديل األجدى لتوطني العمالة الوطنية في ســــــوق العمل، 
فهــــــو متنفس فقط للطاقات املعطلة لدى النســــــاء أو الشــــــباب أو 
املتقاعدين »مستغلني خبراتهم السابقة في احلياة العملية«�� ولكن 
التنميــــــة احلقيقية والتوطني يكون من خالل تأهيل وتنمية الكوادر 

الوطنية واكسابهم املهارات واخلبرات املطلوبة لسوق العمل <
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مالحظــات ومقترحــات الغرفة حول مشروع الالئحة التنفيذية للقانــون )2016/13( بتنظيم الوگــاالت التجاريـــة

اســـتجابة لرغبـــة وزارة التجـــارة والصناعـــة مبعرفـــة مرئيـــات 
الغرفة ومالحظاتها حول مشـــروع الالئحة التنفيذية للقانون رقم 
)2016/13( بتنظيم الوكاالت التجارية، أعدت الغرفة مذكرة بهذا 

الشأن وقدمتها للوزارة في الثامن عشر من أكتوبر 2016.
وفيما يلي نص هذه املذكرة:

تقدمي وتذكير: 

يعتبر إصدار تشريع شــــــامل يحكم الوكاالت التجارية من أدق 
التنظيمــــــات التجارية وأكثرهــــــا أهمية وتعقيداً، نظــــــراً للعالقات 
االقتصاديــــــة والقانونية متعــــــددة األطراف التي تنشــــــأ عن عقد 
الوكالــــــة، مــــــا يجعل مــــــن األهمية مبــــــكان ان يأتي هذا التشــــــريع 
منســــــجماً مع السياســــــات االقتصادية والتجارية للدولة من جهة، 
ومتماشــــــياً مع القوانني واألعراف الدولية من جهة ثانية، ومراعياً 

مصالح املواطنني مستهلكني ووكالء من جهة ثالثة�

من هذا املنطلق كان قانون تنظيم الوكاالت التجارية في صدارة 
التشريعات التي عنيت بها »حركة التطوير أو التحديث التشريعي« 
التي نشطت بشكل ملحوظ في الكويت مع بواكير العقد الثاني من 
هذا القرن خاصة وأنه قد مر أكثر من خمســــــني عاماً على صدور 
القانون 36 لسنة 1964 بتنظيم الوكاالت التجارية، والذي يتناول 
أحكام تنظيم عمــــــل الوكالة التجارية، تــــــاركاً القواعد املوضوعية 
للوكالــــــة التجارية في مكانها في الفصل اخلامس من الباب الثاني 

من قانون التجارة 1980/68�

وهنا، تود غرفة جتارة وصناعة الكويت أن تنتهز فرصة إبداء 
مالحظاتها علــــــى الالئحة التنفيذية للقانون اجلديد )2016/13 
بتنظيم الــــــوكاالت التجارية( لتذكر بالدعوة التي أطلقتها منذ عام 
1971 إلصدار قانون مســــــتقل شامل ينظم الوكاالت التجارية من 
جانبيها املوضوعي والتنظيمي� وهي الدعوة التي اســــــتجابت لها 
وزارة التجارة والصناعة مشكورة حينذاك، كما كررت تأييدها لها 
عام 1987، غير أن الوزارة والغرفة معاً أخفقتا بإقناع إدارة الفتوى 
والتشريع بهذه الدعوة والتي كانت وال تزال حتتج بضرورة مراعاة 
مبدأ االنســــــجام القانوني الذي يقضــــــي أن تكون األحكام املنظمة 

لألعمال التجارية كلها في قانون موحد هو قانون التجارة�

واليــــــوم، وبعد أن صدر قانون حماية املنافســــــة مســــــتقاًل عن 
قانــــــون التجــــــارة ، كما أصبحنا قاب قوســــــني من إصــــــدار قانون 

بأحكام اإلعسار وانتزاع احكام اإلفالس والصلح الواقي من قانون 
التجــــــارة أيضاً، نأمل أن تتعاون وزارة التجــــــارة والصناعة، وإدارة 
الفتوى والتشريع والغرفة في الدعوة إلى استقالل قانون الوكاالت 
التجارية بشــــــقيه املوضوعي والتنظيمي� خاصة وان الغرفة تعتقد 
وبكثير من الثقة – أن األحكام الواردة في القانون اجلديد لتنظيم 
الوكاالت التجارية )2016/13(، كان ميكن أن تكون اكثر وضوحاً 
وإحكاماً وحداثة لو أنها صدرت في إطار القانون الشامل واملستقل 

الذي ندعو إليه�

بعد هذا، نعود إلى الغايــــــة األصلية لهذه املذكرة والتي تهدف 
إلــــــى تبيان مالحظات غرفة جتارة وصناعــــــة الكويت ومقترحاتها 
في شــــــأن الالئحة التنفيذية املقترحة للقانون 2016/13 بتنظيم 

الوكاالت التجارية�

I- املالحظات الشكلية

بغض الطرف عن املالحظات الشكلية ملشروع الالئحة املقترح 
ســــــواء من حيث الصياغة أو من حيث ترتيب األحكام أو من حيث 
ترديد ذات النصوص القانونية؛ فإن الغرفة ســــــتكتفي بذكر أمثلة 
لتلك املآخذ الشــــــكلية تاركة املجال مفتوحــــــاً عند إعادة الصياغة 
النهائية لهذا املشــــــروع ليتم تدارك تلك املثالــــــب� وفي مقام بيان 

الغرفة ملا أجملت تورد األمثلة اآلتية:- 

أواًل:- أمثلـــة ملـــواد جـــاءت ترديـــدًا لنصوص القانـــون، وملواد 
تكررت نصوصها في الالئحة ذاتها:

ثمــــــة امثلة عديدة ملواد نُقلت بذات اللفــــــظ من القانون، نذكر 
منها على ســــــبيل املثال املواد )3( من الالئحة التنفيذية املقترحة 
املقابلــــــة للمادة )3( من القانون، واملــــــادة )8( من الالئحة املقابلة 
للفقــــــرة )7( من املــــــادة )3( من القانون، واملــــــادة )9( من الالئحة 
املقابلة لعجز الفقرة الثالثة من املادة )7( من القانون، واملادة )10( 

من الالئحة املقابلة للمادة )3( من القانون�

أما عن املــــــواد التي تكررت بذات الالئحــــــة التنفيذية، فنذكر 
املادة )15( التي تكررت مع املادة )3( من هذه الالئحة� وما سلف 
ذكــــــره )على ســــــبيل املثال( للدور الذي يجــــــب أن تقوم به الالئحة 
التنفيذيــــــة – باعتبارها مــــــن اعمال التشــــــريع ولكنها تصدر عن 
الســــــلطة التنفيذية مبا لها من اختصاصــــــات في تنفيذ القوانني- 
والــــــذي يجــــــب ان تقتصر على تنفيذ القانــــــون دون إضافة إليه أو 
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حذف منه بحيــــــث تصدر في نطاقه وال يجوز لها أن تخالفه� كما 
ان هــــــذه األمثلة تعتبر خلطاً بني وظيفــــــة الالئحة ووظيفة املذكرة 

االيضاحية او املذكرة التفسيرية للنصوص القانونية�

ثانيًا:- أمثلة ملواد الئحية تتناقض مع القانون 13 لسنة 2016:

نورد فيما يلي بعض األمثلة للمواد التي سببت خلطاً ينبغي تداركه:

1- فّصلت املادة التاسعة من القانون احلاالت التي يجوز فيها إعادة 
قيد الوكالة في ســــــجل الوكاالت التجارية باســــــم وكيل جديد 
وهي أن تكون الوكالة املسجلة سابقاً قد انتهت بالتراضي بني 
أطرافها، أو أُلغيت بحكــــــم قضائي واجب النفاذ، انتهى أجلها 
احملدد في عقد الوكالة� أما املادة )14( في مشــــــروع الالئحة 
التنفيذيــــــة فإنها لم تــــــأت إطالقاً على ذكــــــر احلاالت الثالث 
املشار إليها، مكتفية بجواز إعادة قيد الوكالة بسجل الوكاالت 

التجارية باسم وكيل جديد من اليوم التالي لتاريخ شطبها�

2- جمع البند )4( من املادة )15( من مشروع الالئحة بني نقيضني 
حيث أدرج ضمن شــــــروط اســــــتخراج »بدل فاقد لشهادة قيد 
الوكالة« تقدمي شــــــهادة وقيد الوكالة األصلية؛ إذ كيف يستقيم 
شرط تقدمي الشهادة األصلية لقيد الوكالة عندما يكون الهدف 

من ذلك استخراج بدل فاقد للشهادة ذاتها؟!

3- نصت املادة )7( من مشــــــروع الالئحة علــــــى أن تعطي الوزارة 
ملن قيدت وكالته كتاباً إلى وزارة االعالم لإلعالن في اجلريدة 
الرســــــمية – وعلى نفقته اخلاصة - عــــــن قيد الوكالة وجميع 
البيانات اجلوهرية املتعلقة بها، وال تُسلم شهادة القيد إال بعد 
امتام اجراءات االعالن عن قيد الوكالة باجلريدة الرســــــمية، 
وهــــــذا أمر ترى فيه الغرفــــــة تعارضاً مع منطق األمور إذ كيف 
يعلن قيد الوكالة في اجلريدة الرســــــمية قبل أن يستلم الوكيل 
صــــــورة مصدقة عــــــن هذا القيد علــــــى األول� كما أن في هذا 
الشــــــرط مخالفة صريحة للفقرة الثانية من املادة السابعة من 

القانون رقم 13 لسنة 2016 بتنظيم الوكاالت التجارية�

II - املالحظات املوضوعية ومقترحات تالفيها في ضوء 
االشكاليات العملية

ثالثًا:  أمثلة للمواد التي تخلت فيها الالئحة املقترحة عن 
اختصاصاتها في بيان ما اجمله القانون:

األصل أن تخضع الالئحة للقانون – كما أســــــلفنا – وذلك في 
مجــــــال عمل الالئحة الطبيعي الذي هو تنفيذ القانون دون إضافة 

أو تعديــــــل أو حذف، وعلى ذلك فإن الالئحة التي تخرج من مجال 
التنفيذ إلى مجال التشــــــريع تكون غير مشروعة لعدم دستوريتها، 
ذلك أن مقتضى مبدأ املشــــــروعية خضوع الالئحة للقانون باملعنى 
الواســــــع، فهي تخضع لكل القواعد القانونية األعلى، سواء أكانت 
دســــــتورية أم قانونية أم الئحية أعلى منها مرتبة عماًل مببدأ تدرج 

مصادر املشروعية�

وترى الغرفة ان مخالفــــــة الالئحة للقانون قد تكون باإلضافة 
أو بالتعميــــــم وعدم الدقة أو بعدم بيــــــان احلكمة أو املبرر لصدور 
بعض مواد القانون وهو ما برز جلياً مبشــــــروع هذه الالئحة، ومن 

أمثلة ذلك:

1- عدم حتديد حاالت مســــــؤولية املــــــوكل عن التزامات الوكيل أو 
املــــــوزع في مجال متثيله له تنفيذاً للبند 3 من املادة الثالثة من 
القانون 13 لســــــنة 2016 بتنظيم الوكاالت التجارية وهنا تنّبه 
الغرفــــــة إلــــى أهميـــــة التأكيد على مســــــؤولية املوكل لتعويض 
الوكيــــــل عن االنهاء القصري ولو كان العقد محدد املدة، أخذاً 
مبــــــا انتهت إليه بعــــــض األنظمة املقارنة ومنهــــــا املادة )6( من 

قانون الوكاالت اإلماراتي�

2- الغمــــــوض وعدم التحديد املؤدي إلى اخللط أحياناً بني حاالت 
االنتهــــــاء واالنهاء واالنقضاء اخلــــــاص بالوكالة إعماالً للبندين 
5، 6 من املــــــادة الثالثة، وإعماالً للبنــــــد 3 من املادة )10( من 

القانون 2016/13�

3- القصور في بيان مفهوم االســــــتيراد ومفهوم التوفير املنصوص 
عليهمــــــا في الفقرة األولى من املــــــادة )4(، وفي البند )1( من 

املادة )10(�

4- عــــــدم حتديد الشــــــروط واألحكام التي يجــــــب أن  تتوافر في 
الوكيل أو املســــــتورد أو املوفر للسلعة واخلدمة إعماالً لإلحالة 

الواردة في الفقرة األولى، من املادة الرابعة�

5- لــــــم توضــــــح الالئحــــــة املقترحة ماهيــــــة البيانــــــات اجلوهرية 
وعناصرها� كما انها اغفلت تبيان التزامات الوكالء املســــــجلة 
ووكاالتهــــــم بعد صدور القانون فلم تذكر إال التزامهم باإلعالن 

في جريدتني يوميتني�

6- لم تقــــــم الالئحة ببيان مســــــؤولية الوكالء اآلخرين املســــــجلة 
وكاالتهم بعــــــد صدور القانون إذا ارتكبوا خطأ من شــــــأنه أن 
يضــــــر أو يُضاعف األضرار بالوكيــــــل األول إعماالً للمادة )8( 
فقرة 2 من القانون 13 لسنة 2016 بتنظيم الوكاالت التجارية 
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واملادة )286( من املرســــــوم بالقانون 68 لسنة 1980 بإصدار 
قانــــــون التجارة، فضاًل عن عدم بيان شــــــروط تعويض الوكيل 

إعماالً للمادة )282( من قانون التجارة املشار إليها�

7- عــــــدم حتديد حاالت التزامات الوكيل الســــــابق واحملددة مبدة 
)6( أشهر أو حلني تعيني وكيل جديد تفعياًل حلكم املادة )11( 

فقرة )3( من قانون الوكاالت املشار إليه�

8- غياب تنظيم مســــــؤولية مدير الوكالة بجانب مسؤولية الوكيل 
أو املــــــوزع إعماالً للمــــــادة )11( فقرة )2( مــــــن القانون، والتي 
تقرر مســــــؤولية مدير الوكالة التجارية عن كل تصرف يقع فيه 
باملخالفة ألحكام هذا القانون وذلك بجانب مســــــئولية الوكيل 

أو املوزع�

9- عدم حتديد قيمة الرســــــوم املستحقة أو املقررة والتي تُستحق 
لتنفيــــــذ هذا القانون، أو بيان اخلدمــــــات التي تقدمها الوزارة 
ويتقرر على أساســــــها قيمة هذه الرسوم� إعماالً للمادة )13( 

من القانون املشار إليه�

10- ضرورة التفرقة بني اعتماد كل من الوكيل أو املوزع أو الورثة 
مــــــن جانب ومدير الشــــــركة أو من ينوب عنهــــــا من جانب آخر 
في طلب »شــــــطب قيد الوكالة« من ســــــجل الوكاالت التجارية 
وذلك بوضع ضوابط ومحددات واضحة بالنسبة ملن ينوب عن 
الشركة أو من يديرها ليس فقط لكونهم من الغير بل ومراعاة 

خلطورة طلب شطب القيد�

11- خلــــــت مواد الالئحة من بيان القصــــــد العام املنصوص عليه 
باملادة )16( من القانون كأســــــاس للمسؤولية اجلنائية وقصر 
املسؤولية على عمليات قيد الوكالة أو شطبها أو تعديلها، بينما 
نرى ضرورة حتديد احلاالت التي تستوجب املساءلة اجلنائية، 
ال ســــــيما وأن املادة املشار إليها لم تشترط سوى العلم واإلرادة 
فقط باعتبارهما عنصري القصد العام؛ وهو اجتاه مغلظ في 
التجــــــرمي يتعني االحتياط له بوضع وحتديد حاالت املســــــاءلة 

عنه�

12- غياب التنظيم الكامل لعمل حاملي الضبطية القضائية ليس 
فقط على نحو يكفل حقوق الوكالء وإمنا متكيناً للقائمني على 
مراقبة تنفيذ القانــــــون بتنفيذه على النحو األكمل، حيث غاب 
عن التنظيم مبشروع هذه الالئحة ليس فقط قيود ومحددات 
احلق في االطالع ســــــواء القيــــــد الزمني بأن يتم االطالع أثناء 
ســــــاعات العمل العادية أو القيد املكانــــــي بأن يتم في مكان أو 

مبقر الوكالة أو القيد القانوني وهو الغاية بأن الغرض من كل 
ذلــــــك هو التأكد من صحة تطبيق القانــــــون� بل والتأكيد على 
أهمية ومشــــــروعية احلصول على دليــــــل املخالفة إن وجدت� 
ألن القول بغير ذلك من وجهة نظر الغرفة يتعارض مع صريح 
النصوص الدســــــتورية، إذ ال يتصور أن تُستباح حريات األفراد 
في ســــــبيل مراقبة تنفيذ القوانني، بينما يكفل الدســــــتور هذه 
احلريات عند استعمال السلطات العامة حلقها في العقاب أو 
املؤاخذة اجلنائية، فلم تُطلق يد الدولة في املســــــاس بحريات 
أو بحقوق األفراد بل وضعت املشروعية الدستورية من القيود 
واإلجراءات ما يكفــــــل صيانة هذه احلريات واحلقوق، والقول 
بغير ذلك يجعل النصوص املتعلقة بالتجرمي في قانون الوكاالت 

في منزله أعلى من الدستور ذاته�

13- تفعياًل للمادة )281( من املرســــــوم بالقانون رقم 68 لســــــنة 
1980 بإصــــــدار قانون التجارة الكويتي، نــــــرى أهمية التأكيد 
من خالل النصوص الالئحيــــــة املقترحة على أن عقد الوكالة 
من عقود املشــــــاركة التي تنعقد ملصلحة الطرفني، ال سيما في 
حاالت عزل املوكل لوكيله أو اعتزال هذا األخير بحيث ال يجوز 
للموكل عزل وكيله دون خطأ منه وإال كان ملزماً بتعويضه عن 
الضــــــرر الذي حلقه من جراء العزل، والنص على أن أي اتفاق 
يخالــــــف ذلك يُعد باطاًل، وباملقابــــــل النص على تعويض املوكل 
عن الضرر الذي يصيبه إذا ما تنازل عن الوكالة في وقت غير 
مناسب ودون عذر مقبول، أسوة بالتشريعات التي رأت ضرورة 
إحاطة وكالء العقود ببعض الضمانات وحمايتهم من تعســــــف 
املوكل، باعتبار أن عقد الوكالة من عقود املصلحة املشتركة� 

14- مــــــن الضروري تنظيم وحتديد التزامات الوكالء اجلدد حال 
إنهــــــاء وكالة الوكيل األول، وذلك بإلــــــزام الوكيل اجلديد بذات 
االلتزامات او التعهدات التي يكون قد تعهد بها الوكيل املنتهية 
وكالتــــــه ومنها الكفــــــاالت والضمانات والصيانــــــة وتوفير قطع 

الغيار وغيرها�

15- جاء مشــــــروع الالئحة خاليــــــاً من وضع املعاجلــــــة القانونية 
اللتزامات الوكيــــــل الذي حل محل وكيل آخر بالنســــــبة لقطع 
الغيار أو الســــــلع التي كانــــــت بحوزته حال انتهــــــاء أو إنهاء أو 
االتفــــــاق على انهاء وكالته إعماالً للمــــــادة )9( من القانون 13 

لسنة 2016 بتنظيم الوكاالت التجارية�

16- مــــــن األهمية مبكان تنظيم وفرض حماية كاملة للوكالء حال 
تعددهم وذلك بإلزام املوكل مبعاملتهم معاملة متساوية تفعياًل 
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للمادة )2( من القانون املشار إليه، والتي سمحت بتعدد الوكالء 
أو املوزعني سواء من حيث توافر الشروط واملواصفات القياسية 
العاملية أو اخلليجية املعتمدة فــــــي دولة الكويت، بإلزام املوكل 
بالنــــــص على كفالة املصنع التي يلتــــــزم بها الوكيل، وصوالً إلى 
التعامل باملثل مع الوكالء او املوزعني لنفس الســــــلع واملنتجات 
لــــــدى دول مجلس التعاون اخلليجي� فضــــــاًل عن إلزام املوكل 
بتزويد الوكيل بجميع املعلومــــــات الالزمة لتنفيذ وكالته بوجه 
عام ومبواصفات الســــــلع واملنتجات والنماذج والرســــــوم وغير 

ذلك من البيانات التي تُعني الوكيل على الترويج للسلع موضوع 
الوكالة وترويجها وتســــــويقها� وذلك تفعياًل للمادة )279( من 

املرسوم بالقانون 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة�

17- مــــــن الضروري لغايات حماية املســــــتهلك بالدرجة األولى أن 
تنص الالئحة املقترحة على انه في حال اتفاق املوكل والوكيل 
علــــــى إنهاء عقد الوكالة تظــــــل التزاماتهما مبوجب هذا العقد 

سارية ملدة سنة أو حلني تعيني وكيل جديد أيهما أقرب <

تشجيــــع املنتجـــــــات الزراعيــــــة احملليــــــــة

اســـتجابة لرغبة وزارة التجارة والصناعـــة في التعرف على رأي 
الغرفـــة حـــول اقتراح لتشـــجيع املنتجـــات الزراعية احملليـــة، أعدت 
الغرفـــة مذكـــرة مختصـــرة ضّمنتهـــا مالحظاتهـــا حـــول االقتـــراح 

وقدمتها للوزارة في التاسع عشر من أكتوبر 2016.
وفيما يلي نص هذه املذكرة:

أواًل – من املالحظ أن االقتراح ينظر الى »مراكز بيع املنتجات 
الزراعيــــــة احمللية في اجلميعـــات التعاونية االســـتهالكية« وكانها 
قنــــــوات البيع الوحيدة� وفي اعتقادنا أن قناة التســــــويق األهم في 
هذا الصدد هي »ســــــوق اخلضار« )الشــــــبرة(� وأن دور الوســــــطاء 
يتمثل اساســــــاً بنقل املنتجات من املزارعني الى هذه السوق، حيث 
يجري تسويق املنتجات الزراعية احمللية واملستورده على اجلميعات 
التعاونية، وعلى االسواق املركزية ومراكز البيع األخرى، فضاًل عن 

بيعها للمستهلكني مباشرة� 

ثانيًا – جاء االقتراح متوســــــعاً جداً في تشــــــكيل اللجنة »التي 
تتبع وزارة التجارة والصناعة، ويناط بها تســــــعير منتجات املزارع 
الكويتــــــي«� وفي اعتقادنا أن عضوية اللجنة ميكن أن تقتصر على 
احتاد املزارعني واحتاد اجلمعيات التعاونية االســــــتهالكية ووزارة 
التجــــــارة والصناعــــــة� كما نعتقد أن مهمة اللجنة ليســــــت تســـعير 
منتجات املزارع الكويتي، بل هي وضع سعر ادنى ال يجوز بيع منتج 
زراعي محلي معني بأقل منه� أي حتديد سعر ال يحق حتى للمزارع 
البائع نفسه أن يقبل مبا يقل عنه� وفي الوقت ذاته حتديد سعر ال 
يجوز جتاوزه في بيع هذا املنتج للمســــــتهلك النهائي� ويوزع الفرق 
بني الســــــعرين ) احلد االدني واحلد األعلى ( بعدل بني الوســــــيط 

الشاري من املزارع والوسيط ) مركز البيع ( البائع للمستهلك� 

ثالثـــًا – إن جنــــــاح الفكرة – برأي الغرفــــــة – يعتمد كلياً على 
وجود اجلهة امللزمة بشــــــراء املنتــــــج الزراعي الوطني وتوزيعه على 

مراكز البيع� أو من ميكن أن نسميه جتاوزاً »صانع سوق املنتجات 
الزراعية احمللية«� وبغير وجود »صانع الســــــوق« هذا يتعذر جناح 

الفكرة دون تدخل املال العام� 

رابعـــًا – من هــــــذا املنطلق، تطمح الغرفة الــــــى تطور االقتراح 
ليشمل تأسيس شــــــركة مساهمة تكون هي صانعة السوق� وحبذا 
لو اقتصرت املساهمة في رأسمال الشركة على املزارعني املنتجني 

احملليني، أو كانت لهم أولوية املساهمة على األقل� 

خامســـًا- إن النجاح في تأمني اســــــعار عادلــــــة ملنتجات املزارع 
الكويتي ســــــيؤدي – بالتأكيد – الى دخــــــول منتجني جدد، وزيادة 
حجم املنتجات الزراعية احمللية، ما يعني اعتدال االسعار من جهة 

وانخفاض نسبة املنتجات الزراعية املستوردة من جهة أخرى� 

سادســـًا – إن ما ذكرتــــــه الغرفة اعاله ميثــــــل مقترحات أولية 
هدفها إذكاء الدراســــــة، ذلك أن سوق املنتجات الزراعية بطبيعته 
سوق بالغ احلساسية، يختلف فيه سعر املنتج نفسه حسب ساعات 
النهار، وحسب جودة املنتج، وتبعاً للمواسم، فضاًل عن األثر الكبير 

ألسعار املنتجات املستورده� 

وأخيـــرًا ، جتــــــد الغرفة من الضرورة مبــــــكان أن تذّكر بأن من 
أهم منطلقــــــات عملها التمســــــك باحلريــــــة االقتصادية، واطالق 
قوى املنافســــــه، وعدم التدخل مبا يشــــــوه أو يعيق آليات السوق إال 
في حاالت الضــــــرورة ولفترة محدوده� والغرفــــــة، في موقفها من 
االقتــــــراح موضع البحث، ال تخرج عن هذه املنطلقات بل تســــــعى 
لتكريســــــها في سوق بالغة األهمية واحلساسية، ومبا يخدم تعزيز 
األمن الغذائــــــي الوطني من جهة، ويحقق عدالة توزيع املردود بني 
عناصر االنتاج والتسويق من جهة ثانية، ويساعد في ترشيد تكلفة 

الدعم على املال العام من جهة ثالثة <
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أنـشـــــــــطـــــة جلــــــــان الغرفــــــــة:

 تناولـــت اللجان املنبثقة عن مجلس إدارة الغرفة خالل عام 

2016 العديد من القضايا واألمور التي تهم األسرة االقتصادية 

واالقتصـــاد الوطنـــي عمومًا، وفيما يلي عناويـــن أبرز ما بحثته 

هذه اللجان.

جلنة املالية واالستثمار 2016

عقـــدت اللجنة أربعة اجتماعات تناولـــت فيها عدة موضوعات 

من أهمها:

 )S&P( لقاء وفد ســــــتادرد آند بــــــورز للتصنيــــــف االئتماني -

ملناقشــــــة التقريــــــر الصادر عن املؤسســــــة املختــــــص بالوضع 

والنظــــــرة املســــــتقبلية لدولة الكويــــــت، إضافًة إلــــــى مراجعة 

التصنيف السيادي للدولة�

- لقاء مع وفد خبراء صندوق النقد الدولي )IMF( ملناقشة خطة 

اإلصالح االقتصادي، ولالطالع على وجهة نظر القطاع اخلاص 

فيما يخص األوضاع االقتصادية�

- لقاء مع هيئة الشــــــراكة بني القطاعني العــــــام واخلاص وخبراء 

البنك الدولي، لالطالع على مالحظات الغرفة بشــــــأن موضوع 

الشراكة بني القطاعني العام واخلاص بالدولة، ومشروع إعداد 

الدليل اإلرشادي لقانون الشراكة�

جلنة الصناعة والعمل:

عقـــدت اللجنة خالل العام خمســـة اجتماعـــات بحثت خاللها 

عددًا من املواضيع من أبرزها:

- عقد لقاء مع السادة رئيس وأعضاء جلنة الدعومات احلكومية 

ملناقشة موضوع دعم الطاقة للقطاع الصناعي�

- عقــــــد لقاء مع الســــــيد اللواء عبدالله يوســــــف املهنا وكيل وزارة 

الداخلية املساعد لشــــــئون املرور ومعاونيه ملناقشة شروط منح 

رخــــــص الســــــوق للمندوبني واألمــــــور املؤثرة على نشــــــاط النقل 

والتجارة في البالد، وكذلك الشروط املبالغ فيها إلصدار رخص 

القيادة�

- عقد لقاء مع املهندســــــة عواطف ســــــليمان الغنيــــــم وكيلة وزارة 

األشــــــغال العامة ملناقشــــــة بعض األمور املتعلقة بتنفيذ قرارات 

دعم املنتج الوطني�

- مناقشة اإلعالن اخلاص بفرض رسوم وقائية مؤقتة على واردات 

دول مجلس التعاون من منتج حديد سيليكون منجنيز�

- بحــــــث املعوقات اجلمركية التي تواجــــــه الصادرات الكويتية إلى 

دول اخلليج وغيرها�

- بحــــــث املقترحــــــات املطروحــــــة لتعديــــــل قانــــــون الصناعة رقم 

�1996/56

- مناقشــــــة بعض املقترحــــــات املتعلقة بضرورة إعــــــادة النظر في 

القانــــــون رقم 2010/6 في شــــــأن العمل بالقطــــــاع األهلي، في 

ضوء ما كشــــــف عنه التطبيق من أوجه قصور خالل الســــــنوات 

املاضية�

- مت جتديــــــد عضوية كل من الســــــادة التالي أســــــماؤهم في جلنة 

الصناعة والعمل من غير أعضاء مجلس اإلدارة:

> خالد مهلهل املضف

> طالل كامل العوضي

> محمد مهدي الشمري

جلـــنة التجـارة والنـقـل:

عقـــدت اللجنة خـــالل العام أربعـــة اجتماعات بحثـــت خاللها 

عدة موضوعات من أبرزها:

- االطالع على آخر تطورات عمل جلنة متابعة ومراقبة األســــــعار 

التابعة لوزارة التجارة والصناعة�
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- قــــــرارات وزارة التجارة والصناعة رقم ) 2016/146 – 147/  

2016 – 2016/148 ( بشأن جتميد أسعار السلع واخلدمات 

واألعمال احلرفية وحتديد أسعار خدمات التوصيل�

- الصعوبــــــات التــــــي تواجه الشــــــركات جراء التأخيــــــر في عملية 

الفحص واملطابقة واإلفراج عن الشحنات الكيماوية ورفع رسوم 

التفتيش من قبل الهيئة العامة للبيئة�

- نتائج اجتماع اللجنة الثنائية بني الغرفة واإلدارة العامة للجمارك 

واملنعقد بتاريخ 15 مايو 2016�

- عقــــــد لقاء مع ممثلي الهيئــــــة العامة للغــــــذاء والتغذية وذلك 

بهدف االطــــــالع على مرئيات القطاع اخلــــــاص وتطوير آلية 

العمل في الهيئة�

- بحــــــث املعوقات اجلمركية التي تواجــــــه الصادرات الكويتية إلى 

دول اخلليج وغيرها�

- لقاء مشــــــترك بني جلنة التجارة والنقل وجلنة الصناعة والعمل 

مع اإلدارة العامة للجمارك وذلك لطرح الرؤى للســــــادة أعضاء 

اللجنتني بشــــــأن بعض اإلجراءات اجلمركية التي تعوق انسياب 

حركة الصادرات والواردات بني دول مجلس التعاون اخلليجي�

- اإلعالن اخلاص بفرض رســــــوم وقائية على واردات دول مجلس 

التعاون من منتج حديد سيليكون منجنيز <
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الف�ســـل الثــانــي

لقـــاءات ومؤمتـــــرات ونــــــــــدوات
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تفعيـــاًل لدورهـــا التشـــاوري في بنـــاء القرار االقتصـــادي، ارتأت الغرفة أن تكثـــف جهودها لدى أصحاب القـــرار االقتصادي 
واملؤثريـــن فيـــه عمومـــًا، بهدف التعريـــف بدورها وخدماتهـــا وتوضيح أهدافهـــا ومنطلقاتها، مبا يســـهل قراءة آرائها وتفســـير 

مواقفها في ضوء قناعات تستند إلى املعلومة الوافية واملفهوم الواضح.

وبصفتها ممثلة لقطاع األعمال في الكويت، ُتدعى الغرفة للقاء كبار الضيوف الرسمين للدولة، بحيث تتمكن من طرح 
وجهـــة نظرهـــا بالعالقـــات التجاريـــة واالقتصادية مع بلدان هـــؤالء الضيوف، وتوثيـــق صالتها باحملافـــل االقتصادية العربية 
والدولية، ويبن هذا الفصل أهم تلك اللقاءات خالل عام 2016، كما يبن املؤمترات والندوات احمللية التي شاركت فيها الغرفة 

والفعاليات واألنشطة األخرى.

لقـــــاءات گــبار املســــــــــؤولني 2016

»الغرفة« ُتطلع حضرة صاحب السمو األمير على رؤيتها لإلصالح املالي

استقبل حضرة صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد 
اجلابر الصباح، حفظه الله ورعاه، بقصر السيف، في اخلامس عشر 
من فبراير 2016، رئيس غرفة جتارة وصناعة الكويت الســـيد علي 
محمـــد ثنيان الغامن، على رأس مجموعة من ممثلي الغرفة، حيث 
قدموا لســـموه رعـــاه الله، رؤية غرفة جتارة وصناعة الكويت، بشـــأن 
اإلصـــالح املالي والرؤية التنموية بدولة الكويت في ضوء انخفاض 

أسعار النفط.
وحضر املقابلة نائب وزير شـــؤون الديوان األميري الشـــيخ علي 

جراح الصباح.

كما قدموا لســــــمّوه نســــــخة من الكتاب الذي نشرته الغرفة حول 
»التيسير التجاري في دولة الكويت«، والذي يخدم االستراتيجية التي 
تقترحهــــــا الغرفة لتنفيذ رؤية حضرة صاحب الســــــمو األمير بتحويل 
الكويــــــت إلى مركز مالي وجتاري، وتقوم هذه االســــــتراتيجية بصورة 
اساسية على توظيف موقع الكويت لتصبح مركزاً جتارياً عاملياً، يؤدي 

بحد ذاته وبشكل تابع ومؤكد إلى تطور املركز املالي املطلوب�

ومن جهــــــة أخرى، ودعماً للتبرع الــــــذي أعلنه حضرة صاحب 
الســــــمو أمير البالد في مؤمتر لندن للدول املانحة لتقدمي املعونة 
االنســــــانية للشعب السوري، ونظراً ألن هذا التبرع سيتم من خارج 
ميزانية الدولة وتسّدده الصناديق واملؤسسات واجلهات اخليرية، 
فقــــــد أعلنــــــت الغرفة – في هــــــذا اللقاء – تبرعهــــــا مبليون دوالر 

مســــــاهمة في التزام دولــــــة الكويت مبؤمتر لنــــــدن املذكور للدول 
املانحة لسورية�

وشارك في هذا اللقاء من الغرفة السادة:

خالــد عبدالله الصقـر:  

النائب األول لرئيس الغرفة�   

عبدالوهاب محمد الوزان: 

النائب الثاني لرئيس الغرفة�   

وليد خالد حمود الدبوس:

أمني الصندوق الفخري�   

أسامــه محمــد النصــــــف:

عضــــو هيئـــــة املكتـــــب�   

عصـــــام محمــــــد البحـــــر:

عضـــــــــو هيئـــــة املكتـــــب�   

رباح عبدالرحمن الرباح: 

املديــــــــر العــــام�   

ماجد بدر جمـــــال الدين:

مستشــــــــار الغرفــــة�   

لقـــاءات وموؤمتـــرات ونـــدوات
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الغرفة تتلقى شگـــــرًا ساميًا

سمو ولي العهد يلتقي ممثلي الغرفة

سمو رئيس مجلس الوزراء يستقبل ممثلي الغرفة

معالي األخ علي ثنيان الغامن املوقر
رئيس غرفة جتارة وصناعة الكويت

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

يســــــرني أن أعــــــرب لكــــــم وإلخوانكــــــم أعضاء مجلــــــس إدارة 
غرفة جتــــــارة وصناعة الكويت عن خالص الشــــــكر على إهدائكم 
لنا نســــــخة مــــــن التقرير القّيم املعد من قبل وحــــــدة املعلومات في 
 )The Economist Intelligence Unit( مجلة االيكومنست
برعاية غرفة جتارة وصناعة الكويت بعنوان »نحو تعزيز التيســـير 
التجـــاري فـــي الكويـــت« والذي يســــــلط الضوء على كفــــــاءة البنية 
األساسية والتنظيمية وأثرها على تدفقات وتكاليف وأسعار السلع 

في الثاني من مارس 2016، اســـتقبل ســـمو ولي العهد، الشيخ 
نـــواف األحمـــد اجلابر الصبـــاح، حفظة الله، في قصـــر بيان رئيس 
غرفـــة جتـــارة وصناعـــة الكويت، الســـيد علي محمد ثنيـــان الغامن، 
يرافقه عدد من الســـادة أعضاء مجلس اإلدارة، حيث قدموا لسموه 
رؤية شـــاملة في شـــأن اإلصالح املالي والرؤية التنموية بالكويت في 

ضوء انخفاض أسعار النفط. 

وأشــــــاد ســــــمو ولي العهد بــ »هذه الرؤيــــــة الطموحة والواعدة 
واحلريصــــــة علــــــى اقتصاد البــــــالد والعمل بإخــــــالص ملصلحته«، 
مؤكــــــداً أن »الكويت فوق اجلميع«، منوهاً إلى أهمية تعزيز العملية 
التكامليــــــة بني القطاعني العام واخلــــــاص، وتضافر جهود اجلميع 
لصياغة حاضر الدولة االقتصادي ومستقبلها التنموي، من خالل 

استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء، الشيخ جابر املبارك احلمد 
الصبـــاح، فـــي التاســـع والعشـــرين مـــن فبرايـــر 2016، رئيس غرفة 
جتـــارة وصناعة الكويت، الســـيد علي محمد ثنيـــان الغامن، يرافقه 
عدد من السادة أعضاء وممثلي الغرفة، حيث قدموا لسموه مرئيات 
الغرفة، والتي تضمنت املقترحات العملية الهادفة لتحقيق عملية 
االصالح املالي واالقتصادي مبحاورها املختلفة، وتعزيز دور القطاع 
اخلاص في توسيع القاعدة االنتاجية لالقتصاد الوطني، واستثمار 

واملنتجات في دولة الكويت�

منتهزيــــــن هذه املناســــــبة لإلشــــــادة بالدور البــــــارز الذي تقوم 
به غرفة جتــــــارة وصناعة الكويــــــت لتطوير بيئــــــة العمل التجاري 
والصناعي، وإســــــهاماتها في حتقيق التكامل بني كافة القطاعات 
االقتصادية في الوطن الغالي، متمنني لكم ولإلخوة أعضاء مجلس 
إدارة غرفــــــة جتارة وصناعة الكويــــــت والعاملني فيها دوام التوفيق 

والنجاح خلدمة الوطن العزيز ورفع رايته�
تقبلوا خالص التقدير،،،

صباح األحمد اجلابر الصباح    
أمير دولة الكويت    

نهج اقتصادي شامل يقوم على تنوع مصادر الدخل لتحويل الكويت 
إلــــــى مركز مالي وجتاري إقليمي ودولي، حتقيقاً للرؤية الســــــامية 
حلضرة صاحب الســــــمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد اجلابر 
الصباح، حفظه الله ورعاه، متمنياً لهم »التوفيق والســــــداد خلدمة 

وطننا الغالي«�
وشارك في هذا اللقاء من الغرفة السادة:

النائب األول للرئيس� خالد عبدالله حمد الصقـر: 
النائب الثاني للرئيس� عبدالوهاب محمد الوزان: 

أمني الصندوق الفخري� عبدالله سعود احلميضي: 
نائب أمني الصندوق الفخري� وليد خالد حمود الدبوس: 

عضــــــو املكتـب� أسامه محمد يوسف النصـف: 
املديـــر العـــام� رباح عبدالرحمن الرباح:  

الطاقات الوطنية، ودفع عملية التنمية واالصالح االقتصادي، الى 
جانب اســـتراتيجية التيســـير التجاري مبا تســـتهدفه من جتســـيد 
لرؤية حضرة صاحب السمو االمير في مستقبل الكويت، وحتويلها 

الى مركز مالي وجتاري اقليمي ودولي.

وعّبر سموه عن شكره وتقديره للمبادرة اإليجابية لغرفة جتارة 
وصناعة الكويت، وما تعكســــــه من روح املســــــؤولية واحلرص على 
ممارسة الدور الوطني املعهود، الذي تقوم به الغرفة في التصدي 
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للقضايــــــا الوطنية، والنهــــــوض بكويتنا الغاليــــــة، وحتقيق تقدمها 
وازدهارها� وكلف ســــــموه اللجنــــــة الوزارية للشــــــؤون االقتصادية 
بدراســــــة ما تضمنته مذكرة الغرفة من مقترحات وجيهة، وإيجاد 
الصيغة العملية املناســــــبة من أجــــــل تعزيز التعــــــاون البّنـاء معها، 
ســــــعيا للتوصل إلى أفضل النتائج التي حتقق خير مصلحة للوطن 

واملواطنني�

حضــــــر اللقاء كٌل من معالي نائب رئيــــــس مجلس الوزراء وزير 
الداخلية الشيخ محمد خالد احلمد الصباح، ومعالي نائب رئيس 
مجلــــــس الــــــوزراء وزير املالية وزيــــــر النفط بالوكالة الســــــيد أنس 
الصالح، ومعالي وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد 
عبداللــــــه املبارك الصباح، ومعالي وزير التجارة د� يوســــــف العلي، 
ومعالي وزير املواصالت والبلدية السيد عيسى الكندري، ومعالي 
وزير الشــــــؤون والتخطيط الســــــيدة هند الصبيــــــح، واألمني العام 

ملجلس الوزراء السيد عبداللطيف الروضان�

وشارك في هذا اللقاء من الغرفة السادة:

النائب األول للرئيس� خالـد عبدالله حمد الصقــر 

النائب الثاني للرئيس� عبدالوهاب محمــــد الوزان 

أمني الصندوق الفخري� عبدالله سعود احلميضــي 

نائب أمني الصندوق الفخري� وليد خالد حمود الدبوس 

عضــــــــــــــــو املكتـــــب� أسامه محمـد يوسف النصـف 

عضو مجلس اإلدارة� ضرار يوسـف الغانــــــــــم  

عضو مجلس اإلدارة� فهــــــــد يعقــوب اجلوعان  

عضو مجلس اإلدارة� خالــــد مشــــــاري اخلالــــد  

مديــر عـام الغرفة� رباح عبدالرحمن الرباح  

مستشــار الغرفــــة� ماجد بدر جمـــــال الدين  

سمو رئيس مجلس الوزراء يستقبل ممثلي الغرفة

سمو رئيس مجلس الوزراء يلتقي وفــــد الغرفــة

استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر املبارك احلمد 
الصبـــاح، فـــي الثاني من مايـــو 2016، رئيس غرفة جتـــارة وصناعة 
الكويت، الســـيد علي محمد ثنيان الغامن، يرافقه عدد من الســـادة 

أعضاء وممثلي الغرفة.

ومت خــــــالل اللقاء بحــــــث األوضاع االقتصاديــــــة بصورة عامة، 
وضرورة تخفيف اجلرعة السياسية في االقتصاد، واتخاذ القرار 
االقتصادي على أســــــس موضوعية بحتة� كما تطرق االجتماع إلى 

تنفيذا للرغبة الســـامية حلضرة صاحب السمو الشيخ/ صباح 
األحمـــد اجلابـــر الصباح أمير البالد حفظه اللـــه ورعاه، في تفعيل 
دور دولـــة الكويـــت االقتصادي على كل األصعدة وفـــي كافة احملافل 
الدوليـــة، لتحقيـــق مـــا تطمـــح إليـــه الكويـــت من حتقيق مكاســـب 
واجنـــازات اقتصادية كبيرة، وفتح آفاق جديدة لالســـتثمار، وحتويل 
الكويـــت إلـــى مركـــز مالي وجتـــاري عاملـــي، قام ســـمو رئيس مجلس 
الوزراء الشـــيخ/ جابر املبـــارك احلمد الصباح حفظـــه الله، بجولة 
آســـيوية شـــملت كاًل من: جمهورية بنغالديش الشـــعبية، جمهورية 
فيتنـــام االشـــتراكية، جمهورية كوريا، واليابـــان، وذلك خالل الفترة 

قرار وزارة التجارة والصناعة بتجميد أســــــعار الســــــلع واخلدمات 
كمثال واضح على خضوع القرار االقتصادي للضغوط السياسية�

وشارك في هذا اللقاء من الغرفة السادة:
النائب الثاني للرئيس عبدالوهاب محمد الوزان 

أمني الصندوق الفخري عبدالله سعود احلميضي 
عضو املكتـــــــــــب أسامة محمد يوسف النصف 

املستشــار ماجد بدر جمال الدين   

من 3 إلى 13 مايو 2016.  

وقد وجه ســــــموه الدعــــــوة إلى غرفة جتـــارة وصناعـــة الكويت 
للمشــــــاركة ضمن الوفد املرافق لســــــموه حيث لبت الغرفة الدعوة 
بتشكيل وفد رفيــع املســــــتوى من القطاع اخلاص برئاسة السيد/ 
عبدالوهـــاب محمد الوزان، نائــــــب رئيس الغرفة، وعضوية كل من 

السادة: 
رئيس جلنة املشاريع العامة واإلسكان طارق بدر املطوع 

عضو مجلس إدارة الغرفة عبدالله جنيب املال  
عضو مجلس إدارة الغرفـة  دبوس فيصل الدبوس 
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التقريــــر ال�ســنوي 6 1 0 2

ممثلو الغرفة يلتقون معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

في الرابع والعشرين من يناير 2016 استقبل معالي نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد خالد احلمد الصباح، 
رئيس غرفة جتارة وصناعة الكويت السيد علي محمد ثنيان الغامن، 
يرافقـــه كل من الســـادة: خالد عبدالله حمد الصقـــر، النائب األول 
للرئيـــس، عبدالوهاب محمد الوزان، النائب الثاني للرئيس، عصام 
محمـــد البحر، عضـــو مكتب الغرفة، حســـن علـــي اخلرافي، عضو 
مجلـــس اإلدارة، رباح عبدالرحمن الرباح، مدير عام الغرفة، وماجد 

بدر جمال الدين، املستشار.

حضر اللقاء وكيل وزارة الداخلية الفريق ســــــليمان فهد الفهد، 
ووكيل الوزارة املســــــاعد لشؤون اجلنسية واجلوازات اللواء الشيخ 

مازن جراح الصباح�

وفي هذا اللقــــــاء أكد معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الداخلية على أهمية دعم دور غرفة جتارة وصناعة الكويت لتنفيذ 
التوجيهات الســــــامية حلضرة صاحب الســــــمو أمير البالد الشيخ 
صباح األحمد اجلابر الصباح، حفظه الله ورعاه،  بتحويل الكويت 
إلى مركز اقتصادي وجتاري عاملي يحقق الرخاء واالزدهار لدولة 

الكويت واملنطقة�

واشــــــار إلى الدور اإليجابي للغرفة في دعم االقتصاد الوطني 

بدر ناصر السبيعي      رئيس احتاد الشركات االستثمارية 
حسن علي اخلرافي       رئيس احتاد الصناعات الكويتية 

ماجد عيسى العجيل       رئيس احتاد مصارف الكويت 
محمد عبدالله بن يوسف     م� مدير إدارة العالقــــات 

        اخلارجيـــة لــدى الغرفـــة

وجريــــــاً على عادته، فقد التقى ســــــموه في العاشــــــر من مايو 
2016 مع وفــــــد القطاع اخلاص الكويتي، بحضــــــور كٍل من معالي 
أنــــــس خالد الصالح – نائــــــب رئيس الوزراء ووزيــــــر املالية ووزير 
النفــــــط بالوكالة، ومعالي الدكتور بدر حمد عبداللطيف العيســــــى 
وزيــــــر التربية والتعليم ووزيــــــر التعليم العالي ، كمــــــا حضر اللقاء 

أعضاء الوفد الرسمي املرافق لسموه�

وقد قدم الســــــادة أعضاء وفد الغرفــــــة مرئياتهم واقتراحاتهم 
حول سبل حتسني بيئة األعمال في دولة الكويت وحول آلية تطبيق 
وثيقــــــة اإلصالح االقتصــــــادي التي أصدرتها احلكومــــــة الكويتية، 

الســــــتعادة الدور الريــــــادي واإلقليمي للكويــــــت باإلضافة إلى دعم 
الدور احملوري للقطاع اخلاص الكويتي في قيادة قطار التنمية�

وبحث معاليه مع رئيس الغرفة والوفد املرافق له األعمال التي 
تقــــــوم بها لتطوير اقتصاد البلد فــــــي مختلف املجاالت، إلى جانب 
بحث التعاون املشترك في تبســــــيط بعض اإلجراءات االقتصادية 

والتجارية ذات الصلة بوزارة الداخلية�

وأكــــــد حرص الوزارة على تســــــهيل اإلجــــــراءات املتعلقة بأمور 
الغرفة املتعلقة باملؤمتــــــرات والفعاليات التجارية التي تعقدها في 
الداخــــــل واخلارج، باإلضافة إلى تســــــهيل دخول الشــــــاحنات عن 

طريق املنافذ وتسهيل اصدار التأشيرات لدخول البالد�

مــــــن جانبه اعرب رئيــــــس غرفة جتارة وصناعــــــة الكويت عن 
شــــــكره ملعالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشــــــيخ 
محمــــــد اخلالد الصباح، ملا تقدمه الوزارة من خدمات للشــــــركات 

واملؤسسات التجارية والصناعية لتسهيل عملها داخل البالد�

واشار إلى وجود اتصاالت مستمرة بني الغرفة واملسؤولني في 
وزارة الداخليــــــة لتذليل كافة العقبــــــات التي تعترض عمل الغرفة، 

ولتطوير التعاون املشترك بني الطرفني�

مؤكديــــــن أنها خطــــــوة هائلة في دفــــــع دولة الكويت على املســــــار 
الصحيــــــح� هذا وقد عبر الســــــيد / عبدالوهاب الوزان، نيابة عن 
أعضاء الوفد، عن خالص شكره العظيم، وامتنانه إلى سمو رئيس 
الوزراء حلرصه على مرافقة وفــــــد قطاع األعمال الكويتي له في 
هذه الزيارة الهامة، مؤكداً استعداد غرفة جتارة وصناعة الكويت 
الدائم ملد يد العون للحكومة الكويتية من خالل إبداء الرأي وعمل 
الدراسات االقتصادية، وآخرها تقدمي دراسة نحو »تعزيز التيسير 
التجاري فــــــي دولة الكويت« التي مت إعدادهــــــا بالتعاون مع مجلة 
»األيكومنســــــت«، كما عبر عن خالص تقديره لســــــموه على ســــــعة 

صدره واستماعه ملرئيات قطاع األعمال الكويتي�

     وبدروه أعرب سمو الشيخ جابر املبارك عن فخره واعتزازه 
بلقاء وفد القطاع اخلاص، مؤكداً أن احلكومة ســــــتعمل على تهيئة 
البيئة املناســــــبة لألعمال التجارية واالستثمارية مبا فيه مصلحته 

وخدمة بلدنا احلبيب الكويت�  
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معالـي رئيـس مجلس الوزراء بالنيابـــة يلتقــي ممثلــي الغرفـــة

اســـتقبل معالي رئيس مجلس الوزراء بالنيابة ووزير اخلارجية 

الشـــيخ صبـــاح اخلالد احلمد الصبـــاح ظهر يوم احلادي عشـــر من 

إبريـــل 2016، رئيـــس غرفـــة جتـــارة وصناعـــة الكويـــت الســـيد علي 

محمـــد ثنيـــان الغـــامن بصحبة عضو مكتب الغرفة الســـيد اســـامه 

محمد النصف، ومستشار الغرفة السيد ماجد بدر جمال الدين.

وكان الهدف مــــــن هذا اللقاء إحاطة معاليه برأي الغرفة حول 
القرار الذي اتخــــــذه معالي وزير التجــــــارة والصناعة بتجميد كل 
أسعار الســــــلع واخلدمات واألعمال احلرفية وموقفها منه، وذلك 
كبدايــــــة لتحرك نشــــــط مــــــن ِقبل الغرفــــــة للتوعية باالنعكاســــــات 
االقتصادية بالغة الضرر لهذا القرار، واملطالبة بتفسير له يحترم 

احلقيقة واالقتصاد والقانون� 

لقاءات مع گــبار الضيوف الرسميني للدولة في قصر بيان

التقى ممثلو الغرفة وأصحاب األعمال الكويتيون خالل عام 2016 بشخصيات وقيادات سياسية واقتصادية زارت البالد، تضَمن برنامج 
زيارتها االجتماع بأصحاب األعمال الكويتيني في مقر إقامتهم في قصر بيان، وهم:

تاريخ اللقاءالضيفم

2016/01/27رئيـــــس اجلمهورية التونســــية 1

2016/05/16رئيس جمهورية طاجيكستان2

2016/10/24رئيسة جمهورية غينيا االستوائية3

2016/11/28رئيـــس االحتاد السويســــــري               4

گــــبار الشخصــيـــات الذين زاروا الغرفــة عــام 2016

تاريخ اللقاءالضيفم

2016/01/20رئيس الواليات املتحدة املكسيكية1

2016/02/9رئيس البرملان األملاني "البوندستاغ"2

2016/02/22وزير التجارة السوداني3

2016/03/15وزير اخلارجية السابق واملبعوث اخلاص لرئيس اجلمهورية االندونيسية4

2016/04/04وزير خارجية السودان5

2016/04/05وكيل احلكومة البرملاني لدى الوزارة االحتادية األملانية لالقتصاد والطاقة6

2016/04/28الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لالستثمار واملناطق احلرة املصرية7

2016/05/01الرئيس السوداني األسبق ورئيس منظمة الدعوة اإلسالمية8

2016/05/18وزير الزراعة املكسيكي9

2016/08/15محافظ مدينة البصرة10

2016/09/27وزير املالية القبرصي11

2016/11/02والي والية النيل األبيض )السودان(12

2016/11/14عمدة مدينة جنيف13
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نشاطـــــات أخــــــرى

الغرفة تعقد حلقة نقاشية عن التيسير التجاري في دولة الگــويت

عقـــدت غرفـــة جتـــارة وصناعـــة الكويـــت، بالتعاون مع الســـفارة 
البريطانية لدى دولة الكويت، في السادس عشر من فبراير 2016، 
حلقـــة نقاشـــية حـــول رفـــع كفـــاءة التيســـير التجاري، حيـــث ترأس 
اجلانب الكويتي السيد/ عبدالوهاب محمد الوزان – النائب الثاني 
لرئيـــس الغرفـــة وترأس اجلانـــب البريطاني ســـعادة/ ماثيو لودج – 
سفير صاحبة اجلاللة، وشارك في احللقة خبراء بريطانيون وهم: 
مستشـــار السياســـات لدى احتاد اجلمارك البريطانية، ونائب مدير 
مطـــار هيثرو، ورئيـــس املجموعة االستشـــارية للموانئ  االســـتثمار 
والتجارة البريطاني. وحضر اللقاء عدد من السادة أعضاء مجلس 

إدارة الغرفة، كما شارك فيه ممثلون عن عدة جهات مختلفة وهم:
 سعادة السفير عادل حمد العيار

 نائب وزير اخلارجية للشئون االقتصادية
السيد / نبيل عبدالله اجلريسي

رئيس مجلس اإلدارة - االحتاد    
    الكويتي للنقل البري والشحن والتخزين

السيد / سعود خالد الزيـــد 
عضو مجلس اإلدارة - هيئة تنظيم      

االتصاالت وتقنية املعلومات    
السيد/ د. فيصل عبدالرزاق الكاظمي

الرئيس التنفيذي - شركة الدهلة     
للنقليات العاملية    

السيد / حسام سليمان الصهيل
رئيس مكتب اإلحصاء والتدقيق     
العام – اإلدارة العامة للجمارك    

السيدة / مارتن هول
الرئيس التنفيذي ملجلس األعمال     

البريطاني في دولة الكويت    
السيد/ أحمد عبداملجيد عيد

احتاد شركات ووكالء املالحة الكويتية    
السيدة / معصومة حسن اشكناني

    مدير إدارة املكتب الفني للبحوث 
والتخطيط – املجلس األعلى للتخطيط والتنمية    

جاء عقد هذه الفعالية في ضوء الدراسة التي أعدتها الغرفة 
في نوفمبر 2014 حول التيســــــير التجاري في  دولة الكويت وأثره 
علــــــى حجم جتارة الكويت اخلارجية وتكاليفها، بالتعاون مع وحدة 
املعلومات في مجلة اإليكومنست، حيث قّدم اخلبراء البريطانيون 
عروضاً شــــــرحوا فيها اخلبرات والتجارب البريطانية فيما يتعلق 
بتسجيل حركة املوانئ واملنافذ البرية واجلوية للعمليات التجارية، 
وذلك بهدف تطوير كفاءة مؤشــــــر حركة التبادل التجاري في دولة 
الكويت، الذي له أثر مباشــــــر على عدة عناصر هامة منها أسعار 
السلع واملنتجات، تنافســــــية االقتصاد الوطني، تشجيع االستثمار 
وتوسيع القاعدة اإلنتاجية وكذلك دعم حتقيق الرؤية االستراتيجية 

بجعل الكويت مركزاً مالياً إقليمياً ودولياً�

 كما مت التطرق إلى أهم احللول التي من شأنها تذليل املعوقات 
التــــــي تصاحــــــب عمليات اإلفراج عن الســــــلع في موانــــــئ الكويت 
ومحاولــــــة الوصول بها إلــــــى أفضل املراتب على مســــــتوى العالم، 
وذلــــــك من خالل االعتمــــــاد الكلي على التكنولوجيــــــا في عمليات 
التوثيق اجلمركي وأيضاً في عمليات انتقال السلع وطرق تفتيشها، 
باإلضافة إلــــــى تكريس مفهوم التعاون فيمــــــا بني القطاع اخلاص 
والقطاع العام في العمليات اللوجستية من جهة، والعالقة املتوازنة 

فيما بني تطوير القطاع التجاري وأمن احلدود من أخرى�

وفي ختام الفعالية أفاد السيد/ عبدالوهاب الوزان أنها تعتبر 
مــــــن احللقات املتميزة فيما يتعلق بتيســــــير التجــــــارة، وأعرب عن 
أملــــــه في أن تتم االســــــتفادة من هذه اخلبرات والدراســــــات التي 
يتــــــم تقدميها، حيث أن تطبيق هذه الدراســــــات يُؤدي إلى تخفيف 
األعبــــــاء على العمليات التجارية، ثم عّبر عن بالغ تقديره وشــــــكره 
لكافة اجلهات املشاركة وعلى تفاعلهم مع الغرفة في هذه احللقة 
النقاشية، وقد حث اجلهات احلكومية على بذل مزيد من اجلهود 
في ســــــبيل حتقيق األهداف املنشــــــودة فيما يتعلــــــق بتحويل دولة 

الكويت إلى مركز جتاري ومالي إقليمي�
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املؤمتر الرابع للتحگــيم في االستثمار الدولي

حتت رعاية ســـمو الشـــيخ جابـــر احلمد املبـــارك الصباح، رئيس 

مجلس الوزراء، وبحضور معالي وزير العدل ووزير األوقاف والشؤون 

اإلسالمية، أقامت وزارة العدل خالل الفترة 17 – 18 فبراير 2016، 

مؤمترها الرابع حتت شـــعار »التحكيم في االستثمار الدولي« وذلك 

بالتعاون مع احملكمة الدائمة للتحكيم – الهاي -، ومبشاركة الهيئة 

القانونية الرئيسية التابعة ملنظمة األمم املتحدة في مجال القانون 

التجاري الدولي »اليونســـترال«، واملنظمة العربية للتنمية اإلدارية 

بجامعـــة الـــدول العربية، وغرفـــة جتارة وصناعـــة الكويت، وجمعية 

احملامن الكويتية وجامعة الكويت.

وفي حفــــــل افتتاح املؤمتر القى رئيس غرفــــــة جتارة وصناعة 
الكويت السيد علي محمد ثنيان الغامن كلمة قال فيها:

أرحب بكــــــم أجمل ترحيب في بلدكم الثانــــــي الكويت، ضيوفاً 
مكرمني ومشــــــاركني مقّدرين ، في بحث موضوع اصبح له اهمية 
ــــــل املنــازعـات  ــــــر فــي حــ تنمويــــــة خاصة ملــــــا اثبته مــــــن دور كبيــــ
واجتـــــذاب االستثمــــارات وهــــــو »التحكيــم فــي مجــال االستثمــار 

الدولــي«����

وال شــــــك أن أهميــــــة هــــــذا املوضــــــوع تنبع من حاجــــــة قواعد 
التحكيــــــم إلى التطوير املســــــتمر ملواكبة التغيرات املتســــــارعة  في 
عالم االســــــتثمار، مبا يوجب على الفكر القانوني أن يبقى ساهراً 
على مالحقة املســــــتجدات حتى ال يقع التحكيم ضحية للمشكالت 
التــــــي يفرزها الواقــــــع العملي، وإمنا يبقى عامــــــاًل على معاجلتها، 
انطالقــــــاً مــــــن فكرة أن التحكيــــــم وجد باألســــــاس خلدمة قضايا 

التجارة واالستثمارات الدولية�

وقد حرصت غرفة التجارة والصناعة - إدراكاً منها ألهمية 
اللجــــــوء إلى التحكيــــــم كضمانة إجرائية جلذب االســــــتثمارات 
الدولية ومبا يتوافق مع روابط هذه االســــــتثمارات وخصوصية 
مــــــا تفرزه من منازعات – على املشــــــاركة فــــــي تنظيم فعاليات 
هذا املؤمتر الذي جتد فيه فرصة طيبة الجتماع نخبة من أهل 
االختصاص واخلبرة للتشاور وتبادل الرأى فيما بينهم، وصوالً 

إلى توصيات تساهم في استقطاب االستثمارات وبث الطمأنينة 
في نفوس املستثمرين�

تعتبــــــر العالقة بــــــني الغرف التجاريــــــة والتحكيم عالقة   
وجود وتطور وتفاعل متبادل ومستمر� فقبل اكثر من اربعمائة سنة 
كان في ميناء مرسيليا الفرنسي غرفة منزوية هاربة من ضوضاء 
املــــــكان يلتقــــــي فيها ممثلو شــــــركات املالحة والتأمــــــني واصحاب 
البضائع ملعاجلة ما ينشــــــأ بينهم من قضايــــــا ومنازعات� وكان ما 
يتوصــــــل اليه املجتمعــــــون يعتبر مبثابة قرار نهائــــــي تلتزم به كافة 
االطراف احتراماً للعرف والعادة واصول التعامل� من هذه الغرفة 
الهاربــــــة من ضوضاء املكان انطلقت عام 1599 اول غرفة جتارية 
في العالم��� وبقي اسم »الغرفة« مالزماً لها في كل اللغات� لذلك، 
يالحظ املتابع ملســــــيرة غرفة جتارة وصناعــــــة الكويت منذ قيامها 
قبل ســــــتـة وخمسني عاماً ان نشـاط التحكيـم واللجنـة املتخصصة 

به كـان اول انشطتهـا�

فقد عكفت ومنذ االشــــــهر االولى ملباشرة اختصاصاتها، على 
تســــــوية  املنازعات بني التجار من خالل جلنــــــة التحكيم التجاري 
والتعريفات، الى ان اسســــــت ســــــنة 1999 مركز الكويت للتحكيم 
التجاري الذي يســــــتند الى خبرة طويلة ومصداقية عالية والتزام 
مبقتضيــــــات احلق قبل نصوص التشــــــريع� واليوم تســــــتمر غرفة 
التجارة والصناعــــــة في دعمها لهذا املركز في أنشــــــطته البحثية 
واملهنية التي تخدم املجتمع، وأحدثها مسألة إيفاد مجموعة منتقاه 
من الدارسني ومن حديثي التخرج في املجال القانوني إلى محكمة 
العــــــدل الدولية للدخول في برامج خاصة بالتحكيم، مبا يســــــاهم 
فــــــي تأهيل كوادر على درجة عالية من الكفاءة� االمر الذي يجعلنا 
نتطلع الى نتائج وتوصيات هذا املؤمتر لتساعدنا في تطوير املركز 
ورفع كفاءته ليؤدي الدور املعقود عليه في املســــــاهمة بإيجاد بيئة 
اســــــتثمارية جاذبة في الكويت، يســــــاعدها فــــــي اجتياز االوضاع 
االقتصادية الراهنة نحــو مرحلــة استعـــادة التوازن املالي وحتقيــق 

الرؤيــة التنمويـة�

وال يســــــعني في ختام كلمتي سوى أن أجدد اعتزازي بالتحدث 
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امــــــام هــــــذه النخبة اجلليلة مــــــن اصحاب العلم واخلبــــــرة، متمنياً 
لضيوفنــا طيـب االقامــة وســــــالمة العــودة، وراجيــــــاً لكـــم جميعـــاً 

جنـــاح املسعـــى وتوفيـــق اجلهـــود�

:)PCR( اتفاقية تعاون بن الغرفة واحملكمة الدائمة للتحكيم

احتفاء بالوفود املشاركة مبؤمتر التحكيم في االستثمار الدولي، 
أقام رئيس غرفة جتارة وصناعة الكويتي السيد علي محمد ثنيان 
الغامن، مساء السادس عشــــــر من فبراير 2016 مأدبة عشاء كان 
من بني املدعوين إليها أيضاً، نخبة من احملكمني وأساتذة القانون 

بكلية احلقوق بجامعة الكويت�

وتخلل اللقــــــاء التوقيع على اتفاقية تعاون بــــــني مركز الكويت 
للتحكيم التجاري، التابع لغرفة جتارة وصناعة الكويت، واحملكمة 
الدائمة للتحكيم )PCR(، وهــــــي منظمة دولية مقرها في الهاي 
بهولندا، وهي توفر للمجتمع الدولي خدمات متنوعة في مجال حل 
النزاعات، وقد تأسســــــت عام 1899 نتيجة ملؤمتر الهاي للسالم، 

ما يجعلها أقدم مؤسسة للتسوية الدولية�

سبع جلسات علمية وثالث ورش عمل:

عقدت خالل املؤمتر ســــــبع جلســــــات علمية وثالث ورش عمل 
على مــــــدى يومني، مت خاللها اســــــتعراض االتفاقيــــــات والقوانني 
واملؤسســــــات الدوليــــــة والعربيــــــة املؤطرة للتحكيم فــــــي املنازعات 
الدولية واالســــــتثمارية، كما مت عرض أفضل املمارسات والتجارب 
الدولية في التعامل مع منازعات االســــــتثمار، وأهم القضايا املثارة 

على الساحة الدولية�

التوصيات:

وفي ختام اعماله صدرت عن املؤمتر التوصيات التالية:

1- توجيه الشــــــكر لدولــــــة الكويت أميــــــراً وحكومة وشــــــعباً على 

استضافتها لهذا املؤمتر�

2- االشــــــادة باجلهود الكبيرة التي قامت بها وزارة العدل في دولة 

الكويت في تنظيم هذا املؤمتر الذي ساده حوار ايجابي ومثمر 
بني املشاركني�

3- توجيه الشــــــكر والتقديــــــر لكافة اجلهــــــات املتعاونة والداعمة 

واملشاركة ولكافة املشاركني في املؤمتر�

4- حث املؤسســــــات والهيئات ان تتبنى في عقودها إدراج شــــــرط 

التحكيم امام احملكمــــــة الدائمة للتحكيم في الهاي باعتبارها 
وســــــيلة فعالة حتقــــــق العدالــــــة الناجزة في حســــــم املنازعات 

التجارية واالستثمارية�

5- دعوة الــــــدول العربية التي لم تصادق حتى اآلن على االتفاقية 

املوحدة الســــــتثمار رؤوس األموال العربيــــــة في الدول العربية 
املعدلة، إلى ســــــرعة االنضمام اليها مبا يســــــهم في تفعيل دور 

محكمة االستثمار في تسوية منازعات االستثمار�

6- الدعوة إلى انشــــــاء الشــــــبكة العربية للتحكيــــــم كآلية لتحقيق 

التواصل والتكامل بني مراكز التحكيم بالدول العربية واالدارة 
الفاعلة ملنظومة التحكيم العربية�

7- عقــــــد املزيد من الدورات وورش العمل التدريبية لنشــــــر ثقافة 

التحكم في األوساط التجارية ومؤسسات االستثمار ودعوتهم 
إلدراج شرط التحكيم في عقودهم�

8- التأكيد على ضرورة نشر الثقافة القانونية للتحكيم في البالد 

العربية من خالل الدورات التدريبية والندوات واملؤمترات التي 
تنظمهــــــا مراكز التحكيم العربية والدولية، مما يؤهل احملامني 
واحملكمني العرب على أداء دور أكبر في قضاء التحكيم الدولي 

في املنازعات التي يكون اجلانب العربي طرفاً فيها�

9- ضرورة قيام الدول بتســــــهيل إجــــــراءات تنفيذ أحكام التحكيم 

الدولي�

10- العمــــــل على إعداد فريق عمل قانونــــــي يُعنى بالتصدي ألي 

مطالبات مبســــــائل حتكيمية تكــــــون الدول طرفــــــاً فيها وفقاً 
لتشريعات كل دولة ودعمها لوجستياً ومالياً�

11- على الدول البحث عن ســــــبل التسوية الودية للمنازعات في 

كل مرحلــــــة من مراحل النزاع حتــــــى إذا كان التحكيم قد بدأ، 
وبهــــــذه اخلطوات حتقــــــق أكبر قدر من الفاعلية واالســــــتعداد 

إلجراءات التحكيم الدولي�
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ملتقـــى رجـــال األعمـــال املشارگــني 

في معرض الگـــــويت التجاري الدولي األول

ممثلو الغرفة يلتقون جلنة الشؤون املالية واالقتصادية مبجلس األمة

كممثل للقطاع اخلاص، تسعى غرفة جتارة وصناعة الكويت إلبراز  
دور الكويت االقتصادي واإلمكانات املتوافرة التي تصب في النهاية في 
خطـــة التنمية، وحترص على تطوير األعمال وإيجاد الفرص املتاحة 
لالســـتثمار في الكويت. ومن هذا املنطلق نظمت الغرفة واستضافت 
فـــي الثانـــي والعشـــرين مـــن فبرايـــر 2016، »ملتقـــى رجـــال األعمال 

املشاركن في معرض الكويت التجاري الدولي األول«.

وفي افتتاح امللتقى القى الســـيد اسامة محمد يوسف النصف، 
عضو مكتب الغرفة كلمة مما قاله فيها:

إننــــــا نتطلع، من خالل تنظيــــــم مثل هذه الفعاليــــــات أن يكون 
التعاون التجاري واالستثماري بني دولة الكويت ودول العالم هدفاً 
استراتيجياً بالغ االهمية، وهذا يفرض بدوره على مجتمع األعمال 
فــــــي كل البلدان بذل جهود مكثفة لتعميق التفاهم، واســــــتيعاب ما 

متليه املصالح املشتركة�

وال يتسع الوقت أو املجال في هذه العجالة للتحدث بالتفصيل 
عن التبــــــادل التجاري بني دولة الكويت وباقي دول العالم� تكفيني 
اإلشــــــارة هنا إلى ان اجمالي جتارة الكويت اخلارجية )صادرات + 
واردات( عــــــام 2014 قد ناهز )133( مليار دوالر، اكثر من ثالثة 
ارباعهــــــا صادرات في حني ان الربــــــع الباقي هو واردات� وتتعامل 
الكويــــــت جتاريا مــــــع معظم دول العالم، وتتصدر قائمة شــــــركائها 
التجاريني الرئيســــــيني كوريا اجلنوبية والهنــــــد والواليات املتحدة 

األمريكية والصني واليابان�

واألمــــــل معقود في ان تســــــفر نتائج هــــــذا امللتقى احلافل مبن 
يشــــــارك فيه من فعاليــــــات القطاعني العام واخلــــــاص البارزة في 
مختلف الــــــدول مبثابة حافز لنا جميعاً للدفــــــع بالتعاون التجاري 
واالقتصادي املتبادل في املستقبل إلى مستويات ترقى لطموحاتنا 

جميعاً�

من جانبه، قال الوكيل املســــــاعد لشــــــؤون املنظمــــــات الدولية 
والتجارة اخلارجية الشــــــيخ منر فهد الصبــــــاح، إن احلكومة تولي 
القطاع اخلــــــاص اهتماماً كبيراً باعتباره العمود األساســــــي الذي 
يعمل على تنشــــــيط عملية النمو االقتصــــــادي، وهو أمر يعود إلى 
الرؤية املستقبلية حلضرة صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح 
االحمــــــد اجلابر الصباح، حفظه الله ورعــــــاه، لتحويل الكويت إلى 
مركز مالي وجتاري في املنطقة وجاذب لالســــــتثمارات، من خالل 
خلق مناخ اســــــتثماري مالئم وفتح املجال أمام املســــــتثمر األجنبي 
لالســــــتثمار في الكويت، واالســــــتفادة مــــــن قانون هيئة تشــــــجيع 
االستثمار املباشــــــر واملزايا التي مينحها للمستثمرين، واالستفادة 

أيضاً من مشاريع خطة التنمية األخيرة�

من ناحيتــــــه، قدم األمني العــــــام للمجلس األعلــــــى للتخطيط 
والتنمية الســــــيد خالد عبد الصاحب مهدي، عرضاً توضيحياً عن 
خطــــــط التنمية في الكويت ورؤية الدولة حتــــــى العام 2035، من 
خالل خمس خطط خمسية، ترتكز على حتويل الكويت إلى مركز 
مالي وجتاري جاذب لالســــــتثمار، يقوم فيه القطاع اخلاص بقيادة 
النشاط االقتصادي ويذكي فيه روح املنافسة ويرفع كفاءة اإلنتاج، 
ويحافظ على الهوية االجتماعية ويحقق التنمية البشرية والتنمية 

املتوازنة�

وفي ســــــياق متصــــــل، قدم مســــــاعد مدير عام هيئة تشــــــجيع 
االستثمار املباشــــــر لتطوير االعمال السيد محمد يوسف يعقوب، 
عرضاً توضيحياً عن القانون رقم )116( لسنة 2013 وما يتضمنه 

من محفزات للمستثمرين احملليني واألجانب�

 اســـتجابة لدعـــوة كرميـــة من ســـعادة رئيس مجلـــس األمة 
املوقر لعقد لقاء بن جلنة الشؤون املالية واالقتصادية باملجلس 
وممثلـــن عـــن غرفة جتـــارة وصناعـــة الكويـــت لدراســـة الوضع 

االقتصـــادي واملالي فـــي البالد، ُعقد اجتماع فـــي مجلس األمة 
مســـاء التاســـع من مارس 2016، برئاســـة سعادة رئيس مجلس 

األمة السيد مرزوق علي الغامن.
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ورشة عمل »اتفاقية تيسير التجارة 

بهدف تسهيل التجارة بني الدول العربية والشرق األوسط«

عقدت غرفة جتارة وصناعة الكويت، في التاسع عشر من مايو 

2016، ورشة عمل حول اتفاقية تيسير التجارة، وذلك بالتعاون مع 

منظمة التجارة العاملية ) W.T.O (، وبالتنسيق مع وزارة التجارة 

والصناعة، بحضور السيد الوكيل املساعد لشؤون املنظمات الدولية 

والتجارة اخلارجية بالوزارة، ومستشار شعبة املدخل إلى السوق في 

منظمة التجارة العاملية. كما حضر الورشة ممثلو عدد من شركات 

القطاع اخلاص األعضاء لدى الغرفة.

بدايــــــًة رحب الســــــيد/ حمد جراح العمــــــر – نائب مدير عام 
الغرفة بالســــــادة احلضور وأكد على دور الكويت املساند ملنظمة 

التجارة العاملية بصفتها إحدى الدول األعضاء املؤسسني�

وأوضح ان الهدف من عقد الورشة هو التقاء القطاع اخلاص 
الكويتي مع ممثلني من منظمة التجارة العاملية للتعرف على أهم 
أهداف اتفاقيــــــة التبادل التجاري العاملية، والنظر عن كثب حول 
اتفاقية تيســــــير التجارة، باالضافة إلــــــى معرفة قواعد ووظائف 
منظمــــــة التجــــــارة العامليــــــة، ومــــــدى أهميتها وفوائدهــــــا ملجتمع 
األعمال في العالم العربي، حيث مت خالل الورشة التباحث حول 
التحديات التي تواجههم والصعوبات التي تواجهها حركة التجارة 
البينية العربية� ولفت إلى أن الورشة تكتسب اهمية كبيرة، نظراً 
إلشراك القطاع اخلاص عملياً وفعلياً في شؤون منظمة التجارة 

العاملية�

من جانبه أوضح املستشــــــار في شــــــعبة املدخل إلى الســــــوق 

تناول االجتماع موضوع االصــــــالح املالي من مختلف جوانبه، 
حيــــــث قدمت الغرفة رؤيتها في هذا الشــــــأن� وشــــــهد اللقاء، إلى 
جانب اعضاء جلنة الشــــــؤون املاليــــــة واالقتصادية مبجلس األمة، 
حضور عدد من الشخصيات االقتصادية إلى جانب مسؤولني في 

وزارتي املالية والكهرباء واملاء�

وشــــــارك في هذا اللقــــــاء من غرفة جتــــــارة وصناعة الكويت، 
السادة:

مبنظمــــــة التجارة العاملية، أن االتفاقيــــــات التي وقعت عليها أكثر 

من )160( دولة حول العالم تتضمن في مجملها تيســــــير التجارة 

من أجل حتقيق مكســــــب كبير للدول االعضاء، واضاف أن هناك 

آليات جتبر الدول على تنفيذ بنود االتفاقية مبيناً أن هناك الكثير 

مــــــن البنود مت االتفاق عليها منذ عام 2013 واملتعلقة بالتيســــــير 

التجاري�

عقب ذلك مت فتح املجال أمام ممثلي الشــــــركات من القطاع 

اخلاص الكويتي، والذين شاركوا في هذه الورشة بناًء على دعوة 

من الغرفة، حيث مت طرح العديد من االستفســــــارات ذات الصلة 

املباشرة بعملية اإلفساح عن البضائع وحركة انسيابها في املنافذ 

اجلمركية مبختلف أنواعها�

كما أوضح ممثلــــــو وزارة التجــــــارة والصناعة أهم اخلطوات 

والترتيبات التي مت اتخاذها من قبل الوزارة إلمكانية تطبيق بنود 

االتفاقية على النحو املطلوب، مشــــــيدين بالتعــــــاون الكبير الذي 

أولته غرفة جتارة وصناعة الكويت لهذا امللف حتديداً�

وفــــــي نهايــــــة اللقاء قدمــــــت الغرفة شــــــكرها لكافة احلضور 

واملشــــــاركني على اهتمامهم وتفاعلهم، مؤكدًة اســــــتعدادها التام 

والدائــــــم لبذل اجلهود التي من شــــــأنها االرتقــــــاء ببيئة األعمال 

بدولة الكويت�

النائب الثاني لرئيس الغرفة عبدالوهاب محمد الوزان 

عضو مكتب الغرفـــــــة اسامة محمد النصف  

عضو مجلس اإلدارة ضرار يوسف الغامن  

عضو مجلس اإلدارة خالد مشاري اخلالد  

عضو مجلس اإلدارة فهد يعقوب اجلوعان  

املستشــــــــــــــــــــــار ماجد بدر جمال الدين  
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الغرفة تستضيف اجتماع مركز التحگـــيم التجاري اخلليجي

الغرفة تلتقي الفريق العامل مبســألة 

التمييــز ضد املرأة في القانون واملمارســـة

في الســـادس مـــن ديســـمبر 2016، اســـتضافت غرفة جتارة 
وصناعـــة الكويت االجتماع )66( ملركز التحكيم التجاري لدول 
مجلـــس التعـــاون اخلليجـــي »دار القرار«، حيث أعلـــن املركز عن 
حصول ممثل دولة الكويت السيد بدر سعود البدر على منصب 

نائب رئيس مجلس اإلدارة.

وشهد االجتماع تكرمي ومنح العضوية الفخرية لعضو مجلس 
اإلدارة الســــــابق، ممثل دولة الكويت الســــــيد خالــــــد عبدالرحمن 

فـــي إطار اهتمام مجلس حقوق اإلنســـان فـــي التعرف على 

فـــرص املرأة في قطاع األعمال بدولـــة الكويت والتحديات التي 

تواجههـــا، التقـــى الســـيد/ عبدالوهـــاب محمد الـــوزان – نائب 

رئيـــس غرفة جتارة وصناعـــة الكويت، بحضور عدد من الســـادة 

أعضاء مجلس اإلدارة، مع الفريق العامل مبسألة التمييز ضد 

املرأة في القانون واملمارســـة التابع ملجلس حقوق اإلنســـان، في 

الرابع عشـــر من ديسمبر 2016، حضر اللقاء سعادة املستشار/ 

طـــالل املطيري – نائب مســـاعد وزير اخلارجيـــة ورئيس مكتب 

حقوق اإلنسان.

أوضح الســــــيد/ الوزان في هذا اللقاء أن املــــــرأة الكويتية قد 

املضاحكة، تقديراً ملا قدمه من جهد وعطاء طوال مدة عضويته، 
ساهم خاللها في استقرار عمل املركز ثم تطويره ومتويله الذاتي 
مليزانيته الســــــنوية، وذلك بحضــــــور نائب رئيــــــس الغرفة، رئيس 
مجلس إدارة مركز الكويت للتحكيم التجاري، السيد عبدالوهاب 
محمــــــد الوزان، والــــــذي قدم بدوره درع الغرفــــــة ألمني عام مركز 
التحكيم التجــــــاري لدول مجلس التعاون اخلليجــــــي »دار القرار« 

السيد أحمد جنم�

حققت جناحات باهرة في التجارة واالستثمار وأثبتت جدارتها من 

خالل تبوئها لعدة مناصب قيادية في كبرى شــــــركات ومؤسســــــات 

القطاع اخلاص، وكذلك احتاللها ملراكز متقدمة في عدة تصنيفات 

مت إعدادها من قبل مؤسسات متخصصة دولياً كشخصيات نسائية 

األكثر تأثيراً على املســــــتوى العربي، وأضاف أن اإلحصاءات تشير 

إلى أن نسبة السيدات الالتي ميارسن أعماالً تصل إلى 39 % من 

إجمالي األعضاء خالل عام 2016، وفي ختام حديثه أكد السيد/ 

الوزان، على عدم وجود متييز في القوانني والتشــــــريعات التجارية 

واالســــــتثمارية في البالد، األمر الذي يحقــــــق العدالة االجتماعية 

ويشجع املرأة على اخلوض في عالم قطاع األعمال�

ممثلو الغرفة يلتقون اللجنة االقتصادية الوزارية

اســـتجابة لدعوة من األمانة العامة ملجلس الوزراء، شـــاركت 
غرفـــة جتارة وصناعـــة الكويت في اجتماع اللجنـــة االقتصادية 
الوزارية الذي ُعقد في العشرين من مارس 2016 برئاسة معالي 
نائـــب رئيس الوزراء وزيـــر املالية ووزير النفط بالوكالة، الســـيد 
أنـــس الصالح، بحضور كل مـــن: معالي وزير التجارة والصناعة، 
الدكتور يوسف العلي، معالي وزير الشؤون االجتماعية والعمل 
ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية السيدة هند الصبيح، 
ومعالي وزير الدولة لشـــؤون اإلســـكان الســـيد ياســـر حسن أبل، 
ومديـــر عـــام مؤسســـة املوانئ الكويتية الشـــيخ يوســـف عبدالله 

صبـــاح الناصـــر الصبـــاح، ومدير عـــام اإلدارة العامـــة للجمارك 
السيد خالد السيف.

هــــــدَف االجتماع إلى بحــــــث التقرير املقدم مــــــن قبل الغرفة، 
بعنوان »نحو تعزيز التيســــــير التجاري في الكويت«، والذي يلخص 

رؤية الغرفة للتوجه التنموي اجلديد لالقتصاد الكويتي�

شــــــارك في هذا اللقاء من الغرفة الســــــيد أســــــامة محمد 
يوســــــف النصف، عضو هيئــــــة مكتب الغرفة، والســــــيد رباح 
عبدالرحمــــــن الرباح، املدير العام، والســــــيد ماجد بدر جمال 

الدين، املستشار�
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التقريــــر ال�ســنوي 6 1 0 2

وبدوره أوضح الســــــيد/ أسامة محمد النصف – عضو مكتب 

الغرفة، أن فرص األعمال في دولة الكويت متساوية بني اجلنسني، 

مؤكداً أن نســــــبة النساء املزاوالت لألعمال التجارية تتجاوز الثلث 

وتعد نسبة كبيرة تدل على أحقية املرأة وقدرتها على إدارة املشاريع 

وممارسة التجارة�

ومن جانبها استعرضت السيدة/ وفاء أحمد القطامي – عضو 

مجلــــــس إدارة الغرفة، تاريخ بدء دخول املــــــرأة الكويتية في قطاع 

األعمــــــال وهي تعد األقدم في املنطقــــــة، والتي قدمت من خاللها 

جتارب وخبرات جتارية واســــــتثمارية ناجحة ســــــواًء على الصعيد 

احمللي أو الدولي�

من جهتها أوضحت رئيس الفريق أن هذه الزيارة تأتي 
ضمن االستعراض الدوري الشامل ملجلس حقوق اإلنسان 
للقضايا اخلاصة بدور ومشاركة املرأة في شتى املجاالت 
السياســــــية، االجتماعية، الثقافيــــــة، الصحية، التعليمية، 
والســــــيما االقتصادية، ومــــــدى التزام الــــــدول بالقرارات 
الدولية اخلاصة بتمكــــــني املرأة واحملافظة على حقوقها، 
وقد أشــــــادت الســــــيدة/ كيرانا بدولة الكويت، والتي تعد 
من الدول املتقدمة في قضية عدم التمييز ضد املرأة في 

شتى املجاالت�

الغرفة تنظم ورشة عمل حول

 »اتصنيف األنشطة التجارية وفقًا للگــود الدولي«

تقليد الغرفة شهادة شريك اإلنسانية البالتيني

عقـــدت غرفة جتـــارة وصناعـــة الكويـــت، بالتعاون مـــع وزارة 

التجارة والصناعة، ورشة عمل حول تصنيف األنشطة التجارية، 

وذلك يوم 1 يونيو 2016 مببنى الغرفة ومبشاركة السيد/ خالد 

الشـــمالي – وكيـــل وزارة التجـــارة والصناعـــة وعـــدد من ممثلي 

اجلهات احلكومية املعنية.

وتهدف هذه الفعالية إلى تعريف اجلهات احلكومية املعنية 

بتطبيق قرار وزارة التجــــــارة والصناعة تصنيف األمم املتحدة 

في السادس عشر من أكتوبر استقبل رئيس غرفة جتارة 
وصناعة الكويت الســـيد/ علي محمد ثنيان الغامن، رئيس 
مجلـــس إدارة جمعيـــة الهـــالل األحمر الكويتيـــة الدكتور/ 
هـــالل مســـاعد الســـاير في مبـــادرة مـــن اجلمعيـــة لتقليد 
الغرفة شـــهادة  شريك اإلنســـانية البالتيني، تقريرًا للدور 
الفاعل الذي تقوم به في الوفاء مبسئوليتها االجتماعية، 
واإلعـــراب عـــن تثمينهـــا للجهـــود التـــي تبذلها في ســـبيل 
االرتقـــاء بالعمل اإلنســـاني. حضر اللقاء مـــن الغرفة، إلى 
جانـــب الرئيـــس، نائب الرئيس الســـيد عبدالوهاب محمد 
الوزان، وعضو املكتب الســـيد أســـامة محمـــد النصف، كما 

الدولي لألنشــــــطة التجارية لدى اجلهات احلكومية، ومناقشة 

التنقيــــــح الصادر عن شــــــعبة االقتصاد في املنظمــــــة الدولية، 

واملتفــــــق عليه في إطار دول مجلس التعــــــاون اخلليجي، وذلك 

وفقاً للتبويب وفئات التصنيف وتسلســــــلها، كما مت التطرق إلى 

مناقشــــــة اآللية املتبعة حال إضافة األنشطة غير املشار إليها 

بالتصنيف الدولي�

حضـــره عن جمعيـــة الهالل األحمـــر الكويتيـــة إلى جانب 

رئيسها السيدة/ شيماء الشطي.

وقد أعرب السيد علي محمد ثنيان الغامن عن تقدير 

الغرفة، وتقديره شــــــخصياً، جلهود جمعية الهالل األحمر 

الكويتية في أداء رســــــالتها اإلنســــــانية وتقدمي املساعدة 

والعون لكل من يحتاجه دون أي تفرقة بســــــبب اجلنس أو 

اللون أو املعتقد، كما نوه بالعالقات التاريخية بني الغرفة 

واجلمعية منذ تأسيسها لتكريس الوجه اإلنساني الريادي 

للكويت وشعبها�
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غرفــة جتـــــارة وصناعة الگـــويت تتبـــرع مبليــــــون دوالر

مساهمة بالتزام الكويت في مؤمتر الدول املانحة لسوريه
فـــي مؤمتر الـــدول املانحة لصالح الشـــعب الســـوري، والذي 

انعقـــد فـــي لندن مؤخـــرًا فـــي الرابع مـــن فبرايـــر 2016، أعلن 

حضـــرة صاحـــب الســـمو أمير البالد والقائد اإلنســـاني الشـــيخ 

صبـــاح األحمـــد اجلابر الصبـــاح، حفظه اللـــه ورعـــاه، عن تبرع 

الكويت مببلغ ثالثمائة مليون دوالر على ثالث سنوات.

وبعد أن تقرر أن يكون سداد هذا االلتزام خارج امليزانية العامة 

للدولــــــة، ويتوزع على هيئة عامة وجمعيات خيرية ومجتمعية، فقد 

أقدمــــــت غرفة جتــــــارة وصناعة الكويت على التبــــــرع مببلغ مليون 

دوالر مســــــاهمة في التزام الكويت املشار إليه� وقد قامت الغرفة 

فعاًل بتسديد تبرعها هذا حلساب حكومة دولة الكويت�
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بصفتهـــا ممثلـــة لقطاع األعمال في الكويت، تشـــارك غرفة جتـــارة وصناعة الكويت في العديد من املؤمتـــرات والندوات العربية 
والدوليـــة ذات الطبيعـــة االقتصاديـــة، أو املتصلـــة مبهـــام الغرفة ونشـــاطاتها، وبحيث تتمكـــن من طرح وجهة نظـــر القطاع اخلاص 
الكويتـــي فـــي األمـــور التي تتناولها هذه املؤمترات والندوات مـــن جهة، ومن توثيق عالقاتها وصالتها بالغـــرف واحملافل االقتصادية 

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

ودرجت العادة أن تأخذ مشاركة الغرفة في هذه املؤمترات والندوات أحد شكلن اثنن: أولهما أن تشارك بصفتها اخلاصة كممثل 
لألســـرة االقتصاديـــة الكويتيـــة، وثانيهما أن تشـــارك الغرفة ضمن وفد الكويت الرســـمي، حيث يكون ممثلـــو الغرفة أعضاء في وفد 

دولة الكويت.

ن�ساطات الغرفة يف املجالني العربي والدويل

أنشــطـــــة دوليــــــة أخــــــرى

أواًل: في نطاق مجلس التعاون اخلليجي

الفتـرةالبــــلدالــفـعــالّيــــــةم

9 – 10 فبرايرأبوظبيمنتدى السلطات اإلشرافية للحوكمة: الفرص والتحديات1

15 فبرايراخُلبراالجتماع الرابع للجنة مبنى احتاد الغرف اخلليجية2

25 فبرايرمسقطاالجتماع )38( للجنة القيادات التنفيذية للغرف اخلليجية3

14 أبريلالرياضاالجتماع الثاني لفريق دراسة ربط معلومات املنتسبني الكترونياً بني الغرف اخلليجية4

شــــــاركت الغرفة بوفــــــد من ممثلــــــي القطاعــــــات االقتصادية 
املختلفــــــة رافق ســــــمو رئيس مجلس الوزراء الشــــــيخ جابر املبارك 
احلمد الصباح، في زيارته الرسمية إلى بنغالديش وفيتنام وكوريا 

واليابان بني 3 و 13 مايو 2016�

كما أن الغرفة شــــــاركت في اجتماعات اللجان االقتصادية بني 
دولة الكويت والدول األخرى وذلك على الشكل التالي:

10 – 11 يناير الدوحة    - الدورة الرابعة للجنة الكويتية – القطرية    

27 – 28 يناير الكويت    - اجتماع الدورة الثانية للجنة الكويتية – الهنغارية   

14 – 16 فبراير القاهرة    - الدورة احلادية عشر للجنة الكويتية – املصرية   

4 – 6 أكتوبر الكويت    - االجتماع السابع للجنة الكويتية – الفنلدية   

5 – 6 ديسمبر دار السالم بروناي   - الدورة الثالثة للجنة املشتركة بني الكويت – وبروناي دار السالم 

27 – 29 ديسمبر اجلزائر    - الدورة التاسعة للجنة الوزارية الكويتية – اجلزائرية املشتركة  
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الفتـرةالبــــلدالــفـعــالّيــــــةم

20 أبريلرأس اخليمةاالجتماع )39( للجنة القيادات التنفيذية للغرف اخلليجية5

21 أبريلرأس اخليمةاالجتماع )48( ملجلس احتاد الغرف اخلليجية6

7
اللقاء التشاوري حول تبادل اخلبرات وآليات عمل إدارات العالقات الدولية في الغرف 

اخلليجية
28 أبريلاملنامة

2 – 4 مايومسقطملتقى رّواد األعمال اخلليجي8

5 – 6 أكتوبرالكويتورشة عمل حول املشاريع الصغيرة واملتوسطة في دول مجلس التعاون اخلليجي9

20 أكتوبرالكويتاجتماع مائدة مستديرة حول دور القطاع  اخلاص في دعم التنمية املستدامة10

27– 28 سبتمبرمسقطمنتدى استثمر في ُعمان11

4 أكتوبرالرياضاالجتماع األول للجنة الفنية لالحتاد اجلمركي اخلليجي12

5 – 6 أكتوبرالرياضاالجتماع )22( للجنة السوق اخلليجية املشتركة13

23 – 25 أكتوبرالدوحةالدورة التدريبية حول "التصانيف الصناعية"14

1 – 2 نوفمبراملنامةمنتدى األعمال واالستثمار اخلليجي – التركي الثاني15

14 نوفمبرالرياضاللقاء التشاوري بني وزراء التجارة والصناعة وممثلي القطاع اخلاص بدول مجلس التعاون16

15 نوفمبرالدوحةاالجتماع )40( للجنة القيادات التنفيذية للغرف اخلليجية17

22 نوفمبرالرياضاللقاء املشترك الرابع بني هيئة االحتاد اجلمركي وممثلي االحتادات والغرف اخلليجية18

28 نوفمبراملُخبراالجتماع السابع للجنة مبنى احتاد الغرف اخلليجية19

30 نوفمبرالدوحةاالجتماع )41( للجنة القيادات التنفيذية للغرف اخلليجية20

1  ديسمبرالدوحةاالجتماع )49( ملجلس احتاد الغرف اخلليجية21

6 ديسمبرالكويتاالجتماع )66( ملجلس إدارة "دار القرار"، واالحتفال بتكرمي السيد خالد املضاحكة22
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ثانيًا: في  إطار الدول العربية

الفترةالبــــــلدالــفـعــالّيــــــةم

15  مارسمسقطاجتماعات اللجنة املالية واللجنة االستشارية وجلنة شؤون الغرف املشتركة باحتاد الغرف العربية1

16  مارسمسقطاالجتماع )42( للجنة التنفيذية لالحتاد العام للغرف العربية2

16  مارسمسقطاجتماع الدورة )120( ملجلس االحتاد العام للغرف العربية3

9  أبريلالقاهرةاالجتماع )33( للجنة الدائمة لشؤون العمل باالحتاد العام للغرف العربية4

10 – 17  أبريلالقاهرةالدورة )43( ملؤمتر العمل العربي5

20 – 21 أبريلالدوحةاملؤمتر العربي حول دور املجتمع املدني في تنفيذ أعمال التنمية املستدامة 62030

3 – 4  مايوالفجيرةاملؤمتر العربي اخلامس لالستثمار في األمن الغذائي7

28  مايوالقاهرةاجتماع اجلانب العربي في مجلس إدارة الغرفة العربية – البريطانية8

28  مايوالقاهرةاجتماع مدراء الغرف العربية املشتركة – ومدراء الغرف العربية )العصف الذهني(9

29  مايوالقاهرةالدورة )121( ملجلس االحتاد العام للغرف العربية + ملتقى مصر لالستثمار10

26 سبتمبرمسقطاجتماع اللجنة االستشارية ملجلس احتاد الغرف العربية11

26 سبتمبرمسقطالدورة )122( ملجلس االحتاد العام للغرف العربية12

18 – 20 أكتوبرالقاهرةندوة "توطني الوظائف وفرص االستخدام املنظم للعمالة العربية"13

15 نوفمبرأبوظبياجتماع اللجنة االستشارية ملجلس االحتاد العام للغرف العربية14

15 نوفمبرالفجيرةاملؤمتر العربي الثاني للتطوير واالستثمار العقاري والصناعي )استثمار آمن ومستدام(15

29 – 30 نوفمبرتونساملؤمتر الدولي لدعم االقتصاد واالستثمار في تونس 162020

10 ديسمبرالدوحةاجتماع اللجنة املالية لالحتاد العام للغرف العربية17

11 ديسمبرالدوحةالدورة )123( ملجلس االحتاد العام للغرف العربية18

11 ديسمبرالدوحةاالجتماع )44( للجنة التنفيذية الحتاد الغرف العربية19
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1 – 5 فبرايرنيويوركالدورة )64( للفريق العامل الثاني املعني بالتحكيم والتوفيق1

16 فبرايرالكويتاحللقة النقاشية حول تسهيل وتطوير التبادل التجاري بني الكويت واململكة املتحدة2

17 – 18 فبرايرالكويتمؤمتر التحكيم في االستثمار الدولي3

21 – 27 فبرايرالكويتمعرض الكويت التجاري الدولي – الدورة األولى4

8 – 9 مارسالكويتملتقى الكويت لالستثمار5

9 – 10 مارسطوكيواالجتماع السنوي العشرون للجنة الكويتية – اليابانية ألصحاب األعمال6

30 – 31 مارسجدةاالجتماع )23( ملجلس إدارة الغرفة اإلسالمية7

11 – 13 أبريلدبيالدورة السادسة مللتقى االستثمار السنوي8

14 – 16 أبريلمومبايلقاء استثماري عاملي "قمة الهند البحرية"9

4 – 5 مايوالدار البيضاءالدورة الرابعة للمنتدى االقتصادي العربي – الياباني10

9 – 13 مايوكوبنهاجنالبرنامج التدريبي للمدراء والتنفيذيني )القيادة االستراتيجية(11

25 – 27 مايوبرلنياجتماعات الغرفة العربية األملانية – وامللتقى العربي األملاني12

30 مايو – 10 يونيوجنيفالدورة )105( ملؤمتر العمل الدولي13

19 – 20 سبتمبرقويناالدورة )24( ملجلس اإلدارة واالجتماع )57( للجنة املالية للغرفة اإلسالمية14

25 سبتمبر – 1 أكتوبرالهايالبعثة التدريبية لبرنامج محكمة التحكيم الدولية الدائمة15

11 – 12 أكتوبردبيالقمة العاملية لالقتصاد اإلسالمي – الدورة الثالثة16

18 – 19 أكتوبرالدوحةاملؤمتر العاملي الثاني للتحكيم، واحتفالية مرور عشر سنوات للمركز الدولي للتحكيم17

1 – 3 نوفمبرأبوظبيدورة تدريبية حول أسس السالمة والصحة املهنية18

3 – 4 نوفمبرأثيناامللتقى االقتصادي العربي – األوروبي19

27   نوفمبرالكويتورشة عمل حول معايير العمل الدولية20

29 – 30 نوفمبرالدوحةحوار التجارة واالستثمار بني مجلس التعاون واالحتاد األوروبي21

29 – 30 نوفمبرأثينااملنتدى االقتصادي العربي – اليوناني اخلامس22

6 – 9 ديسمبربالياالجتماع اإلقليمي )16( ملنطقة آسيا واحمليط الهادئ23
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باإلضافة إلى لقاءات ممثلي الغرفة مع كبار الضيوف الرسمين للدولة، بلغ عدد الوفود التي استقبلتها الغرفة خالل عام 2016 
)40( وفدًا اقتصاديًا وجتاريًا من ) 29 ( دولة، ومن جهات دولية أخرى حسب اجلدول التالي:

تاريخ الزيارةاســـــــــــــم الوفــــــــــــــــــدالدولـــــــةم

20 /1/ 2016رئيس الواليات املتحدة املكسيكية والوفد املرافق لهاملكسيك1

2016/1/27وكيل وزارة الشئون اخلارجية والتجارية والوفد املرافق لههنغاريا2

2016/1/27وفد من غرفة حفر الباطن السعودية3

2016/1/31وفد من الغرفة التجارية العربية البرتغاليةالبرتغال4

روسيا5
نائب في مجلس الدوما )البرملان( الروسي ونائب رئيس جلنة املجلس لشؤون 

األسواق املالية والوفد املرافق له
2016/2/9

2016/2/9رئيس البرملان األملاني "البوند ستاغ" والوفد املرافق لهاملانيا6

2016/2/11ممثلو الوفد التجاري املختص " بالغذاء والصحة"الفلبني7

2016/2/15وفد من غرفة جتارة وصناعة عمان فرع محافظة شمال الشرقيةسلطنة عمان8

2016/2/22وزير التجارة السوداني والوفد املرافق لهالسودان9

2016/3/7وفد من الوكالة الروسية )روسيا سيفودينا(روسيا10

2016/3/7وفد من غرفة جتارة وصناعة الرياض السعودية11

2016/4/4وزير اخلارجية السوداني والوفد املرافق لهالسودان12

2016/4/21وفــد سـيدات األعمال الهنغارياتهنغاريا13

2016/4/28الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لالستثمار واملناطق احلرة املصرية والوفد املرافق لهمصر 14

2016/5/3وفد جتاري تركيتركيا15

2016/5/18وزير الزراعة املكسيكي والوفد املرافق لهاملكسيك16

وفد استثماري من جنوب افريقيا برئاسة رئيس دائرة التجارة واالستثمار لدى جنوب افريقيا17
2016/5/22وزارة التجارة

الوفود التجارية التي استقبلتها الغرفة خــالل عام 2016
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تاريخ الزيارةاســـــــــــــم الوفــــــــــــــــــدالدولـــــــةم

2016/5/23وفد جتاري فيتناميفيتنام18

2016/5/30وفد جتاري باكستانيباكستان19

2016/6/9وفد من شركة دايوون الكوريةكوريا20

2016/7/26وفد من مكتب االستثمار والتطوير الالتفيالتفيا21

2016/7/27وفد من مؤسسة »ستاندرد آند بورز«ستاندرد آند بورز22

2016/8/15محافظ مدينة البصرة والوفد املرافق لهالعراق23

2016/9/5رئيس غرفة جتارة وصناعة غوجرانواال والوفد املرافق لهباكستان24

2016/9/6رئيس مجلس إدارة غرفة األورغواي والوفد املرافق لهاألورغواي25

2016/9/20وزير التنمية بجمهورية تركيا ورئيس مجلس املصدرين األتراك ووفد اقتصاديتركيا26

2016/9/27وزير املالية القبرصي والوفد املرافق لهقبرص27

2016/10/9ممثلو JETROاليابان28

2016/10/10وكيل وزارة في حكومة والية غوجارات الهندية والوفد املرافق الهند29

2016/10/12وفد من أصحاب األعمال من األورغواي األورغواي30

2016/10/19وفد من غرفة جتارة وصناعة سلوفينياسلوفينيا31

2016/10/24رئيس غرفة جتارة وصناعة تشيتاغونغ والوفد املرافق لهبنغالديش32

البرتغال33
األمني العام ورئيس اجلهاز التنفيذي لغرفة التجارة والصناعة العربية البرتغالية 

والوفد املرافق له
2016/10/31

2016/11/2والي والية النيل األبيض )السودان( والوفد املرافق لهالسودان34

2016/11/2رئيس بلدية بورصة الكبرى باجلمهورية التركية والوفد املرافق لهتركيا 35

2016/11/7وفد خبراء صندوق النقد الدوليصندوق النقد الدولي36

2016/11/14عمدة مدينة جنيف والوفد املرافق لهسويسرا37
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2016/11/15ممثلو هيئة مشروعات الشراكة وخبراء البنك الدوليالبنك الدولي38

الصني39
نائب املدير العام إلدارة التجارة العامة حلكومة منطقة منغوليا ذاتية احلكم 

الصينية والوفد املرافق له
2016/12/1

مجلس حقوق اإلنسان40
الفريق العامل مبسألة التمييز ضد املرأة في القانون واملمارسة التابع ملجلس 

حقوق اإلنسان
2016/12/14

بروتوگــوالت وقعتهـــا الغرفـــة عــــام 2016

وقعت الغرفة خالل عام 2016 بروتوكوالت مع كٍل من:

التاريـــــخالبلــــــــــــــــدم

2016/01/20الغرفة الوطنية املكسيكية للصناعة التحويلية1

2016/02/16احملكمة الدائمة للتحكيم في الهاي )هولندا(2

2016/05/04احتاد غرف التجارة والصناعة في بنغالديش3

2016/05/06غرفة جتارة وصناعة فيتنام4
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اخلدمات االإدارية والتنظيمية التي توؤديها الغرفة

وعلى الرغم من صعوبة تصنيف اخلدمات التي تؤديها الغرف، 
فــــــإن من املمكــــــن تبويبها ضمن ثالث فئات رئيســــــية تبعــــــاً لطبيعة 

النشاط واجلهة املستفيدة منه�

تعكــــــس أولى هذه الفئات دور الغرفة كممثلة ألصحاب األعمال 
في احلياة االقتصادية والتشــــــريع التجاري واملالي في البالد، بينما 
تهدف الفئة الثانية إلى تعزيز العالقات االقتصادية وتوســــــيع حجم 
املبادالت التجارية مــــــع البلدان العربية والبلــــــدان األجنبية بصورة 
عامــــــة، أما ثالثة هذه الفئات فهي مــــــا تقدمه الغرفة ألعضائها من 

خدمات مباشرة�

وقد تناولنا املجموعتــــــني األولى والثانية من هذه اخلدمات في 
الفصول الثالثة السابقة، ونسعى في هذا الفصل إلى بيان مدى ما 
قدمته الغرفة خالل عام 2016 ملنتسبيها من خدمات مباشرة والتي 
ميكن، نظراً لشــــــموليتها لغالبية أصحاب الفعاليات االقتصادية، أن 

تعتبر نوعاً من اخلدمة العامة للمجتمع ككل�

وجتدر اإلشارة في هذا الصدد إلى أن التصنيف السالف الذكر 
إمنا هو لتسهيل البحث وتبويبه ليس إال، فنشاطات الغرفة متكاملة 
ومتداخلة تســــــعى جميعــــــاً لتحقيق هدف واحد هــــــو خدمة الوطن 

واقتصاده�

موجــز إحصـــائي خلدمــات الغرفـــة اإلدارية والتنظيميـــة

يبني اجلدول رقم )1( عدد املنتسبني للغرفة، مؤسسات وأفراداً، في عام 2016، مقارنة باألعوام اخلمسة السابقة:

جدول رقم (1)
مجموع املنتسبني إلى الغرفة لألعوام 2011 – 2016 

)املشتركون الذين جددوا اشتراكهم واملشتركون اجلدد(
العــــــــــــام

              
201120122013201420152016املعامالت

زيادة 2016 
عن 2015  %

14,2 %18,01719,47718,49920,50522,74625,994جتديد اشتراك

8,7 %6,1267,1757,5287,5397,6738,342+ جتديد مت العام السابق

12,8 %24,14326,65226,02728,04430,41934,336إجمالي جتديد االشتراك

13,5 %5,4295,6716,4017,1969,08910,317اشتراك جديد

13,0 %29,57232,32332,42835,24039,50844,653إجمالي عدد املشتركني

يالحــــــظ من اجلدول رقم )1( أن إجمالي عدد األعضاء الذين 
جددوا اشــــــتراكهم بالغرفة خالل عام 2016 قــــــد بلغ )34,336( 
عضواً مقابــــــل )30,419( عضــــــواً في العام الســــــابق أي بارتفاع 

نســــــبته 12.8 %� أما عدد األعضاء اجلدد فبلغ )10,317( عضواً 
مقابل )9,089) عضواً في عام 2015، أي بارتفاع نسبته 13,5 %� 
وبذلــــــك يكون إجمالي عدد املنتســــــبني للغرفة في عام 2016 قد بلغ 

مـــن أول وأهـــم أهـــداف الغـــرف االقتصادية العمل علـــى تقدم مجتمعاتها واملســـاهمة فـــي تنميتها عن طريـــق خدمة وتطوير 
مؤسساتها وفعالياتها االقتصادية، بل إن هذا الهدف يعتبر املبرر الرئيسي لقيام تلك الغرف واستمرارها.

     ومّلـــا كانـــت خدمـــة املجتمع وتنمية اقتصاده مجااًل رحبًا ال حدود له، وعملية واســـعة ومســـتمرة ودائمـــة التطور، فإن معيار 
إنتاجيـــة الغـــرف يكمـــن في مدى ما تنجزه من مهام ومقدار ما توفره ألعضائها ومنطقتها من خدمات، قياســـًا مبا يتوفر لها من 

إمكانات وكفاءات، وتبعًا لتجاوب اجلهات الرسمية صاحبة القرار.
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)44,653( عضواً مقابل )39,508( أعضاء في العام الســــــابق أي 
بارتفاع نسبته 13 %�

وممــــــا يذكر ان الغرفة كانت قد افتتحت في أواخر عام 2005 
فرعــــــاً في برج التحريــــــر، يعمل قبل الظهر وبعــــــده، كما أن العمل 
في فرع خيطــــــان كان قد توقف اعتباراً من مارس 2006، غير أن 
الغرفــــــة افتتحت في أوائل أبريل 2009 فرعــــــاً في موقع آخر من 
منطقــــــة خيطان مبحافظة الفروانية، كما افتتحت في أوائل مارس 
2010، فرعــــــاً في منطقة جابر العلــــــي مبحافظة األحمدي وفرعاً 

آخر مبحافظة اجلهراء في أوائل شــــــهر مايــــــو 2010، وفي الرابع 
مــــــن نوفمبر 2012 افتتحت فرعاً في مقر اإلدارة العامة للجمارك 

)ضمن املنطقة اجلمركية الثالثة(�

ويُذكــــــر أن وزارة املواصالت خصصت، مشــــــكورة، موقعاً لفرٍع 
للغرفــــــة ضمن مبنى احلكومــــــة مول التابع لها فــــــي منطقة جليب 
الشيوخ في محافظة الفروانية، وقد مت افتتاحه في فبراير 2014� 
وهكذا أصبح بإمكان السادة األعضاء اجناز معامالتهم في أي من 

الفروع السبعة إلى جانب املقر الرئيسي�

املعــــــامـــــــــــــــالت

تعكس املعامالت التي تنجزها الغرفة مدى ونوعية اخلدمات املباشرة التي تقدمها ألعضائها، حيث أنها معامالت يومية مستمرة ومتنوعة�

ويبــــــني اجلــــــدول رقم )2( أن إجمالي عدد املعامالت التي أجنزتها الغرفة خالل عــــــام 2016 قد بلغ )359,925( معاملة، منها )227,328( 
تصديق توقيع و )42,548( تصديق فاتورة و )31,657( شهادة منشأ، و )43,354( شهادة انتساب�

جدول رقم )2(

مجموع املعامالت التي أجنزتها الغرفة 

األعوام 2011 – 2016

                        العـــــــــــام
201120122013201420152016  املعامـــــالت

زيادة 2016 
عن 2015  %

13,0 %29,18431,58331,69034,62438,34943,354شهادة انتساب

5,3 %17,75121,54323,56025,94530,04731,657شهادة منشأ
1,7 %5,86612,24210,49810,23110,29310,469شهادات أخرى)1(

0,1 %187,256193,776193,315215,150227,047227,328تصديق توقيع

2,2 %26,77831,68334,19336,04841,61942,548تصديق فاتورة
8,7 %4,2084,4074,8184,6364,2184,569معامالت أخرى)2(

2,3 %271,043295,234298,074326,634351,573359,925إجمالي املعامـالت

)1(  تشمل: شهادة بدل فاقد + شهادة خاصة + شهادة للداخلية�
)2(  تشمل: إلغاء ملف + تعديالت + 24  شكوى عام 2016�

ويالحظ من اجلدول رقم )2( أن كل أنواع املعامالت، وهي شهادة 
التوقيع  وتصديق  األخــرى  والشهادات  املنشأ  وشــهــادات  االنتساب 
متفاوتة  بنسب  ارتفاعاً   2016 عام  في  حققت  الفواتير،  وتصديق 

عما كانت عليه في عام 2015، مبا في ذلك عدد املعامالت األخرى، 
وهكذا كانت احملصلة أن حقق إجمالي عدد املعامالت املنجزة عام 

2016 ارتفاعاً نسبته 2,3 % عما كان عليه في عام 2015�
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 املراســــــــــــالت

تعد املراســـالت التي ترسلها أو تتلقاها الغرفة مبثابة جسر 
يربـــط رجـــال األعمـــال الكويتيـــن مبجتمـــع األعمـــال العربي 
والدولي. وبالتالي فإنها تعكس نشـــاط الغرفة كهمزة وصل بن 

رجال األعمال واملؤسسات في الكويت ونظرائهم في اخلارج.

وبلغ عدد الرســــــائل التي تلقتها الغرفة عــــــام 2016 )7511( 

رســــــالة مقابل )8227( رســــــالة فــــــي العام الســــــابق� وصدر عنها 
)3260( رسالة مقابل )3620( رسالة في عام 2015�

أمــــــا عــــــدد الرســــــائل الدورية التــــــي صدرت عــــــن الغرفة عام 
2016 فبلغ )287,577( رســــــالة مقابل )96,561( رسالة في عام 

 �2015

جدول رقم )3(

مجموع مراسالت الغرفة 1960 – 2016

الرسائل الدورية الصادرةالرسائل الواردةالرسائل الصــادرةالســــنة

1960170013002,300

19705763503924,064

19809646976348,388

19899958978181,495

1992110371092467,413

20008195938061,390

20056415923080,333

201047918431228,678

201145197969263,528

201240217678239,130

201336987855179,868

201438278002147,274

20153620822796,561

201632607511287,577
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وزع مجلس إدارة الغرفة أعماله بن عدد من اللجان الدائمة 

)مـــن أعضائه ومـــن غير أعضائـــه(، أما ما يعرض علـــى الغرفة 

مـــن قضايا وأمـــور طارئة ال تدخل في اختصاص إحدى اللجان 

الدائمة، فتشكل الغرفة جلنة مؤقتة لبحثها، وينتهي عمل هذه 

اللجنة بانتهاء مهمتها.

 اللجــــــــــــــان

1- مكتب الغرفة:
يعتبــــــر مكتب الغرفة مبثابة اللجنة اإلداريــــــة واملالية، ويجتمع 
بســــــرعة للبت في القضايا العاجلة ويحيل الهام منها بعد دراسته 

إلى مجلس اإلدارة�

2 - جلنة العضوية والعرف التجاري:
تختــــــص بكافــــــة أمور عضويــــــة الغرفــــــة، وتضــــــع املقترحات 
والتوصيــــــات اخلاصــــــة بشــــــروط التســــــجيل في الغرفــــــة، وتقوم 
باإلشــــــراف على إجراء وإصدار شــــــهادات من الغرفة بالكشوفات 
التي جتريهــــــا على البضائع وحتديد حالتها وكمياتها� كما تختص 

بتحديد العرف التجاري�
وتختار الغرفة ممثليها في مجلس إدارة مركز الكويت للتحكيم 

التجاري من أعضاء هذه اللجنة�

3 - جلنة الصناعة والعمل:
تختص بشــــــؤون الصناعة والتصنيع في البالد، ومتثيل الغرفة 
فــــــي اللجــــــان والهيئات الصناعيــــــة احمللية والدولية، واإلشــــــراف 
على الدراســــــات الصناعية، كما تختص مبشاكل ومواضيع العمل 
والعمالــــــة، ومتثيل الغرفة في مؤمترات العمــــــل العربية والدولية، 

اللجــــــان املنبثــقــــــــة عـــن مجـــــــــلس اإلدارة

وفي املؤسســــــات املختصة بالتدريب املهني بالبالد، وتشــــــرف على 
الدراسات العمالية ودراسات العمل واإلنتاجية�

4 - جلنة التجارة والنقل:
وتختــــــص بشــــــؤون التجــــــارة الداخليــــــة والتجــــــارة اخلارجية 
واإلشــــــراف على الدراســــــات املتعلقة بهما� كما تهتم بشؤون النقل 
بأنواعه، واملالحة ومواضيعها، وشؤون اجلمارك واملوانئ ، وحماية 

املستهلك�

5 - جلنة املالية واالستثمار:
تختــــــص مبواضيــــــع امليزانيــــــة العامــــــة للدولــــــة والتخطيــــــط 
االقتصــــــادي، واملواضيع االقتصادية العامة، كما تختص بشــــــؤون 
االســــــتثمار محلياً ودوليــــــاً، واألمــــــور النقدية وشــــــؤون املصارف 
وشركات االســــــتثمار وشــــــؤون ســــــوق األوراق املالية، والدراسات 

املتعلقة بكل هذه املواضيع�

6 - جلنة املشاريع العامة واإلسكان:
تختص بأمور اإلسكان والسياسات اإلسكانية، وقطاع املقاوالت 
واملقاولني بشــــــكل عام، وأمور اخلدمات األساسية كالكهرباء واملاء 

والطرق، وكافة الدراسات املتعلقة بهذه املواضيع�

تشـــارك الغرفـــة فـــي العديـــد مـــن الهيئـــات واملجالس 

واللجان التي تتعلق باختصاصها، منها ما هو دائم، ومنها 

ما يختص مبهمة محدده بالذات تنتهي مع انتهائها. ومن 

أهم اللجان الدائمة:

أهم اللجان الگـويتية الدائمة واملؤقتة التي تشارك فيها الغرفة

- اللجنة العامة للتوحيد القياسي�

- الهيئة العامة للصناعة�

- املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية�

- الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب�

وتشــــــارك الغرفة في العديد من اللجان املشــــــتركة داخل دولة 
الكويت، وهي جلان ال تشكلها الغرفة، وإمنا تشكلها جهة حكومية 
وتدعى الغرفة للمشــــــاركة في عضويتها، ويتم تشــــــكيل بعض هذه 
اللجان أحياناً، من قبل مؤسســــــات مدنية تدعو الغرفة لعضويتها� 
وهذه اللجان ميكن أن تكون دائمة أو مؤقتة حســــــب طبيعة مهمتها 

وقرار تشكيلها�
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- مجلس إدارة اجلهاز املركزي لتكنولوجيا املعلومات�
- اللجنة الفنية الدائمة لوضع القواعد احملاسبية�

- اللجنة االستشارية للسياسات التجارية�
- جلنة إنشاء منظومة املؤهالت املهنية الكويتية�
- اللجنة العليا للمؤمتر الوطني لتطوير التعليم�

- اللجنة االستشارية لشؤون العمل�
- مجلس أمناء مركز التميز في اإلدارة بكلية العلوم اإلدارية�

- اللجنة الوطنية للمسؤولية املجتمعية�
- جلنة استشارية للمناطق احلرة�

الوافدة في القطاع  اللجنة الدائمة لتنظيم أوضاع العمالة   -
األهلي - الشؤون�

- اللجنة الوطنية حلماية حقوق امللكية الفكرية�
- الهيئة العامة للبيئة�

- املجلس االستشاري لبرنامج هيئة األمم املتحدة اإلمنائي بدولة 
الكويت�

- اللجنة العليا للسياحة�
- اللجنة الوطنية حلماية املستهلك� 

- اللجنة العليا لسالمة األغذية�

والتطوير خالل  للتنمية  الصقر  عبدالعزيز حمد  مركز  قام 
عام 2016، بتنفيذ عدد من برامج التدريب، اشتملت على برامج 
تدريب قصيرة وبرامج مهنية طويلة موجهة لعدد من القطاعات 
حظي  وقــد  برنامجاً�   )36( بلغت  حيث  واحلكومية،  اخلاصة 
العاملون بشركات القطاع اخلاص بالنصيب الرئيسي من البرامج 
التدريبية  البرامج  في  املشاركني  عدد  وبلغ  املركز�  نفذها  التي 
عن  مضطرد  بــتــنــاٍم  مــشــاركــاً،   )1042( حــوالــي   2016 للعام 
السنوات املاضية ، باملقارنة مع )950( مشاركاً لعام 2015، أي 
بزيادة بلغت حوالي 10 %� كما استمر املركز بتقدمي االستشارات 

للجهات ذات العالقة وإجراء دراسة مسح لالحتياجات التدريبية 
لشركات القطاع اخلاص في دولة الكويت، وذلك لتمكني املركز 
من تقدمي برامج تدريبية متميزة� وقد ساهمت مؤسسة الكويت 
للتقدم العلمي، مشكورة، بفعالية في دعم تنفيذ عدد من برامج 

املركز املوجهة لشركات القطاع اخلاص� 

كما استمر املركز باالشراف على برامج املنح الدراسية لغرفة 
للدراسات  دراسية  منح  بتقدمي  واملعني  الكويت  وصناعة  جتــارة 
وتخصص  األعمال  إدارة  تخصص  في  املاجستير  لدرجة  العليا 

القانون التجاري�

مرگــز عبدالعزيز حمد الصقر للتنمية والتطوير - 2016 

البرامــــج التي نفــــذها املرگـــــز خــــالل عـــام 2016

فترة انعقاد البرنامج اجلهة املستفيدة البرنامج التدريبي 
عدد 

املشاركني 

431 – 7 يناير 2016منتسبو شركات القطاع اخلاصالزراعة العضوية  1

1035 – 13 يناير 2016منتسبو شركات القطاع اخلاصشرح عقد العمل في القطاع األهلي 2

1735 – 20 يناير 2016منتسبو شركات القطاع اخلاصشرح عقد العمل في القطاع األهلي3

4
التدقيق الداخلي وفقا للتعليمات اجلديدة بالالئحة 

2432 – 27 يناير 2016منتسبو شركات القطاع اخلاصالتنفيذية لهيئة أسواق املال رقم 72 لسنة 2015

733 -10 فبراير 2016منتسبو شركات القطاع اخلاصاحملاسبة لغير احملاسبني 5
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فترة انعقاد البرنامج اجلهة املستفيدة البرنامج التدريبي 
عدد 

املشاركني 

721-11 فبراير 2016 موظفو وزارة التجارة والصناعةمكافحة غسيل األموال واالرهاب 6

1523 فبراير– 13 ابريل 2016منتسبو شركات القطاع اخلاصاللغة االجنليزية لألعمال – متقدم ) 10 أسابيع ( 7

2127 – 24 فبراير 2016منتسبو شركات القطاع اخلاصأساسيات التخطيط االستراتيجي8

639 – 9 مارس 2016منتسبو شركات القطاع اخلاصاالحترافية في خدمة العميل 9

1339 – 16 مارس 2016منتسبو شركات القطاع اخلاصاالحترافية في خدمة العميل10

339-6 ابريل 2016منتسبو شركات القطاع اخلاصالزراعة العضوية11

1020-14 ابريل 2016موظفو وزارة التجارة والصناعة مكافحة غسيل األموال و االرهاب 12

1823 – 20 ابريل 2016منتسبو شركات القطاع اخلاصالزراعة العضوية 13

2410 – 26 ابريل 2016منتسبو شركات القطاع اخلاصالنظام املنسق لتصنيف وتبويب السلع 14

15
دراسة حتليلية حلوكمة الشركات باألنظمة املقارنة والنظام 

القانون الكويتي 
2429 – 27 ابريل 2016منتسبو شركات القطاع اخلاص

2422 ابريل – 1 يونيو 2016منتسبو شركات القطاع اخلاصالتصميم الهندسي واجلرافيك 16

17
دراسة حتليلية حلوكمة الشركات باألنظمة املقارنة والنظام 

القانون الكويتي 
129 – 3 مايو 2016منتسبو شركات القطاع اخلاص

841- 11 مايو 2016منتسبو شركات القطاع اخلاصالتطورات املستجدة في قوانني املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية  18

منتسبو شركات القطاع اخلاصالهندسة القيمية 19
8 - 11 مايو 2016 
15 - 18 مايو 2016

19

1535-18 مايو 2016منتسبو شركات القطاع اخلاصالتحليل املالي 20

منتسبو شركات القطاع اخلاصدراسة اجلدوى االقتصادية 21
22-25 مايو 2016

29 – 31 مايو 2016
21

22
شهادة فاحص األملاس )HRD( بالتعاون مع املعهد العاملي 

لألملاس  بلجيكا
2214 مايو – 2 يونيو 2016موظفو وزارة التجارة والصناعة

2432 – 27 أكتوبر 2016منتسبو شركات القطاع اخلاصاملتكامل في الزراعة العضوية 23

2335 – 26 أكتوبر 2016منتسبو شركات القطاع اخلاصالتطورات املستجدة في قوانني املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية 24
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فترة انعقاد البرنامج اجلهة املستفيدة البرنامج التدريبي 
عدد 

املشاركني 

3033 أكتوبر- 2 نوفمبر 2016منتسبو شركات القطاع اخلاصاملتكامل في الزراعة العضوية 25

3131 اكتوبر- 26 ديسمبر2016منتسبو شركات القطاع اخلاصاللغة االجنليزية لألعمال26

27
شرح املبادىء واألحكام العامة لقوانني وممارسة األعمال 

بدولة الكويت 
616 – 10 نوفمبر 2016منتسبو شركات القطاع اخلاص

625 – 9 نوفمبر 2016منتسبو شركات القطاع اخلاصأسواق رأس املال - مفاهيم وأدوات 28

1327 – 15 نوفمبر 2016منتسبو شركات القطاع اخلاصالتقييم العقاري 29

1361 نوفمبر – 7 ديسمبر 2016مبــــــــادرونمشروع تأهيل وتدريب املبادرين للمشروعات الصغيرة واملتوسطة30

2040-22 نوفمبر 2016منتسبو شركات القطاع اخلاصشرح قانون حماية البيئة 31

2741 نوفمبر- 1 ديسمبر 2016منتسبو شركات القطاع اخلاصشرح عقد العمل في القطاع األهلي32

2915 نوفمبر – 1 ديسمبر 2016منتسبو شركات القطاع اخلاصإدارة النفايات الصلبة والسائلة واخلطرة 33

1820-21 دميسبر 2016منتسبو شركات القطاع اخلاصإعداد دراسات املردود البيئي 34

2513-28 ديسمبر 2016منتسبو شركات القطاع اخلاصأساسيات الصيانة وتآكل املعادن في املنشآت الصناعية 35

2536-28 ديسمبر 2016منتسبو شركات القطاع اخلاصاعداد وكتابة التقارير الفنية36

أواًل: برامج التدريب القصيرة: 

نفذ املركز عدد 28 برنامج تدريب قصير خالل عام 2016 
بــلــغ عدد  ، حــيــث  الــقــطــاع اخلــــاص  مــوجــهــة ملنتسبي شــركــات 
املستفيدين من تلك البرامج 831 متدرباً باملقارنة مع 717 متدرباً 

لعام 2015�  

ثانيًا : برامج التدريب املهني: 

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

املرحلة األولى: مبادئ الهندسة القيمية 8 – 11 مايو 2016 

املرحلة الثانية: مبادئ الهندسة القيمية 15– 18 مايو 2016�

املرحلة الثالثة: االختبار وشارك فيه 19 منتسباً من شركات 

القطاع اخلاص� 

كما نفذ املركز برنامجاً مهنياً في ) التصميم الهندسي ( خالل 
الفترة 24 ابريل – 1  يونيو 2016�

ثالثًا: برنامج اللغة االجنليزية لألعمال: 

قام مركز عبدالعزيز حمد الصقر للتنمية والتطوير، بالتعاون 
مع مركز اللغات بجامعة الكويت ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي، 
بتنفيذ برنامج ) اللغة االجنليزية لألعمال ( املوجه ملنتسبي شركات 
القطاع اخلاص وقد بلغ عدد املتدربني في املرحلتني )75( متدربا 

من شركات القطاع اخلاص� 

ومــن اجلــديــر بــالــذكــر أن الــبــرنــامــج يــقــوم بــتــدريــس )منهج 
كامبريدج للغة االجنليزية لألعمال( والذي يؤهل املنتسبني فيه 
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للغة  املتقدمة  كامبريدج  جامعة  شهادة  الختبار  بعدها  للتقدم 
االجنليزية وامتحان األيلز� 

رابعَا: ريادة األعمال  للمشروعات الصغيرة واملتوسطة:

على ضوء قرار مجلس أمناء املركز فقد متت في عام 2016 
 Entrepreneurs  - املبادرين(  )أكادميية  إنشاء  على  املوافقة 
القدرات  وبــنــاء  وتــدريــب  بتأهيل  تُعنى  والــتــي   –  Academy

للمبادرين أرباب األعمال للمشروعات الصغيرة واملتوسطة� 

والذي  الكويت  دولــة  في  نوعه  من  األول  املشروع  هــذا  ويعد 
العمل  بيئة  تعزيز  مجال  فــي  متميزة  خــدمــات  توفير  شأنه  مــن 
الذي يساهم في  النحو  للمشروعات الصغيرة واملتوسطة، وعلى 
دعم قطاع املشروعات الصغيرة واملتوسطة، مما سيؤدي إلى دعم 

االقتصاد الوطني� 

جريـــًا على عادتهـــا الســـنوية، وضمن النهج الســـنوي الذي 
اختطتـــه الغرفة فـــي دعم وتعزيز اخلبـــرات الوطنية عن طريق 
ابتعاثهم للحصول على تأهيل جامعي عاٍل، وافقت جلنة املنح 
الدراســـية فـــي غرفة جتـــارة وصناعـــة الكويت على إيفـــاد أربعة 
مـــن الكويتين احلاصلن على الشـــهادة اجلامعية في مختلف 
التخصصات في بعثات دراســـية خارجية لنيل درجة املاجســـتير 
في كٍل من إدارة األعمال والقانون التجاري وذلك للعام الدراسي 
2017/2016، والتي سبق اإلعالن عنها في وقت سابق من العام 

في وسائل اإلعالم وعلى موقع الغرفة االلكتروني.

الدفعة السادسة:

األخيرة،  السبع  السنوات  خالل  السادسة  للمرة  ذلك  ويأتي 
حيث سبق للغرفة أن ابتعثت خمس دفعات دراسية لنيل املاجستير� 
وقد مت حتديد التخصصات املطلوبة للبعثات على ضوء احتياجات 

سوق العمل وفقاً ملسوحات وبيانات سوق العمل املتوفرة�

أعلى اجلامعـــــات:

بإرسال  تقوم  الكويت  أن غرفة جتارة وصناعة  يذكر  مما 

وقد أطلق مركز عبدالعزيز حمد الصقر للتنمية والتطوير 
ريادة  دبلوم   ( املبادرين، وهو مشروع  أكادميية  برامج  باكورة 
الصغيرة  للمشروعات  املبادرين  وتدريب  تأهيل   – األعمال 
واملتوسطة( في الفترة من 13 نوفمبر إلى 7 ديسمبر 2016، 
ورعاية  للدعم  الوطني  الصندوق  من  كٍل  مع  بالتعاون  وذلك 
للتقدم  الكويت  ومؤسسة  واملتوسطة  الصغيرة  املشروعات 

العلمي� 

وقد شارك في تقدمي املادة العلمية للبرنامج عدد من اخلبرات 
هذا  في  وشــارك  األمريكية�  بابسون  جامعة  جانب  إلــى  احمللية 
البرنامج )65( متدرباً من أرباب األعمال واملبادرين للمشروعات 

الصغيرة واملتوسطة� 

وسوف يتم عقد برنامج “ دبلوم ريادة األعمال “ دورياً مرتني في كل 
عام حتى يتمكن املركز من تغطية أكبر شريحة ممكنة من املبادرين� 

من  العليا  الشهادات  لنيل  سنوياً  الدراسية  البعثات  من  عدد 
اجلامعات العاملية املرموقة، حيث ينحصر االبتعاث في أعلى 
خمسني جامعة في العالم، حسب التصنيفات األكادميية العاملية 

املعتمدة بهذا اخلصوص�

هذا وقد بلغ عدد املبتعثني خالل السنوات املاضية إلى حينه 
 MBA االدارة  تخصص  في  املاجستير  درجــة  لنيل  مبتعثاً   )25(
وفي تخصص القانون التجاري، حيث أنهى عشرون مبتعثاً منهم 
دراستهم حسب اخلطة الدراسية لهم� وال يزال اآلخرون في طور 
استكمال متطلبات حصولهم على الدرجة املبتعثني لها من دفعة 

 �2016

كما يقوم مركز عبدالعزيز حمد الصقر للتنمية والتطوير 
باالشراف على بعثات مؤسسة الكويت للتقدم العلمي لدرجة 
خالل  واحـــدة  طالبة  ابتعاث  مت  حيث  والــدكــتــوراه  املاجستير 
بأنه  علماً  الصيدلة�  مجال  في  الدكتوراه  درجــة  لنيل   2016

درجة  لنيل  إحداهما   ،2015 عــام  في  طالبتني  ابتعاث  سبق 
املاجستير في الهندسة املعمارية واألخرى لنيل درجة الدكتوراه 

في الهندسة املدنية� 

 الغرفـــة توفـــد الدفعة السادســـة من املبتعثني الگـــويتيني
 لنيــــــل درجـــة املاجســـــتير
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في إطار قيام مركز الكويت للتحكيم التجاري بتعزيز 
دور التحكيـــم كنظام قائـــم بذاته وكأداة متميزة لتســـوية 
التجاريـــة وجاذبـــة لالســـتثمارات اخلارجيـــة  املنازعـــات 
وتأهيل وإعداد جيل من احملكمن من خالل تنفيذ برامج 
تدريبيـــة نعرض فيما يلـــي برامج واجنـــازات املركز خالل 

عام 2016 كالتالي:

اللجنة التنفيذية:

 2016 نوفمبر   9 بتاريخ  اجتماعاً  التنفيذية  اللجنة  عقدت 
التي مت عرضها  التحكيم  أشرفت من خالله على سير قضايا 

على املركز إضافة ملتابعة كافة املسائل املتعلقة باألمانة العامة�

مون واخلبراء: احملكَّ

مت خالل العام قبول طلبات قيد )25( محّكًما وموّفًقا، كما 
مت قبول طلبات القيد لــ )3( خبراء، بجانب العديد من طلبات 

القيد حتت املراجعة�

الـقـضــايـــا:

العام  املركز خالل  على  املعروضة  القضايا  بلغ عدد 
وقد  مــتــداولــة،  الــقــضــايــا  جميع  ــــت  والزال قضية   )14(
املعروضة  الــدعــاوى  فــي  املطالبات  قيمة  إجمالي  بلغ 
)1,388,114( ديناراً كويتياً أي ما يقارب )4,584,940( 

دوالراً أمريكياً�

رفض  مت  التي  القضايا  مــن  العديد  إلــى  بــاإلضــافــة  هــذا 
التحكيم بها نظراً لعدم استيفاء الشروط اخلاصة بالتحكيم أو 

عدم اختصاص املركز بنظر النزاع�

نشاط األمانة العامة:

ركزت األمانة العامة من خالل أنشطتها على حتقيق رسالة 
ورفع  تطوير  على  العمل  مت  كما  التحكيم  ثقافة  بنشر  املركز 
تعاون  اتفاقيات  إلبرام  السعي  وأيضاً  باملركز  كفاءة احملّكمني 
مع املؤسسات احمللية والدولية مبا يحقق أهداف املركز، ومتّثل 

ذلك من خالل األنشطة التالية:

أ- الدورات:

1- دورة “الطرق البديلة حلل املنازعات”:

االجتماعية  للتأمينات  العامة  املؤسسة  برنامج  إطــار  في 
حديثي  الكويتيني  القانونيني  تدريب  “برنامج  باسم  السنوي 
املنازعات”  حلل  البديلة  “الطرق  دورة  املركز  قــدم  التخرج” 

وذلك على مدار يومني بتاريخ 7 - 8 فبراير 2016� 

ميـن”: 2- برنامج تدريب “إعـداد احملكَّ

حتقيقاً لرسالة املركز في نشر ثقافـة التحكيـم وإعـداد 
جيـل مـن احملّكميـن ذوي كفـاءة علميـة وعمليـة، فقد أقـام 
)3( برامج تدريبية إلعداد احملّكمني بإجمالي 46 متدرباً 

من التخصصات املختلفة�

ب- ورش العمل واملؤمترات:

1- ورشة عمل “تنفيذ جلسة حتكيم صورية لفض نزاع 
في استثمار دولي”:

كلية احلقوق  وطــالــبــات  لــطــالب  ورشـــة عمل  املــركــز  نظم 
لفض  صورية  حتكيم  جلسة  تنفيذ  تضمنت  الكويت  بجامعة 
أسباب  على  املشاركون  تعّرف  كما  ــي،  دول استثمار  في  نــزاع 
وكيفية إنشاء محكمة العدل الدولية والفرق بينها وبني محكمة 

التحكيم الدائمة PCA وكيفية التحكيم�

2- مؤمتر »التحكيم في االستثمار الدولي«:

رئيس  املــبــارك  احلمد  جابر  الشيخ/  رعاية سمو    حتت 
األوقاف  ووزيــر  العدل  وزيــر  معالي  وبحضور  الـــوزراء  مجلس 
والشئون اإلسالمية السيد/ يعقوب عبداحملسن الصانع شارك 
العدل  وزارة  مــع  بالتعاون  الــتــجــاري،  للتحكيم  الكويت  مركز 
الكويتية واحملكمة الدائمة للتحكيم بالهاي، في إقامة مؤمتر 
التحكيم في االستثمار الدولي، الذي أقيم خالل الفترة 17 - 

18 فبراير 2016�

تاريخ  الستعراض  مصور  ركن  تخصيص  باملؤمتر  مت  وقد 

مرگـــز الگــــويت للتحگـــيم التجــــــاري عام 2016
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التحكيم بالكويت� وعلى هامش املؤمتر مت توقيع اتفاقية بني 
التحكيم  ومحكمة   KCAC التجاري  للتحكيم  الكويت  مركز 
الــتــعــاون مع  لتعزيز  املــركــز  إطـــار سعي  فــي   PCA الــدائــمــة 

مؤسسات التحكيم الدولية�

3- ورشة عمل “مبادئ التحكيم التجاري”:

أقام املركز، بالتعاون مع الصندوق الكويتي للتنمية العربية، 
ورشة عمل بعنوان “مبادئ التحكيم التجاري” يومي 21 - 22 

فبراير 2016�

وقد شارك بالورشة 35 مهندساً وتناولت أهمية التحكيم 
وفكرة عامة عن دورة مبادئ التحكيم التجاري وعن املهندس 

احملّكم ودور اخلبير الهندسي في قضايا التحكيم�

4- ورشة عمل »التحكيم وإنفاذ العقود«:

برنامج  مع  بالتعاون   ،2016 أبريل   27 بتاريخ  املركز  قام 

بإقامة  األمريكيتني،  والعدل  التجارة  لوزارتي  التابع   CLDP

ورشة عمل حتت عنوان “التحكيم وإنفاذ العقود”�

5- ورشة عمل “التحكيم الدولي في الشرق األوسط”:

 أقام املركز يومي 9 - 10 أكتوبر 2016، في ثاني تعاون 
مع برنامج CLDP، ورشة عمل بعنوان “التحكيم الدولي في 
تعاون  اتفاقية  توقيع  حفل  شهدت  والتي  األوسط”،  الشرق 

مشترك بني املركز والبرنامج� 

القانونية  الــنــخــب  مــن  مــشــاركــاً   )85( بــالــورشــة  شــــارك 
واالقتصادية وأساتذة اجلامعات والشخصيات العامة�

6- ورشة عمل »اإلفالس والتحكيم«:

شهدت الورشة حضوراً متميزاً زاد عن 100 مشارك من 
تخصصات مختلفة في القضاء واحملاماة واالستثمار التجاري 

وأساتذة اجلامعة واملهندسني�
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مــرگــــز أصحـــــاب األعمــــــال 

 ُيعـــد مركـــز أصحـــاب األعمال بالغرفة البوابة الرئيســـية للحصول على مختلـــف املعلومات التجارية والصناعيـــة والقانونية واخلدمات 
األخرى التي تقدمها الغرفة، ذلك أنه همزة الوصل بن أعضاء الغرفة ومراجعيها من جهة، وبن مختلف إداراتها وأقسامها من جهة ثانية.

 ويبن اجلدول التالي ما قدمه املركز من خدمات خالل عام 2016.

املجموعأنواع اخلدمات واملعلومــــاتم

2537خدمة الرد على االستعالم الهاتفي ألصحاب األعمال داخل الكويت�1

1383خدمة الرد على االستعالم الهاتفي ألصحاب األعمال خارج الكويت�2

1994تقدمي اخلدمات واملعلومات ألصحاب األعمال بحضورهم شخصياً للمركز�3

325االستعالم التجاري )بيانات أعضاء الغرفة(�4

4االشتراك مبجلة االقتصادي الكويتي�5

409املراسالت البريدية�6

7�E-MAIL 1352املراسالت اإللكترونية

0طلب نشر إسم العضو في مجالت الغرفة العربية واألجنبية�8

2االستعالم عن السمعة التجارية لعضو بالغرف العربية واألجنبية�9

95خدمات التصوير�10

10شكوى جتارية�11

380خدمة اجناز معاملة عضو بإدارة املعامالت�12

47مقابالت أصحاب األعمال مع ممثلي اإلدارات املتخصصة بالغرفة�13

146مستخدمي خدمة االنترنت املجانية من أعضاء الغرفة باملركز�14

297حتديث بيانات األعضاء املنتسبني للغرفة� 15

21الترشح النتخابات مجلس اإلدارة 2016�16

11دليل منتسبي اجلمعية العمومية النتخابات 2016�17



الفـ�ســل اخلـامــــ�س

احلســــــابـــــــات اخلتــــــاميـــــة
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تقريـــر مراقـــب احلســـــابـــــات املســـتقـــل

السادة رئيس وأعضاء مجلس االدارة احملترمن
غرفة جتارة وصناعة الكويت

دولة الكويت
التقرير حول تدقيق البيانات املالية

الـــــــــرأي

قمنا بتدقيق البيانات املالية لغرفة جتارة وصناعة الكويت )الغرفة( والتي تتضمن بيان املركز املالي كما في 31 ديسمبر 2016 وبيان الدخل، 
وبيان التغيرات في حقوق امللكية وبيان التدفقات النقدية للسنة املنتهية في ذلك التاريخ، وااليضاحات حول البيانات املالية، مبا في ذلك ملخص 

السياسات احملاسبية الهامة�

برأينا، أن البيانات املالية املرفقة تظهر بصورة عادلة، من كافة النواحي املادية، املركز املالي للغرفة كما في 31 ديســــــمبر 2016 وعن نتائج 
أعمالها وتدفقاتها النقدية للسنة املنتهية في ذلك التاريخ وفقا للمعايير الدولية للتقارير املالية � 

أســــاس إبـــداء الـــــرأي

لقــــــد قمنــــــا بأعمال التدقيق وفقا للمعايير الدولية للتدقيق� أن مســــــئولياتنا وفق تلك املعايير قد مت شــــــرحها ضمن بند مســــــئوليات مراقب 
احلســــــابات حول تدقيق البيانات املالية الوارد في تقريرنا� كما اننا مســــــتقلني عن الغرفة وفقا ملتطلبات ميثاق األخالقية للمحاســــــبني املهنيني 
الصادر عن املجلس الدولي ملعايير أخالقية احملاســــــبني، كما قمنا بااللتزام مبســــــئولياتنا األخالقية األخرى مبا يتوافق مع تلك املتطلبات وميثاق 

االخالقية� اننا نعتقد بأن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها، كافية ومالئمة لتكون أساسا في ابداء رأينا�

مسئولية االدارة حول البيانات املالية

ان االدارة هي اجلهة املســــــؤولة عن اعداد وعرض تلك البيانات املالية بشــــــكل عادل وفقا للمعايير الدولية للتقارير املالية، وعن نظام الضبط 
الداخلي الذي تراه مناسبا لتمكينها من اعداد البيانات املالية بشكل خال من فروقات مادية سواء كانت ناجتة عن الغش أو اخلطأ�

والعداد تلك البيانات املالية، تكون ادارة الغرفة مسؤولة عن تقييم قدرة الغرفة على حتقيق االستمرارية، واالفصاح، عند احلاجة، عن األمور 
املتعلقة بتحقيق تلك االســــــتمرارية وتطبيق مبدأ االســــــتمرارية احملاســــــبي، ما لم يكن بنية االدارة تصفية الغرفة أو ايقاف أنشطتها، أو عدم توفر 

أي بديل آخر واقعي سوى اتخاذ هذا اإلجراء�

مسئوليات مراقب احلسابات حول تدقيق البيانات املالية

ان أهدافنا هي احلصول على تأكيدات معقولة بأن البيانات املالية، بشكل متكامل، خالية من فروقات مادية، سواء كانت ناجتة عن الغش أو 
اخلطأ، واصدار تقرير التدقيق الذي يحتوي على رأينا� ان التأكيدات املعقولة هي تأكيدات عالية املســــــتوى، ولكنها ال تضمن بأن مهمة التدقيق 
املنفذة وفق متطلبات املعايير الدولية للتدقيق، ســــــوف تكتشــــــف دائما األخطاء املادية في حالة وجودها� إن الفروقات ميكن أن تنشأ من الغش أو 
اخلطأ وتعتبر مادية ســــــواء كانت منفردة أو مجتمعة، عندما يكون من املتوقع أن تؤثر على القرارات االقتصادية للمســــــتخدم بناء على ما ورد في 

تلك البيانات املالية� 

وكجزء من مهام التدقيق وفق املعايير الدولية للتدقيق، نقوم مبمارســــــة التقديرات املهنية واالحتفاظ مبســــــتوى من الشك املهني طيلة أعمال 
التدقيق� كما أننا:

احل�ســـابـــات اخلتاميــــة
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> نقوم بتحديد وتقييم مخاطر الفروقات املادية في البيانات املالية، ســــــواء كانت ناجتة عن الغش أو اخلطأ، وتصميم وتنفيذ اجراءات التدقيق 
املالئمة التي تتجاوب مع تلك املخاطر، واحلصول على أدلة التدقيق الكافية واملالئمة لتوفر لنا أساسا البداء رأينا� أن مخاطر عدم اكتشاف 
الفروقات املادية الناجتة عن الغش تعتبر أعلى من تلك املخاطر الناجتة عن اخلطأ، حيث أن الغش قد يشمل تضارب، أو تزوير، أو حذوفات 

مقصودة، أو عرض خاطئ أو جتاوز إلجراءات الضبط الداخلي�

> استيعاب اجراءات الضبط الداخلي التي لها عالقة بالتدقيق لغرض تصميم اجراءات التدقيق املالئمة حسب الظروف، ولكن ليس لغرض ابداء 
الرأي حول فعالية اجراءات الضبط الداخلي للغرفة�

> تقييم مالئمة السياسات احملاسبية املتبعة ومعقولية التقديرات احملاسبية املطبقة وااليضاحات املتعلقة بها واملعدة من قبل االدارة�

> االســــــتنتاج حول مالئمة استخدام االدارة لألســــــس احملاسبية في حتقيق مبدأ االستمرارية، وبناء على أدلة التدقيق التي حصلنا عليها، سوف 
نقرر فيما اذا كان هناك أمور جوهرية قائمة ومرتبطة بأحداث أو ظروف قد تشــــــير الى وجود شــــــكوك جوهريةحول قدرة الغرفة على حتقيق 
االســــــتمرارية� واذا ما توصلنا الى وجود تلك الشــــــكوك اجلوهرية، فان علينا أن نلفت االنتباه لذلــــــك ضمن تقرير التدقيق والى االفصاحات 
املتعلقة بها ضمن البيانات املالية، أو في حالة ما اذا كانت تلك االفصاحات غير مالئمة، ســــــوف يؤدي ذلك الى تعديل رأينا� ان اســــــتنتاجاتنا 
ســــــوف تعتمد على أدلة التدقيق التي حصلنا عليها حتى تاريخ تقرير التدقيق� ومع ذلك فإنه قد يكون هناك أحداث أو ظروف مســــــتقبلية قد 

تؤدي الى عدم قدرة اجلمعية على حتقيق االستمرارية� 

> تقييم االطار العام للبيانات املالية من ناحية العرض والتنظيم والفحوى، مبا في ذلك االفصاحات، وفيما اذا كانت تلك البيانات املالية تعكس 
املعامالت واألحداث املتعلقة بها بشكل يحقق العرض الشامل بشكل عادل�

التقريـــر حــول املتطلبــات القانونيـــة والتشــريعات األخــــرى

برأينا أن الغرفة حتتفظ بســــــجالت محاســــــبية منتظمة وان البيانات املالية متفقة مع ما هو وارد في تلك الســــــجالت�  وقد حصلنا على كافة 
املعلومات وااليضاحات التي رأيناها ضرورية ألغراض التدقيق، وقد اجري اجلرد وفقا لالصول املرعية�

)CPA( عبداللطيف محمد العيبان
)مراقب مرخص رقم 94 فئة أ(

جرانت ثورنتون – القطامي والعيبان وشركاهم



(96)

بيـــــان الدخــــل الشـامل گـــما فــي 31 ديســـمبر 2016

السنة املنتهيةالسنة املنتهية

اإليرادات

في 31 ديسمبرإيضاحات
2016 
د.ك

في 31 ديسمبر
2015 
د.ك

74,590,8904,191,833رسوم محصلة

8196,896223,788صافي ايراد مبنى الغرفه

528,093425,403ايراد فوائد

(9,179)(9,940)9صافي تكلفة املجلة 

1035,4306,398صافي وفر مركز عبدالعزيز الصقر للتنمية والتطوير

17,507(30,389)11صافي )عجز( /  وفر مركز الكويت للتحكيم التجاري

5,310,9804,855,750

املصاريف واألعباء األخرى

123,999,2613,554,981املصاريف العمومية واالدارية

67,02859,048مصاريف االنترنت 

3,34517,307مصاريف مشاركات في معارض محليه ودوليه

7,3286,289مصاريف دورات تدريبية

13718,264643,433استهالك ممتلكات واالت ومعدات

4,795,2264,281,058

515,754574,692وفر السنة

--ايرادات اخرى شاملة للسنة

515,754574,692الوفر الشامل للسنة

إن اإليضاحات املبينة في نهاية التقرير تشگــل جزءا من هذه البيانات املالية
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امليزانيـــة العموميـــة گـــما فـــي 31 ديســـمبر 2016

املوجودات
إيضاحات

31 ديسمبر
2 0 1 6  

د.ك

31 ديسمبر
2 0 1 5

د.ك

موجودات غير متداولة
136,955,2866,259,449ممتلكات واالت ومعدات

موجودات متداولة
14595,506483,590ذمم مدينة وحسابات مدينة أخرى

44,28727,758نقد في الصندوق

15465,573496,310أرصدة لدى البنوك

1621,855,00022,140,000ودائع ألجل

22,960,36623,147,658مجموع املوجودات املتداولة
29,915,65229,407,107مجموع املوجودات 

حقوق ملكية الغرفة واملطلوبات
حقوق ملكية الغرفة

24,968,18024,884,443االحتياطي العام

515,754574,692وفر السنة

25,483,93425,459,135مجموع حقوق الغرفة

مطلوبات غير متداولة
2,379,051مخصص مكافأة نهاية اخلدمة 3,043,292

مطلوبات متداولة
1773,570220,597ذمم دائنه وحسابات دائنة اخرى

22,59438,514مصاريف مستحقة

371,761338,696مخصص إجازات مستحقة
823,347786,746إيرادات مقبوضة مقدماً

1897,154184,368أمانات للغير
1,388,4261,568,921مجموع املطلوبات املتداولة

29,915,65229,407,107مجموع حقوق الغرفة واملطلوبات

     رئيس مجلس اإلدارة                                                                                             أمن الصندوق الفخري

            علي محمد ثنيان الغامن                                                                               عبدالله سعود احلميضي

إن اإليضاحات املبينة في نهاية التقرير تشگــــل جزءا من هذه البيانات املالية
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بيـــان التغيرات في حقـــوق ملگــــيـــــة الغرفـــة
مجموع حقوق ملكية الغرفةصافي  الوفر االحتياطي العام

د.كد.كد.ك
 24,884,443 24,622,251262,192الرصيد في 31 ديسمبر 2014

574,692574,692-الوفر الشامل للسنة
-(262,192)262,192محول الى االحتياطي العام  

24,884,443574,69225,459,135الرصيد في 31 ديسمبر 2015 قبل التعديل
تعديل ناجت عن اعادة احتساب مخصص مكافأة نهاية اخلدمة 

(490,955)-(490,955)للموظفني )ايضاح 22(

24,393,488574,69224,968,180الرصيد في 31 ديسمبر 2015 املعدل
515,754515,754-الوفر الشامل للسنة

-(574,692)574,692محول الى االحتياطي العام
24,968,180515,75425,483,934الرصيد في 31 ديسمبر 2016

بيــــان التدفقـــات النقديـــة 
السنة املنتهية فيايضاح

 31 ديسمبر 2016
السنة املنتهية في
 31 ديسمبر 2015

د.كد.كانشطة التشغيل
515,754574,692وفر السنه

التعديالت :
718,264643,433االستهالك

-(490,955)تعديل ناجت عن اعادة احتساب مخصص مكافاة نهاية اخلدمة للموظفن
302,130248,713مخصص مكافأة نهاية اخلدمه
(45,579)(98,996)مكافأة نهاية اخلدمه املدفوعه

1,407,3041,421,259
التغيرات في موجودات ومطلوبات التشغيل

(27,431)(111,916)ذمم مدينة وحسابات مدينه اخرى
217,181(147,027)ذمم دائنه وحسابات دائنة اخرى

6,072(15,920)مصاريف مستحقه
(7,660)33,065مخصص اجازات مستحقه

36,6016,235ايرادات مقبوضه مقدما
10,202(6,375)امانات للغير 

1,195,7321,625,858صافي النقد الناجت من انشطه التشغيل
انشطة االستثمار

(735,000)285,000ودائع الجل
(840,709)(1,424,967)شراء ممتلكات واالت ومعدات

10,86632,203القيمة الدفترية ملمتلكات واالت ومعدات مستبعده
(1,543,506)(1,129,101)صافي النقد املستخدم في أنشطة االستثمار

66,63182,352الزياده في النقد وشبه النقد
19378,959296,607النقد وشبه النقد في اول السنه
19445,590378,959النقد وشبه النقد في اخر السنه

إن اإليضاحات املبينة في نهاية التقرير تشگــــل جزءا من هذه البيانات املالية
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ايضاحات حــــــول البيانــــــات املاليـــــــة 

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 2016 )مبا في ذلك بيانات املقارنة( واملوافقة على اصدارها من قبل ادارة 
الغرفة بتاريخ 8 مارس 2017 �

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 
أن السياسات احملاسبية املستخدمة في اعداد البيانات املالية متماثلة مع تلك السياسات املطبقة خالل السنة السابقة، باستثناء تطبيق 

السياسات احملاسبية واملعايير اجلديدة املعدلة املبينة أدناه : 
4.1 املعايير املصدرة من مجلس املعايير الدولية ولكن غير املفعلة بعد

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 التفسير� ان املعلومات عن املعايير والتعديالت والتفسيرات 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�

يفعل للفترات املالية املعيار  أو التفسير
التي تبدأ في

1 يناير 2017معيار احملاسبة الدولي رقم 7 بيان التدفقات النقدية – تعديالت 

1 يناير 2018املعيار الدولي للتقارير املالية رقم 15 االيرادات من العقود مع العمالء

معيار احملاسبة الدولي رقم IAS 7( 7( بيان التدفقات النقدية - تعديالت 
تهدف التعديالت الى حتســــــني نوعية املعلومات املقدمة ملســــــتخدمي البيانات املالية حول التغيرات في مديونية املنشــــــأة والتدفقات النقدية 

املتعلقة بها )والتغيرات غير النقدية( 

التعديــــــالت: 

> تتطلب من املنشــــــأة تقدمي افصاحات متكن املســــــتخدمني من تقييم التغيرات االلتزامات الناشــــــئة عن االنشطة التمويلية� تقوم املنشأة بتطبيق 
حكمها عند حتديد الشكل واملضمون احملدد لالفصاحات املطلوبة للوفاء بهذه املتطلبات� 
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> اقتراح عدد من االفصاحات احملددة التي قد تكون ضرورية من اجل الوفاء باملتطلبات املذكورة اعاله، مبا في ذلك: 
* التغيرات في االلتزامات الناشــــــئة عن االنشــــــطة التمويلية التي تسببها التغيرات في تدفقات التمويل النقدية، معدالت الصرف االجنبي او 

القيم العادلة، او احلصول على او فقدان السيطرة على الشركات التابعة او الشركات االخرى�   
* مطابقة االرصدة االفتتاحية واخلتامية لاللتزامات الناشئة عن االنشطة التمويلية في بيان املركز املالي مبا في ذلك تلك التغيرات احملددة 

مباشرة أعاله�  
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�

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� 
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 
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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 االرباح أو اخلسائر والدخل الشامل االخر�

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 االســــــتهالك 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 2007/4 ، 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 اإلجتماعية 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 السياسات احملاسبية 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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5 1 0 62 1 0 72 -  رســـــوم محصلـــــــة
د.كد.ك

2,990,7852,686,980اشتراكات

372,686367,403تصديق فواتير

456,529456,305تصديق تواقيع

35,00030,687تعديل ملفات

458,437408,579شهادات االنتساب

231,995200,840رسوم االنتساب

45,45841,039أخرى مختلفة

4,590,8904,191,833

5 1 0 62 1 0 82 -  صافي إيراد مبنى الغرفه
د.كد.ك

476,739494,094إيراد اإليجار

(270,306)(279,843)مصاريف املبنى

196,896223,788

5 1 0 62 1 0 92 -  صافي تگـــلفة املجلــة 
د.كد.ك

10,32310,943إيراد املجلة

(20,122)(20,263)تكاليف املجلة

)9,940()9,179(

5 1 0 62 1 0 102 - صافي وفر مرگـــز عبدالعزيز الصقر للتنمية والتطوير
د.كد.ك

259,430185,590اإليرادات

(1,191)(1,505)االستهالك

(178,001)(222,495)املصاريف

35,4306,398
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5 1 0 62 1 0 112 - صــافي )عجز( / وفر مركز الگـــويت للتحگـــيم التجاري
د.كد.ك

57,46989,601اإليرادات

(72,094)(87,858)املصاريف

)30,389(17,507

5 1 0 62 1 0 122-  املصـــــاريف العموميــة واإلداريــة
د.كد.ك

2,303,0042,140,305رواتب واجور واجازات ومنح للموظفني

186,484193,869مؤمترات وحفالت ووفود

242,497210,827تبرعات واشتراكات

-299,600تبرعات الغاثة الشعب السوري الشقيق

7,9018,977بريد وهاتف واتصاالت

21,04024,372قرطاسية ومطبوعات

5,3883,285صيانة وتصليح املعدات

52,67058,250مصاريف تأمني ضد الطواريء

55,98355,406صحف ودراسات واعالم ونشر واعالن

19,62721,787مصاريف متنوعة

261,793239,341مكافأة نهاية اخلدمة

126,320124,728تأمينات اجتماعية

94,59555,423مصاريف احلاسب االلي

18,08711,823استشارات ومصاريف اخرى مختلفة

16,04016,896كهرباء وماء

113,146113,146ايجارات

175,086276,546البعثات الدراسية

3,999,2613,554,981
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14 - ذمـــم مدينـــة وحســابات مدينــة أخــــرى

2 0 1 62 0 1 5

د.كد.ك
109,50097,772ذمم مدينة

70,62537,610ذمم املوظفني املدينة

67,49482,821مصاريف مدفوعة مقدما

530530تأمينات مسترده

7,8266,635حسابات حتت التسوية

57,47556,311ايجارات مستحقة

273,381198,121فوائد مستحقة

8,6753,790موجودات ثابتة تخص مركز عبدالعزيز الصقر للتنمية والتطوير

595,506483,590

13-  ممتلگـــات واالت ومعـــدات
أ - يتألف هذا البند مما يلي :

مبنى
املقر 

مبنى قيد
االنشاء

اثـاث)توسعة مبنى املقر(
ومفروشات

معدات 
وجتهيزات

احلاسب
 اآللي

السيارات
االجمالي

د.كد.كد.كد.كد.كد.كد.كالتكلفه
 13,807,032  121,892228,90199,464 574,887752,265  112,029,623 يناير 2016

61,61790,17230,0001,424,967 1,237,4605,718-اضافات

(101,555)(34,167)(46,867)(16,241) (4,280)--استبعادات
167,268272,20695,29715,130,444 3112,029,6231,812,347753,703 ديسمبر 2016

االستهالك املتراكم
 7,547,583 49,90135,670 47,724 62,910 -17,351,328 يناير 2016

 718,264 24,375 61,651 38,252 112,801 - 481,185محمل على بيان الدخل

 (90,689)(23,301)(46,867) (16,241)  (4,280) --متعلق باالستبعادات
  8,175,158 69,86764,68536,744 171,481 -317,832,513 ديسمبر 2016

القيمة الدفتريه
6,955,286 207,52158,553 97,533 582,222 1,812,347 314,197,110 ديسمبر 2016
6,259,449 179,00063,794 74,168 689,305 574,887 314,678,295 ديسمبر 2015

ب -  األرض املقام عليها مبنى املقر للغرفة مستأجرة من الدولة ابتداء من 15 يوليو 2013 ملدة عشرين سنه�    
ج  -  تستهلك الغرفه املمتلكات واالالت واملعدات بالنسب السنويه التالية :

   مبنى املقر  4 %          اثاث ومفروشات 15 %       معدات وجتهيزات ، احلاسب اآللي ، السيارات            25 %
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16 - ودائـــــع ألجــــــل

أ- يتألف هذا البند مما يلي:
2 0 1 62 0 1 5

د.كد.ك
5,285,00019,480,000بنك اخلليج

16,570,0001,160,000البنك االهلي الكويتي
1,500,000-بنك برقان

21,855,00022,140,000

ب- الودائع بالدينار الكويتي تستحق خالل سنة وبفوائد تتراوح بني 2,25 % - 3,0625 %  سنويا )بني 1,75 % - 2,5 % في 2015(�

17 - ذمــم دائنـــة وحســـــابات دائنـــة اخــــرى
2 0 1 62 0 1 5

د.كد.ك
53,076 45,698ذمم دائنة

166,427 -مستحقات مقاولني – أدناه
1,094 27,872ارصدة دائنة اخرى

73,570220,597

مت خالل الســــــنة احلالية تســــــديد رصيد السنة السابقة ملســــــتحقات املقاولني واملتمثل في قيمة الدفعة النهائية املستحقة للمقاول عن اعمال 
جتديد بعض ادوار املبنى من رقم 10 الى رقم 14 في مقر الغرفة الرئيسي�

15 - أرصــــدة لدى البنــــوك

أ – يتألف هذا البند من أرصدة احلسابات البنكية التالية:
2 0 1 62 0 1 5

د.كد.ك
175,229187,797بنك الكويت الوطني 

6,376775بنك اخلليج

44,72943,764البنك االهلي الكويتي

5,9754,606البنك التجاري الكويتي

15,00211,386البنك االهلي املتحد

4,4552,748بنك برقان

143,64589,416بنك الكويت الوطني – حساب ممتاز

5,89210,709بيت التمويل الكويتي

57,97077,888بنك الكويت الوطني – اللجنة الكويتية اليابانيه لرجال االعمال – ايضاح 18

6,30067,221بنك الكويت الوطني – مركز الكويت للتحكيم التجاري – ايضاح 18
465,573496,310

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 19( كونها ارصدة نقدية خاصة بالغير�
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18 -  أمانــــــــــات للغيــــــر
2 0 1 62 0 1 5

د.كد.ك
57,97070,568اللجنة الكويتية اليابانية لرجال األعمال – ايضاح 15

66,705-مركز الكويت للتحكيم التجاري – ايضاح 15

39,18447,095تأمني ايجارات

97,154184,368

19 -  النقـــد وشـــبه النقــد
2 0 1 62 0 1 5

د.كد.ك
44,28727,758نقد في الصندوق

465,573496,310أرصدة لدى البنوك

(145,109)(64,270))ناقصا(: االرصدة البنكية اخلاصة بالغير )15 – ب(

445,590378,959

20 - أهـــــداف وســــياســــات ادارة املخاطـــــر

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 ، مســــــئولية ادارة مخاطر الغرفة� ويتركز عمل تلك االدارة،  وبشــــــكل أساســــــي، على تأمني االحتياجات النقدية 
قصيرة ومتوســــــطة األجل للغرفة والتقليل من احتمالية التفاعل مع املؤشــــــرات 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:
20.1 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 �

ب( مخاطر معدالت أسعار الفائدة

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 � 

20.2 مخاطر االئتمان
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� إن سياسة الغرفة جتاه تعرضها ملخاطر االئتمان تتطلب مراقبة تلك املخاطر بشكل دائم�  كما حتاول الغرفة 
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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 62 0 1 5
د.كد.ك

595,506483,590ذمم مدينة وحسابات مدينة أخرى

44,28727,758نقد في الصندوق

465,573496,310ارصدة لدى البنوك

21,855,00022,140,000ودائع قصيرة األجل

22,960,36623,147,658

20.3 مواقع متركز املوجودات واملطلوبات

تعمل الغرفة داخل دولة الكويت، ان جميع موجودات الغرفة ومطلوباتها في داخل دولة الكويت� 

20.4 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 ، حسب االتفاقيات التعاقدية، 
مبنية على أساس الفترات املتبقية، كما في تاريخ املركز املالي�  

فترات االستحقاق كما في 31 ديسمبر 2016 

املجموعما يزيد عن سنه3 الى 12 شهر1 الى 3 أشهرخالل شهر واحد
د.كد.كد.كد.كد.ك

املطلوبات

3,043,2923,043,292---مخصص مكافأة نهاية اخلدمة

73,570-73,570--ذمم دائنة وحسابات دائنة اخرى

22,594-22,594--مصاريف مستحقة

371,761-371,761--مخصص اجازات مستحقة

823,347-823,347--ايرادات مقبوضة مقدما

97,154-97,154--أمانات للغير

1,388,4263,043,2924,431,718--مجموع  املطلوبات
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فترات االستحقاق كما في 31 ديسمبر 2015

املجموعما يزيد عن سنه3 الى 12 شهر1 الى 3 أشهرخالل شهر واحد
د.كد.كد.كد.كد.ك

املطلوبات

2,379,0512,379,051---مخصص مكافأة نهاية اخلدمة

220,597-220,597--ذمم دائنة وحسابات دائنة اخرى

38,514-38,514--مصاريف مستحقة

338,696-338,696--مخصص اجازات مستحقة

786,746-786,746--ايرادات مقبوضة مقدما

184,368-184,368--أمانات للغير

1,568,9212,379,0513,947,972--مجموع  املطلوبات

21 - تگـــاليــــف املوظفــــــني
ظهرت تكاليف املوظفني أدناه ضمن احلسابات التالية الواردة ضمن بيان الدخل الشامل:

2 0 1 62 0 1 5

د.كد.ك
2,691,1172,504,374املصاريف العمومية واالداريه

101,86492,116ضمن املصاريف اخلاصة مبركز عبدالعزيز الصقر للتنمية والتطوير )ايضاح 10(

38,29433,835ضمن املصاريف اخلاصة مبركز الكويت للتحكيم التجاري  )ايضاح 11(

2,831,2752,630,325

22 - تعديــل ناتـج عن إعــاده احتساب مخصــص مگــافــأة نهايــة اخلدمــة للموظـــفني

التزاماً باألحكام القضائية الصادرة في شأن احتساب مكافأة نهاية اخلدمة تنفيذاً وتفسيراً لقانون العمل في القطاع األهلي رقم 2010/6، 

متت بتاريخ 11 ديسمبر 2016 اعادة احتساب مكافأة نهاية خدمة العاملني لدى الغرفة ما اقتضى تغطية فرق في مخصص هذه املكافأة مببلغ 

اجمالي قدره 490,955 د�ك مت حتويله من االحتياطي العام لدى الغرفة�




