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> التعامل مع الشأن التنموي لن يعود بعد قانون اخلطة إلى ما كان عليه قبلها������������������������������������������������������������������������������������ 20
> مشاريع خطة التنمية: إشكالية إدارة ال مشكلة متويل������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 22
22 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� أوالً – هذه الورقـة ... ملاذا ؟
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49 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� - مبادئ خارجة عن نطاق العمل 
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49 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� - املسئولية االجتماعية في دولة الكويت 
50 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� - غرفة جتارة وصناعة الكويت واملسئولية االجتماعية 
- مبادرات تطوعية لرجال األعمال ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 51
51 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ - مدى التزام الشركات باملسئولية االجتماعية
- نظرة تقييميه لالهتمام باملسئولية االجتماعية بدولة الكويت ��������������������������������������������������������������������������������������������������� 51
 52 ������������������������������������������������������ > مركز العمل التطوعي يبحث مع الغرفة الترتيبات اخلاصة باحتفاالت الكويت بيوبيلها الذهبي 
> نـــدوة تقييم االحتاد اجلمركي اخلليجي����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 52
53 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� > دورة تدريبية لكوادر الغرف العربية االسالمية 
53 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� > الغرفة تكرم الشباب الكويتي املبدع 

 
الفص�����ل الث������ال��ث: نش����اط����ات الغرف�����ة في املج�����الن العرب���ي والدول����ي
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لسنوات طويلة، وحتى سنة  2007، كان التقرير السنوي لغرفة جتارة وصناعة الكويت يبدأ بقسم اقتصادي، يعرض موجزاً لألوضاع 
االقتصادية العاملية واإلقليمية واحمللية. غير أن القســــــم أخذ بالتوســــــع شــــــيئاً فشــــــيئاً، وأخذ يركز على تفاصيل القطاعات واألنشطة 
االقتصادية في دولة الكويت بالذات، األمر الذي زاد من حجمه وأهميته، واقتضى أن يتحرر من توقيت وتبعية التقرير اإلداري، ليصبح 
تقريراً اقتصادياً مستقاًل ومرجعياً. وليعطي – في الوقت ذاته – مجاالً فسيحاً لتوسع التقرير اإلداري املالي، ليصبح – بدوره – أكثر 
دقة وتفصياًل أيضاً. كما هو واضح من هذا التقرير الذي يقدمه مجلس إدارة الغرفة إلى هيئتها العامة السابعة واألربعني، تبياناً جلهود 

الغرفة واجنازاتها خالل العام 2010.

يختــــــص الفص����ل األول من التقرير بتبيان الــــــدور الذي تؤديه الغرفة تعبيراً عن آراء القطاع اخلــــــاص ومواقفه وتطلعاته، في إطار 
مصلحة االقتصاد الوطني، وانطالقاً من كون الغرفة ممثلة لهذا القطاع بشتى أنشطته ومؤسساته.

ففي مطلع العام 2010، وحتت عنوان »اســــــتلهاماً للنص القرآني، وانحيازاً للمستقبل«، أصدرت الغرفة بياناً حول املقترح املعروض 
على مجلس األمة إلســــــقاط القروض االستهالكية واملقسطة. وهو البيان الذي جاء تأكيداً ملواقفها املعلنه وتذكيراً ببيانات سابقة تدعو 
كلها إلى وقف التصاعد السريع واخلطر في اإلنفاق العام اجلاري على حساب احتياجات املستقبل وأجيال الكويت القادمة. كما تدعو 
إلى أن تبقى تكاليف الرفاه االجتماعي في إطار قدرة الدولة وطاقة مواردها، وتلتزم سياســــــاته وتطبيقاته بحدود احلاجة ومعاييرها، 

ويقتصر الدعم احلكومي على مستحقيه دون غيرهم .

وبعد لقاءات تشــــــاورية مثمره مع ممثلي وزارة الشــــــؤون االجتماعيــــــة والعمل، وممثلي برنامج إعادة هيكلــــــة القوى العاملة واجلهاز 
التنفيــــــذي للدولة )فضاًل عن لقاءات مع ديوان اخلدمة املدنية واالحتادات النوعيــــــة املهنية(، تقدمت الغرفة، في يناير 2010، مبذكرة 
مبرئياتها في شــــــأن حتديد نســــــب العمالة الوطنية لدى اجلهات غير احلكومية. كما تقدمت الغرفة في شــــــهر يناير أيضاً، إلى وزارة 
التجارة والصناعة برأيها حول الســــــلع التي من املتوقع تصنيعها في الكويت مســــــتقباًل، على أمل إدراجها على قائمة السلع املستثناة من 

التخفيضات اجلمركية.

ومبناســــــبة إقرار مجلس األمــــــة باإلجماع املداولة األولى لقانــــــون خطة التنمية لدولة الكويــــــت 2010/2009 – 2013 – 2014، 
أصدرت الغرفة بياناً أعربت فيه عن تفاؤلها بتوافق السلطتني على أولوية الشأن التنموي، كما أعربت عن اتفاقها بصورة عامة مع توجه 

اخلطة للتركيز على الصحة والتعليم لبناء املواطن، وعلى مشاريع الطاقة والنقل والبنية التحتية لتحديث بنية الوطن .

ومــــــن جهة أخرى، أبدت الغرفــــــة اتفاقها مع العديد من التحفظات التي أبداها نواب األمــــــة، وخاصة تلك التي تتعلق بقدرة اإلدارة 
العامــــــة علــــــى التجاوب بكفاءة مع ما مييــــــز اخلطة من طموح في األهداف، ومن ضغط في املــــــدى الزمني. وحول دور القطاع اخلاص، 
رحبت الغرفة بالتزام اخلطة الواضح بشراكة القطاعني العام واخلاص، مؤكدة – في ذات الوقت – أن قدرة القطاع اخلاص على أداء 

دوره التنموي مرتبطة متاماً بتوفير حزمة متكاملة من التشريعات واالحتياجات واحلوافز.

وفــــــي صــــــدد اخلطة التنموية أيضاً، وبعيد شــــــهر من إقرار قانون اخلطة ونشــــــره، طرح عدد من احملترمــــــني أعضاء مجلس األمة 
مالحظتهــــــم من أن اخلطة لم تأت على ذكر مصادر متويل شــــــركات املســــــاهمة العامة التي نصت املــــــادة الثانية من قانون اخلطة على 
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تأسيســــــها، لتنفيذ وإدارة وتشغيل املشروعات التنموية االستراتيجية. وبالتالي، طرح عدد من أعضاء مجلس األمة اقتراحات تدعو إلى 
أن يقوم املال العام، وخارج إطار اجلهاز املصرفي، بتمويل الشركات املذكورة. ومناقشة لهذه االقتراحات، تقدمت الغرفة بدراسة بعنوان 
»مشــــــاريع خطة التنمية: إشــــــكالية إدارة ال مشكلة متويل« نشرتها في أوائل ســــــبتمبر 2010. وقد أعربت الغرفة في دراستها هذه عن 
رأيها بأن احلوار في شأن متويل الشركات املساهمة التي نص عليها قانون اخلطة، هو حوار عن مشكلة في دائرة الظن، تتعلق بشركات 
لم تؤسس بعد، غرضها تنفيذ مشاريع قيد الدراسة، وهو حوار يكاد يخرج عن إطار االعتبارات واملنطلقات االقتصادية، ليدخل أروقة 
اللعبة السياسية، مما يعرض خطة التنمية ومصداقيتها وتنفيذها إلى مخاطر حقيقية. كما انتهت الغرفة في دراستها إلى القول بأنها 
ال تعتقد بوجود مشــــــكلة في مشــــــاريع خطة التنمية ناجمة عن عجز اجلهاز املصرفي، ولكن هناك إشكاالت تشريعية وتنظيمية وإدارية 

تعيق متويل شركات اخلطة وتشكك في جدواها.

وفي العام 2010 أيضاً، أبدت الغرفة مالحظاتها حول مشروع القانون بشأن التأمني ضد البطالة. وتقدمت مبرئياتها حول املعوقات 
التــــــي تواجــــــه منطقة التجارة احلرة العربية الكبرى. وتقدمت الغرفة مبذكرة إلى الهيئة العامة للصناعة بشــــــأن تصنيف الفندقه ضمن 

األنشطة الصناعية التي تتمتع بالدعم والتشجيع لكي تستطيع احملافظة على مستوى أدائها املناسب.

وعن »قانون تنظيم برامج التخصيص« ، الذي أقره مجلس األمة في مايو 2010 بعد ســــــتة عشــــــر عاماً من التأجيل واملناقشــــــة 
والتعديل، أصدرت الغرفة بياناً ضّمنته مالحظاتها حول هذا القانون، ذكرت فيه أنه سبق لها أن نشرت 12 مذكرة وورقة في هذا 
املوضوع، كما ســــــبق لها أن أبدت رأيها في مشــــــروع القانون شــــــفاهاً وكتابة عدة مرات، وأن ملفات اللجنة املالية واالقتصادية في 
مجلس األمة تشــــــهد بذلك. ولعل عنوان مذكرة الغرفة قد خّلص رأيها في القانون حني اعتبره »اجناز من حيث املبدأ، وقصور من 

حيث اجلدوى«.

فــــــي العام 2010، تابعت الغرفة جهودها الرامية إلى املســــــاهمة في معاجلــــــة الوضع البيئي في املنطقة اجلنوبية من البالد عموماً، 
وفي منطقة الشعيبة الغربية املجاورة لضاحية علي صباح السالم السكنية )أم الهيمان( بشكل خاص.

وقد أوضحت الغرفة موقفها من هذا املوضوع في كتابها املؤرخ في 2010/5/30، واملرفوع إلى ســــــمو رئيس مجلس الوزراء. وهو 
موقــــــف يتفق – من حيث املبدأ – مع تقرير جلنة شــــــؤون البيئة في مجلس األمــــــة، مع الدعوة إلى تكليف جهة أو أكثر من اجلهات ذات 
اخلبرة واالختصاص لدراســــــة الوضــــــع البيئي في منطقة أم الهيمان، وتبيان كل مصادر التلويث البيئي ونســــــب تأثيرها، ومن ثم تأكيد 

إمكانية أو تعذر معاجلة املشكلة مع وجود املساكن واملصانع معاً.

ومــــــن أهــــــم القضايا االقتصاديــــــة األخرى التي عاجلتهــــــا الغرفة عام 2010، إبــــــداء مالحظاتها ومقترحاتها حول مشــــــروع قانون 
املناقصات العامة. وتأكيد دعواتها املتكررة منذ بداية ثمانينات القرن املاضي حتى اآلن لدعم املنتجات الصناعية احمللية في املشتريات 

احلكومية.

ويبنّي الفص�ل الثان�ي من هذا التقرير، أهم اللقاءات التي أجرتها الغرفة مع كبار الضيوف الرســــــميني للدولة ســــــواء في الغرفة أو 
خارجها. كما يبني املؤمترات والندوات والفعاليات األخرى التي نظمتها الغرفة أو شاركت فيها.

فقد التقت الغرفة في قصر بيان بأصحاب الفخامة رؤســــــاء جمهوريتي غوايانا،  وليبيريا، وبرؤســــــاء وزراء جمهورية بلغاريا 
وجمهورية جيبوتي، وجمهورية مالطا. وحظيت الغرفة بأن تســــــتقبل رؤساء سبع دول، ورؤساء الوزارات في 10 دول، وشخصيات 

قيادية من ست دول أخرى.
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وشاركت الغرفة - داخل دولة الكويت - في مؤمتر »خطة التنمية ومستقبل املشروعات الصغيره وفرص العمل«  وقدمت فيه ورقة 
عمل. كما شاركت في »ملتقى املرأة اخلليجية االقتصادي األول« وألقت كلمة في افتتاحه. وشاركت في الدورة 85 للمجلس االقتصادي 
واالجتماعي العربي، وفي ندوة تقييم االحتاد اجلمركي اخلليجي، وفي معرض »حملات من تاريخ الكويت االقتصادي«  ونظمت الغرفة – 
بالتعاون مع الغرفة اإلسالمية، واملؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة التابعة للبنك اإلسالمي للتنمية – دورة تدريبية حول »إدارة 

غرف التجارة والصناعة« لصالح كوادر الغرف العربية األعضاء في الغرفة اإلسالمية.

وفــــــي مملكــــــة البحرين، نظم املكتب التنفيذي ملجلس وزراء العمل والشــــــؤون االجتماعية بدول مجلس التعاون اخلليجي حلقة 
حوار حول املســــــؤولية االجتماعية للقطاع اخلاص، شــــــاركت فيها الغرفة وقدمت ورقة إضافية عن الكويت ودور القطاع اخلاص 

في املسؤولية االجتماعية.

ويشــــــرح الفص�ل الثال�ث  من التقرير نشــــــاطات الغرفة في املجالني العربي والدولي، فيبني أنها شاركت في ثمانية وفود رسمية كان 
أحدها جولة حضرة صاحب السمو أمير البالد حفظه الله الى كل من أملانيا ، إيطاليا ، والفاتيكان. وكان اثنان منها برئاسة سمو رئيس 
مجلس الوزراء أولهما إلى كل من فرنسا ، اململكة املتحدة ، بولندا ، وسلوفانيا ، وثانيهما جولة في عشرة دول في أمريكا اجلنوبية هـي: 

انتيغوا وبربودا ، املكسيك ، ترينيداد ، توباغو ، كوبا ، غيانا ، البرازيل ، تشيلي واألورغواي .

كما شملت النشاطات الدولية للغرفة ، املشاركة في ستة منتديات هي : امللتقى االقتصادي العربي األملاني ، وامللتقى العربي األملاني 
األول للطاقه ، واملنتدى اخلليجي األملاني ، واملنتدى العربي البلجيكي اللوكســــــمبرجي ، واملنتدى االقتصادي العربي الياباني ، واملنتدى 

الدولي لتنمية واعمار شرق السودان. كما شملت مشاركات الغرفة للوفود الرسمية زيارات عمان ، املغرب ، منغوليا ، وفييتنام . 

ومتثلت الغرفة في اجتماعات 16 جلنة اقتصادية كويتية مشــــــتركة مع دول أخرى هي: كازاخســــــتان ، تركيا ، ايران ، سوريه ، لبنان، 
اجلزائر ، تونس ، السودان ، مصر ، أملانيا ، وبروناي . 

وفي إطار مجلس التعاون اخلليجي، شــــــاركت الغرفة في كل اجتماعات احتاد غرف دول مجلس التعاون اخلليجي ، ومركز التحكيم 
التجاري اخلليجي، ومؤمتر التعليم والتدريب وسوق العمل، وملتقى عمان االقتصادي، ومؤمتر االستثمار اخلليجي األفريقي.

أما على الصعيد العربي، فقد شاركت الغرفة في كل اجتماعات مجلس االحتاد العام للغرف العربية وجلنته التنفيذيه، وفي خمسة 
عشر مؤمتراً ومنتدًى ومعرضاً منها: املؤمتر الثالث عشر لرجال األعمال واملستثمرين العرب )دمشق(، ومؤمتر العمل العربي )املنامه(، 

ومؤمتر العقبة االقتصادي، ومؤمتر االستثمار السوري الكويتي، ومعرض القاهرة الدولي، ومعرض دمشق الدولي . 

أما على املستوى الدولي ، فقد شاركت الغرفة في كل اجتماعات مجالس االدارة في الغرفة االسالمية والغرفة العربية – البريطانية، 
والغرفة العربية األملانيه ، والغرفة العربية السويسرية ، والغرفة العربية الصينية . واجتماعات منظمة العمل الدولي ، فضاًل عن سبع 
دورات ومؤمترات ومنتديات أخرى . وبلغ عدد الوفود التجارية التي اســــــتقبلتها الغرفة عام 2010 )56( وفداً من )42( بلداً .  ووّقعت 

الغرفة بروتوكوالت تعاون مع غرف : جزر القمر ، مالطا ، الصني ، سوريا ، تشيكيا ، وأوكرانيا .

وفي فصل�ه الراب�ع ، يتناول التقرير اخلدمات االدارية والتنظيمية التي تؤديها الغرفة، ويبنّي نطاقها ومدى فعاليتها ، فيشير الى أن 
عدد أعضاء الغرفة بلغ عام 2010 حوالي 30.822 عضواً مقابل 28.466 عضواً في العام السابق. أما عدد املعامالت التي أصدرتها 
الغرفة أو صادقت عليها فقد ارتفع من حوالي 224 ألفاً عام 2009 الى 244 ألفاً عام 2010. أما بالنســــــبة للمراســــــالت، التي تعكس 
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نشاط الغرفة كجسر اتصال وتواصل بني أصحاب األعمال واملؤسسات الكويتية ونظرائهم في اخلارج، فقد تلقت الغرفة 8400 رسالة، 
وصدر عنها 4800 رسالة، الى جانب حوالي 229 ألف رسالة دورية .

والى جانب جلانها الدائمة الســــــت، تابعت الغرفة مشــــــاركتها مع اجلهات الرســــــمية املعنية في 46 مجلساً وهيئة وجلنة دائمة منها: 
جلنة ســــــوق الكويت لألوراق املالية ، الهيئة العامة للصناعة ، الهيئة العامة للتوحيد القياســــــي ، املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية، 
مؤسســــــة املوانــــــىء الكويتية، مجلس اجلامعات اخلاصة، جلنة االســــــتثمار األجنبي، الهيئة العامة للتعليــــــم التطبيقي والتدريب، اجلهاز 
ــــــات منظمــة التجارة العاملية، اللجنــــــة الفنية الدائمة  املركــــــزي لتكنولوجيــــــا املعلومات، جلنة السياســــــات التجارية، جلنة متابعة اتفاقيـــ

لألغذية، ... أما اللجان املؤقتة التي شاركت فيها الغرفة، والتي تُشكل ملهمة معينة بالذات وتنتهي بانتهائها، فقـد بلغـت 23 جلنـة. 

وتناول الفصل الرابع أيضاً أنشطة مركز الكويت للتحكيم التجاري ، ومركز عبدالعزيز حمد الصقر للتدريب ، ومركز رجال األعمال، 
والتابعة كلها للغرفة . 

وأفرد التقرير فصل�ه اخلام�س للحســــــابات اخلتامية للغرفة عن عــــــام 2010، حيث ناهز صافي االيرادات 4.5 مليون دينار، وهو 
مقــــــارب جداً ملثيله عام 2009 وهو 4.54 مليــــــون د.ك.علماً أن ما يناهز ربع هذه االيرادات يتولد من ايجارات املبنى ومن ريع الودائع. 
أما مجموع املصاريف، قبل اســــــتهالك املوجودات الثابته، فقد بلغ حوالي 3.26 مليون د.ك مقابل 2.9 مليون عام 2009. وبذلك يكون 

الوفر التشغيلي الذي حققته الغرفة عام 2010 )563( ألف د.ك مقابل )370( ألفاً في العام السابق.

أمــــــا الفص����ل الس����ادس من التقريــــــر، فهو فصل غير معهــــــود وغير متكرر على األرجــــــح، ألنه يلقي الضوء علــــــى اجلهود النيابية 
واحلكومية، وعلى جهود الغرفة ذاتها إلصدار قانون جديد وعصري للغرفة.

بدأ هذا احلراك في نهاية العام 2003، حني أجنز احتاد غرف دول مجلس التعاون اخلليجي وضع مشروع قانون استرشادي ينظم 
عمل غرف التجارة والصناعة في دول املجلس. واستناداً إليه، تقدمت غرفة جتارة وصناعة الكويت في ابريل 2004 إلى مجلس الوزراء 

مبقترح قانون جديد للغرفة، على أمل أن يتبناه ويتقدم به إلى مجلس األمة، بعد األخذ مبالحظات إدارة الفتوى والتشريع.

في نوفمبر 2009 ، احتفلت الغرفة مبرور خمســــــني عاماً على تأسيســــــها. وحظي احتفالها بشــــــرف رعاية وحضور حضرة صاحب 
الســــــمو الشــــــيخ صباح األحمد اجلابر الصباح، أمير دولة الكويت والرئيس الفخري للغرفة منذ إنشائها، حفظه الله ورعاه. وبفضل الله 

وتوفيقه، حقق احتفال الغرفة جناحاً يبقيه في ذاكرة الوطن.

في الرابع من مارس 2010 ، تقدم عدد من السادة أعضاء مجلس األمة باقتراح قانون جديد للغرفة، وافقت عليه اللجنة التشريعية 
والقانونية بعد سبعة أيام فقط ومع حتفظ واحد فقط . وفي 22 مارس، تقدمت احلكومة مبشروع قانون لغرفة جتارة وصناعة الكويت. 

وبعدها تقدم عدد من أعضاء مجلس األمة مبقترحني آخرين في شأن قانون جديد للغرفة.

وقد واكب تقدمي املقترح النيابي األول وتبعته حملة إعالمية منظمة وذات أهداف سياســــــية ال عالقة لها بالغرفة وقانونها، أحاطت 
دســــــتورية الغرفــــــة وأداءها ودورها بكٍم هائل من االدعاءات واألرقام التي ال متــــــت للحقيقة بصلة، وصوالً إلى القول بعدم وجود الغرفة 
أصــــــاًل. ومــــــن جهة أخرى، تعاملت جلنة الشــــــؤون املالية واالقتصادية في مجلس األمه مع قضية إصدار قانون جديد للغرفة بأســــــلوب 
حال دون أن تأخذ الغرفة حقها بفرصة عادلة إلبداء الرأي، كما تقتضي الشروط املوضوعية، والروح الدميوقراطية، وحقوق منظمات 

املجتمع املدني.
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لهــــــذا، انتهزت الغرفة مناســــــبة انعقاد هيئتها العامة السادســــــة واألربعني يــــــوم 24 مارس 2010 لتوضــــــح كل احلقائق، وترد على 
االدعاءات من حيث دستورية قانون الغرفة، ومشروعية وحجم إيراداتها، وتوسع وتنوع خدماتها. وكان ذلك من خالل كلمة رئيس الغرفة، 

ومن خالل كلمات مركزة ثالث ألقاها مستشار الغرفة القانوني، والنائب الثاني لرئيسها، وأمني صندوقها الفخري.

ومــــــن جهة أخرى، عمدت الغرفة إلى دفع االتهامات باحلجة واملنطق والرقم الصحيح والدراســــــة القانونية ذات املصداقية العالية. 
فأصدرت في أكتوبر 2010 كتاباً جمع بني دفتيه عدداً من الدراسات والبيانات واحلقائق املوثقة، ووضعته بني أيدي املسؤولني وأعضاء 

مجلس األمه، واإلعالم، واملواطنني.

أخيــرًا يسعد مجلس إدارة غرفة جتارة وصناعة الكويت أن يرفع جزيل الشكر والتقدير إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البالد 
الشـــيخ صبـــاح األحمـــد اجلابر الصبـــاح، حفظه الله ورعاه، على مـــا يوليه من اهتمام بالـــغ باالقتصاد الوطني علـــى اختالف قطاعاته 
وأنشطته� كما يتقدم املجلس بالشكر واالمتنان إلى سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد اجلابر الصباح حفظه الله، وإلى سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ ناصر محمد األحمد الصباح وحكومته املوقرة بكافة وزاراتها ومؤسساتها على التعاون الصادق والبّناء مع  جهود 

الغرفة في سبيل خدمة الكويت واقتصادها الوطني� 

وتعـــرب الغرفة عن خالص تقديرها لســـعادة رئيس مجلس األمة املوقـــر ولكافة أعضاء املجلس احملترمني لتفهمهم لدورها الوطني 
واملهني�

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

                                                                                                          رئيـس مجلـس اإلدارة



الف�ســل الأول

القضايـــا االقتصاديـة التي عاجلتهــا الغرفــة
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في معرض حتديده ملهام الغرفة وأعمالها، نص قانون غرفة جتارة وصناعة الكويت على أن أخذ رأيها الزم مقدمًا في دراسة مشاريع 
القوانني واملراسيم ذات الصبغة االقتصادية واملالية، وفي وضعها وتعديلها، كما أجاز للغرفة أن تتقدم، ومن تلقاء نفسها، مبا تراه من آراء 
ومقترحات حول كافة األمور املتعلقة بالشؤون االقتصادية� كل ذلك – بالطبع – على سبيل املشورة والطرح الفكري، ويبقى القرار للسلطات 

املختصة�

وضمن نطاق هذا اإلطار قامت الغرفة، باملشاركة في دراسة ومراجعة العديد من التشريعات التي تنظم النشاط االقتصادي في البالد 
وأبدت الرأي في الكثير من القضايا االقتصادية احمللية، وساهمت في بلورة معاجلتها�

وفي هذا الفصل عرض سريع ألهم ما قامت به الغرفة في مجال معاجلة القضايا االقتصادية خالل عام 2010�

النهــــــج الذي لــــــم تترك الغرفــــــة – طوال ربع قرن ونيف – مناســــــبة 
دون التحذيــــــر من أخطــــــاره ودون الدعوة إلى ترشــــــيده، “لكي تبقى 
تكاليــــــف الرفاه االجتماعي في إطار قــــــدرة الدولة وطاقة مواردها، 
وتلتزم سياســــــاته وتطبيقاتــــــه بحدود احلاجــــــة ومعاييرها، ويقتصر 
الدعم احلكومي على مســــــتحقيه دون غيرهم. ولكي ال يؤدي التوسع 
في مفهوم الرفاه االجتماعي وفي تكاليف الدعم احلكومي إلى مزيد 
من اخللل االقتصادي والتواكل االجتماعي، والى تكرار االعتداء على 

املال العام وعلى مستقبل األجيال القادمة”*.

ونحن، في غرفة جتارة وصناعة الكويت، نعرف يقيناً ومسبقاً أن 
بياننــــــا هذا لن يكون له أثر فاعــــــل في مواقف من ميلكون قرار اليوم 

حول قضية القروض؛

ذلــــــك ألنه من الصعب أن جند نقاط التقاء بني طرفني يســــــيران 
في اجتاهني متعاكسني. ومن املتعذر أن جند لغة مشتركة للحوار بني 
حكمة الشرع والتشــــــريع من جهة، وبني نزعة االستهالك واالستئثار 
من جهة. ومن املســــــتحيل أن تتطابق احلســــــابات املوضوعية املعلنة 
للمصلحة العامة الراهنة واملســــــتقبلية، مع احلســــــابات السياســــــية 

املضمرة لصندوق االنتخابات ومردود املواقف واالستحقاقات.

لهذا كله ؛

لن يتطرق بياننا هذا إلى حقيقــــــة “الفوائض املالية” التي يتكئ 
عليها االقتراح بقانون موضوع البحث، حني يدعو إلى استخدام املال 
العام ملعاجلة “ أزمة ” القروض االســــــتهالكية واملقّســــــطة. ولن نكرر 
القول أن هذه الفوائض ليست إال سيولة مالية مرحلية جنمت بصورة 
رئيسية عن أمرين: ارتفاع أسعار النفط، وهو أمر يصعب أن يستقر، 

استلهام��ًا للن��ص الق��رآني.... وانحي���ازًا للمس��تقبل
بي�����ان ح�����ول مقت���رح 

إسق����اط الق��روض االس��تهالگ���ية واملقسط���ة

صبيحـــة يوم اخلامس مـــن يناير 2010، موعـــد انعقاد مجلس 
األمـــة لبحـــث مقتـــرح بقانـــون يهـــدف إلى إســـقاط فوائـــد القروض 
االســـتهالكية واملقســـطة عن املواطنـــني املقترضني، نشـــرت الصحف 
احملليـــة البيان الذي أصدرته الغرفة تأكيدًا ملوقفها من هذا املشـــروع 
والـــذي ســـبق لهـــا أن أعلنتـــه مـــرارًا مدعمـــًا باألرقـــام واإلحصـــاءات 

والتحليل العلمي�

وفيما يلي نص البيان:

نحن، في غرفة جتارة وصناعة الكويت، نعرف يقيناً ومســــــبقاً أن 
بياننا هذا لن يأتي بجديد؛ ذلك أننا - مع جهات وشــــــخصيات كثيرة 
وطنيــــــة ومتخصصة - لم نترك واحداً من أبعاد وانعكاســــــات مقترح 
إســــــقاط كل أو بعض القروض االستهالكية واملقسطة إال وأوضحناه 

وحذرنا منه. غير أن املقترح صار أشبه بحجر ألقي في بئر...

ونحن، في غرفة جتارة وصناعة الكويت، نعرف يقيناً ومسبقاً أن 
بياننا هذا ال يعدو كونه تذكيراً مبواقف وبيانات ســــــابقة وتأكيداً لها؛ 
ذلك أننا - مع جهات وشخصيات كثيرة وطنية ومتخصصة - أوضحنا، 
منذ إلقاء احلجر في البئر - أن مقترح إسقاط كل أو بعض القروض 
االستهالكية واملقسطة ليس إال بدعة غير مسبوقة، تندرج في سياق 
نهج اإلنفاق املهدر الذي أفرطت الســــــلطتان التشــــــريعية والتنفيذية 
في تطبيقاته لدرجة التفريط باحتياجات املســــــتقبل ومقوماته. وهو 

* من كلمة رئيس الغرفة أمام جمعيتها العامة املنعقدة يوم 1985/5/5.

القضايا االقتصادية التي عاجلتها الغرفة
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وضعف اإلنفاق التنموي، وهو أمر من اخلطر أن يستمر.

ولهذا كله؛

 لم نحاول في بياننا هذا أن نتحدث بإسهاب عن احلقيقة املغّيبة 
فيما يســــــمى “أزمة” القروض. وهي احلقيقة التي تكمن في أن عدد 
املتعثرين ال يتجاوز 3.3 % من إجمالي عدد املقترضني، وأن نســــــبة 
مجمــــــوع قروضهــــــم ال تزيد عن 2.5 % من إجمالــــــي مبلغ القروض 

املذكوره.

ولهذا كله؛

ر ظاهرة التعديالت الكثيرة التي ال  لم نشأ في بياننا هذا أن نفسِّ
تزال حتى اآلن ترد على مقترح القروض. ولم نشــــــأ أن نحلل أسباب 
عدم استقرار االقتراح موضوع البحث على صيغة نهائية، رغم مرور 
أكثر من ثالث ســــــنوات على بــــــدء تداوله. كما أننا لن نحاول أن نبنّي 
مدى انســــــجام اسم القانون املقترح مع مضمونه، ومدى جناح االسم 

اجلديد في متويه هذا املضمون هدفاً ووسيلة.

بياننا هذا يرمي إلى أهداف رئيسية أربعة:

أواًل-  أن يكون لنا شــــــرف االنضمام إلى حضرة صاحب السمو أمير 
البالد الشــــــيخ صباح األحمد اجلابر الصباح حفظه الله ورعاه، حني 
تســــــاءل في خطابه الســــــامي يوم 24 ديسمبر 2009، وبألم نبيل هو 
ألم القائد املسكون بهموم وطنه ومستقبله: “أليس غريباً أن جتهض 
االجنــــــازات، وتفوت الفرص، ويهدر الوقت، وتضيع اجلهود، في أمور 
عقيمة ال طائل منهــــــا. ونحن بأمس احلاجة إلى توجيه ما منلك من 

طاقات وقدرات نحو حتقيق املشروعات التنموية املستهدفة؟”.

ثانيًا - أن نقول سلفاً ومن القلب: شكراً. شكراً لكل الوزراء والنواب، 
ولكل أصحاب القلم والفكــــــر، الذين وضعوا مصلحة الوطن فوق كل 
اعتبار، فوقفوا مع ما ميليه الشــــــرع والتشريع، وما ينسجم مع العدل 
والعلم. ونقول لهم جميعاً ومن القلب: شكراً، بصرف النظر عن نتيجة 
جلسة مجلس األمة هذا اليوم. إذ يكفينا منهم وقفتهم الشجاعة في 

وجه كل الضغوط على مختلف مصادرها.

ثالثـــًا - بعــــــد تأكيد التزامنا املطلق بالنصوص الدســــــتوريه، واحترامنا 
الكامل لألصول البرملانية، جند من احلكمة التذكير بأن “احلق ال يصير 
حقاً بكثرة معتقديه، وال يســــــتحيل باطــــــاًل بقلة منتحليه”، وبأن احلوار 
الوطني الصحيح ليس احلوار الذي تغذيه العّزةُ في الرأي والرغبة في 

الغلبة، بل هو الذي يهدف إلى معرفة احلقيقة ليلتزم بها.

رابعـــًا- وهــــــذا - بالتأكيد - أهم أهداف هذا البيان ومســــــك ختامه، 
وهــــــو تذكير أصحاب القرار بالفكر اإلســــــالمي العظيم امللهم، الذي 
وضع أساس التخطيط االقتصادي واألمن االجتماعي وبنيان األمم. 

والذي أرسى ركائز التحوط لشدائد الدهر، وأقر حق املستقبل بثروة 
ــــــمان أن يحفظوا ألنفسهم  احلاضر، وفرض على أهل الســــــنوات السِّ
وألبنائهم ما يقيهم خطر السنوات العجاف. كل ذلك، من خالل النص 
القرآنــــــي املعجز املبني، الذي جاء على لســــــان القوي األمني يوســــــف 

الصديق: 

“ تزرعـــون ســـبع ســـنني دأبـــًا، فما حصدمت فـــذروه في ُســـنبِلِه إال 
قلياًل مما تأكلون”��

صــدق اللـه العظيـم

حتدي����د نس�����ب العمال�����ة الوطني���ة 
ل���دى اجله���ات غي���ر احلگ��ومي���ة

مبناســـبة قرب  انتهـــاء فترة تأجيل العمل بقـــرار مجلس الوزراء 
رقم 1104 لســـنة 2008 بزيادة نســـب العمالة الوطنية لدى اجلهات 
غيـــر احلكومية فـــي 2010/3/18،  وعطفًا على اللقاءات املشـــتركة 
املثمـــرة التـــي اســـتضافتها غرفـــة جتـــارة وصناعـــة الكويـــت بحضور 
ممثلني عن وزارة الشـــؤون االجتماعية والعمل، وبرنامج إعادة هيكلة 
القـــوى العاملـــة، وفـــي ضـــوء ما شـــهدته هذه اللقـــاءات مـــن حوارات 
صريحة وبناءة حول قرار النســـب األخير وتصنيفات األنشطة واملهن 

املستحدثة�

أعـــدت الغرفة مذكرة مبرئياتها فـــي هذا اخلصوص وقدمتها في 
العشـــرين مـــن ينايـــر 2010 إلـــى كل من الســـيد وكيل وزارة الشـــؤون 
االجتماعية والعمل، والســـيد األمني العام املســـاعد في برنامج إعادة 

هيكلة القوى العاملة واجلهاز التنفيذي للدولة�

وفيما يلي نص هذه املذكرة:

ضمن جهودها ملعاجلة آثار قرار مجلس الوزراء رقم 1104 لسنة 
2008 بزيادة نســــــب العمالة الوطنية لدى اجلهــــــات غير احلكومية، 
والذي مت تأجيل العمل به ملدة تنتهي في 2010/3/18، وذلك بسبب 
الصعوبات التي واجهت تطبيق النسب اجلديدة، أجرت غرفة جتارة 
وصناعة الكويت عدداً من االتصاالت، ونظمت اجتماعات مشــــــتركة 

استضافت فيها ممثلني عن اجلهات التالية:

- وزارة الشئون االجتماعية والعمل.

- ديوان اخلدمة املدنية.

- برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة واجلهاز التنفيذي للدولة.

- االحتادات النوعية ألصحاب األعمال.
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 وفي ضوء ما شهدته هذه اللقاءات من حوار صريح وبناء، ميكن 
إجمال محاور النقاش وما خلصت إليه الغرفة فيما يلي:

- اختالف النســــــق الذي اعتمده القرار األخير في تصنيفات جداول 
النســــــب، ســــــواء املعدة حســــــب النشــــــاط االقتصادي أو حســــــب 
مجموعات املهن الرئيســــــية في تلك األنشطة، عما جرى العمل به 
في قراري مجلس الوزراء السابقني والصادرين عام 2002، وعام 
2005، ما تســــــبب في االرتباك الشديد الذي صاحب بدء تطبيق 
القرار ومردوده الســــــلبي على العديد من أصحاب األعمال، وكان 
هناك توافق في الرأي بضرورة معاجلة هذا األمر، ووضع نســــــق 

يسهل على اجلميع التعامل معه.

- من املؤكد أن جداول النســــــب التي اشتمل عليها القرار مت وضعها 
وإقـرارها قبـل بدايات األزمــــــة االقتصادية العاملية، وما صاحبها 
وترتــــــب عليهــــــا من متغيــــــرات وتداعيــــــات، وكان مــــــن الضروري 
اســــــتحضارها بقــــــوة، لكي يؤخذ في احلســــــبان انعكاســــــات هذه 
األزمة دوليــــــاً وإقليمياً ومحلياً، وتأثيراتها الســــــلبيـة على القطاع 
اخلاص حتديداً، خاصة وأن تقديرات النســــــب قد مت وضعها في 
فترة كان االقتصاد الكويتي قد بلغ أوج انتعاشــــــه بفعل قوة الدفـع 
التي أحدثتها ارتفـاع أســــــعار النفط التي شــــــهدها النصف األول 
من 2008، غير أنه في سبتمبر من نفس العام وقعت التراجعات 
املتالحقة وتداعيات الركود االقتصادي العاملي التي طالت جميع 
ــــــة، ما أدى إلى تراجع  األنشــــــطة والقطاعـات االقتصادية الكويتيـ
القيمة الرأســــــمالية للقطاعات املختلفة إلى نسب بلغت 53.8 % 
في قطاع االســــــتثمار ونفس النسبة في قطاع األغذية، و51.8 % 
في قطاع الصناعـة، و42.5 % في قطاع العقار وبنســــــب متفاوتة 
أقل قلياًل من هذه النســــــب فــــــي باقي القطاعــــــات وفقاً لبيانات 
التقارير السنوية للشــــــركات العاملة في هذه القطاعات، وتقارير 

الشال وبيان، فضاًل عن التقارير الدولية وحتليالت املراقبني.

- في ظل التداعيات القائمة لألزمة االقتصادية الراهنة، فإن الهدف 
الرئيســــــي للغرفة هــــــو احملافظة على طاقــــــات وإمكانات القطـاع 
اخلاص كعنصر فاعل ومؤثر في االقتصاد الوطني، واإلبقاء على 
حــــــد أدنى من قوة الدفع التي يحتاجها بشــــــدة في هذه الظروف، 
ودعم قدرته على االســــــتمرار واملنافســــــة داخلياً وخارجياً، وهي 
القــــــدرة التي ســــــتتأثر كثيراً، إذا ما جرى العمل بالنســــــب الواردة 

بقرار مجلس الوزراء األخير.

- أكد الســــــادة ممثلو ديوان اخلدمة املدنية وبرنامج إعادة هيكلة 
القوى العاملة أن زيادة النســــــب في القــــــرار األخير يرجع إلى 
رغبــــــة احلكومة في ترشــــــيد إنفاقها، وتقليــــــص فرص العمل 
التي تتيحها ملدخالت ســــــوق العمل من 14 ألف ســــــنوياً إلى 8 

آالف بنسبة تقرب من 60 %، وأن البديل الوحيد واملمكن هو 
التوظيف في القطاع اخلاص.

- ومــــــع كامل التقـديــــــر لتوجه احلكومة ودوافعهـا، إال أن ترشــــــيد إنفاق 
احلكومة ال ينبغي أن يكون على حســــــاب زيـادة إنفاق القطاع اخلـاص 
حتــــــى في الظروف العاديــــــة، ناهيك عن األوضــــــاع االقتصادية غـير 
املواتية التي يجتازها هذا القطاع حالياً، خاصة وأن األســــــباب التي 
اضطرت احلكومة لتخفيض تعييناتها، هي ذات األسباب التي فرضت 
علــــــى القطاع اخلاص موقفه في ظل األوضــــــاع االقتصادية املتردية، 
وإذا كانت احلكومة قد قــــــررت خفـض تعييناتها من العمالة الوطنية 
بنســــــبة 60 %، فإن مما يحسب للقطاع اخلاص استعداده الستمـرار 

العمل بالنسبة السابقـة دون مطالبة بتخفيضها أسوة باحلكومـة.

ع حني نص في املادة )9(  - مــــــن الضروري التوقف عند حكمة املشــــــرِّ
من قانون دعم العمالة الوطنية على “إعادة النظر في النســــــب كل 
عامــــــني على األقل” والتأكيد على أن ذلك ال يعني بالضرورة زيادة 
نسب العمالة الوطنية في اجلهات غير احلكومية، وإمنا يعني رفعها 

أو خفضها أو متديد العمل بها دون تغيير حسب مقتضى احلال.

- التأكيد على ضرورة التشــــــاور املســــــتمر وخاصة فــــــي األمور التي 
تســــــتوجب اســــــتصدار قوانني أو قرارات، لكي تكتمل لدى صانع 
القرار كافة أبعــــــاد وعناصر املوضوع وانعكاســــــاته احملتملة على 
مختلف القطاعات، ولئن كان التشاور في مثل هذه احلاالت ميثل 
فــــــي تقديرنا ضــــــرورة موضوعية يقتضيها املوقــــــف، فإنه ينطوي 
أيضاً على ترسيخ للنهج الدميقراطي الذي تتميز به دولة الكويت 
ويغلب على طبائع وســــــلوكيات أبنائها، والــــــذي ينبغي أن نحرص 

له. عليه ونُفعِّ

- كان لعنصــــــر املفاجأة تأثير كبير في زيادة حــــــدة ردود الفعل على 
القــــــرار، نظراً ألنه لــــــم يأخذ حقه من التوعيــــــة اإلعالمية، وفي 
تقديرنا أنه لو كان التنســــــيق الذي مت بني البرنامج والغرفة خالل 
فتــــــرة اإلعداد ملراجعة النســــــب قائماً في مرحلــــــة ما قبل إصدار 
القرار، ألمكن تدارك األمر وتالفي التداعيات التي ترتبت عليه. 

إن توظيــــــف العمالة الوطنية في القطــــــاع اخلاص يجب أن يكون 
مبثابــــــة حلقة أخيــــــرة ومتممة ضمن منظومة مراحل متتالية تشــــــمل 
تطويــــــر التعليــــــم، والتوجيه املهنــــــي والتدريب وترشــــــيد التخصصات 

واكتساب املهارات، ثم يأتي بعد ذلك التوظيف.

- الشك أن أي مسعى لزيادة العمالة الوطنية ورفع نسبها في القطاع 
اخلــــــاص، يجــــــب أن يكون من خالل توســــــيع دور هذا القطاع في 
النشــــــاط االقتصادي بال إبطاء، وغير ذلك سيكون مجرد محاكاة 
للقطــــــاع العام، بخلق وظائــــــف صورية جديدة بغــــــض النظر عن 
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مردودهــــــا االقتصادي والتنموي، األمر الذي ســــــيؤدي إلى ضعف 
تنافســــــية القطاع اخلاص ويعجزه عن اســــــتيعاب العمالة الوطنية 

مستقباًل، ويضر في النهاية باالقتصاد الوطني.

- لم تقدم قرارات النســــــب املتعاقبة حلوالً واقعية مناســــــبة للحاالت 
التي ميكن أن يكون عدم االلتزام بالنســــــب راجعاً ألسباب ال دخل 
للجهــــــات غير احلكومية فيهــــــا، كعدم قبول املســــــجلني للوظائف 
املتاحة، أو ثبوت نقص املهارة والكفاءة أو ضعف اإلعداد والتأهيل 
في العمالــــــة املعروضة، أو عدم توفر التخصصــــــات املطلوبة، أو 
رفض املرشــــــحني للوظائف لشــــــروط العمل املطبقــــــة في القطاع 
اخلاص أو أية أســــــباب أخرى من هذا القبيــــــل، وكلها احتماالت 

واردة لم تتحسب لها قرارات النسب.

في ضوء ما تقدم ترى الغرفة أنه من الضرورة مبكان االســــــتمرار 
في تأجيل العمل بقرار النسب، مع متديد العمل بالقرار السابق 955 
لســــــنة 2005 حلني التعافــــــي من تبعات األزمــــــة االقتصادية الراهنة 
ومعاجلة آثارهــــــا، وإلى أن يكون القطاع اخلــــــاص مهيئاً لقبول زيادة 
نســــــب العمالة احلاليــــــة لديه، وذلك ضمن اجلهــــــود املبذولة للحفاظ 
علــــــى طاقــــــات وإمكانات القطــــــاع اخلاص كمحرك أساســــــي وفاعل 
في التنميــــــة االقتصادية واالجتماعية في البــــــالد، واإلبقاء على حد 
أدنــــــى من قوة الدفع التي يحتاجها بشــــــدة في هــــــذه الظروف، ودعم 
قدرته على االستمرار والنمو واملنافسة داخلياً وخارجياً، ليكون قادراً 
مستقباًل على توفير فرص العمل املنتج، واكتساب ثقة الشباب الكويتي 

باستمراريته وربحيته وأهليته لتقدمي البديل املادي اجليد.

وقــــــد يكون من املناســــــب خــــــالل فتــــــرة التأجيل، إعادة دراســــــة 
تصنيفات جداول النسب، ســــــواء املعدة حسب النشاط االقتصادي، 
أو حســــــب مجموعات املهن الرئيســــــية في ضوء مقتضيات تبســــــيط 

إجراءات العمل وإمكانيات التطبيق.

الس����لع املهم����ة التي قد تق�����وم
دول�����ة الگ����ويت بتص����نيعها مس��������تقباًل

بنـــاًء علـــى توصية االجتمـــاع األول لفريق الســـلع التابـــع لوزارة 
التجـــارة والصناعـــة بتزويـــد الـــوزارة مبقترحات الغرفة حول الســـلع 
التي من املتوقع أن تقوم دولة الكويت بتصنيعها مســـتقباًل وإمكانية 
وضعهـــا ضمن قائمة الســـلع املســـتثناة من التخفيضـــات اجلمركية� 
أعـــدت الغرفـــة مذكـــرة بهذا اخلصـــوص وقدمتهـــا للوزارة فـــي أواخر 

يناير 2010�

وفيما يلي نص هذه املذكرة:

أولوية الصناعة التحويلية في دولة الكويت

مقدمــة:

خالل مســــــيرة قيام ونهضة القطــــــاع الصناعي في الكويت ألكثر 
من أربعني عاماً، مر االقتصاد الكويتي بشكل عام والقطاع الصناعي 
بشــــــكل خاص بفترات انتعــــــاش وانكمــــــاش مختلفة نتيجــــــة الزيادة 
والتقليص في حجم اإلنفاق العام، والذي يعتمد بشــــــكل أساسي على 

إيرادات تصدير النفط.

وال شك أن الدعم احلكومي مبختلف أشكاله يعتبر من العناصر 
األساسية في جناح الصناعة في أي بلد كان. فقد استفادت مجموعة 
جيدة من الصناعات التحويلية في الكويت من حزمة احلوافز والدعم 

احلكومي التي ساعدت على جناحها واستمرارها.

العناصر التي تساهم في جناح الصناعة التحويلية:

 لعله من املفيد هنا ذكر وحتديد بعض أهم العناصر األساســــــية 
التي تساهم عادة في إقامة صناعة حتويلية واعدة وهي:

- توفير البنية التحتية: ) تشمل املناطق والقسائم الصناعية، املوانئ، 
الطرق، الطاقة، النقل... الخ(.

- توفير رأس املال والتمويل الصناعي امليسر.
- توفير الدعم احلكومي: )تشــــــمل اإلعفاء مــــــن الضرائب، خدمات 
الكهرباء واملاء بأسعار رمزية، أفضلية الشراء، دعم الصادرات(.

- توفر قوة العمل املؤهلة.
- توفر املواد األولية محلياً بأسعار تنافسية.

ومــــــن جانب آخر، ولتعزيز اســــــتمرارية وضمــــــان جناح الصناعة 
ومتكينها من املنافســــــة والتطوير املســــــتقبلي يجب أيضاً توفر برامج 

وعناصر هامة نذكر من أهمها:
- تطوير وتنويع املنتجات وحتسني اإلنتاجية واجلودة من خالل البحوث 

والدراسات العلمية والتطوير في استخدام نظم اإلنتاج احلديثة.
- تطوير وجــــــذب الكوادر الوطنية ذات الكفــــــاءة العالية لتتوطن في 

القطاع الصناعي.
الزيــــــادة في حصة املنتجات الوطنية بالســــــوق احمللي، والتوســــــع في 

سوق التصدير على النطاق اإلقليمي والدولي.
- توفر االستقرار األمني والسياسي واالقتصادي في الدولة والدول 

املجاورة.

مدى توافر عناصر النجاح والتحديات التي تواجهه :

يرى املتابعون لنشــــــاط القطاع الصناعي خالل الســــــنوات العشر 
املاضيــــــة تدني كفاءة احلوافــــــز والدعم احلكومي لهــــــذا القطاع من 
جانب، وضعف االســــــتثمار والتطوير من قبــــــل الصناعيني من جانب 

آخر، ومتثل هذا النقص في مجموعة من العناصر الهامة مثل:
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- عدم توفر القســــــائم الصناعيــــــة عرقل قيام املشــــــاريع الصناعية 
والتوسع فيها.

- عدم توفر القدر الكافي من اخلدمات الرئيسية مثل الكهرباء، أدى 
إلى تأخير تنفيذ الكثير من املشاريع احليوية الكبيرة.
- عدم تنفيذ برنامج دعم الصادرات باملستوى املطلوب.

- استمرار تدني مشاركة الكوادر الوطنية بالصناعة.
- عدم توفر برامج حتسني اإلنتاجية والتطوير واستقطاب التكنولوجيا 

احلديثة.
- عدم توفر املعلومات والبيانات احلديثة عن الصناعة واألسواق.
- ضعف أساليب التسويق احلديثة واالستثمار في اإلعالن والترويج.

وال شــــــك أن عدم توفر بعض هذه العناصر أو عدم استمراريتها 
باملســــــتوى املطلوب تؤثر بشــــــكل كبير على منــــــو الصناعة وجناحها، 
وبالتالــــــي هناك حتديات أمام الصناعة احمللية على مســــــتوى الدولة 
واملستثمر الصناعي على حٍد سواء، وال بد من معاجلتها بهدف خلق 

صناعة وطنية أكثر كفاءة قادرة على املنافسة محلياً وخارجياً.

بعض أهم املؤشرات الرئيسية للصناعة الوطنية :

 اجلدول التالي يوضح بعض املؤشــــــرات للصناعة التحويلية في 
الكويت لعام 2006، وذلك حســــــب أقسام النشاط الصناعي الواردة 

:ISIC Rev. 3 في التصنيف الدولي املوحد

التصنيف 
الدولي

أقسام النشاط الصناعي
عــدد

املنشآت
قيمة اإلنتاج 
اإلجمالي +
) ألف د.ك (

القيمة 
اإلجمالية++املضافة 

) ألف د.ك (

645292,04077,278صناعة املنتجات الغذائية واملشروبات15
29619,3507,234صناعة املنسوجات17
2,55261,93640,445صناعة املالبس وتهيئة وصبغ الفراء18
42,723731دبغ وتهيئة اجللود وصناعة حقائب األمتعة وحقائب اليد والسروج واألحذية19
11111,8064,086صناعة اخلشب واملنتجات اخلشبية والفلني ) عدا األثاث ( ومنتجات من القش ومواد الضفر20
2846,17611,650صناعة الورق ومنتجات الورق 21
9797,49847,366الطباعة والنشر22
37503,423244,904صناعة املواد واملنتجات الكيمياوية24
3990,41629,888صناعة منتجات املطاط واللدائن 25
189295,056104,021صناعة منتجات املعادن الالفلزية األخرى26
9122,97321,919صناعة الفلزات األساسية 27
899205,62565,829صناعة منتجات املعادن املشكلة باستثناء املاكينات واملعدات 28
6040,30220,243صناعة اآلالت واملعدات غير املصنفة في موضع آخر29
9111,23241,709صناعة اآلالت واألجهزة الكهربائية غير املصنفة في مكان آخر31
848,26422,286صناعة األجهزة الطبية وأدوات القياس عالية الدقة واألدوات البصرية والساعات بأنواعها33
710,0272,912صناعة املركبات ذات احملركات واملركبات املقطورة ونصف املقطورة34
1648,09217,748صناعة معدات النقل األخرى35
45961,00323,709صناعة األثاث وصنع منتجات غير مصنفة 36
26,0301,227إعادة الدوران ) إعادة التصنيع (37

5,4672,073,972785,185إجمالي الصناعات التحويلية*
* باستثناء صناعة فحم الكوك واملنتجات النفطية املكررة.

+   تشمل مبيعات السلع املنتجة + إيرادات أعمال باملقاولة والعمولة + إيرادات صيانة وتركيب + خدمات غير صناعية.
++ الزيادة في قيمة السلع واخلدمات التي ساهمت بها املنشآت املنتجة ، وتقاس بالفرق بني قيمة اإلنتاج اإلجمالي مطروحاً منه قيمة املستلزمات السلعية واخلدمية.
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الييييي السييي 
2010 

يتضح من اجلدول السابق أن أكبر عدد منشآت يتركز في صناعة 
املالبس ) قســــــم 18 ( إذ بلغ  2,552 منشـــــــأة أي ما يعــادل 47 % 
من جملة عدد املنشــــــآت الصناعية. ذلك أن غالبية منشآت صناعة 
املالبس هي منشآت خياطة صغيرة احلجم تعمل في تفصيل وخياطة 
املالبس بأنواعها املختلفة، كما أن قيمة اإلنتاج والقيمة املضافة لهذه 
الصناعــــــة منخفضة وال يتجــــــاوز نصيبها ) 62 ( مليون د.ك و)41 ( 
مليــــــون د.ك على التوالي، أي ما نســــــبته 2,9 % و 5 % من إجمالي 

قيمة اإلنتاج والقيمة املضافة للصناعات التحويلية ككل.

أما صناعة املواد واملنتجات الكيماوية ) قسم 24 ( فقد بلغ عدد 
منشآتها ) 37 ( منشأة، حققت أعلى قيمة إنتاج ) 503 مليون د.ك(، 
وأعلــــــى قيمـة مضافـــة إجماليــة ) 245 د.ك ( أي ما نســــــبته 24 % 
و 31 % مــــــن إجمالي قيمة اإلنتاج والقيمة املضافة على التوالي في 

الصناعات التحويلية ككل.

أولويات الصناعة في الكويت:

إن معاييــــــر حتديــــــد أولوية الصناعة الوطنية يجب أن تســــــتوفي 
عدداً من الركائز الهامة ميكن تلخيصها في اآلتي:

أ – وجود املادة األولية االســــــتراتيجية التــــــي تعتمد عليها الصناعة، 
وميكن احلصول عليها بتكلفة تنافسية.

ب – أن ترتفع كثافة التصنيع لالســــــتثمار في هذه الصناعة، أي أن 
تكون الروابط األمامية واخللفية لهذا االستثمار قوية للغاية.

ج – أن ترتفع فيها نســــــبة القيمة املضافــــــة إلى اإلنتاج الكلي مقارنة 
بالصناعات األخرى. مبعنى أن تكون صناعة تلعب فيها مدخالت 

عوامل اإلنتاج األولية الدور الرئيسي في قيمة اإلنتاج الكلي.

د – أن تكون صناعة عالية الكثافة الرأســــــمالية حتى ميكن أن تتسق 
على ســــــوق العمل الكويتي الذي يتسم بندرة العمل احمللي وارتفاع 

نصيب العمالة الوافدة الفنية عالية التكاليف.

وباالســــــتناد إلى الركائز السابقة، ميكن القول بأن الصناعة التي 
يجــــــب أن حتتل األولويــــــة األولى هي “ صناعة املنتجــــــات الكيماوية 

والبتروكيماوية”، حيث تتميز باخلصائص التالية:

أ – تعتمــــــد علــــــى مــــــادة أوليــــــة محلية ، هــــــي النفط اخلــــــام والغاز 
الطبيعي.

ب – صناعة وسيطة إنتاجية ترتبط مراحلها املختلفة بروابط رأسية، 
وبالتالي القدرة على خلق فرص االستثمار الصناعي في املراحل 

اإلنتاجية السابقة والالحقة للصناعة.

ج – تتمتع مبقدرة تنافسية عالية تتمثل في قدرتها التصديرية نظراً 
العتباريــــــن هامــــــني، األول هو القرب من األســــــواق ، حيث يكمن 
الطلب في دول آسيا الناشئة واملتقدمة، والثاني الشراكة األجنبية 

في االستثمار املباشر في هذه الصناعة.

د – كونها عالية الكثافة الرأســــــمالية، وهو أمر مطلوب، وتســــــودها 
املعارف الفنية والتكنولوجية املتقدمة، لذا، فهي مجال واسع وهام 

لنقل واستيعاب التكنولوجيا احلديثة.

هـــــــ - تعتبــــــر وســــــيلة فعالــــــة لتنويــــــع القاعــــــدة اإلنتاجيــــــة النفطية 
وتوسيعها.

أما األولوية الثانية فهي “الصناعات التي يتواجد ســــــوق منتجاتها 
فــــــي قطاعات أخرى غيــــــر الصناعة، مثل قطاع اخلدمــــــات التعدينية 
غير املعدنية )مواد التشــــــييد والبناء( وقطاع املنتجات املعدنية”، وهي 

صناعات تلعب في البعض منها ظاهرة وفورات احلجم دوراً هاماً.

في حــــــني أن األولوية الثالثة تتمثل في “الصناعات التي تشــــــبع 
حاجــــــة اســــــتهالكية نهائية كصناعة املــــــواد الغذائية واملشــــــروبات”، 
ويتــــــراوح حجم هــــــذه الصناعات بــــــني صناعات صغيرة ومتوســــــطة 
وكبيرة، حســــــب حجم العمالة املســــــتخدمة، وتختلف وفورات احلجم 
من صناعة إلى أخرى في هــــــذا القطاع الضخم، وهي صناعات من 
املفروض أن تشــــــبع حاجات أساسية ، ولذا فهي مرتبطة باحتياجات 

األمن القومي.

املراج�����ع :

املركزيــــة  اإلدارة   /  2006 الصناعــــة  ملنشــــآت  الســــنوي  البحــــث   -

لإلحصاء – وزارة التخطيط

- بنك الكويت الصناعي / دراســـة الصناعات التحويلية في الكويت 

2007

- الهيئة العامة للصناعة – مركز تنمية الصادرات

املرفقـــات: ) ملحـــق 1 ( أمثلة لبعض املنتجـــات الهامة في الصناعة 

الوطنية
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) ملحق 1 ( 

أمثلة لبعض املنتجات الهامة في الصناعة الوطنية

1 - منتجات قطاع الكيماويات والصناعات املرتبطة بها:

- أكيــــــاس البولي ايثلني لتعبئة املواد الغذائية – أكياس البولي ايثلني 
ألغراض التســــــوق – أكيــــــاس البولي بروبلني املنســــــوجة املبطنة 
بأكيــــــاس البولي ايثلني )لتعبئــــــة احلبوب واألســــــمدة الكيماوية( 
– روالت الشــــــرنك ألغــــــراض التغليف األوتوماتيكي )للشــــــركات 

الصناعية وشركات املرطبات( – الروالت الزراعية واإلنشائية.

- منتجات بالســــــتيكية منزلية – أكياس بالســــــتيك – خزانات مياه 
من البولي ايثلني.

- أنابيــــــب البولي ايثلــــــني والبولي بروبلني لالســــــتخدامات الصحية 
وشــــــبكات املجاري وحماية الكيبالت الكهربائية – مناهل البولي 

ايثلني – وصالت ومحلقات البولي ايثلني.

- أنابيــــــب ومناهيل بوليمر كونكريــــــت – أنابيب وخزانات جي آر بي 
)البالستيك املسلح(.

- راتنجات البوليســــــتر الغير مشبع )تستخدم في صناعة اخلزانات 
وأنابيب الفيبرجالس( – راتنجات ألكيدية )تستخدم في صناعة 

األصباغ(.

- كبســــــوالت وقناني من مادة البي إي تي – أغطية قناني – لفائف 
بي إي تي إلنتاج األكواب.

- خزانــــــات فيبرجالس – خزانــــــات وأنابيب جــــــي آر بي – أعمال 
الديكور من الفيبرجالس.

- أصباغ الديكورات – أصباغ صناعية.

- العازل احلراري والصوتي من الصوف الزجاجي للمباني.

- علب وأطباق وأكواب من الفوم.

- الغازات الطبية والصناعية )األرجون، األســــــيتيلني، األكســــــجني، 
النيتروجني، الهيدروجني، ثاني أكسيد الكربون املسال(.

- مواد مضافة للخرسانة – مستحلبات إسفلتية – منتجات أسمنتية 
)الصق أســــــمنتي ومواد معاجلة وتقوية األرضيات( – عازل املاء 

والرطوبة.

2 - منتجات قطاع الصناعات املعدنية والتعدينية:

- قضبان حديد التسليح.

- قواطع احلديد املجلفن – أسقف حديدية مختلف القياسات.

- الهياكل واملباني الفوالذية املسبقة التصميم.

- لوحات توزيع كهربائية رئيســــــية ونهائية – لوحات إنارة الشــــــوارع 
– لوحــــــات تكييف – لوحات حتويل تيــــــار أوتوماتيكي – لوحات 
حتكم باملوتــــــورات – لوحات توزيع الضغط املنخفض – صناديق 

كهربائية – محوالت أسالك كهربائية.

- مقاطع )بروفيالت( األملنيوم بأنواعها املختلفة.

- أبــــــواب حديديــــــة )مقاومة للحريــــــق، مقاومة للرصــــــاص، عازلة 
للصــــــوت( – إطارات أبــــــواب حديدية – نوافــــــذ تهوية – خزائن 
معــــــدات اإلطفاء – أعمدة اإلعالنات – أرفــــــف وزوايا لألعمال 

الثقيلة – ساللم.

- غرف التبريد – صناديق السيارات املبردة.

- بالط أسقف اجلبس – أعمال الديكور من اجلبس.

- الطابوق بأنواعه )األبيض، اجليري، املتداخل(.

- االسمنت بأنواعه.

3 - منتجات قطاع املواد الغذائية واملشروبات:

- طحني القمح – البسكويت – املعكرونة – الزيوت النباتية والسمن 
النباتي – اخلبز العربي واإلفرجني – األعالف احليوانية.

- حلوم معلبة – خضار وبقوليات معلبة – خل – مياه معدنية ومياه 
نقية.

- عصائر وحليب وألبان وبيض.

- أسماك وروبيان )طازج ومجمد(.

- حلوم ودواجن )طازج ومجمد(.

- خضروات مجمدة.

التعام�����ل مع الش�����أن التنم�����وي
لن يع��ود بعد قان��ون اخلط���ة إلى ما گ��ان علي���ه قبله���ا

مبناسبة إجماع أعضاء مجلس األمة األفاضل على إقرار املداولة 
األولى لقانون اخلطة اخلمسية، أصدر مجلس إدارة الغرفة بيانًا ركز 

فيه على موقفها من القانون املذكور�

وفيما يلي نص هذا البيان:

صبــــــاح أمس األحد، عقــــــد مجلس إدارة غرفة جتــــــارة وصناعة 
الكويت اجتماعه األول للعام 2010. وقد اســــــتهل املجلس اجتماعه 
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الييييي السييي 
2010 

اخل���روج  إل���ى  س���يؤدي  الطم���وح  التنم���وي  احل���راك  ه���ذا    <
م���ن دوام���ة احللق���ة املفرغ���ة الت���ي أنهك���ت الوط���ن واملواط���ن.

>  جن���اح القط���اع اخل���اص ف���ي أداء دوره يعتم���د كلي���ًا عل���ى توفير 
واحلواف���ز. واالحتياج���ات  التش���ريعات  م���ن  متكامل���ة  حزم���ة 

النظرة السياسية  ال بد من تغيير    <
واحملبطة  اخل���اص  بالقطاع  امل��رت��اب��ة 
عن  ال��ت��خ��ل��ي  م����ن  ب����د  وال  جل����ه����وده، 
س����ي����اس����ات إق�����ص�����اء ه�������ذا ال���ق���ط���اع 
احلقيقية  امل��ش��ارك��ة  ع��ن  ومؤسساته 
ف�����ي ب�����ن�����اء ال������ق������رار االق�����ت�����ص�����ادي.

بقــــــراءة الفاحتــــــة على روح فقيــــــد الكويت واقتصادهــــــا صالح فهد 
املرزوق رحمــــــه الله وأكرم مثواه. ثم انتقل إلــــــى بنود جدول أعماله، 
فأقر اخلطوات التنظيميــــــة النتخابات نصف أعضاء مجلس اإلدارة 
التي ســــــتجرى يوم 31 مارس القادم، كما اعتمد أســــــماء املرشحني 
لعضوية اللجنة احملايدة لإلشراف على االنتخابات. وأقر نظام بعثات 
الدراســــــات العليا التي ســــــتمولها الغرفة اعتباراً من العام الدراسي 
القادم. واطلع على إيرادات الغرفة ومصروفاتها للسنة املالية املنتهية 

في 31 ديسمبر 2009.

وبعــــــد ذلك انتقل مجلــــــس إدارة الغرفة 
لبحث “اإلطار العام خلطة التنمية اخلمسية 
لدولــــــة الكويــــــت 2009 /2010 - 2013 
/2014”، فاستذكر لقاءه مع معالي الشيخ 
أحمد فهــــــد األحمد اجلابــــــر الصباح نائب 
رئيس مجلس الوزراء للشــــــؤون االقتصادية 
ووزير دولة لشؤون التنمية ووزير دولة لشؤون 

اإلســــــكان. كما اســــــتذكر العرض الذي قدمه الدكتور عادل الوقيان 
األمــــــني العام للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية، في شــــــأن اخلطة 
وأهدافها وسياســــــاتها. كما استعرض أهم ما طرحه أعضاء مجلس 
األمة األفاضل قبل أن يقــــــروا باإلجماع املداولة األولى لقانون خطة 
التنمية اخلمســــــية. وفي ضوء هذا كله، أعــــــرب مجلس إدارة الغرفة 
عــــــن تفاؤله بهذا اإلجماع الذي يؤكد توافق الســــــلطتني التشــــــريعية 

والتنفيذيــــــة علــــــى أولوية الشــــــأن التنموي، 
والذي يبشــــــر بتعاونهما في تنفيذ مشــــــاريع 
اخلطة وحتقيق أهدافها. خاصة وأن اخلطة 
اعتمدت منهجاً تأشــــــيرياً صحيحــــــاً تواكبه 
مجموعة متكاملة من السياســــــات، واتخذت 
توجيهــــــاً موفقاً يركز علــــــى الصحة والتعليم 
لبناء املواطن، ويختار مشاريع الطاقة والنقل 

والبنية التحتية لتحديث بنية الوطن.

ومن جهة أخرى، أكد مجلس اإلدارة في 

اجتماعه أن الغرفة تتفق مع العديد من املالحظات والتحفظات التي 
أبداها نــــــواب األمة على اخلطة املقترحــــــة، وخاصة تلك التي تتعلق 
بقــــــدرة اإلدارة العامة على التجاوب بكفاءة مــــــع ما مييز اخلطة من 
جــــــرأة في الطموح ومن ضغط في املــــــدى الزمنـي. وهـي مالحظات 
وحتفظــــــات لها من جتــــــارب املاضي ما يبررها، ولها من مؤشـــــــرات 
الوضع الراهن ما يؤيدها. غير ان الغرفـة ترى - باملقابل -  أن هذا 
احلراك التنموي اجلديد والطموح، وما سيولده من حتديات لقدرات 
القطاعني العام واخلاص في آٍن معاً، سيؤدي 
حتمــــــاً إلى اخلروج من دوامة احللقة املفرغة 
التي أنهكت الوطن واملواطن سنوات طويلة. 

وحــــــول دور القطاع اخلــــــاص في تنفيذ 
اخلطــــــة وحتقيــــــق أهدافها، أعــــــرب مجلس 
إدارة الغرفة عــــــن ترحيبه مبا أعلنته اخلطة 
صراحة من التزام بشــــــراكة القطاعني العام 
واخلاص ومــــــن اعتماد ملبدأ ريــــــادة القطاع 
اخلاص للعملية التنموية. ولكن علينا أال ننســــــى هنا أن قدرة القطاع 
اخلــــــاص على االضطالع بهــــــذا الدور تعتمــــــد كليــــــاً وبالتأكيد على 
توفير حزمة متكاملة من التشــــــريعات واالحتياجات واحلوافز. تبدأ 
بتوفير األراضــــــي والطاقة الكهربائية، وتنتهي بتبســــــيط اإلجراءات 
واملعامالت، مروراً بالتخصيص، واالنفتاح، وتعزيز املشاريع الصغيرة 
واملتوسطة. وأهم من هذا كله، وقبل هذا كله، تغيير النظرة السياسية 
املرتابة بالقطاع اخلاص واحملبطة جلهوده، 
والتخلي عن سياســــــات إقصاء هذا القطاع 
ومؤسساته عن املشــــــاركة احلقيقية في بناء 
القــــــرار االقتصــــــادي. فاملشــــــاركة التنموية 
تقتضــــــي االحترام املتبادل والتشــــــاور اجلاد 
بني الشــــــركاء. وتبقى الرقابة واملساءلة من 
اختصــــــاص الدولة وســــــلطتها ، ضمن إطار 

القانون وفي ظل عدالته وهيبته. 

 ومجلــــــس إدارة غرفــــــة جتــــــارة وصناعة 

السلطتن  بن  مثمر  بتعاون  يبشر  األم��ة  ن��واب  إجماع    <
ف�����ي ت���ن���ف���ي���ذ م����ش����اري����ع اخل����ط����ة وحت���ق���ي���ق أه����داف����ه����ا.

>  ال���ع���دي���د م���ن م���الح���ظ���ات ال����ن����واب وحت��ف��ظ��ات��ه��م ل��ه��ا م���ن جت���ارب 
امل���اض���ي م���ا ي��ب��رره��ا، ول��ه��ا م���ن م���ؤش���رات ال���وض���ع ال���راه���ن م���ا يؤيدها.

>  املشاركة التنموية بن القطاعن 
عليها  ت��ق��وم  ال��ت��ي  واخل�����اص  ال���ع���ام 
املتبادل  االح��ت��رام  تقتضي  اخلطة 
وال����ت����ش����اور اجل������اد ب����ن ال���ش���رك���اء.

خ�����ط�����ورة  األك��������ث��������ر  اخل�������ط�������أ    <
واألع�����ل�����ى ت��ك��ل��ف��ة ه����و االس���ت���م���رار 
ف�������������ي م����������س����������ارن����������ا احل�����������ال�����������ي.
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الكويت يرى أن الطموح من ســــــمات الشــــــعوب احلية، وأن اخلطأ من 
الظواهــــــر الطبيعيــــــة املصاحبة للعمل واالجتهــــــاد. واألخطاء - ما لم 
تنقلــــــب إلى خطايا - ميكــــــن تداركها ومعاجلتها في ضــــــوء ما يفرزه 
التنفيذ. غير ان اخلطأ األكثر خطورة واألعلى تكلفة هو االســــــتمرار 
في مســــــارنا احلالي. وتنّبه  الغرفة - في الوقت ذاته - إلى أن طموح 
اخلطة وزخم مشــــــاريعها وضغط مدتها يجب أال تتخذ ذريعة لتجاوز 
معايير العدالة واملنافســــــة، ويجب أال تعتبــــــر مبرراً للتهاون في توفير 
شروط الشــــــفافية ومعايير القياس واملســــــاءلة، ويجب أال حتول دون 

قطع دابر الفساد بكل صوره ومصادره. 

وأخيــراً، إن مجلس إدارة غرفة جتارة وصناعة الكويت إذ يشكر 
احلكومــــــة على جهودها، ويشــــــكر نواب األمة علــــــى تعاونهم وإجماع 
مواقفهــــــم، يعرب عن ثقتــــــه بأن التعامل السياســــــي واالقتصادي مع 
الشــــــأن التنمــــــوي في الكويت لــــــن يعود بعد اإلقــــــرار النهائي لقانون 
اخلطــــــة إلى ما كان عليه قبل هذا القانــــــون. ذلك ألن التخطيط هو 
منطلق بناء املســــــتقبل، وبناء املســــــتقبل ال ميكن أن يتفق مع تهميش 
القطــــــاع اخلاص، وأحاديــــــة مصدر الدخل، واإلســــــراف في اإلنفاق 

االستهالكي.    

مش�����اريع خط����ة التنمي���ة:
إش�����گ��الي�ة إدارة ال مش�گ����ل�ة متوي���ل

فـــي أوائل فبراير 2010 أقر مجلس األمة اخلطة اإلمنائية التي 
تغطـــي الســـنوات األربـــع )أبريـــل 2010 - مـــارس 2014( واستبشـــر 
اجلميع بهذه اخلطة كبداية حلقبة تنموية حقيقية تعوض ســـنوات 

التردد والتعثر�

وُبعيد شـــهر واحد من إقرار قانون اخلطة ونشـــره، طرح عدد من 
أعضـــاء مجلـــس األمة احملترمـــني اقتراحات تدعو إلـــى أن يقوم املال 

العـــام - وخـــارج إطـــار اجلهـــاز املصرفي - بتمويل شـــركات املســـاهمة 
العامة التي نص قانون اخلطة على تأسيسها لتنفيذ وإدارة وتشغيل 

املشروعات التنموية االستراتيجية�

... وقــــــد آثــــــرت الغرفة أن تبقى في موقع املتابعــــــة العلمية لهذا 
احلوار إلى أن تنجلي الصورة بكل أبعادها.. وعندما بلغ احلوار حداً 
يهدد مصداقية اخلطة وفرص جناحها رأت أن من حقها ومن واجبها 
أن تعرب عن موقفها من قضية متويل الشركات املعنية، فأعدت ورقة 
حتت عنوان “مشاريع خطة التنمية: إشكالية إدارة ال مشكلة متويل” 

نشرتها الصحف احمللية في أوائل سبتمبر 2010.

و فيما يلي نص الورقة:

أواًل – هذه الورق�ة ... ملاذا ؟

فــــــي الثانــــــي من فبرايــــــر 2010، يوم أقرَّ مجلــــــس األمة اخلطة 
اإلمنائية – التي تغطي الســــــنوات األربع من بداية ابريل 2010 إلى 
ع أحد أن اخلطة جاءت شــــــاملة كاملة ال  نهاية مارس 2014 – لم يدَّ
حتتمل نقداً وال تشكو قصوراً . بل إن آراء كثيرة أعربت عن تخوفها 
مــــــن أن تكون طموحات اخلطة أبعد من مداها ، ومن أن يفوق حجم 
مشــــــاريعها القدرات املتاحة لتنفيذها ، ومن أن تعيق طريقة عرضها 

وتعدد مرجعياتها جهود القياس والتقييم واملتابعة.   

غيــــــر أن هذه اآلراء - على أهميتها - لم حتل دون إقرار مجلس 
األمة لقانون اخلطة بإجماع غير مسبوق، ولم تنل من احتفاء املجتمع 
الكويتي، بكافــــــة أطيافه وتوجهاته ومؤسســــــاته، بهذه اخلطوه. ذلك 
أن املواطنــــــني استبشــــــروا باخلطــــــة فاحتة لتعاون وثيــــــق ومثمر بني 
الســــــلطتني، وتفاءلوا بها بداية حلقبة تنموية حقيقية تعوض سنوات 
التعثــــــر والتــــــردد. خاصة وأنها متثل أولى مراحــــــل العمل على تنفيذ 
“وثيقة الرؤية املســــــتقبلية واألهداف االســــــتراتيجية للتنمية”، والتي 
ميتد افقها الزمني حتى ســــــنة 2035. أمــــــا القطاع اخلاص الوطني 
ومؤسســــــاته وشــــــركاته، فقد كان احتفاؤه باخلطــــــة مضاعفاً، ليس 
الهتمامهــــــا بالتنميــــــة البشــــــرية املتكاملة واملتوازنة فحســــــب، وليس 
الســــــتهدافها معــــــدالت طموحة في زيــــــادة النــــــاجت القومي وضمان 
عدالــــــة توزيعه فقط، بل ألنها – إلى جانب هذا وذاك – متثل قاطرة 
اإلصــــــالح االقتصادي القائم علــــــى “إحياء الدور احملــــــوري للقطاع 
اخلاص الكويتي، وهو الدور الذي حقق الريادة الكويتية التجارية في 
الســــــابق، ويؤمل أن يعيد حتقيقها على أسس حديثة بتحويل الكويت 

إلى مركز مالي وجتاري”.

هــــــذه األجــــــواء املبشــــــرة التي توفــــــر للخطــــــة إجماعــــــاً يحمي 

ل��ي��س ذريعة  >  ط��م��وح اخل��ط��ة وزخ����م م��ش��اري��ع��ه��ا 
مبررًا  ول��ي��س  وامل��ن��اف��س��ة،  ال��ع��دال��ة  معايير  ل��ت��ج��اوز 
ل��ل��ت��ه��اون ف��ي ش���روط ال��ش��ف��اف��ي��ة وم��ع��اي��ي��ر القياس 
الفساد. داب���ر  قطع  دون  ح��ائ��اًل  ول��ي��س  وامل��س��اءل��ة، 

>  التخطيط هو منطلق بناء املستقبل. وبناء املستقبل 
ال ميكن أن يتفق مع تهميش القطاع اخلاص، وأحادية 
االستهالكي. اإلنفاق  في  واإلس��راف  الدخل،  مصدر 
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مصداقيتهــــــا، وتصميماً يعطيها انطالقة قويــــــة جادة، تتعرض اليوم 
الحتماالت تضعف زخمها وتشوه رؤيتها، جراء تصاعد وتيرة احلوار 
حول مصادر متويل شركات املساهمة العامة التي نصت املادة الثانية 
من قانون اخلطة على تأسيســــــها، لتنفيذ وإدارة وتشغيل املشروعات 

التنموية االستراتيجية. 

لقد بدأ هذا احلوار بعيد شــــــهر واحد مــــــن إقرار قانون اخلطة 
ونشــــــره، وتابعته غرفة جتارة وصناعة الكويت منذ بدايته بكل تقدير 
ألطرافــــــه واجتهاداتهم . ورغم تســــــاؤلها امللح عن ســــــبب تأخر هذا 
احلــــــوار إلى مــــــا بعد إقرار اخلطــــــة بدل أن يطرح قبــــــل ذلك ليغني 
مضمونها ويســــــاهم في صياغتها، لن حتاول الغرفة البحث عن هذا 
التفســــــير، ليبقى الهدف األول واألهم لهذه الورقــــــه، هو التنبيه إلى 
مخاطر خروج احلوار عن إطاره االقتصادي، ودخوله في مســــــاومات 
الســــــاحة السياسية وحســــــاباتها، والتحذير من انعكاسات ذلك على 
اخلطــــــة اإلمنائية ومصداقيتها وفرص جناحها، ما قد يؤدي بها - ال 
ســــــمح الله - إلى اللحاق بالتجارب التخطيطية التي ســــــبقتها، والتي 

بقيت مجرد وثائق متكررة إلخفاقات متواترة. 

وتصــــــارح الغرفة – منذ البداية – بعدم قناعتها بوجود مشــــــكلة 
في تأمني متويل مشاريع اخلطة وشركاتها، وبالتالي، فإن ورقتها هذه 
لن تســــــعى إليجاد حلول ملشكلة غير موجودة. والغرفة – في محاولة 
شــــــرح وجهة نظرها هذه – تستعرض األفكار واملبررات التي تسوقها 
وجهة النظر األخرى، كما تنتهز الفرصة للتذكير مبجموعة من اآلراء 
واملقترحــــــات التي يؤمــــــل منها دعم اجلــــــدوى االقتصادية والتجارية 
للمشــــــاريع اإلمنائية وشركاتها، مما يســــــمح بتخفيض حجم التمويل 
الذي حتتاجــــــه، وبزيادة قدرتها على اجتذاب هــــــذا التمويل. كما أن 
الغرفــــــة – في ورقتها هذه – ال تدافع عن مصلحة أي فرد أو قطاع، 
وال تؤيــــــد أو تعارض أي طرف أو مقترح، بل حتاول أن تؤدي واجبها، 
وأن توضح موقفها املتمسك باملبادئ االقتصادية والتمويلية السليمة 

واملوثقة في قانون اخلطة ذاته.

ثانيًا -  “مبررات”  التمويل املوازي – مناقشة اقتصادية

ينطلق الرأي القائل بوجود مشكلة حقيقية في متويل املشروعات 
التنموية االستراتيجية، من أن اخلطة تفتقد برنامجاً واضحاً لتمويل 
الشركات املساهمة العامة، التي نصت املادة الثانية من قانون اخلطة 
على أن تؤسســــــها الدولة – كشــــــركات قطـاع خاص – لتنفيذ وإدارة 
وتشــــــغيل املشــــــروعات التنموية االســــــتراتيجية. ويرى أصحاب هذا 
الـرأي أن ســــــد هذا “الفـراغ” – إن صــــــح التعبير – ال بد وأن يكون 
من خالل التدخل الكبير واملباشــــــر للمال العام، ألن اجلهاز املصرفي 

احمللــــــي عاجز عن أداء هذه املهمــــــة. ويرتكز أصحاب هذا الرأي في 
تسويق فرضية “عجز اجلهاز املصرفي احمللي”  إلى أسباب رئيسية 

ثالثة:

1- إن حجم التمويل أكبر من أن تلبي وحدات اجلهاز املصرفي احمللي 
احتياجاته، التي تفوق سيولتها ، كما تفوق قدرات كوادرها الفنية 

واإلدارية. 

2-  تتمثل نسبة عالية من التمويل املطلوب في قروض طويلة األجل، 
ال تتماشــــــى مع الودائع قصيرة األجل التي تشــــــكل جلَّ موجودات 

املصارف احمللية.

3 - بغية حتســــــني ربحية الشــــــركات التي ينص قانــــــون اخلطة على 
تأسيسها، ال بدَّ من تخفيض كلفة متويلها من خالل توفير قروض 
ميّســــــرة. وهذا ما ال تســــــتطيع وحدات اجلهــــــاز املصرفي احمللي 

توفيره.

وفي ما يلي مناقشـة مختصـرة لكل من هذه األسباب الثالثة:

1 - عجـز اجلهـاز املصرفـي احمللـي:

لم نســــــمع من املشــــــرفني على وضع اخلطــــــة ومتابعتها، وال من 
أصحاب مقترح “التمويل املــــــوازي”، ما يبني لنا حجم التمويل الذي 
حتتاجه اخلطــــــة. غير أن اإلطار العام للخطة واملرفق بقانونها ينص 
على أن حجم االستثمارات املســــــتهدفة لسنوات اخلطة األربع يصل 
إلى قرابة 30 مليار د.ك. مبتوسط سنوي مقداره 7.4 مليار، موزعة 
بني القطاع العام النفطي )1.6(، والقطاع العام غير النفطي )2.4(، 

والقطاع اخلاص )3.4 مليار(.

ومع أخذ هذه األرقام في االعتبار، نذكر احلقائـق التالية:

أ- التمويــــــل املطلوب ليس قروضاً نقدية بأكمله. بل متثل الضمانات 
والكفاالت املصرفية والتســــــهيالت التــــــي يقدمها املوردون جزء ال 
بــــــأس به من حجم التمويــــــل. واألهم من ذلك، أن التمويل ال يكون 
دفعــــــة واحدة، ولكــــــن على دفعات كثيرة وعلى مــــــدى زمني يطول 
ويقصر تبعاً لطبيعة املشــــــروع وخطوات تنفيذه. وبالتالي، سيكون 
متوســــــط حجم التمويل النقدي املطلوب ســــــنوياً أقــــــل بكثير من 

االلتزامات املبرمة كل عام.

ب- يعتقــــــد أكثر املراقبني تفاؤالً، أن القــــــدرة احلقيقية على التنفيذ 
لن تتجاوز 60 % من حجم االستثمار املستهدف. وقانون اخلطة 
ذاتــــــه أقر ضمنــــــاً بهذا الواقع حــــــني ذكر في مادته الســــــابعه أن 
“األهداف الكمية الواردة في اخلطة تعتبر أهدافاً تقديرية قابلة 



24

للتعديل حسب ما يطرأ من مستجدات أثناء التنفيذ..”. وهذا ما 
ينعكس انخفاضاً كبيراً في حجم متوسط التمويل النقدي السنوي 

املطلوب.

جـ- بحكم الدور واخلبرة والقانون، يعتبر بنك الكويت املركزي أجدر 
اجلهات الرســــــمية واألهلية وأقدرها على معرفة إمكانات اجلهاز 
املصرفي احمللي. وقد أدلى محافظ البنك املركزي بشــــــهادته في 
هذا الصدد بكل وضوح حني صّرح يوم 2010/8/8: “إن اجلهاز 
املصرفي احمللي هو األقدر على توفيــــــر مصادر التمويل الالزمة 
ملشــــــروعات خطة التنمية، ومبا يســــــاهم إلى حٍد كبير في تسريع 
تنفيذ اخلطة. إذ تتوافر لــــــدى اجلهاز املصرفي احمللي اخلبرات 
والكوادر الفنية واملهنية، كما تتوافر لديه السيولة الالزمة لتقدمي 

التمويل املطلوب.”

د- إننا نتحدث هنا عن متويل مشاريع التنمية في دولة تعتبر قدرتها 
املاليــــــة أهم دعائم اقتصادها. كمــــــا أننا نتحدث هنا عن قطاعها 
املصرفي الذي يعتبر القطاع األقوى بعد قطاع النفط، فضاًل عن 
انــــــه القطاع الذي تنعقد عليه آمال دولــــــة الكويت لتحقيق رؤيتها 
االســــــتراتيجية بالتحول إلى مركز مالي وجتاري. وفوق هذا كله، 
تعتبر مؤسسات هذا القطاع ووحداته املصرفية األكثر تقدماً بني 
مثيالتها على مساحة الشــــــرق األوسط كله. فكيف ميكن جتاهل 
رأي البنك املركزي في قدرة وإمكانات اجلهاز املصرفي اخلاضع 
لرقابته وإشــــــرافه ؟ وكيف ندعو العالم إلــــــى الثقة بوطننا كمركز 
مالــــــي، إذا لــــــم نثق نحن بجهازنــــــا املصرفي وقدرتــــــه على توفير 

التمويل احمللي؟

2 - القـدرة على التمويـل طويـل األجـل: 

من أسباب الدعوة إلى “التمويل املوازي”، كما رأينا، أن املشاريع 
التنموية وشركاتها حتتاج إلى متويل طويل األجل، بينما تشكل الودائع 
قصيرة األجل املصدر الرئيســــــي ألموال الوحدات املصرفية احمللية. 
ومع التسليم بوجاهة هذا السبب وموضوعيته، نعتقد أن التعامل معه 
يعتمد إلى حٍد بعيد على مالءة اجلهة املقترضة، واجلدوى االقتصادية 
والتجارية ملشــــــاريعها. ومــــــن جهة ثانية، ميكن جتــــــاوز مخاطر عدم 
االنســــــجام بني مدة القروض وأجل الودائع من خالل التحالفات بني 
املصــــــارف احمللية بعضها مع بعض، والتحالفات بينها وبني املصارف 
األجنبية لتقدمي قروض مجّمعة )Syndicated Loans(. كما تبرز 
في هذا الصدد أهمية قيــــــام املصارف احمللية بزيادة رؤوس أموالها 
لترفع من قدرتها على التمويل متوســــــط وطويل األجل. وال ميكن أن 
نغفل هنا أهمية “السندات” كوسيلة متويلية سخية الوعد في توفير 

متويل طويل األجل وفي إطار اجلهاز املصرفي. وحتضر هنا شــــــركة 
“ايكويـت” كمثال لقدرة الشــــــركات ذات اجلــــــدوى العالية والتدفقات 
املاليــــــة الواضحة على اجتذاب التمويل املناســــــب لها ، فقد حصلت 
ايكويت على متويل ضخم طويل األجل من مصارف محلية وأجنبية، 

وفي فترة كانت إمكانات هذه املصارف فيها أدنى من اآلن بكثير. 

3 - حتسيـن ربحيـة الشركـات املعنّيـة:

مــــــن أهم املبررات التي يســــــوقها أصحاب مقترحــــــات “التمويل 
املــــــوازي”، أن مثل هــــــذا التمويل يجــــــب أن يكون ميســــــراً ومدعوماً 
ومنخفض التكلفة لكي يخفض تكاليف الشركات التنموية املقترضة، 
ويزيد من اجلدوى االقتصادية واملالية ملشــــــاريعها، ويســــــمح بتحقيق 
هامش ربح كاف للتوزيع على املســــــاهمني وتســــــديد القروض. ومثل 
هذا التمويــــــل يتعذر على الوحــــــدات املصرفية احملليــــــة واخلارجية 
تقدميه، والبد من تدخــــــل املال العام لتوفيره. وفي هذا الصدد، نود 

أن نُدرج النقـاط التالية:

أ- املبدأ العام الذي يجب احترامه إلى أبعد حٍد ممكن، هو أن تكون 
مشاريع التنمية وشركاتها ذات جدوى اقتصادية وجتارية حقيقية 
علــــــى املدى الطويل على األقل. وإال جــــــاءت عبًء على االقتصاد 
الوطني ونزفاً دائماً للمال العام. وال تستثنى من هذه القاعدة إال 

مشاريع األمن الغذائي ومشاريع األمن الوطني.

ب-  إن أقصى ما ميكن أن يحققه التمويل امليســــــر من ِوفر للشــــــركة 
باملقارنــــــة مع التمويل العادي هو 4 % من مبلغ القروض ســــــنوياً. 
وهذه نســــــبة ال تســــــتحق- فــــــي اعتقادنا - التضحيــــــة بكل مزايا 
التمويل التقليدي، وجتاوز حدود احترام مبادئ املنافســــــة العادلة، 

وتعميق التشوهات الهيكلية في اقتصادنا الوطني.

ج- ميكن للدولة أن توفر للشــــــركات املعنية ومشاريعها متوياًل ميسراً 
دون اللجوء إلى أسلوب “التمويل املوازي”، من خالل تغطية الفرق 
بني تكلفة التمويل التقليدي وتكلفة التمويل املوازي، على أن يبقى 
اإلقراض ملتزماً مبعايير املالءة والســــــالمة واجلدوى. ومثل هذا 
الدعــــــم من الدولة أقل تكلفة بكثير من مقترحات التمويل املوازي 

التي يفوق حجم املبالغ املطلوبة مبوجبها عشرة مليارات دينار .

د- األمــــــر األهــــــم واألجدر باملالحظــــــة واملتابعة، هــــــو أن مقترحات 
“التمويل املوازي”، قد جتاهلت كل طرق ووسائل وعناصر حتسني 
ربحية الشــــــركات ورفع جدواها االقتصاديــــــة والتجارية ، وركزت 
على عنصر واحد فقط هو تكلفة التمويل، رغم انخفاض األهمية 
النسبية لهذا العنصر. وإذا كانت كفاءة اإلدارة هي أهم محددات 
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تكاليف الشــــــركات وفرص جناحها بشكل عام، فإن ثاني أهم هذه 
احملددات بالنســــــبة لشركات اخلطة ومشــــــاريعها اإلمنائية يكمن 
في شــــــروط اتفاقاتها وعقودها مع اجلهــــــات احلكومية من جهة، 
والقيود املتشّددة التي أقحمت ضمن نصوص القوانني ذات الصلة 

بفعل الضغوط السياسية ومنظور الشك والريبة من جهة ثانية.

إن “شــــــروط اإلذعان” التي فرضتها بعــــــض املناقصات هي التي 
عرقلــــــت متويل مشــــــاريعها وحالــــــت دون تقدم الشــــــركات لها. وإن 
تعديــــــالت تعيد لتشــــــريعات عديدة - مثل قوانني “البناء والتشــــــغيل 
والتحويــــــل - BOT”، واخلصخصة، واملناقصــــــات، والعمل، والرهن 
العقــــــاري - حيويتهــــــا وتوازنها، ميكن أن تعود مبــــــردود ايجابي على 
املال العـام، وأن تزيد من ربحّية املشــــــاريع التنموية وشــــــركاتها، ومن 
جدواهــــــا االقتصاديــــــة واملالية وفرص جناحها، مبــــــا يناهز أضعاف 

التأثير املستهدف من التمويل املوازي امليسر.

ثالثًا - مشكلة إدارة ال مشكلة متويل

يرى الداعون إلى التمويل املوازي ملشــــــاريع التنمية وشــــــركاتها، 
ان قنوات االئتمان املصرفي التقليدي تعاني اختناقات وانســــــدادات 
كثيرة ومعيقــــــة لتمويل القطــــــاع اخلاص عموماً ومتويــــــل املقاولني 
واملشاريع اإلنشائية على وجه اخلصوص . وقد عقدت غرفة جتارة 
وصناعة الكويت عدة ورشــــــات عمل مــــــع املصارف احمللية والعديد 
من شــــــركات املقــــــاوالت، مت خاللها حتليل هذه الظاهرة بشــــــمول 
وعمق، وتبنّي للغرفة من خالله أن احلديث عن انسدادات ومعيقات 
ائتمانيــــــة فيه كثيــــــر من الصحة. كما تبنّي للغرفــــــة – باملقابل - ان 
هذه االنســــــدادات تلحق ضرراً كبيراً مبؤسســــــات وشركات القطاع 
اخلاص وباملصارف احمللية معاً . وان العدد األكبر واألخطر منها ال 
يتعلق بالعجز عــــــن التمويل، بل يعود إلى قصور في اإلدارة مبعناها 
الواســــــع وفي القطاعني العام واخلاص على حٍد ســــــواء. وبالتالي، 
ان معاجلــــــة هذه املعيقات واالختناقــــــات االئتمانية ال تكون باللجوء 
إلــــــى التمويل املوازي بــــــكل ما يحمله من مخاطر ومــــــا يتجاوزه من 
أصــــــول وقواعد، بل ال بد لهذه املعاجلة مــــــن تعاون وتضافر جهود 
كافة اجلهات املعنية، لتحقيق خطوات تشريعية وتنظيمية وإجرائية 

عديدة، نذكر منهـا:

أ- ســــــبق حملافظ بنك الكويت املركزي أن أعلن “أن سياسة البنك 
تســــــمح مبنح اســــــتثناءات من الضوابط املقررة فــــــي مجال منح 
االئتمان بالنسبة للمشــــــاريع الكبيرة ذات الطابع االستراتيجي. 
وأن هــــــذا ما مت تنفيذه بالفعل في العديد من املشــــــروعات ذات 

الطابع الوطني في السابق.”

وهنا ميكن أن نذكر بعض االســــــتثناءات التي نأمل أن تســــــاهم في 
معاجلــــــة االختناقات في خطوط االئتمــــــان مثل: اعتبار حواالت 
احلق ضمن الضمانات التي يقبلها املركزي. وكذلك رفع ســــــقف 

املبالغ املمكن إقراضها ملدين واحد أو لقطاع واحد.

ب-  املصــــــارف احمللية مدعوة بدورها إلــــــى اتخاذ خطوات عديده 
لتسهيل فتح خطوط االئتمان للقطاع اخلاص، مثل: زيادة رؤوس 
أموالها لتــــــزداد قدرتها على اإلقراض عمومــــــاً وعلى اإلقراض 
بآجال متوسطة على وجه اخلصوص. وكذلك العمل على تشكيل 
حتالفات أو شــــــركات فيما بينها، وبالتعاون مع مصارف خارجية 
لتســــــتطيع متويل املشــــــاريع الكبيرة بقروض مجّمعة. إلى جانب 

العمل على إصدار سندات ذات آجال طويلة نسبياً. 

ج -  تعديــــــل قانون البناء والتشــــــغيل والتحويل B.O.T ليكون أكثر 
واقعية وجتاوباً مع االحتياجات الفعلية، وبالتالي، تسهيل إقراض 
هذه املشــــــاريع. وهذا ما ينطبق أيضاً علــــــى قانون اخلصخصة 
ملعاجلة ما اعتراه من شروط مرهقة نتيجة الضغوط السياسية 

وتسويات اللحظة األخيرة .

د- تيسير وتقصير الدورة املستندية لترسيه املشاريع، مبا في ذلك 
صرف الدفعات وحتصيلها، مما يســــــهل متويل هذه املشــــــاريع، 

ويخفض حجم احتياجاتها للتمويل النقدي.

هـــــــ- إيجــــــاد معايير واضحة تســــــمح بإعطــــــاء أولويات محســــــوبة 
للمقاولني الذين تؤكد وثائقهم وســــــجالت مشــــــاريعهم السابقة 
التزامهم بشــــــروط العقد. والذين يتقدمــــــون مبا يثبت حصولهم 

على موافقات مصرفية مسبقة على متويلهم.

و- إيجاد نظام يسمح، ضمن معايير واضحة، بتعويض املقاولني عن 
ارتفاع أسعار املواد اإلنشــــــائية بأكثر من نسبة محدده، وخاصة 
عندمــــــا متتد الفترة الفاصلة بني طرح املناقصة وإرســــــائها أكثر 

من مدة محدده.

ز- ضمان حقوق املصارف املقرضة، إذا ما سحبت اجلهات الرسمية 
املعنية املشــــــروع من املقاول. مع حق هــــــذه اجلهات بالعودة على 
املقاول في ذلك، إذا كان ســــــحب املشــــــروع منسجماً مع نصوص 

عقد املقاولة.

حـ- تشجيع شركات املقاوالت على التحالف أو االندماج لزيادة عدد 
املقاولني املؤهلني لتنفيذ مشاريع التنمية.
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رابعًا – هل يحتاج متويل شركات اخلطة إلى قانون؟

يوم 2010/8/18، ترأس ســــــمو رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً 
ضم الوزراء املعنيني ومحافــــــظ بنك الكويت املركزي، لبحث موضوع 
متويل مشــــــاريع اخلطة. وانتهى االجتماع – حسب تصريح رسمي – 
إلى “االتفاق على نوعني من التمويل؛ األول، هو التمويل التقليدي من 
قبل قطاع املصارف احمللي ووحدات القطاع اخلاص املختلفة، وحتت 
رقابــــــة البنك املركزي. والنــــــوع الثاني من التمويل هــــــو الدعم املالي 
امليّســــــر لفترات زمنيــــــة طويلة ومن خالل وحــــــدات النظام املصرفي 

أيضاً. وتكليف البنك املركزي بإعداد مشروع قانون ينظم ذلك”. 

ورغم مــــــا يكتنف هذا التصريح من غمــــــوض يفتح املجال أمام 
اجتهادات مختلفة في التفســــــير، ميكن القول أن مدلوله العام ينبئ 
بترجيح متويل مشــــــاريع التنمية من خالل وحدات اجلهاز املصرفي 
وحتت رقابــــــة البنك املركــــــزي، ومبا يؤمن ملشــــــاريع التنمية حجماً 
مالئمــــــاً من التمويل امليّســــــر. ومــــــع أن مثل هذا املدلــــــول لتصريح 
املجتمعــــــني يوم 8/18 يدعو إلى تفاؤل مشــــــوب باحلذر، فإننا جند 
من املفيد التســــــاؤل عن مدى ضرورة وجــــــدوى إصدار قانون ينظم 

متويل مشاريع اخلطة؟

إن أعضاء مجلس األمة األفاضل الذين تقدموا بأكثر من مقترح 
بقانون لتمويل مشاريع اخلطـة، إمنا فعلوا ذلك ألنهم يرون اخلروج 
عن األسلوب التقليدي في هذا التمويل، والنأي عن وحدات اجلهاز 
املصرفــــــي في مصادره. وهــــــذا ما يحتاج - بالتأكيــــــد - إلى قانون 
ينظمــــــه. أما الفريــــــق احلكومي فقد آثر األســــــلوب التقليدي، وآثر 
حصر التمويل بوحدات اجلهاز املصرفي، حتى لو كان هذا التمويل 
من قبيل الدعم املالي امليّســــــر. وهذا ما يجري العمل به فعاًل، وهو 
– أيضاً – ما نص عليه اإلطار العام للخطة بصورة مباشرة أو غير 
مباشــــــرة. خاصة عندما نص قانون اخلطة ، في مادته السادســــــة، 
على أن “يراعى” في إعداد مشاريع اخلطة واملوازنة العامة للدوله 
األهداف والسياســــــات والبرامج الواردة في اخلطط السنوية، وأن 
تتم تقديرات املوازنة وفق ما جاء باخلطط الســــــنوية...”. وبالتالي، 
ليس ثمة حاجة - في اعتقادنا - إلصدار قانون جديد ينظم متويل 
الشــــــركات التي نصــــــت عليها املادة الثانية مــــــن اخلطة. بل إن مثل 
هذا القانـون ســــــيحد كثيراً من املرونة الالزمة للتعامل مع احلاالت 
واملشــــــاريـع املختلفة، وسيقلص - بالتالي - إمكانيات “الدعم املالي 

امليّسر آلجال طويلة”.

خامسًا- وقفة مع مفهوم ودور شركات اخلطة

تســــــعى خطة التنمية خالل ســــــنواتها األربع إلى إقامة مشاريع 

تنموية استراتيجية في مجاالت بناء املدن، املستودعات، اخلدمات 
التعليميــــــة والصحية واإلعالمية والســــــياحية، االتصاالت، العمالة، 
متــــــرو األنفاق، وإنتــــــاج الكهرباء. على أن تقــــــوم بتنفيذ وإدارة هذه 
املشــــــاريع شركات مساهمة عامة تؤسســــــها احلكومة، وحتتفظ مبا 
ال يزيد عن 24 % من رأســــــمالها، ويطرح نســــــبة 26 % للشــــــركاء 
االســــــتراتيجيني باملزاد العلني، ويُطرح الباقــــــي )50 %( لالكتتاب 

العام بالتساوي بني جميع املواطنني.

ومع التقدير الكامل لدوافع فكرة هذه الشركات واملتمثلة بتعزيز 
دور القطاع اخلاص، ومشــــــاركة كافة املواطنني في مشاريع التنمية 
وثمارها، فإننــــــا نعتقد أن عدد هذه الشــــــركات وحجمها وأهميتها 
تفرض علينا وقفة مراجعة جتاه هذه الفكره، تكون أكثر تأنياً، وأبعد 

رؤية، وأقل تسييساً، وتأخذ في االعتبار احلقائق التاليـه:

- إن مشــــــاركة “جميع املواطنني” في هذه الشــــــركات لن تزيد عن 
مبلغ زهيد جداً لكل مواطن، ولن نستغرب أن تسدده الدولة نيابة 
عنه. ولكن األهم من ذلك أن هذه املشــــــاركة لن تستمر إال عاماً 
وبعض عام، حيث البد من إدراج هذه الشركات في سوق الكويت 
لألوراق املالية بعد ســــــنة من إنشــــــائها. وعندئذ ســــــتنتقل ملكية 
أغلبية هذه األســــــهم إلى مجموعات استثمارية متخصصة. ومع 
أن هذا االنتقال ميثل تطوراً إيجابياً ملصلحة الشــــــركة وجناحها، 
إال أنه يأخذ منها هالة “الشــــــعبية” التي أحيطت بها وكانت من 

أسباب وجودها.

- ال متلك هذه الشــــــركات احتياطات من سنوات سابقة، ولن يكون 
لديها تدفقات نقديه لسنوات عديده قادمه. وليس لديها خبرات 
في تنفيذ املشــــــاريع وإدارتها يحكم على كفاءتها من خاللها، مما 
يجعل حصولها على تســــــهيالت ائتمانية وقــــــروض نقدية كافية 

أمراً صعباً ما لم حتظ بضمانة املال العام.

- ستوزع مشاريع التنمية االستراتيجية على هذه الشركات، بالتجاوز 
لكل اعتبارات املنافســــــة العادله والفــــــرص املتكافئه، وبالتجاوز 
للكثير من التشــــــريعات واإلجراءات املرعية وفي طليعتها قانون 

تشجيع املنافسة ومنع االحتكار.

- النســــــبة املخصصة للشركاء االســــــتراتيجيني في ملكية الشــركة 
)26 %( نســــــبة غير مشــــــجعة على اإلطالق الجتذاب شــــــركاء 
أصحاب خبره وتقنية واستثمارات أجنبية، خاصة إذا مت تقسيم 

هذه النسبة إلى شرائح أصغر.

ــــــار، إن الوقفة التي ندعو إليها إلعادة دراســــــة مفهوم   وباختصــ
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وعمل هذه الشركات إمنا يقصد منها أن  نعود بها إلى أصول العمل 
التنموي واالســــــتثماري، إذ يصعب تعزيــــــز دور القطاع اخلاص من 
خالل جتاوز أصول عمل هذا القطاع القائمة على املبادرة واملنافسة 

وتكافؤ الفرص.

سادسًا -  ع�ود عل�ى ب�دء

في هذه الورقة، تعرب غرفة جتارة وصناعة الكويت بكل صراحة 
عن رأيها بأن احلوار الذي يشغل الساحة االقتصادية الكويتية، في 
شــــــأن متويل الشركات املساهمة التي نص عليها قانون اخلطة، هو 
حوار حول مشــــــكلة ما زالت في دائرة الظن، تتعلق بتمويل شركات 
لم تؤســــــس بعد، غرضها تنفيذ مشــــــاريع قيد الدراسه. وهو حوار 
يــــــكاد يخرج عن إطار االعتبارات واملنطلقــــــات االقتصادية، ليدخل 
أروقة اللعبة السياســــــية وحســــــاباتها، مما يعرض اخلطة اإلمنائية 
ومصداقيتها واآلمال املعقودة عليها إلى مخاطر حقيقية ال ســــــمح 

الله. 

والغرفـه، إذ ترفض القول بوجود مشــــــكلة في متويل مشــــــاريع 
خطة التنمية ناجمة عن عجز اجلهاز املصرفي احمللي، ال تنكر أبداً 
وجود إشكاالت تشــــــريعية وتنظيمية وإدارية تعيق وصول اخلطوط 
االئتمانية املصرفيــــــة إلى القطاعات االقتصاديــــــة املختلفة بكفاية 

عالية وتكلفة عادله.

مــــــن هنا، كان الهدف األول واألهم لهذه الورقه هو التحذير من 
مغبة تســــــييس احلوار حول متويل اخلطة، والعــــــودة به إلى أصوله 
الفنية من خالل مقاربة هذه اإلشــــــكاالت، وتســــــليط الضوء عليها، 
حرصاً علــــــى اخلطة اإلمنائية، ودعماً للجهــــــود الكبيرة التي بذلت 
من أجل وضعها وإقرارها، وغيرة على اآلمال الواسعة التي عقدت 

عليها.

وقد حرصت الغرفة على أن تكون مقاربتها لهذه “اإلشكاالت” 
منبثقة من منطلقات اخلطة ذاتها، وخاصة ما ورد في إطارها العام 
املرافــــــق لقانونها، والذي جاء فيه - بشــــــأن سياســــــات التحول إلى 

مركز مالي وجتاري - ما يلـي:

> “حتسني الوضع التنظيمي لالستثمار املالي في الكويت، والتحول 
إلى صناعة إدارة الثروات، والترويج للكويت كمركز إقليمي إلدارة 
الثروات وإدارة األنشــــــطة املالية املختلفــــــة. باإلضافة إلى زيادة 
وحتديث قدرات القائمني بعمليات إدارة الثروات واالستثمارات 
املالية وتطوير أســــــواق الرهن العقاري ومتويل املشــــــاريع الكبرى 
والســــــندات والصكوك والتوريق. وتســــــتهدف هذه السياسة أن 

ينمو القطاع املالي مبعدل منو قدرة 7 % ســــــنوياً خالل سنوات 
اخلطة”.

> “تعزيــــــز دور البنك املركزي كجهة رقابية وإشــــــرافية على اجلهاز 
املالي واملصرفي، واســــــتخدام أدوات السياسة النقدية مبا يسهم 

في دعم وتطوير السوق املالي احمللي.”

> “ تعزيز مبادئ اإلدارة السليمة في العمل املصرفي، وذلك بتشجيع 
إدارات املؤسســــــات املصرفية على اتباع أفضل املمارســــــات في 
العمل املصرفــــــي من خالل توجيه تلك املؤسســــــات نحو تطبيق 
معايير العمــــــل املصرفي الدولي... وتهدف هذه السياســــــة إلى 
حصول املصارف الكويتية على أعلى التصنيفات من مؤسســــــات 

التقييم الدولية.”

فإذا أضفنا لهذا كله ما ســــــبق ذكره عــــــن تأكيد البنك املركزي 
على أن اجلهاز املصرفي ميلــــــك من اخلبرات والكوادر، وميلك من 
الســــــيولة، ما يجعله األقدر علــــــى توفير مصــــــادر التمويل الالزمة 
ملشروعات اخلطة التنموية، ميكننا الدعوة بكل ثقة وموضوعيه إلى 
أن يكون متويل شركات املشــــــاريع التنموية االستراتيجية من خالل 
اجلهاز املصرفي، وحتت رقابة وإشــــــراف بنك الكويت املركزي. ألن 

في ذلك حتقيق الفوائد واملزايا التالية:

- تطوير القطاع املصرفي وحتقيق النســــــبة املســــــتهدفة في اخلطة 
لنموه، وهي 7 % سنوياً.

- االستفادة من خبرات البنوك في إدارة املشاريع ومتويلها بالتعاون 
مع البنوك واملؤسسات املالية اخلارجية.

- االستفادة من خبرة البنوك في إدارة وتقييم املخاطر.

- متكني البنك املركزي من أداء دوره األساســــــي في رســــــم وتطبيق 
السياسات االئتمانية والسياسات النقدية.

- تفادي االنعكاسات التضخمية اخلطيرة التي ميكن أن يؤدي إليها 
تقدمي االئتمان خارج النظام املصرفي ورقابة املركزي.

- إن قيام الدولة بتقدمي التمويل للمشاريع اخلاصة بصورة مباشرة، 
وخــــــارج اجلهاز املصرفي ورقابة البنك املركزي، ســــــيفتح الباب 
على مصراعيه للتدخالت والتأثيرات السياسية، وسيخلق نظاماً 
متويليــــــاً موازيــــــاً غير منظم وغير منضبط بفعل انكشــــــافه أمام 

املساومات السياسية.

لقد جنحت الكويت في متويل جهود ومشــــــاريع إعادة اإلعمار، 
بعــــــد حتريرها في فبراير 1991، رغم أن احتياطات الدولة وصلت 
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ذاك الوقت إلى أدنى مســــــتوياتها، ورغم أن املصارف الوطنية كانت 
تعانــــــي أوضاعاً مالية وإدارية وفنية بالغة الصعوبة. ونحن على ثقة 
بأن التجربة التنموية اجلديدة ســــــتكرر هذا النجاح، إذا ما نأت عن 

كثير من الريبة والشك ، والتزمت املعايير االقتصادية الصحيحه.

وأخي���را؛ 

إن احلــــــوار حــــــول اخلطة ليس ظاهرة صحية فحســــــب، بل هو 
- أيضاً - ظاهرة ضرورية يجب أن تســــــتمر، لكي تســــــمح بالتطوير 
فــــــي ضوء التنفيــــــذ، وتعمل علــــــى تصحيح اخلطأ قبــــــل أن يتحول 
إلــــــى انحراف. غيــــــر أن مثل هذا احلوار يجــــــب أن يبقى في إطاره 
االقتصادي واالجتماعــــــي، ويجب أن يحافظ على نهجه املوضوعي 
املتفهــــــم للرأي اآلخــــــر، واملتقبل للصواب فيه. أما إذا تســــــيس هذا 
احلــــــوار، فخرج عن إطاره وافلت من نهجه، فســــــيأخذ اخلطة إلى 
جوار ســــــابقاتها، وستكون التنمية ومشــــــاريعها، والكويت ومستقبل 

أجيالها هي الضحّيه.

فلنتحــــــاور من أجل الكويت ومســــــتقبلها، ألن احلوار تالقح في 
األفكار يزيدها رشاداً، ولنحذر اجلدل ألن اجلدل تصادم في العناد 
يّورث ندماً. ولنترسم كلمة صاحـب السمـو أمير البالد الشيخ صباح 

األحمد اجلابر الصبـاح حني قـال:

“إن التعــــــاون ال يعنــــــي عدم وجــــــود اختالف في الــــــرأي ، ولكن 
اختــــــالف املجتهدين في البحث عن احلقيقة تتعدد فيه االجتهادات 
وتتباين فيه املواقف بحوار يتســــــم باملوضوعية والتجرد، يترفع عن 
النوازع الشــــــخصية واملصالح الفردية، ويغلب املصلحة العامة على 
املصلحة اخلاصة، فترســــــخ به ومن خاللــــــه ثقة املواطن في النظام 

الدستوري الذي ارتضيناه منهج حكم وأسلوب حياة... ” 

مالحظ������ات على مش������روع القان������ون
بش�����أن الت�����أمن ض�����د البطال���ة

في أوائل فبراير 2010 تلقى النائب الثاني لرئيس الغرفة الســـيد 
عبداللـــه ســـعود احلميضـــي باعتبـــاره ممثـــل الغرفـــة في مجلـــس إدارة 
املؤسســـة العامـــة للتأمينات االجتماعية مشـــروع قانون بشـــأن التأمني 
ضـــد البطالة، وقد أحاله إلى إدارة الغرفة إلبداء الرأي فيه قبل طرحه 
للنقـــاش فـــي اجتمـــاع مجلس إدارة املؤسســـة القـــادم في أواخر الشـــهر 

املذكور، وفيما يلي تلخيص لرأي الغرفة في هذا اخلصوص: 

1- ســــــبق للغرفة أن تلقــــــت بتاريخ 2009/1/25 مشــــــروع قانون 

مماثــــــل من ديوان اخلدمة املدنية مع طلب إبداء الرأي فيه قبل 
عرضه على مجلس اخلدمة املدنية وقد أكدت الغرفة في حينه 
أن اجلهــــــة التي ينبغي لها التصدي ألي نوع من أنواع التأمينات 
االجتماعيــــــة، مبا في ذلك التأمني ضد البطالة، هي املؤسســــــة 
العامة للتأمينات االجتماعيــــــة، وأن أي مقترح بهذا اخلصوص 

ينبغي أن يصدر عن املؤسسة بصفتها جهة اختصاص أصيلة.

2- تــــــرى غرفــــــة جتارة وصناعــــــة الكويت - من حيــــــث املبدأ - أن 

التأمني ضد البطالــــــة حق أصيل للمواطن الكويتي، وأن طرحه 
في هذه اآلونة - وإن جاء متأخراً - يعتبر اســــــتدراكاً مستحقاً 

لقصور واضح في منظومة التأمينات االجتماعية.

3- جتــــــدر اإلشــــــارة إلى أن املــــــادة )4( من القانون رقم 19 لســــــنة 

2000 في شــــــأن دعم العمالــــــة الوطنية وتشــــــجيعها للعمل في 

اجلهات غير احلكومية تنص على ما يلي:

)يستحق كل كويتي عاطل عن العمل بدالً نقدياً، ويضع املجلس ـ 
مجلس اخلدمة املدنية - قواعد صرف هذا البدل وقيمته(.

والبــــــد من التســــــاؤل في هذا املقام عما مت اتخاذه بشــــــأن هذا 
النص القانوني من قبل ديوان اخلدمة املدنية، وهل ما جاء باملشروع 
املطروح للتأمــــــني ضد البطالة يعتبر مكماًل للنــــــص املذكور، أم أن 

األمر ينطوي على ازدواجية وتضارب في التشريع.

املادة )3(

جــــــاء بالفقــــــرات )أ، ب، ج( مــــــن هذه املادة أن مــــــوارد صندوق 
التأمني ضد البطالة تتكون من إســــــهامات كل من العامل وصاحب 

العمل واخلزانة العامة وفق النسب التالية:

) أ(  االشتراكات الشهرية التي تقتطع من مرتبات املؤمن عليهم في 
التأمني األساسي والتأمني التكميلي بواقع )0.5 %(.

)ب(  االشــــــتراكات الشــــــهرية التي يؤديها أصـــحاب األعمال بواقع 
)0.5 %( من املرتبات املشار إليها.

)ج(  االشتراكات الشهرية التي تؤديها اخلزانة العامة بواقع )1 %( 
من املرتبات املشار إليها.

وتبدو هذه النســــــب مقبولــــــة إلى حد كبيــــــر باملقارنة مبثيالتها 
باملشــــــروع الســــــابق الذي أعده ديوان اخلدمة املدنيــــــة حيث كانت 

النسبة املقررة على صاحب العمل )1 %(.
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املادة )7(

تنص على أن املؤمن عليه يســــــتحق التعويــــــض للمرة األولى إذا 
كانت مدة االشــــــتراك احملســــــوبة في هذا التأمني ســــــتة أشهر على 
األقل، كما يســــــتحق  )التعويض ملرة ثانية إذا كانت مدة االشــــــتراك 
ثمانية عشر شهراً على األقل ويستحق التعويض في أي مرة الحقة 

إذا كانت مدة االشتراك ستة وثالثني شهراً على األقل(. 

وتبدو املدد التي تضمنها النص في هذه املادة أكثر ســــــخاًء مما 
ينبغي، وال متثل حافزاً كافياً للعامل لالرتباط بعمله واالستقرار في 
الوظيفــــــة، فضال عن الوالء لها واحلرص عليهــــــا، لذا يقترح إطالة 

أمد املدد الواردة بالنص كما يلي:

تتحدد مرات استحقاق التعويض على النحو التالي:

 )أ(  يســــــتحق التعويض للمرة األولى إذا كانت مدة االشــــــتراك 
احملسوبة في هذا التأمني سنة كاملة متصلة على األقل.

)ب(  يســــــتحق التعويض للمرة الثانية إذا كانت مدة االشــــــتراك 
احملسوبة في هذا التأمني ثالث سنوات على األقل.

)ج( يستحق التعويض في أي مرة الحقة إذا كانت مدة االشتراك 
احملسوبة في هذا التأمني خمس سنوات على األقل(.

املادة )10( 

وتنص في شطر منها على انه ال يجوز للمستفيد )) اجلمع بني 
التعويض وأية مبالغ أخرى يصرفها من اخلزانة العامة ((.

ويقترح إضافــــــة ) تتعلق بحقوقه التأمينيــــــة ( في ختام العبارة 
السابقة، ألن املستفيد قد يكون له مستحقات أخرى لدى الدولة ال 

دخل لها بالتعطل واستحقاق التأمني.

املعوق�����ات الت��ي تواج��ه 

منطق����ة التج����ارة احل���رة العربي��ة الگ��ب����رى

اســـتجابة لرغبـــة األمانـــة العامـــة لالحتـــاد العـــام لغـــرف التجارة 
والصناعـــة والزراعـــة للبـــالد العربية فـــي معرفة مرئيـــات الغرفة حول 
املعوقات التي تواجه سير العمل مبنطقة التجارة احلرة العربية الكبرى 
ومدى التزام الدول األعضاء بإزالة القيود غير اجلمركية، أعدت الغرفة 

مذكرة أرسلتها لالحتاد في أواسط أبريل 2010، وجاء فيها:

يســــــر الغرفة أن تورد لكم مرئياتها املتعلقــــــة باملوضوع املذكور 

أعاله كاآلتي:

1 – اســــــتمرار العمل باألســــــلوب القدمي للمراجعة املســــــتندية وما 
يســــــببه من تأخير في إجناز العمل وعدم االعتماد على احللول 

اإللكترونية في عمليات التخليص واإلفراج عن الشحنات.

2– طول فترة بقاء الشــــــاحنات في املراكز احلدودية بحجة معاينـة 
البضائع والتفتيش، األمر الذي ينعكس ســــــلباً على جـودة املواد 

الغذائية والبضائع السريعة التلف.

3 – تعــــــدد الفحوصات التــــــي تخضع لها املنتجــــــات وتأخير ظهور 
نتائجها مع ارتفــــــاع تكلفتها وعدم اعتماد نتائج فحص اجلهات 

في بلد املنشأ.

4 – عدم اعتماد شهادة املنشــــــأ للمنتجات الوطنية املصدرة للدول 
العربيــــــة الصادرة عن اجلهات املعنية وهي الشــــــهادات املعمول 
بها مبوجب اتفاقية تيســــــير وتنمية التبادل التجاري بني الدول 
العربية وطلب التأكيد على القيمة املضافة مع عدم وجود إجراء 

يسهل انتقال السلع حلني ورود التأكيد.

5 – املبالغة في اشتراطات اإلفراجات الصحية والبيئية ، كاشتراط 
التركيبة الكيميائية ونسبها )وهو ما يدخل في نطاق املعلومات 

السرية للتاجر(.

6 – عدم اعتماد الشــــــهادات والوثائق اإللكترونية العربية مبا فيها 
شهادة املنشأ اإللكترونية.

7 – املبالغة في فرض الرسوم غير اجلمركية بطريقة تخالف املبدأ 
املتفق عليه عامليا وهو التناسب بني الرسوم املستوفاة واخلدمة 
املقدمة، كالرســــــوم والضرائب ذات األثر املماثل )رســــــوم املرور 

والسير على الطريق، ضريبة الديزل(.

8 – عدم اكتمال البنى التحتية في الدول العربية، وذلك على صعيد 
املراكز احلدودية اجلمركية ومختبرات الفحص وأماكن الوقوف 
واالنتظار بالنســــــبة للشــــــاحنات باإلضافة إلى  قصر ســــــاعات 

العمل الرسمية.

9 - التنســــــيق والتقريب بني املواصفات املعتمدة في الدول العربية 
وصــــــوالً إلى مواصفات عربية موحدة مســــــتقباًل ويدخل ضمن 
ذلك عدم التشــــــدد فــــــي اعتماد شــــــهادات املطابقة وتســــــهيل 

استخدامها.

 هــــــذا وتقتــــــرح الغرفة أن يتم إنشــــــاء موقــــــع إلكتروني متكامل 
يشــــــرف عليه االحتاد العام للغــــــرف العربية يتم مــــــن خالله وضع 
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جميــــــع اإلجراءات التي تقوم بهــــــا اإلدارات املعنية بتســــــيير عملية 
التجارة العربية البينية، باإلضافة إلى التعريف بالوثائق واملستندات 
املطلوبة لضمان سير العمل من حيث االشتراطات الصحية والبيئية 
واإلعالمية، وكذلــــــك تعريف التاجر العربي بكافــــــة القرارات التي 
تصــــــدر عن املجلس االقتصادي، واملتعلقــــــة مبنطقة التجارة احلــرة 

العربية الكبرى.

ومما يذكــــــر أن الغرفة تلقت من االحتاد العــــــام للغرف العربية 
كتاباً جاء فيه:

»... ويســــــعدنا إعالمكم أننا سنقوم بتضمني جميع مالحظاتكم 
في التقرير رقــــــم )17( حول منطقة التجارة احلرة العربية الكبرى، 
والــــــذي ســــــيرفعه االحتاد إلــــــى جلنــــــة التنفيذ واملتابعــــــة للمجلس 
االقتصــــــادي واالجتماعي في اجتماعها القادم خالل الفترة 6/29 
– 2010/7/1. كما ســــــنقوم أيضاً بتعميم كتابكم على كافة الغرف 

العربية نظراً لألهمية.

ويسعدنا بهذه املناسبة أن نشيد بأهمية مساهمتكم القيمة في 
هذا املجال احليوي للقطاع اخلاص الكويتي والعربي«.

مذگ�����رة بش����أن تص���نيف الفندق����ة 
ض�����من األنش�ط����ة الص����ناعية

اســــتجابة لرغبــــة أبداهــــا احتــــاد أصحــــاب الفنــــادق الكويتيــــة 
مبســــاندة الغرفة ملطلبه باعتبار الفندقة ضمن األنشطة الصناعية 
بهــــذا  الغرفــــة مذكــــرة  أعــــدت  والتشــــجيع،  بالدعــــم  تتمتــــع  التــــي 
اخلصــــوص قدمتهــــا في أواخر أبريــــل 2010 إلى مديــــر عام الهيئة 

العامة للصناعة�

وفيما يلي نص هذه املذكرة:

تقدم احتاد أصحاب الفنادق الكويتية إلى غرفة جتارة وصناعة 
الكويت بطلب مساندته في مطلبه باعتبار الفندقة ضمن األنشطة 
الصناعية التي تتمتع بالدعم والتشجيع لكي تستطيع احملافظة على 

مستوى أدائها املناسب محلياً ودولياً.

ولقد ســــــبق للغرفة أن تبنت هذا املطلب في أكثر من مناســــــبة، 
خاصــــــة وأن هناك جملة مــــــن االعتبارات منها مــــــا يعتبر مبررات 
موضوعيــــــة، ومنها مــــــا يتعلق باألوضــــــاع الصعبــــــة والظروف غير 
املواتية التي تواجه النشاط الفندقي في دولة الكويت، وجتمل هذه 

االعتبارات فيما يلي:

أن النشــــــاط الفندقي ميثل ضرورة اقتصاديــــــة وطنية ومظهراً 
حضارياً للدولة في آٍن معاً، فإلى جانب أهميته كنشــــــاط اقتصادي 
حيــــــوي فاعل ومؤثــــــر في مختلف األنشــــــطة االقتصادية واخلدمية 
األخرى ودوره في اســــــتضافة املؤمتــــــرات والندوات وعقد اللقاءات 
والصفقات بني رجال األعمال، يبرز دور الفنادق كمقر إقامة لزوار 
الكويت الرسميني وغير الرسميني. ولئن كان املطار الدولي – على 
سبيل املثال – يحظى باهتمام بالغ من قبل الدولة باعتباره الواجهة 
األمامية التي تترك لدى الزائر األجنبي االنطباع األول عن مستوى 
تقدم ورقي البلد ، فإن االنطباع األقوى صدى واألبقى أثراً بترسيخ 
لديه بالتأكيد من خالل االقامة الفندقية – التي قد تطول أليام أو 

أسابيع – وما توفره له من أسباب ووسائل الراحة والترويح.

إن الفنــــــادق تزاول – فــــــي إطار وظائفها اخلدمية – أنشــــــطة 
صناعية فعلية وفقاً للتعريف الوارد بالقانون للمنشــــــآت الصناعية، 

وخاصة في مجال الصناعات والتجهيزات الغذائية.

إن الفندقــــــة تندرج ضمن األنشــــــطة االقتصاديــــــة ذات الكثافة 
الرأسمالية العالية ، ومن ثم تكون أولى بالرعاية والدعم والتشجيع 
.. الســــــيما وأن الطابع املوسمي لهذا النشاط يفرض على أصحاب 
الفنادق التحسب الدائم واملكلف الحتماالت اإلشغال الكامل باإلبقاء 
على مســــــتوى االســــــتعداد وتوفر اإلمكانات الضرورية ملواجهة ذلك 

حتى في مواسم األشغال الضعيف.

إن التوجه املعلن نحو حتويل الكويت إلى مركز جتاري عاملي وما 
يتطلبه ذلك من انفتاح على العالم اخلارجي والســــــماح لرأس املال 
األجنبي باملشاركة في مشروعات التنمية االقتصادية واالجتماعية، 
البد وأن يكون من أهم مقوماته توفير مستوى خدمة فندقية متميزة 
وخاصة فيما يتعلق بخدمات رجال األعمال وســــــيكون ذلك – يقيناً 

– من أهم عوامل جذب املستثمر األجنبي.

في ضوء ما تقدم تتضامن الغرفة مع احتاد أصحاب الفنادق في 
الكويت في املطالبة باألخذ باالجتاه العاملي الذي استنته العديد من 
الدول العربية واألجنبية ومنها على سبيل املثال ـ ال احلصر ـ اململكة 
العربية الســــــعودية ومصر وســــــوريا ولبنان وتونس واملغرب واململكة 
املتحدة وفرنسا وأسبانيا واليونان، وتتوجه إلى مجلس إدارة الهيئة 
العامة للصناعــــــة املوقر باتخاذ الالزم نحــــــو اعتبار الفندقة ضمن 
األنشــــــطة الصناعية وذلك ألغراض الدعم والرعاية والتشجيع مبا 
في ذلك توفير القروض امليســــــرة واإلعفــــــاءات الالزمة التي يكفلها 

القانون للمنشآت الصناعية.
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الييييي السييي 
2010 

قان����ون التخص����يص: 
إجن�����از من حي��ث املب���دأ، قص����ور من حي��ث اجل���دوى

في الثامن عشر من مايو 2010، وبعد مناقشات مطّولة وحاّدة، 
أقر مجلس األمة املوقر »قانون تنظيم برامج التخصيص«�

وبهذه املناســــبة أصدرت الغرفة بيانــــًا ضّمنته مالحظاتها حول 
هذا القانون، ومت نشــــر البيان في الصحف احمللية في الثامن عشر 

من مايو 2010�

وفيما يلي نص هذا البيان:

بني انقطاع ووصل، وبني مٍد وجزر، اســــــتمر العمل على إصدار 
تشــــــريع ينظم عملية التخصيص في دولة الكويت ستة عشر عاماً. 
وطوال هذه السنوات، لم تدخر غرفة جتارة وصناعة الكويت جهداً 
في رفع املذكرات وتقدمي األوراق والدراسات عن مفهوم التخصيص 
ومنطلقاته، وحول أهدافه وشــــــروط جناحه، فضاًل عن مناقشــــــتها 
ملشــــــاريع ومقترحات القوانني التي قدمت في شــــــأنه. وللغرفة 12 

مذكرة وورقة منشورة في هذا املوضوع. 

غيــــــر أن الغرفــــــة لم تُدِل خالل الشــــــهرين األخيريــــــن بدلٍو في 
مناقشــــــة مشروع »قانون تنظيم برامج التخصيص«، ألنها ارتأت أن 
ذلــــــك يقع في محظور لزوم ما ال يلزم، والتــــــزود مبا ال زيادة عليه. 
إذ ســــــبق لها - ومنذ عام 2006 - أن أبدت رأيها في هذا املشروع 
شــــــفاهاً وكتابة عدة مرات. وملفات اللجنة املالية واالقتصادية في 

مجلس األمة تشهد بذلك. 

واليــــوم، وبعــــد أن أقــــر مجلــــس األمــــة »قانــــون تنظيــــم برامــــج 
التخصيــــص«، جتــــد الغرفــــة مــــن واجبهــــا أن تســــجل املالحظــــات 

التالية: 

أواًل- التخصيــــــص - مبفهوم غرفة جتــــــارة وصناعة الكويت - 
إعالن عملي وتشــــــريعي عن تبني منهج جديــــــد للتنمية، يقوم على 
حترير قوى الســــــوق بغية االنتقال باالقتصــــــاد الوطني من اقتصاد 
ريعــــــي يتحكم فيه اإلنفاق العام، إلى اقتصاد إنتاجي يحركه القطاع 
اخلــــــاص. فالتخصيــــــص - بهذا املعنــــــى - جزء من اســــــتراتيجية 
شــــــاملة لإلصالح تعيد النظر في دور الدولــــــة االقتصادي، وتنتقل 
مبسؤوليتها في توفير السلع واخلدمات من »التزويد والتوريد« إلى 
»الرقابة والتنظيم«. وبالتالي، فإن معيار جناح أو إخفاق التخصيص 
يكمن في قدرته على تســــــريع هذا اإلصالح، وبأقل تكلفة اقتصادية 

واجتماعية ممكنه. 

ثانيــــًا- هذا املوقع األســــــاس الذي يشــــــغله التخصيص في بناء 
االستراتيجية التنموية، ال يعني على اإلطالق أنه دواء ناجح ملعاجلة 
كافة املشــــــاكل االقتصادية، كما أنــــــه ال يجعل من التخصيص هدفاً 
بحــــــد ذاته، ولكنــــــه – بالتأكيد - يؤهله ألن يكون مدخاًل أساســــــياً 
لتحقيق أهداف عديدة أهمها: معاجلة االختالالت الرئيســــــية التي 
يعانيهــــــا االقتصاد الكويتي من حيث إعادة التــــــوازن لهيكل العمالة 
والسكان، واالنتقال مبفهوم الوظيفة العامة من أداة لتوزيع إيرادات 
النفــــــط إلــــــى أداة للتنمية. هذا إلى جانب حتفيز املنافســــــة العادلة 
محلياً، وتعزيز تنافســــــية االقتصاد الوطني دولياً، وزيادة املساهمة 

الشعبية في ملكية املؤسسات اإلنتاجية واخلدمية اجتماعياً. 

ثالثا- أصاب القانون اجلديد حني أخذ مبنهج التشريع الشامل 
بدل إصدار قانون مســــــتقل لكل عملية تخصيص. كما أصاب حني 
حّدد القطاعات التي ال ميكن تخصيصها، مطلقاً إمكانية تخصيص 
كل القطاعات األخرى، بدل أن يأخذ بالتوجهات السابقة التي تقوم 
على حتديــــــد مجاالت التخصيــــــص، لتجعل عــــــدم التخصيص هو 

األصل.

رابعــــًا- جــــــاء القانون واضحــــــاً متاماً من حيــــــث ضمان حتقيق 
املنافسة، وحماية مصالح املستهلك، ومتابعة ورقابة مستوى األسعار 
وجودة الســــــلع واخلدمات، فضاًل عن حماية املال العام عبر عدالة 
تقييم أصول املشــــــروع العام. كما حقق القانون سبقاً عاملياً وبفارق 
شاســــــع من حيث حماية حقوق العاملني في املشــــــاريع العامة التي 

يجري تخصيصها.

خامسًا- وباملقابل، ونتيجة الضغوط السياسية وتسويات اللحظة 
األخيرة، تغلبت االعتبارات واملصالح السياسية الراهنة على العديد 
من احلقائق االقتصادية الثابتة واألهداف االجتماعية طويلة املدى، 
فتركــــــت بالقانون ثغرات عديدة نخشــــــى أن يكــــــون لها أثر كبير في 

إضعاف قدرته على حتقيق أهدافه. ومن أهم هذه الثغرات:

أ- لم يضــــــع القانون إطاراً زمنياً لتحقيــــــق برامج التخصيص، ولم 
ينص على وجوب أن يقترح املجلس األعلى للتخصيص مثل هذا 
اإلطار املجدول. لقد اســــــتغرق إصدار القانون ستة عشر عاماً، 

ونأمل أال يستغرق تنفيذه سنوات طويلة أخرى تهدر جدواه.

ب- نعتقد أن التعديــــــل الذي أجري في اللحظة األخيرة على املادة 
الرابعــــــة ليمنــــــع تخصيص مصافــــــي النفط هو تعديــــــل جانبه 
التوفيــــــق. مثله في ذلك مثل اســــــتثناء قطاعي الصحة والتعليم 
اللذيــــــن ميثالن أكبر أبــــــواب امليزانية العامة تكلفة قياســــــاً إلى 
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به اإلنفاق العام إلى اقتصاد إنتاجي يحركه القطاع اخلاص� 

وأخيــــرًا، تود غرفــــة جتارة وصناعة الكويــــت أن تركز على أمرين 
أثنني:

أولهمــــا؛ تفهمها العميق ألســــــباب القلق الشــــــعبي حيال قانون 
التخصيص، ألنه ليس مجرد قانون اقتصادي بالغ األهمية، بل هو- 
أيضاً وبذات الدرجة - قانون ذو انعكاســــــات سياســــــية واجتماعية 
بعيــــــدة املدى. وال مالمــــــة – في اعتقادنا - علــــــى املواطن الكويتي 
فــــــي نظرته املرتابة إلى القانون، ذلــــــك ألن احلكومة ومجلس األمة 
والتيارات السياســــــية كلها قد أهملت التوصيــــــات الدولية واحمللية 
الداعية إلى تنظيم حملة إعالمية لتشكيل رأي عام متفهم لإلصالح 
االقتصادي وأهدافه، متعاون مع إجراءاته وسياساته، واثق بجدواه 

للوطن واملواطنني.

وثانيهمــــا؛ التنبيه إلى خطورة التشوهات التي تسببها الضغوط 
السياســــــية للتشــــــريعات االقتصاديــــــة اجلديدة. إننــــــا – وبإجماع 
الرأي – بحاجة إلى تشــــــريعات تساهم في تنظيم العملية التنموية 
وتهيء لها األدوات واآلليات والتســــــهيالت الالزمة. غير أن حاجتنا 
هــــــذه تقترن بوجوب أن تأتي هذه التشــــــريعات قــــــادرة على حتقيق 
أهدافها بعدل وتوازن ووضوح. ويؤســــــفنا القول أن عملية التشويه 
السياســــــي للتشريعات االقتصادية أصبحت ظاهرة بالغة اخلطورة، 
نراها واضحة في قانون االســــــتثمار األجنبي، وفي قانون شــــــراكة 
الدولــــــة والقطاع اخلاص، وقانون العمل في القطاع األهلي، وقانون 
التخصيص. وهي قوانني يعكس صدورها - بالتأكيد - رغبة تنموية 
صادقــــــة لــــــدى احلكومة ومجلس األمة على حٍد ســــــواء. غير أن ما 
أصابها من تشــــــويه سياسي يعكس، في الوقت ذاته، عجز الطرفني 
عن الوصول إلى رؤية تنموية مشتركة واضحة. ويبقى األمل في أن 
يكون لدينا جميعاً الشجاعة الكافية لإلقرار باخلطأ عندما يكشفه 
الواقع، والعزمية القادرة على إجــــــراء التعديالت الالزمة في ضوء 

التطبيق الفعلي.

 تقيي�����م وإص�����الح الوض����ع البيئ�����ي

مــــع نهايــــة عــــام 2009، توّجه الســــيد رئيس الغرفــــة بكتاب إلى 
معالــــي الشــــيخ أحمــــد فهد األحمــــد اجلابــــر الصباح، نائــــب رئيس 
الوزراء للشــــؤون االقتصادية ووزير دولة لشــــؤون التنمية ووزير دولة 
لشــــؤون اإلســــكان، ورئيس اللجنة الوزارية االقتصادية أشار فيه إلى 
قــــرار مجلس الوزراء بتكليف اللجنــــة الوزارية االقتصادية  مبتابعة 

املردود واجلودة، ومقارنة بالدول األخرى.

جـ- يرأس رئيــــــس مجلس الوزراء “املجلــــــس األعلى للتخصيص”، 
ويضم في عضويته خمســــــة وزراء، وثالثة أعضاء متفرغني من 

ذوي الكفاءة واخلبرة واالختصاص.

وقد تعلمنا من جتارب كثيرة ســــــابقة أن املقصود بذوي الكفاءة 
واخلبــــــرة واالختصاص شــــــخصيات عملت وبرزت فــــــي ظل اإلدارة 
العامة وليس لها جتربة فــــــي القطاع اخلاص، والنص على ضرورة 
تفرغهــــــا يؤكد قناعتنا هذه. أي أن القانون الذي يتعلق بالتخصيص 
والقطاع اخلاص لن يشــــــارك القطاع اخلاص في ترشــــــيد تنفيذه. 
وبتعبير آخر، إن القانون الذي يقوم على أساس أن القطاع اخلاص 
هو احملرك األول للنشــــــاط االقتصادي، يعلن منــــــذ البداية إقصاء 

القطاع اخلاص كلياً عن عملية التخصيص، ويجرح الثقة فيه. 

د- املادة )14( من القانون أجازت للمجلس األعلى للتخصيص 
أن يقرر مجانية األســــــهم املطروحة لالكتتاب العام وطرحها جلميع 
املواطنني بالتساوي. وفي اعتقادنا، أن مثل هذا “اجلواز” سيصبح 
“وجوباً ”  دائماً  نزوالً عند الضغوط السياسية. إن من حق احلكومة 
أن تدفع لكافة املواطنني وبالتساوي ثمن ما ميكن ان يحصلوا عليه 
من أســــــهم وأكثر. وللمواطنني أنفسهم أن يقرروا بعد ذلك االكتتاب 
من عدمه. أما االكتتاب املجاني فهو األســــــلوب الذي يشــــــوه معنى 
املشــــــاركة في امللكية، ومييع مفهوم الشركة املساهمة ، ويفتح الباب 

على مصراعيه لتمركز ملكية األسهم في أيد قليلة.

هـ -  إن إطالق حق الدولة بتملك السهم الذهبي في ملكية كافة 
الشــــــركات التي ستؤسس نتيجة التخصيص، وعدم حصر هذا احلق 
في الشركات التي تتمتع مبركز احتكاري أو تتملك مرفقاً استراتيجياً، 
يشــــــكل انحرافاً ضاراً مبفهوم الســــــهم الذهبي وغايته، وهو انحراف 
طارد لالســــــتثمارات األجنبية، ومحبط للمستثمر الوطني، ألنه يخلق 

قلقاً مبرراً من أن يقترن تخصيص امللكية بتأميم اإلدارة. 

وخالصــــة القول، أن “إقــــرار قانون تنظيــــم برامج التخصيص” 
يعتبــــر - من حيث املبــــدأ - خطوة بالغة األهمية حتســــب للحكومة 
وملجلس األمة معًا� غير أن الثغرات العديدة والكبيرة التي خلفتها 
الضغوط السياسية في بنية هذا القانون جعلته – من حيث الواقع 
- قاصرًا عن تبليغ الرسالة التي يفترض أن يحملها باعتباره إعالنًا 
رسميًا عن تبني الكويت ملنهج جديد في التنمية، يقوم على حترير 
قوى الســــوق، وينتقل باالقتصاد الوطنــــي من اقتصاد ريعي يتحكم 
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الييييي السييي 
2010 

اإلجراءات واملنطلقات املتعلقة بتنفيذ التوصيات التي انتهى إليها 
تقريــــر الهيئة العامة للبيئة ، في شــــأن حتســــني الوضــــع البيئي في 
املنطقــــة اجلنوبية عمومــــًا ، وفي منطقة الشــــعيبة الغربية املجاورة 

لضاحية علي صباح السالم السكنية )أم الهيمان( بشكل خاص �

كما أشار فيه إلى ضرورة عقد لقاء برئاسة معاليه »يضم الهيئة 
العامة للصناعة، الهيئة العامــــــة للبيئة، احتاد الصناعات الكويتية، 
وغرفة جتارة وصناعــــــة الكويت للتعرف على تفاصيل تقرير الهيئة 
العامة للبيئة املشــــــار إليه، والتشــــــاور حول األسلوب األمثل للتعرف 
على الوضع البيئي احلالــــــي في املنطقة اجلنوبية، وعلى حقيقة ما 
يعانيه من قصور ســــــواء في قطــــــاع الصناعات التحويلية أو القطاع 
النفطــــــي، وصوالً إلى وضــــــع احللول الالزمــــــة والكفيلة بتحقيق ما 
نهدف إليه جميعاً، وما يجب أن نعمل له جميعاً بكل تعاون وتنسيق 

والتزام، حفاظاً على صحة أهلنا وأوالدنا وبيئة وطننا«.

وفي الثالث والعشــــــرين من مايو 2010 عقدت جلنة الصناعة 
والعمــــــل املنبثقة عن مجلــــــس إدارة غرفة جتــــــارة وصناعة الكويت 
اجتماعهــــــا الرابع لعــــــام 2010، حيث اســــــتعرضت آخر التطورات 
بشــــــأن املصانــــــع املخالفة لالشــــــتراطات البيئية مبنطقة الشــــــعيبة 

الغربية املجاورة لضاحية علي صباح السالم.

 وأكــــــدت اللجنــــــة أنها تتفق في الرأي مع مــــــا خلص إليه تقرير 
جلنة شؤون البيئة في مجلس األمة، وان الغرفة حترص كل احلرص 
على صحة وســــــالمة قاطنــــــي منطقة أم الهيمــــــان، ولكنها ترى في 
الوقت نفســــــه ضرورة إجراء دراسة علمية بيئية من قبل جهة دولية 
متخصصة وموثوقة حتدد نسبة التلوث التي تسببها املصانع، خاصة 
وان جميــــــع املصانــــــع املخالفة تعمل جاهدة علــــــى تالفي املخالفات 
وتســــــوية أوضاعها البيئية، ولن يستغرق ذلك وقتاً طوياًل، ومع ذلك 
ستســــــتمر معدالت التلوث املرتفعة املنبثقة من البحيرات واملنشآت 
النفطية ومحطات توليد الكهرباء وعوادم الســــــيارات وغيرها، لذا 
ترى اللجنة انــــــه ليس ثمة بديل عن قيام الدولة بتكليف جهة دولية 
متخصصة وموثوقة لدراســــــة وتقييم الوضع البيئي ملنطقة الشعيبة 
الغربية، وحتديد أســــــباب تــــــردي الوضع البيئــــــي باملنطقة وتقدمي 
احللول املناسبة حتى ولو كانت النتيجة هي إغالق جميع مصانع أم 
الهيمان نهائياً، الن صحة اإلنســــــان وسالمته تبقى بال شك األولى 

واألهم.

وفي الثالثني من مايو رفع السيد رئيس الغرفة كتاباً إلى سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ ناصر األحمد الصباح حفظه الله جاء فيه:

»منذ ثمانية أشهر وتزيد، تســــــتقطب مشكلة التلوث البيئي في 
ضاحية علــــــي صباح الســــــالم )أم الهيمان( اهتمامــــــاً عريضاً على 
الصعيدين الرسمي واألهلي، يعكس األبعاد اخلطيرة والعميقة لهذه 
املشــــــكلة ، ليس صحياً واقتصادياً فحســــــب بل اجتماعياً وسياسياً 
أيضاً. وغرفة جتارة وصناعة الكويت التي لم تأل جهداً طوال هذه 
املده لإلسهام مبعاجلة املشكلة بشكل علمي وعادل وإنساني،  تشعر 
اليوم أن احلكومة املوقرة على عتبة اتخاذ قرار نهائي وحاسم حيال 
هذا املوضوع، وتــــــرى – بالتالي - أن من حقها وواجبها في آن معاً 
أن ترفع لسموكم كتابها هذا، لعل في وجهة نظرها املباشرة واملركزه 
ما يســــــاعد على الوصول إلى قرار مســــــتند إلى احلقيقة والقانون، 
ومتحرر من ضغوط العاطفة والسياســــــة. خاصــــــة وأن هذا القرار 
ســــــيكون مبثابة النموذج الذي ستنســــــج على منوالــــــه قرارات كثيرة 

قادمة ملعاجلة قضايا التلوث البيئي في مناطق الكويت األخرى. 

وتتلخص وجهة نظر الغرفة بالنقاط التالية : 

أواًل- ال نحسب أننا بحاجة لعرض املراحل التي مرت بها معاجلة 
املشكلة حتى اآلن، وال نحســــــب أننا بحاجة للتذكير مبختلف اآلراء 
التي طرحت في هذا الصدد، ذلك ألنكم - ســــــمو الشــــــيخ الرئيس 
– كنتم وال تزالون علــــــى رأس املتابعني ملجريات املوضوع ، املقدرين 
ألهميته واحملفزين على االهتمام به. ما نحن بحاجة إليه دون ريب، 
هو التأكيد على أن غرفة جتارة وصناعة الكويت وكل من تتشــــــرف 
بتمثيلهم، يشاركون أهل أم الهيمان مشاعرهم ومعاناتهم، فهم أهلنا 
وال نرضــــــى لهم إال ما نرضاه ألنفســــــنا وأبنائنا. وبالتالي، لن تتردد 
الغرفة حلظة في الدعوة إلى نقل املصانع إذا ما تأكد لها أن مثل هذا 
اإلجراء سيعيد ألهل أم الهيمان نقاء الهواء ونظافة البيئة. ولكن ما 
تخشاه الغرفة، في غياب الدراسة العلمية الصحيحة واملسح البيئي 
الشــــــامل، هو أال يكون نقل املصانع أو إغالقها هو احلل الذي يضع 
حداً ملعاناة سكان ضاحية علي صباح السالم، األمر الذي يزيد فترة 
هذه املعاناة من جهة، ويحّمــــــل الصناعة الوطنية واملال العام تكلفة 

عالية دون جدوى من جهة أخرى.

ثانيــــًا – تتفق الغرفة كل االتفاق مــــــع ما ذهب إليه تقرير جلنة 
شؤون البيئة في مجلس األمة الصادر في مارس املاضي، من حيث 
إعالنه أنه »ال يوجد دليل على أن املصانع األهلية )التحويلية( أكثر 
تلويثاً من املنشآت النفطية«، ومن حيث دعوته » للتعامل مع القطاع 
النفطي علــــــى أنه من أكبر مصادر التلوث البيئي في منطقة جنوب 
الكويت ذات احلمل البيئي الثقيل«. كما تتفق الغرفة مع جلنة شؤون 

البيئة في طلب إجراء مسح صحي وبيئي عاجل. 
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ثالثًا- في تقريرها املشار إليه أعاله، ارتأت جلنة شؤون البيئة 
مبجلس األمة »ضرورة إزالة املنطقة السكنية بالكامل، أو نقل املصانع 
املخالفة التي لم تلتزم باالشــــــتراطات البيئية، وفق ما تراه احلكومة 
أقــــــل كلفة عليها. مع األخذ بعــــــني االعتبار النتائج والتوصيات التي 

تنتهي إليها اجلهات االستشارية املختصة احمللية والعاملية. 

وغرفة جتارة وصناعة الكويت تتفق مع هذه التوصية من حيث 
املبـــدأ، ولكنها تقتـــرح إعـــادة صياغتها لتقوم على أســـاس تكليف 
جهة أو أكثر من اجلهات ذات اخلبرة واالختصاص لدارسة الوضع 
البيئـــي فـــي منطقة أم الهيمان، دراســـة علمية شـــاملة للمنشـــآت 
البتروليـــة واملصانـــع التحويليـــة ومحطات الكهربـــاء وغيرها من 
مصـــادر التلـــوث البيئي� ومن ثم إبداء الرأي فـــي إمكانية أو تعذر 
معاجلة املشـــكلة مع وجود املنشـــآت واملصانع واملســـاكن معًا� ومن 
ثم تختم اجلهة أو اجلهات االستشـــارية املكلفة تقريرها بتوضيح 

املعاجلة املطلوبة وتكلفتها� 

وفــــي ضــــوء هــــذه الدراســــة ، تتخــــذ اجلهــــات احلكوميــــة املعنية 
قرارها� 

  لقد وجدت جميع الدول الصناعية املتقدمة دون استثناء حلوالً 
ناجحة لتحويل صناعاتها ومصانعها إلى صناعات ومصانع صديقة 
للبيئة. وإن مشــــــاهداتنا للمناطــــــق الصناعية في العالم، ولكثير من 
املدن الكبيرة التي تتجاور فيها املصانع مع العمران السكني، جتعلنا 
نتطلع بدرجة عالية من األمل للوصول إلى حقيقة املشكلة وحجمها 
الفعلــــــي وإلى معاجلة كفيلة بحلها. ولعــــــل أول البراهني على قولنا 
هــــــذا، أن الهيئة العامة للبيئة التي لم تعط املصانع األهلية أية مهلة 
ملعاجلة أوضاعها، هي ذاتها التي أعطت املنشــــــآت النفطية سنوات 
عديده ملعاجلة املشــــــكلة ذاتها وفي أقســــــى وأقصى صورها. ولو لم 
تكن الهيئة على يقني من وجود احللول ملا عمدت إلى إعطاء املنشآت 
النفطية هــــــذه املهلة. واجلدير بالذكر هنــــــا أن القطاع اخلاص قد 
أعرب عن اســــــتعداده لتحمل نصيبه من تكاليف الدراسة املطلوبة، 
كما أعرب عن اســــــتعداده لتوقيع عقود تعاون وإشــــــراف مع الهيئة 
العامــــــة للبيئة، على غرار العقود التــــــي وقعتها مع القطاع النفطي، 

لكي ال تبقى الهيئة شريكة لقطاع ورقيبة على آخر. 

رابعًا- إلى أن تنتهي الدراســــــة املطلوبة، وتتضح الرؤية السليمة 
للقرار الفاعل والعادل، وفي ضــــــوء قيام مصانع أم الهيمان بجهود 
كبيرة لتالفي املخالفات وتنفيذ االشتراطات البيئية املطلوبة، تأمل 
الغرفة تفعيل دور جلنة التظلمات بالهيئة العامة للبيئة، بحيث يكون 

حق التظلم مكفوالً، وبحيث تكون أحكام جلنة التظلمات صمام أمان 
لعدالة اإلجراءات. 

وأخيرًا ، سمو الشيخ الرئيس؛ 

تبقى صحة أهلنا في أم الهيمان املعيار األول واألهم في اتخاذ 
أي قرار ملعاجلة مشــــــكلة التلوث البيئي مبنطقتهم. وفي يقيننا، أن 
صحة أهلنا هناك تقتضي تكليف جهة أو أكثر ذات خبرة واختصاص 
لدراسة املشكلة والتعرف على حقيقتها وأبعادها، واقتراح املعاجلة 
الصحيحــــــة لها. ونأمــــــل أن يكون مثل هذا القــــــرار تتويجاً جلهود 
ســــــموكم الكبيرة وتعاطفكم الوطني واإلنساني املشهود في متابعة 
املشــــــكلة، ومعاجلتها بواقعية وإنصاف، وبأقــــــل تكلفة ممكنة على 

املال العام. 

  وفي أوائل مايو 2010، وبعد اســــــتئناس الغرفة بوجهات نظر 
عدد من أعضائها املعنيني، أشار مديرها العام في تصريح صحفي 
»أنه منذ أصدر مجلس الوزراء قراره باعتماد التوصيات الواردة في 
تقرير الهيئة العامة للبيئة حول املصانع القائمة في الشعيبة الغربية 
املجاورة لضاحية علي صباح الســــــالم السكنية )أم الهيمان سابقاً( 
والتــــــي تضم 156 منشــــــأة صناعية مت الكشــــــف أو التفتيش عليها 
والذي أشــــــار إلى وجود أحمال بيئية متباينة ما بني ثقيلة ومتوسطة 
وخفيفة، ووضع حلوالً مقترحة لكل منها، بدأت وسائل اإلعالم في 
تناول املوضوع بشــــــيء من اإلسهاب ونقل آراء بعض السادة أعضاء 
مجلس األمة واملختصني والتي تضمنت اجتهادات متباينة، نرى أنها 

جديرة باالحترام والتقدير رغم حدة لهجتها في بعض األحيان.

وغرفــــــة جتــــــارة وصناعة الكويــــــت التي حتــــــرص كل احلرص 
علــــــى صحة وســــــالمة كل مواطن أو مقيم علــــــى أرض هذا الوطن، 
وتشــــــارك قاطني منطقــــــة أم الهيمان بعمق مشــــــاعرهم ومعاناتهم 
كأخوة ال نرضــــــى لهم إال ما نرضاه ألهلنا، تود أن تؤكد أنها تابعت 
املوضوع منذ بدايته، وأنها الحظت عدم انســــــجام كثير من النتائج 
مع املقدمات، فالهيئة العامــــــة للصناعة مت إبعادها متاماً رغم أنها 
صاحبــــــة االختصــــــاص األول في كل ما يتعلــــــق بالصناعة الكويتية، 
كما أن أحدا لم يقدم دراســــــة علميــــــة من جهة متخصصة وموثوقة 
تؤكد أن إغالق املصانع في هذه املنطقة ســــــيؤمن لســــــكانها الهواء 
النقي والبيئة النظيفة، وما يدعو لألسف أن يتم التعامل مع مصانع 
القطاع اخلاص مبعايير مختلفة عنها مع منشــــــآت القطاع النفطي، 
التي تعاملت معها الهيئة العامة للبيئة على قاعدة الشراكة ال الرقابة 

كما فعلت مع املصانع األهلية.
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الييييي السييي 
2010 

إن مــــــا يثير االســــــتغراب حقا هــــــو هذا التفريــــــق الواضح في 
التعامل مع املنشــــــآت النفطية رغم أنها تساهم بالنسبة األكبر في 
االنبعاثات امللوثة للبيئة لدرجة أنها أعطتها خمس سنوات للوصول 
إلى معايير البيئة املطلوبة، كما تركت تقييم التزام املنشآت النفطية 
بالشــــــروط البيئيــــــة للخبــــــرات العاملية، ومن خــــــالل برنامج األمم 
املتحــــــدة اإلمنائي، فلماذا الكيل مبكيالــــــني وكأن ممتلكات القطاع 

اخلاص ليست أمواالً كويتية؟

إن اخشــــــى ما تخشاه الغرفة أن يتم إيهام املواطنني من سكان 
منطقة علي صباح السالم )أم الهيمان سابقاً( وأبنائهم من تالميذ 
املدارس أنــــــه قد مت القضاء على التلوث في املنطقة ملجرد إغالق 
عــــــدد مــن املصــانع قـــد ال ميثل التلــوث املنبعـــث عنهــا أكـثـــر مــــن 
5 % من التلوث املنبعث من املنشآت النفطية، وبذلك يكون كل من 
ساهم في هذا األمر سواء باتخاذ القرار أو بالتصريح عبر وسائل 
اإلعــــــالم قد تورط في خداع أبناء هذه املنطقة والتغرير بهم مهما 

كانت دوافعه.

إن مــــــا تتطلع إليــــــه الغرفة هو حل يحقق التــــــوازن املطلوب بني 
متطلبــــــات احلفاظ علــــــى البيئة وحمايتهــــــا، واحتياجــــــات التنمية 
الصناعية وتنافسية الصناعية الكويتية، واالستعانة بتجارب الدول 
األخرى وبيوت اخلبرة العاملية لتقييم الوضع البيئي ملنطقة الشعيبة 
الغربية وحتديد نســــــبة مســــــاهمة هذه املنشــــــآت في تردي الوضع 
البيئي باملنطقة، وتقدمي احللول املناســــــبة حتــــــى ولو كانت النتيجة 
هــــــي إغالق هذه املصانع نهائيــــــاً، ألن صحة أهالي املنطقة هي بال 

شك األولى واألهم”.

وممــــــا يذكــــــر أن غرفة جتــــــارة وصناعة الكويــــــت، انطالقاً من 
اهتمامهــــــا بالبيئــــــة ومن قناعتها بضــــــرورة حمايــــــة البيئة وحتقيق 
التوازن املطلوب بني التنمية االقتصادية عموماً، والصناعية بشــــــكل 
خاص، وبني احلفاظ على البيئة، قد أفردت منذ مطلع عام 2003، 
باباً خاصاً في مجلتها »االقتصادي الكويتي« أطلقت عليه اسم »ركن 

البيئة«.

مش���روع قان����ون  في ش����أن املناقص���ات العام���ة

تلبيــــة لرغبة جلنة الشــــؤون املاليــــة واالقتصادية مبجلس األمة 
في أواخر ســــبتمبر 2010 مبعرفة رأي الغرفة حول »مشــــروع قانون 
في شــــأن املناقصات العامة« واملقدم من احلكومة بصيغته اجلديدة 

حســــب املرســــوم رقــــم )154( لســــنة 2010، أعــــدت الغرفــــة مذكــــرة 
ضّمنتهــــا مالحظاتهــــا حول مشــــروع القانــــون املذكــــور وقدمتها إلى 

اللجنة املذكورة في أواسط أكتوبر 2010�

وفيما يلي نص هذه املذكرة:

رداً علــــــى كتــــــاب مجلس األمة رقــــــم )26 / - /1 - 19908 ( 
بتاريخ 26 ســــــبتمبر 2010 واملتضمن رغبــــــة املجلس مبعرفة رأي 
ومالحظات الغرفة على مشــــــروع قانون بشــــــأن املناقصات العامة 
واملقدم من احلكومة بصيغته اجلديــــــدة، تود غرفة جتارة وصناعة 

الكويت تقدمي مالحظاتها التالية:

مادة )3(

تنص املادة على تشــــــكيل »جلنة املناقصات املركزية« من ســــــتة 
أعضــــــاء مــــــن ذوي الكفاءة واخلبرة العملية في هــــــذا املجال وثالثة 
أعضاء ميثلون إدارة الفتوى والتشريع ووزارة املالية واجلهة املختصة 

بشئون التخطيط بالدولة ... 

وهنا، تقترح الغرفة أن يكون »عرض الوزير املختص« مســــــتنداً 
على ترشــــــيحات مــــــن جهات أهليــــــة مختصة تضــــــم: غرفة جتارة 
وصناعــــــة الكويت، احتــــــاد الصناعات، جمعية املهندســــــني، جمعية 
احملامــــــني، جمعية االقتصاديــــــني، واحتاد املقاولني. بحيث ترشــــــح 
كل جهة بني شــــــخص وثالثة أشــــــخاص، يختار الوزير املختص ستة 

أشخاص منهم.

مادة )5(

تنص على أن تعيني األمني العام ومســــــاعديه بناًء على مرســــــوم 
ويحدد الوزير املختص اختصاصات كل منهم بناًء على اقتراح رئيس 

اللجنة.

من حيــــــث املبدأ، يعتبر إيجــــــاد أمانة عامة للجنــــــة من امليزات 
التي حتســــــب ملشــــــروع القانون، خاصة إذا مت اختيــــــار هذه األمانة 
مــــــن أصحاب االختصاصــــــات واخلبرات. غيــــــر أن »تعيني« األمني 
العام واألمناء العامني املســــــاعدين مبرسوم، وحتديد اختصاصات 
كل منهــــــم من قبل الوزيــــــر املختص، دون أن يكــــــون للجنة ذاتها أي 
دور في تعيينهم وحتديد مهامهم، أو أي ســــــلطة حقيقية عليهم بعد 
تعيينهم، يولد وضعاً إدارياً غير ســــــليم، ويعاني عدم توازن واضحاً 
بني الصالحيات واملســــــؤوليات. والغرفة ال تذكر هذه املالحظة من 
قبيل االســــــتقراء النظري، بل تتحدث عن ظاهرة حقيقية مرصودة 
في العديد من املؤسســــــات الكويتية التي تتبــــــع تنظيماً مماثاًل في 
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أمانتها العامة. حيث يؤدي هذا الوضع إلى إشــــــكالية إدارية معقدة 
والى تنازع حول االختصاصات والصالحيات. خاصة وأن املسؤولية 
القانونية واإلدارية واملالية لرئيس اللجنة وأعضائها ســــــتكون رهن 
أداء وكفاءة وسلوكيات أشــــــخاص لم تشارك اللجنة في اختيارهم، 

وبالتالي، يجب أال تساءل عن أدائهم وتصرفاتهم. 

إن الغرفــــــة تدعــــــو هنا إلى إعادة النظر بهــــــذا الوضع، والبحث 
بجديــــــة عن صيغة بديلة لعالقة اللجنة بأمانتها العامة، تكون أقرب 
ما يكون إلى صيغة العالقة بني مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية في 
الشــــــركات املساهمة. خاصة وأن الطرفني )اللجنة واألمانة العامة( 
يتبعان جلهة واحدة هي مجلس الوزراء، كما تقترح الغرفة بأن يكون 
للجهاز اإلداري والتنفيذي لدى جلنة املناقصات كادر خاص يتناسب 

مع طبيعة عمل اللجنة ويعطيه درجة كافية من االستقاللية. 

مادة )6(

فيما عدا احلاالت احملددة حصراً في املشــــــروع نفســــــه، حتظر 
هذه املــــــادة على الــــــوزارات والهيئــــــات العامة واملؤسســــــات العامة 
واإلدارات املســــــتقلة إبرام عقود لشــــــراء أشــــــياء أو تنفيذ أعمال أو 
استئجار منقوالت أو تقدمي خدمات عن غير طريق جلنة املناقصات 
املركزية. غير أن املادة ذاتها تســــــتثني »اخلدمات االستشــــــارية« من 
هذا احلظر. وبتعبير آخــــــر، تطلق هذه املادة يد الوزارات والهيئات 
العامة واملؤسســــــات العامة واإلدارات املســــــتقلة فــــــي التعاقد على 
»اخلدمات االستشارية« دون العودة إلى جلنة املناقصات املركزية.

والواقع أن الغرفة ال جتد مبرراً الستثناء »اخلدمات االستشارية«، 
وتدعو إلى أن تكون هذه اخلدمات مشمولة باحلظر املنصوص عليه 
في هذه املــــــادة. وهنا يُقترح أن تنقل اإلدارة املتخصصة باخلدمات 
االستشــــــارية في املجلس األعلى للتخطيط لتعمــــــل في إطار جهاز 

جلنة املناقصات.

مادة )11(

جتيز هذه املادة للجنة أن تأذن للجهة صاحبة الشــــــأن بالتعاقد 
باملمارســــــة أو األمر املباشــــــر ، إذا رأت مصلحة في ذلك بسبب نوع 

األصناف أو األعمال املطلوبة أو لظروف االستعجال.

وفــــــي اعتقادنــــــا أن هــــــذا النص ال يخــــــرج - بالنســــــبة للتعاقد 
باملمارســــــة - عن نص املـادة )9( من املشــــــروع. وبالتالي، يجب أن 
تقتصر هذه املادة على إعطاء اإلذن للجهة صاحبة الشأن بالتعاقد 
باألمــــــر املباشــــــر. أو أن حتذف هذه املادة ويضــــــاف التعاقد باألمر 

املباشر إلى املادة )9(.

مادة )14(

تقترح الغرفة إعادة صياغة هذه املادة لتصبح كما يلي:

»إذا كان ضمــــــن املناقصــــــني أو مجلس إدارة الشــــــركة املتقدمة 
للعطــــــاء أو إدارتها عضو فــــــي جلنة املناقصــــــات املركزية من غير 
موظفــــــي احلكومة وجــــــب عليه إخطار اللجنــــــة والتنحي عن جميع 
اجتماعاتها التي تتناول هــــــذه املناقصة بأي صورة من الصور وفي 

أي مرحلة من مراحلها. 

وإذا ثبــــــت الحقا عدم التزام العضو بهذا احلظر يرفع أمره إلى 
مجلس الوزراء للبت فيه. ويحظر على املكتب االستشاري الذي قام 
بدراســــــة املناقصة املطروحة أو إعداد مواصفاتها أن يتقدم بعطاء 
فيهــــــا بأي صورة من الصــــــور، وإذا ثبت الحقا عــــــدم التزام املكتب 
االستشاري بهذا احلظر يرفع أمره إلى جلنة املناقصات للبت فيه. 
وبالنســــــبة ملوظفي احلكومة من أعضــــــاء اللجنة أو من العاملني في 
اجلهــــــة احلكومية طالبة املناقصة فيطبق عليهم احلظر الوارد في  
قانــــــون اخلدمة املدنيــــــة وتعديالته الالحقة وأيــــــة نصوص قانونية 
أخرى ذات صلــــــة. ويثبت كل ما يتم اتخاذه تنفيــــــذا لهذه املادة في 

محضر االجتماع«.

مادة )18(

تنص املــــــادة )18( على )وجـوب تقدمي التأمني األولي بشــــــيك 
مصدق أو خطـاب ضمان مـن بنك معتمد .... (.

وتقتــــــرح الغرفة بأن يكون هناك مرونة في الضمانات من حيث 
نوعيها كأن تقدم حواله حــــــق أو Charities Policy إضافة إلى 

تلك الضمانات املصرفية.

مادة )31(

تتعلق هذه املادة باحلاالت التي تتســــــاوى فيها أســــــعار عرضني 
أو أكثــــــر، وتنص على جتزئة املناقصة بني أصحاب هذه العروض أو 

االقتراع بينهم.

وتقترح الغرفــــــة تعديل الفقرة الثانية من هــــــذه املادة لتصبح 
كما يلي: »فــــــي األحوال التي ال تقبل فيها املناقصة التجزئة أو ال 
يقبل أصحاب العطاءات التي تســــــاوت أسعارها بتجزئة املناقصة 
بينهم، تقوم اللجنة بإلغاء املناقصة وإجراء املمارسة بني صاحبي 
أو أصحــــــاب العروض التي تســــــاوت أســــــعارها واعتماد العرض 

األرخص بينها«.
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مادة )41(

تنــــــص على ما يلــــــي: »ال يجوز إصــــــدار أوامــــــر تغييريه للعقود 
اخلاضعة ألحــــــكام هذا القانون جتاوز بالزيادة أو النقص 5 % من 

مجموع قيمتها إال مبوافقة اللجنة.

وتصــــــدر املوافقة بناًء على مذكرة مســــــببة مــــــن اجلهة صاحبة 
الشــــــأن مصحوبــــــة برأي اجلهة املشــــــرفة على التنفيــــــذ إن وجدت 

باإلضافة إلى رأي جلنة املناقصات املركزية.

ويجوز ملجلس الوزراء تعديل نسبة الزيادة أو النقص في األوامر 
التغييرية أو احلد األقصى لها إذا تطلب األمر ذلك«. 

وتقتــــرح الغرفــــة إعــــادة صياغــــة هذه املــــادة بحيث تســــتوعب ما 
يلي: 

أ  -  حتديــــــد اجلهة التي تســــــتطيع إصدار أوامــــــر تغييريه ال يزيد 
مجمــــــوع مبالغها عن 5 % مــــــن إجمالي قيمة العقــــــد زيادة أو 

نقصاً.
ب-   وضع سقف محدد ملجموع مبالغ األوامر التغييرية التي ميكن 
للجنــــــة املناقصات املركزيــــــة املوافقة عليهــــــا )15 % مثاًل من 
إجمالي قيمة العقد زيادة أو نقصاً( بعد اســــــتنفاذ نســــــبة 5 % 

املشار إليها في ) أ (.
جـ-   أما تعديل نسبة الزيادة أو النقص في األوامر التنفيذية بأكثر 
مــــــن 20 % فيحتاج إلى قرار من مجلس الوزراء وبناًء على طلب 
من جلنة املناقصــــــات املركزية يوافق عليه ثلثــــــا أعضائها على 

األقل.

مادة )42(

تنص هذه املادة على أنه »يجوز لكل ذي شأن التظلم أمام اللجنة 
من قراراتها خالل ســــــبعة أيــــــام من تاريخ نشــــــرها أو إخطار ذوي 

الشأن بها، أيهما أسبق.

وتصــــــدر اللجنة خالل شــــــهر من تاريخ تقــــــدمي التظلم قرارها 
النهائــــــي بقبولــــــه أو رفضه، ويجب أن يكون قــــــرار اللجنة في حالة 
الرفض مســــــبباً، ويعتبر فوات املدة املذكــــــورة دون أن يتلقى املتظلم 

رداً على تظلمه مبثابة رفضه«.

وحول هذه املادة، ترى الغرفة ما يلي:

  أ – متديد مهلة التظلم إلى عشــــــرة أيام أو ســــــبعة أيام عمل على 
األقل من تاريخ نشر القرارات. 

ب- حذف تعبير »أو إخطار ذوي الشأن بها، أيهما أسبق«. فاألصل 
هو النشر في اجلريدة الرسمية. كما أن تعبير »ذوي الشأن« في 

هذه احلالة تعبير غامض غير محدد.

ج – مبا أن قرار اللجنة برفض »االعتراض/ التظلم« يجب أن يكون 
مســــــبباً، ليس من املنطق اعتبار عدم الرد خالل شــــــهر مبثابة 
رفض، ألن الرفض بهذه احلالة يكون غير مسبب. وبالتالي، إما 
أن نعتبر عدم الرد مبثابة قبول لالعتراض/ التظلم، أو أن نلغي 

العبارة األخيرة من هذه املادة.

د – في حالة رفض اللجنة لالعتراض، يحق لصاحب الشــــــأن رفع 
تظلمه إلى »هيئة تظلم« تشــــــكلها جلنة املناقصات املركزية من 
غير أعضائها ومن غير موظفيها، على أن تكون برئاســــــة قاض 

يعينه وزير العدل.

معاجلة الزيادة الكبيرة في أسعار املواد:

كما تقترح الغرفة أن يتم اســــــتحداث مــــــادة في القانون املقترح 
ملعاجلة ظاهرة الزيادات الكبيرة في أسعار املواد خالل فترة التعاقد 

وذلك من خالل تطبيق إحدى اآلليات التالية:

1- فقــــــرة تنص علــــــى مبدأ التعويض ملقابلة ارتفاع األســــــعار أو ما 
يعــــــرف بـــــــ »Escalation Clause”، علــــــى أن يعطى مجلس 
الوزراء أو الوزير املختص صالحية حتديد التعويض املناســــــب 
في ضوء املعطيات واملؤشــــــرات التي يتقرر األخذ بها واالستناد 

عليها لهذا الغرض في حينه.

2- إلزام مقدمي العطاءات باالحتياط الحتماالت ارتفاع األســــــعار 
)Hedging( من خالل احلصول على بوالص تأمني تغطي مثل 

هذه املخاطر.

3- فقــــــرة تنص على أن يترك تقدير التكاليف الناجمة عن زيادات 
األســــــعار احملتملة ملقدمي العطاءات كجزء من عملية التسعير، 
علــــــى أن يتحمل من ال يلتزم بهذا األمر النتائج دون أن يكون له 

احلق فيما بعد باملطالبة بأي تعويض.

وإذا جاز لنا االختيار، فإننا نفضل اآللية الثانية )Hedging( إذا 
مــــــا مت التأكد من إمكانية توفير مثل هذا النوع من الغطاء التأميني 

لدى الشركات املعنية العاملة داخل دولة الكويت أو خارجها.

ومبناسبة اجتماع جلنة الشؤون املالية واالقتصادية في مجلس 
األمة لدراسة مشروع قانون املناقصات العامة املقّدم من احلكومة، 
ورداً على سؤال صحفي حول دور غرفة جتارة وصناعة الكويت في 
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مناقشــــــة هذا املشروع، أدلى رئيس الغرفة السيد علي محمد ثنيان 
الغامن بالتصريـح التالي:

“في أواخر سبتمبر املاضي، تلقت غرفة جتارة وصناعة الكويت 
كتابــــًا مــــن رئيــــس مجلــــس األمة الســــيد جاســــم محمــــد اخلرافي، 
يتضمــــن رغبــــة جلنــــة الشــــؤون املاليــــة واالقتصادية بالتعــــرف على 

مرئيات ومالحظات الغرفـة حول مشروع قانون املناقصات العامة�

وقد قامت الغرفة فعاًل باســــــتقصاء آراء العديد من الشــــــركات 
األكثر نشــــــاطاً وخبرة في هذا املجال، ثم عكفت على دراســــــة هذه 
اآلراء في ضوء اعتبارات املصلحة العامة، وحفظ املال العام، وكفاءة 
األداء، وعدالة وشــــــفافية اإلجراءات. وبتاريــــــخ 19 أكتوبر املاضي 
أرسلت ردها إلى مجلس األمة املوقر بصيغة مذكرة ضافية في هذا 
الصدد. والغرفة إذ تشــــــكر جلنة الشــــــؤون املالية واالقتصادية على 
اهتمامهــــــا باالطالع على وجهة نظــــــر الغرفة في هذا املوضوع بالغ 
األهمية، ترجو أن تنال مذكرتها ما تستحق من اهتمام، وما تعكسه 
مــــــن جهد وآراء موضوعية تســــــتند إلى اخلبرة واملعايشــــــة اليومية، 

وتعتمد منظور الكفاءة والعدالة والشفافية. 

وذّكر الســــــيد رئيــــــس الغرفة في تصريحه بــــــأن الغرفة - ومنذ 
عــــــام 1995 - تدعو إلى تطويــــــر قانون املناقصات العامة في ضوء 
التجربــــــة الفعليــــــة والتطــــــورات االقتصادية والتقنيــــــة. وقد قدمت 
مذكــــــرات بهذا الصدد إلى مجلس األمة املوقــــــر في ابريل 1995، 
وأغســــــطس 1997، ومارس 2004، وأكتوبــــــر 2010. كما تقدمت 
في ابريل 2008 مبذكرة حــــــول املوضوع ذاته إلى جلنة املناقصات 

املركزية”. 

مع����رض الگ����ويت االقتص������ادي األول
 للس������فارات العربي�����ة واألجنبي���ة

نوفمبر 2010   29 –  28

بتنظيــــم مشــــترك بــــني غرفــــة جتــــارة وصناعــــة الكويــــت ووزارة 
اخلارجيــــة، وبرعايــــة وحضور كل من معالي الشــــيخ الدكتور محمد 
صباح السالم الصباح، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية، 
والســــيد علــــي محمــــد ثنيان الغــــامن، رئيــــس غرفة جتــــارة وصناعة 
الكويــــت، أقيــــم فــــي مبنى الغرفــــة خــــالل الفتــــرة 28 – 29 نوفمبر 

2010، »املعرض االقتصادي األول للسفارات«�

 خالل افتتاح املعرض، أكد معالي الشيخ الدكتور محمد صباح 

الســــــالم الصباح، أن للكويت تواجــــــداً عاملياً، يجب تعزيزه في تقوية 
البنية التحتية واألساســــــية والعلمية والثقافية واملادية في الكويت، 
لذلك فإن هناك ترجمة حقيقية لعودة الكويت ملكانتها كدّرة اخلليج، 
وأضاف معاليه أن مبادرة حضرة صاحب السمو أمير البالد، حفظه 
اللــــــه ورعاه، التي انطلقت في قمــــــة الكويت االقتصادية حتولت من 
حلم إلى دعوة ومن ثم إلى حقيقة، وفعلياً مت إنشــــــاء صندوق برامج 

عمل لدعم املشروعات الصغيرة واملتوسطة.

وقال معاليه ان رؤية صاحب السمو هذه ستمكن املواطن العربي 
مــــــن حتقيق اســــــتقالليته الذاتية وهذه دائماً كانــــــت وال تزال ديدن 
الكويت، فالكويت »ال تعطي سمكة ولكن تعطي الصّنارة«، وهذه هي 
الطريقة التي ننمي فيها القدرات العربية حتى نســــــتطيع استغالل 
القدرات الذاتية في تلبية جميع احتياجاتنا، مشيراً إلى أن معرض 
الكويت االقتصادي األول للسفارات العربية واألجنبية 2010 يفتح 
آفــــــاق التعاون بني الكويــــــت ودول العالم، حيث رأينا مشــــــاركة على 
أعلى مســــــتوى متمثلة في حضور السفراء أنفسهم للتعريف بفرص 
االستثمار في دولهم، وهذا دليل واضح على أن للكويت خبرة طويلة 
في مجال االســــــتثمار وهذه اخلبرة قد بنيت قبل اكتشــــــاف النفط، 
حيــــــث أن تواجدنا التاريخي والتجاري يتمثل في مناطق كثيرة منها 

في شرق أفريقيا وبلغت إلى شرق آسيا.

من جانبه، قال الســــــيد رئيس الغرفة ان هذا املعرض يعد األول 
مــــــن نوعه، وجاء بالتعــــــاون مع وزارة اخلارجيــــــة نتيجة عمل وجهد 

مكثف خالل فترة طويلة قامت بها الغرفة مع الوزارة.

وأكد ان الغرفة قامت بتســــــهيل مهــــــام القطاع اخلاص الكويتي 
فــــــي اخلارج، وان هناك دوراً كبيراً ملســــــاهمات القطاع اخلاص في 
االســــــتثمارات اخلارجية والتي أخذت تلعب دوراً أساســــــياً ورئيسياً 

في املنطقة.

وأضاف أن االستثمارات اخلاصة الكويتية تعتبر األهم بالنسبة 
للعالم العربي واألجنبي وان املعرض سيوفر فرص االلتقاء وعرض 
فرص االســــــتثمار في كل من الدول املشاركة باإلضافة إلى تسهيل 
وتبادل االســــــتثمارات فيما بينها، الفتاً إلى أن مساهمة الكويت في 
بعض الدول العربية واضحة وجلية فالكويت من أكبر املســــــتثمرين 
املســــــاهمني في الدول العربية واألكبر في مصر وســــــورية واألردن 

وغيرها من دول اخلليج.

وعن الصندوق الذي أطلقه صاحب الســــــمو فــــــي قمة الكويت 
االقتصادية لدعم املشروعات الصغيرة واملتوسطة، قال »ان الفكرة 
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قــــــد القت صدى كبيراً ونتائج ايجابية في كل اجتماعات الغرفة مع 
الغــــــرف العربية وعلى جميع املســــــتويات وهناك آمال كبيرة معقودة 

عليها ونتائج ايجابية منتظرة بالنسبة للعالم العربي«.

وفــــــي رده على ســــــؤال يتعلــــــق بالتشــــــريعات االقتصادية ومدى 
قدرتها على جذب رؤوس أموال، أكد الســــــيد رئيس الغرفة على ان 
التشــــــريعات احلالية جيدة وان هنــــــاك تعاوناً بني احلكومة والغرفة 

في تذليل أي حتديات قد تواجه رؤوس األموال األجنبية.

هذا وقد شــــــاركت فــــــي املعرض )38( ســــــفارة عربية وأجنبية، 
حيث قامت بعرض الفرص االســــــتثمارية في دولها بهدف االطالع 
عليها وتوطيد العالقات التجارية واالستثمارية بني الدول املشاركة 

باملعرض والشركات واملؤسسات الكويتية املهتمة.

كما قامت الســــــفارات أيضاً بتزويد الزائرين بالقوانني التجارية 
واالســــــتثمارية، وتقدمي التسهيالت للمســــــتثمرين واإلجابة عن أي 

استفسارات ذات صلة.

دع������م املنتج�����ات الص�������ناعية احمللي������ة 
في املش�������تريات احلگ����ومي�����ة

 فــــي أواخــــر نوفمبــــر 2010 تلقــــت الغرفــــة مــــن الهيئــــة العامة 
للصناعــــة كتابــــًا تؤكد فيه على ضــــرورة التزام كافــــة اجلهات املعنية 
الكامــــل بتنفيــــذ أحكام قــــرار وزير التجــــارة والصناعة رقم 6 لســــنة 
1987 وتعديالته بشــــأن إعطــــاء األولوية في املشــــتريات احلكومية 

للمنتج الوطني، وكذا قرارات مجلس الوزراء املوقر ذات العالقة�

وفــــــي أوائل ديســــــمبر 2010 وجهت الغرفة إلــــــى الهيئة العامة 
للصناعــــــة كتابــــــاً ضّمنته مرئياتها بهذا اخلصــــــوص، ومما جاء في 

الكتاب: 

... وغرفــــــة جتــــــارة وصناعة الكويــــــت إذ تعرب لكــــــم عن بالغ 
تقديرها الهتمامكم بدعم املنتــــــج الوطني وتطبيق قـرارات مجلس 
الوزراء املوقر، وقرار وزير التجارة والصناعـة رقم 6 لســــــنة 1987 
وتعديالته، بشــــــأن إعطاء األولوية في املشتريات احلكومية للمنتج 

الوطني، لتود أن تنقل إليكم رؤيتها بهذا اخلصوص فيما يلي:

1- لقــــــد ســــــعت الغرفة وعانت كثيــــــراً على مدى العقــــــود املاضية 
الســــــتصدار القرارات املنوه عنها آنفاً، ثم املرســــــومني الذين لم 
يرد لهما ذكر في كتابكم وهما املرســــــوم رقم 259 لسنة 2003 
واملرسوم رقم 13 لسنة 2004 بإنشاء جلنة متابعة تنفيذ أحكام 

األولوية املقررة ملشتريات احلكومة والهيئات واملؤسسات العامة 
للمنتجات احمللية، ومع ذلك ظلت هذه القرارات واملراسيم حتى 

اآلن معطلة.

2- مــــــن املؤكــــــد أنه لم يعد ثمــــــة حاجة للعمل علــــــى إصدار أدوات 
تشــــــريعية أخرى، اكتفاء بالقرارات واملراســــــيم املوجودة حالياً، 
والتي حتقق تغطية شاملة ألهداف وتوجهات إعطاء األولوية في 
املشتريات احلكومية للمنتج الوطني، بدء من القرارات الوزارية، 
مروراً بقرارات مجلس الوزراء وانتهاء باملراسيم األميرية، حيث 
أن الســــــبب الرئيس في عدم إحراز أي تقدم على صعيد إعطاء 
األولوية للمنتــــــج الوطني في املشــــــتريات احلكومية، يتمثل في 

تعطيل آليات تنفيذ األحكام والتشريعات ذات العالقة.

3- أنه إذا كان ثمة توجه حقيقي الستقطاب وتضافر كافة اجلهود 
الوطنية لدعم وتشجيع اســــــتخدام منتجات الصناعة الوطنية، 
وإلــــــزام جميع اجلهــــــات احلكوميــــــة بتنفيذ القــــــرارات املتعلقة 
بإعطاء األولوية في املشــــــتريات احلكوميــــــة للمنتجات الوطنية 
واملنتجات ذات املنشــــــأ الوطني، فقد تشاركوننا الرأي بضرورة 
تفعيل املرسوم رقم 259 لسنة 2003 املعدل باملرسوم رقم 13 
لسنة 2004 بإنشــــــاء جلنة متابعة تنفيذ أحكام األولوية املقررة 
ملشــــــتريات احلكومة والهيئات واملؤسســــــات العامــــــة للمنتجات 

احمللية، والذي ينص في املادة األولى على ما يلي:

“ تنشــــأ بالهيئــــة العامــــة للصناعــــة جلنة ملتابعــــة تنفيذ أحكام 
األولويــــة املقــــررة ملشــــتريات احلكومــــة والهيئات واملؤسســــات العامة 

للمنتجات احمللية وتشكل على النحو التالي:
- ممثل عن الهيئة العامة للصناعة.

- ممثــــــل عن كل من وزارة التجارة والصناعــــــة ووزارة املالية وجلنة 
املناقصات املركزية وغرفة جتارة وصناعة الكويت.

- مقرر اللجنة، ويختار من الهيئة العامة للصناعة.
- ممثل عن احتاد الصناعات الكويتية

كما تنص املادة الثانية على اآلتي:

» تختص اللجنة مبا يلي:

- متابعة مدى التزام اجلهات احلكومية والهيئات واملؤسسات العامة 
بتنفيذ أحكام األولوية املقررة لشراء املنتجات احمللية.

- التحقق من تنفيذ اجلهات احلكومية والهيئات واملؤسسات العامة 
املعنية لشــــــروط العقود التي تبرمها فيما يتعلق بأولوية شــــــراء 

املنتجات احمللية.
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يكون من املناسب املبادرة بتشــــــكيل اللجنة لتحمل مسئوليتها وأداء 
املهام املوكولة إليها.

قض�����ايا أخ������رى عاجل�ت���ه�����ا الغرف����ة

عاجلــــت الغرفــــة كذلك، خــــالل عــــام 2010 عددًا مــــن القضايا 
األخرى، ومنها:

.)C.P.I( 1- قياس مؤشر أسعار املستهلكني

2- دور اإلعالن التجاري وتنظيمه.

3- احلد األدنى ألجور العاملني في القطاع األهلي.

4- إجراءات تخليص البضائع االلكترونية والكهربائية.

5- تصميم مؤشر ألداء االقتصاد الكويتي مبختلف قطاعاته.

- دراســــــة الشــــــكاوى التي ترد إليهــــــا من ذوي الشــــــأن فيما يتعلق 
بإخالل اجلهات احلكومية والهيئات واملؤسســــــات العامة املعنية 

بالتزاماتها في هذا الشأن«.

 ويجــــــب على جميع هذه اجلهات أن تزود اللجنة مبا تطلبه من 
بيانات بشأن هذه العقود.

4- فــــــي تقدير الغرفة أن تشــــــكيل اللجنة املشــــــار إليها في الفقرة 
الســــــابقة، وقيامها بأداء املهام املوكولــــــة إليها كفيل بحل جميع 
املشــــــاكل والصعوبات التي تعوق تطبيق قرارات إعطاء األولوية 
فــــــي املشــــــتريات احلكومية للمنتــــــج الوطني، ورغــــــم أن هاتني 
املادتني متثالن عصب املرســــــوم املشــــــار إليه أعــــــاله والصادر 
منذ سبع ســــــنوات إال أن اللجنة - لألسف الشديد - لم تشكل 

واالختصاصات لم تفعل حتى اآلن.

  فــــــي ضوء ما تقدم تــــــرى غرفة جتارة وصناعة الكويت أنه قد 



الف�ســـل الثـانـي

لقـــــــاءات ومؤمتـــــــرات ونـــــــدوات
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فيه  واملؤثرين  القرار االقتصادي  أن تكثف جهودها لدى أصحاب  الغرفة  ارتأت  القرار االقتصادي،  بناء  التشاوري في  تفعياًل لدورها 
عمومًا، بهدف التعريف بدورها وخدماتها وتوضيح أهدافها ومنطلقاتها، مبا يسهل قراءة آرائها وتفسير مواقفها في ضوء قناعات تستند 

إلى املعلومة الوافية واملفهوم الواضح�

وبصفتها ممثلة لقطاع األعمال في الكويت، ُتدعى الغرفة للقاء كبار الضيوف الرسميني للدولة، بحيث تتمكن من طرح وجهة نظرها 
بالعالقات التجارية واالقتصادية مع بلدان هؤالء الضيوف، وتوثيق صالتها باحملافل االقتصادية العربية والدولية، ويبني هذا الفصل أهم 

تلك اللقاءات خالل عام 2010، كما يبني املؤمترات والندوات احمللية التي شاركت فيها الغرفة والفعاليات واألنشطة األخرى�

لقاءات مع كبار الضيوف الرسمين للدولة في قصر بيان
التقــــــى ممثلو الغرفة وأصحاب األعمال الكويتيني خالل عام 2010 بشـــخصيات وقيادات سياســـية واقتصادية زارت 

البالد، تضّمن برنامج زيارتها االجتماع بأصحاب األعمال الكويتيني في مقر إقامتهم في قصر بيان، وهم:

تاريخ اللقاءالض�����يف

17 /1 /2010رئيس جمهورية غوايانا1

24 / 3  /2010رئيس وزراء جمهورية بلغاريا2

29 / 3 /2010رئيس وزراء جمهورية جيبوتي3

13 / 4 /2010رئيس وزراء جمهورية مالطا4

13 / 6  / 2010رئيسة جمهورية ليبيريا5

كبار الشخصيات الذين زاروا الغرفة عام  2010 

تاريخ اللقاءالض�����يف

12 / 1 / 2010رئيس جمهورية سلوفينيا والوفد املرافق1

12 / 1 / 2010رئيس جمهورية القمر املتحدة2

8 / 2 / 2010رئيسة وزراء بنغالديش والوفد املرافق3

16 / 2 / 2010ملك مملكة ليسوتو والوفد املرافق له�4

16 / 2 / 2010رئيس وزراء جورجيا والوفد املرافق5

7 / 3 / 2010رئيس وزراء لبنان والوفد املرافق6

15 / 3 / 2010رئيس وزراء جمهورية صربيا والوفد املرافق7

لق���اءات ومؤمت���رات ون������دوات
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تاريخ اللقاءالض�����يف

22 / 3 / 2010رئيس وزراء األردن والوفد املرافق8

4 / 4 / 2010رئيس وزراء جمهورية ألبانيا والوفد املرافق9

25 / 5 / 2010رئيس جمهورية سيراليون والوفد املرافق10

 25 / 5 / 2010ملكة إقليم بوغندا بجمهورية أوغندا والوفد املرافق11

9 / 6 / 2010عمدة مقاطعة غوانغزو الصينية والوفد املرافق12

15/ 6 / 2010حاكم والية سانتافي األرجنتينية والوفد املرافق13

2 / 8 / 2010ولي عهد سلطنة بروناي والوفد املرافق14

13 / 10 / 2010ملك سوازيالند والوفد املرافق15

17 / 10 / 2010رئيس وزراء مملكة ليسوتو والوفد املرافق16

20 / 10 / 2010رئيس مجلس الوزراء السوري والوفد املرافق17

1 / 11 / 2010رئيس جمهورية التشيك والوفد املرافق18

7 / 11 / 2010رئيس االحتاد الكونفيدرالي السويسري والوفد املرافق19

8 / 11 / 2010عمدة مدينة لندن والوفد املرافق20

29 / 11 / 2010رئيس الوزراء ووزيـر املالية فــي سانت لوشيا21

6 / 12/ 2010رئيس وزراء استراليا األسبق22

9 / 12 / 2010نائب رئيس وزراء أرمينيا23
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امل���ؤمت�����������رات

الدورة )85( للمجلس االقتصادي واالجتماعي العربي
7 - 11 فبراير 2010

حتت رعاية وحضور سمو الشيخ ناصر احملمد األحمد الصباح، 
رئيــــس مجلس الوزراء، وبرئاســــة معالي، وزير املاليــــة، ُعقدت الدورة 
)85( للمجلــــس االقتصــــادي واالجتماعي في مدينة الكويت خالل 

الفترة 7 - 11 )فبراير( 2010�

حضر االفتتاح سمو الشيخ ناصر احملمد الصباح، رئيس مجلس 
الوزراء، وســــمو الشــــيخ جابر املبارك الصباح، النائــــب األول لرئيس 
مجلس الوزراء ووزير الدفاع، وســــمو الشــــيخ محمد صباح الســــالم 
الصباح، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية، والسيد عمرو 
موســــى، األمــــني العام جلامعــــة الــــدول العربية، وشــــيوخ ووزراء مال 
واقتصــــاد الــــدول العربية وممثلون عن الغــــرف العربية ومحافظون 

ورجال دولة ومسؤولون في ديوان رئيس مجلس الوزراء� 

وألقى رئيــــــس غرفة جتارة وصناعة الكويــــــت، في حفل افتتاح 
الــــــدورة كلمة نــــــّوه فيها بالتقليد التكرميي للقطــــــاع اخلاص العربي 
للتحدث في منبر القمة االقتصادية العربية والدورة )85( للمجلس 
االقتصــــــادي واالجتماعي. وحدد )6( متطلبات أساســــــية يحتاجها 
القطــــــاع اخلــــــاص العربي للقيام بدوره كما رســــــمته قمــــــة الكويت 

االقتصادية، وفيما يلي نص هذه الكلمة:

ســــمو رئيس مجلس الوزراء، راعي الدوره، الشــــيخ ناصر احملمد 
األحمد الصباح حفظه الله

معالي وزير املالية األخ مصطفي الشمالي؛

معالي األمني العام جلامعة الدول العربية األخ عمرو موسى؛

حضورنا الكرمي؛

في التاســــــع عشر من يناير 2009، يوم احتضنت الكويت القمة 
العربية االقتصادية والتنموية واالجتماعية، تشرفُت مبخاطبة قادة 
األمة وقدوتها عن التكامل االقتصــــــادي العربي من منظور القطاع 
اخلــــــاص. ومنذ ذلك اليوم، والقطاع اخلــــــاص العربي بأكمله يذكر 
حلضرة صاحب الســــــمو الشــــــيخ صباح األحمد اجلابر الصباح أنه 

أول مــــــن فتح لهذا القطاع أبواب القمة لينســــــجم القول مع الفعل، 
وليؤســــــس- بالقول والفعل- ملرحلة مشــــــاركة تنمويــــــة حقيقيه بني 
القطاعني العام واخلاص. ومع أن تشّرفي بالوقوف على منبرنا هذا 
اليوم يأتي تعزيزاً للســــــمة الرئيسية لهذه املرحلة، وتكريساً للتقليد 
الذي رسمه صاحب الســــــمو أمير دولة الكويت، فإن من واجبي أن 
أنسب الفضل ألهله، فأتوجه بالشــــــكر والتقدير ملعالي وزير املالية 
األخ مصطفى الشمالي، وملعالي األمني العام جلامعة الدول العربية 
األخ عمرو موســــــى حلرصهما على هذا التقليــــــد التكرميي للقطاع 

اخلاص العربي.

سمو راعي الدوره؛

األخوة واألخـوات؛

مــــــن قبيل إهدار الفرصة، أن أقف فــــــي كلمتي هذه عند حدود 
الشكر والثناء رغم استحقاقهما، وضمن إطار التقدير والرجاء رغم 
صدقهما. لذا، أرجو أن يتســــــع الصدر والوقت لطرح ما أعتقد أنه 
يشكل متطلبات أساســــــية لكي يؤدي القطاع اخلاص العربي دوره، 
كما رســــــمته قمة الكويت االقتصادية في قرارها الرابع عشــــــر، من 
حيث املشــــــاركة في متويــــــل وفي تنفيذ وإدارة املشــــــروعات العربية 
املشــــــتركة، ومن حيث التعاون مع جامعــــــة الدول العربية في متابعة 

قرارات القمة؛

أول هذه املتطلبات ينبثق من أن كافة املشروعات التي أقرتها القمة 
مشــــــروعات تنموية تكاملية عابرة للحدود. ومثل هذه املشاريع، 
بطبيعتها، تتســــــم باجلدوى االقتصادية واالجتماعية العالية من 
جهة، وباملردود املالي املتأخر واملتواضع من جهة ثانية. وبالتالي، 
هي مشــــــاريع يصعب علــــــى القطاع اخلــــــاص العربي واألجنبي 
املشــــــاركة في ملكيتها ومتويلها، ما لم يقتــــــرن طرحها بحوافز 
ووســــــائل تضمن للمستثمرين مردوداً مقبوالً، وتهيئ لهم أدوات 
إقراض وأدوات متلك قابلة للتداول في األســــــواق املالية األولية 

والثانوية ، كما تتيح لهم مشاركة حقيقية في اإلدارة .

ثانيــــًا- مبا أن مهمة اجلامعة العربيــــــة والقطاع اخلاص في متابعة 
تنفيــــــذ قــــــرارات القمة مهمــــــة تعتمد على التســــــاؤل وال تقترن 
باملســــــاءلة، فإن من األهمية مبكان وضع آليات لقياس اإلجناز 
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املتحقق من جهــــــة، وللتعاون بني القطاع اخلاص واجلهات التي 
حددتها القمة لتنفيذ قراراتها من جهة ثانية.

ثالثًا- إن ضخامة املشــــــاريع التنمويــــــة التكاملية التي أقرتها القمة 
وتقنياتها احلديثة تقتضي إدخال أو ابتكار صيغ مدروسة لتعاون 
الشــــــركات العربية املؤهلــــــة فيما بينها، وتعاونها مع الشــــــركات 
األجنبية ذات اخلبرة واالختصاص في تقدمي العروض املتعلقة 

بتنفيذ هذه املشاريع. 

رابعًا- من الطبيعي واملتعارف عليه، أن تكتفي مؤمترات القمة برسم 
األهداف، واختيار املشــــــاريع، وتركيز املعالم الرئيسية للطريق. 
وهــــــذا – بالتحديد – مــــــا قامت به قمة الكويــــــت االقتصادية، 
تاركة ألهل االختصاص اســــــتكمال التفاصيل، وتاركة لكل دولة 
عربية اتخاذ القرارات املناسبة فيما يخصها. ومن هنا، نالحظ 
أن العديد من القرارات حتتاج إلى مزيد من اجلهود بغية بلورة 
صياغتها النهائية، مبا في ذلك حتديد مراحلها، وتبيان مصادر 
وبرامــــــج متويلها. وحتــــــت تعبير مصادر وبرامــــــج التمويل أضع 
خطوطاً كثيــــــره، تعبيراً عن أهميتها وإشــــــارة إلى صعوبتها في 

آٍن معاً.

خامســــًا- نظــــــراً للترابط الوثيق بني التكامــــــل االقتصادي والتجارة 
البينيــــــة، ال بد من التركيــــــز على إلغاء القيــــــود غير اجلمركية 
التــــــي ال تزال تعطل الفوائد املرجوة من منطقة التجارة العربية 
الكبرى، بســــــبب القيود اإلدارية والفنية والكمية واملالية. كما ال 
بد من التذكير بضرورة اإلسراع في خطوات توحيد املواصفات، 
واالتفاق على صيغة متوازنة لقواعد املنشــــــأ العربية. وال ننسى 
هنا، أن املشــــــاريع التنموية املتكاملة التــــــي أقرتها قمة الكويت 
االقتصادية ستســــــاهم إلى حٍد بعيد في حتسني كفاءة التجارة 
العربيــــــة البينيــــــة من خالل تخفيــــــض تكاليف النقل، وتيســــــير 

التمويل، وحترير التجارة باخلدمات.

سادسًا- ستبقى مبادرة صاحب السمو الشيخ صباح األحمد اجلابر 
الصباح بإنشــــــاء صندوق لتمويل املشــــــاريع الصغيرة واملتوسطة 
مبثابة السمة القومية واإلنسانية لقمة الكويت االقتصادية. وإذا 
كان من العالمات املبشرة فعاًل أن تتجاوز مساهمات الصندوق 
احلد الذي يســــــمح له ببدء نشــــــاطه، فإن التسديد الفعلي لهذه 
املســــــاهمات ميثل شــــــرطاً أساســــــياً لكي يبدأ الصندوق عمله 

بخطوات واثقة ومؤثرة.

سمو راعي الدوره؛

أصحاب املعالي والسعادة؛

األخوة واألخوات؛

بعد هذا العرض الســــــريع ألهم األسس العلمية والعملية لنجاح 
الشراكة بني القطاعني اخلاص والعام في حتقيق املشاريع التنموية 
التكامليــــــة العربية، اســــــمحو لي أن أؤكد لكــــــم أن القطاع اخلاص 
العربي على قناعة راسخة بأن التكامل االقتصادي العربي، متمثاًل 
بالســــــوق العربية املشــــــتركة، هو شــــــرط الزم وحاســــــم، ليس فقط 
ملواجهــــــة التحديات األساســــــية الهيكلية على املســــــتوى القومي، بل 
ملعاجلة انعكاساتها وتداعياتها على املستوى القطري أيضاً؛ كضعف 

التنافسية، وضيق السوق، وارتفاع درجة التبعية واالنكشاف.

وانطالقاً من هذه القناعة احلاســــــمة، يــــــدرك القطاع اخلاص 
العربي أن مفاهيم التنمية والتجارة واالســــــتثمار في الدول العربية 
تصبح ضعيفة املدلول ما لم حتّصن بوحدة الهدف والصف واملوقف، 
وما لم تســــــتند إلى نظام تعليمي ينســــــجم مع روح العصر واقتصاد 

املعرفة، ويلبي احتياجات التنمية، ويعالج البطالة.

بقي أن أقول في هذا الشــــــأن، أن القطاع اخلاص العربي الذي 
رأى فــــــي قمة الكويت االقتصادية فاحتة مرحلة جديدة لتعزيز دوره 
وتأكيد شــــــراكته، يتطلع إلى القمة االقتصادية القادمة في الشقيقة 
مصر، لتكريس هذه املرحلة وتعميق مســــــاراتها. وهو يعلن بثقة أنه 
راغب مبســــــؤوليته التنموية اجلديدة، مستعد لها، وسينجح – بإذن 
الله – في النهوض بها، منطلقاً من املنظور القومي، ملتزماً بالعدل 

االجتماعي، ومتطوراً باملنافسة احلرة، واإلدارة املتخصصة.

ز بالرشاد قرارنا، ووفق لألمن  وّحد الله على اخلير كلمتنا، وعزَّ
والنماء جهودنا�

شكـرًا إلصغائكم،

والسـالم عليكم�

الغرف������ة تش�����ارك في مع�����رض
الگ���ويت االقتص������ادي” تاري����خ  من  “حمل����ات 

شــــاركت غرفة جتــــارة وصناعــــة الكويت في معــــرض “حملات من 
تاريــــخ الكويــــت االقتصادي” حتت شــــعار “شــــركاء في بنــــاء التاريخ 
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الكويتــــي” الــــذي أقيم خالل الفترة من 24 – 27 فبراير 2010 في 
مجمــــع االفنيوز، والــــذي حكى فصواًل من التاريخ الكويتي وجوانب 
أساســــية من رحلة بناء االقتصاد الكويتي احلديث، بدءًا من ظهور 
النفــــط وحتى اآلن، مرورًا بالنهضة التي شــــهدتها البالد من خالل 
إنشــــاء مجموعة كبيرة من املؤسســــات والشــــركات التــــي حملت على 

عاتقها مبادرة تكوين االقتصاد الكويتي�

وقــــــد أشــــــاد احلضور مبا متيز بــــــه املعرض مــــــن تنظيم وتنويع 
باملشــــــاركة، كما حظي املعرض بإقبال كثيف من اجلمهور الذي زار 
املعرض، وبشكل خاص موقع الغرفة باعتباره ممثاًل للقطاع اخلاص 

الكويتي.

ومن اجلهات املشــــــاركة في املعرض: بنك الكويت الوطني، بنك 
اخلليج، شــــــركة محمد حمود الشــــــايع، الصنــــــدوق الكويتي للتنمية 
االقتصادية العربية، مركز البحوث والدراســــــات الكويتية، اجلمعية 

الكويتية لهواة الطوابع والعمالت.

ملتق���ى امل���رأة اخلليجي�����ة االقتص������ادي األول
الكويت 6 - 7 أبريل 2010

حتت رعاية معالي نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون االقتصادية 
وزير الدولة لشــــؤون التنمية ووزير الدولة لشــــؤون اإلســــكان، الشيخ 
أحمــــد الفهــــد األحمد الصبــــاح، عقد في الكويت خــــالل الفترة 6 - 
7 أبريــــل 2010 »ملتقــــى املرأة اخلليجية االقتصــــادي األول« حتت 
عنوان »املرأة الســــعودية والكويتية: خبــــرات متبادلة وجتارب رائدة«، 
بحضــــور عــــدد من القيادات في مجال األعمال والشــــأن االقتصادي 
العــــام واخلاص مــــن اململكة العربية الســــعودية ودولــــة الكويت، إلى 
جانب شــــخصيات نيابية وثقافية وإعالمية وممثلي منظمات دولية 
وإقليميــــة ومحليــــة� كما حضره عدد من املراقبني املهتمني بالشــــأن 
االقتصــــادي والتنمــــوي، إلى جانب عدد من عضــــوات وأعضاء غرفة 

جتارة وصناعة الكويت ومجلس الغرف السعودية�

وشاركت غرفة جتارة وصناعة الكويت في هذا امللتقى حيث ألقى 
أمني الصندوق الفخري بالغرفة الســــــيد عبدالله سعود احلميضي 
كلمة قال فيها إن الغرفة تشدد على ضرورة عدم التفريق أو التمييز 
بني الرجــــــل واملرأة وتنظيم فعاليات ومنظمات قائمة على أســــــاس 
الفصل بني اجلنسني في النشاط الواحد، وأثنى على أهداف ملتقى 

املرأة اخلليجية االقتصادي ألنه يهتم بنشر ثقافة العمل احلر، وحث 
املرأة على تأسيس وتشــــــغيل املشروعات الصغيرة ألنها تعتبر املهد 

الطبيعي النطالقات التنمية االقتصادية واالجتماعية.

وأضاف إن الغرفة تهتم بتدريب وتأهيل الشــــــباب من اجلنسني 
ملزاولــــــة العمل احلر واملشــــــروعات الصغيرة، وأنشــــــأت مركزاً لهذا 
الغــــــرض هو مركز عبدالعزيز حمد الصقــــــر للتدريب، الفتاً إلى أن 
اســــــتقطاب املرأة لالســــــتثمار في املشــــــروعات الصغيرة ميكن أن 
يساهم في تطوير اهتماماتها وتوجيه طاقاتها، كما يعتبر االنخراط 
في مشروعات صغيرة مبنزلة طور تعليمي وتثقيفي لتخريج سيدات 

أعمال واعدات.

»مؤمت������ر خط�����ة التنم�ي�����ة 
ومس���تقبل املش���روعات الص���غيرة وف���رص العم�����ل«

الكويت 26 أبريل 2010

حتــــت رعاية ســــمو رئيس مجلس الــــوزراء الشــــيخ ناصر احملمد 
األحمد الصباح حفظه الله، ُعقد في الكويت في السادس والعشرين 
مــــن أبريــــل 2010 »مؤمتــــر خطــــة التنميــــة ومســــتقبل املشــــروعات 
الصغيــــرة وفــــرص العمــــل«، الــــذي نظمتــــه اجلمعيــــة االقتصاديــــة 

الكويتية�

شاركت الغرفة بفعاليات هذا املؤمتر حيث حتدث عضو مجلس 
إدارتها الســــــيد فهد يعقوب يوســــــف اجلوعان في اجللســــــة الثالثة 

فقال:

»ملن دواعي الغبطة والتفاؤل أن يســــــتقطب املؤمتر هذه النخبة 
املتميــــــزة من املعنيني واملتخصصني وان يوجه اهتمامه إلى شــــــبابنا 
الواعد، املتطلع للعمل احلر بكل ما يعنيه ذلك من حســــــن التقدير، 
ورجاحــــــة التفكير، والرغبــــــة الصادقة في االســــــتقاللية واالعتماد 
علــــــى الذات، وأقول لهم في هذا الســــــياق أن أصحاب األعمال من 
رجال ونســــــاء ال يولدون كبارا، وإمنا يصنعون باملمارســــــة والصقل، 
ويتعلمــــــون من التجربة واخلطأ، ويكتســــــبون القــــــدرة على مقاومة 
اإلحساس بالفشــــــل واإلحباط الذي قد يسببه بعض ما يصادفونه 
من عثــــــرات، فهذه كلها خمائــــــر للنجاح واالســــــتمرار، وينبغي على 
مبادري املشــــــروعات الصغيرة من شــــــبابنا اســــــتيعابها، والواقع أن 
اجليل احلالي من املبادرين واملقبلني على العمل احلر، يعتبر أسعد 



47

الييييي السييي 
2010 

حظاً من األجيال التي سبقته، مبا يلقاه من رعاية وتشجيع، واهتمام 
بإتاحــــــة فرص التمويــــــل والدعم الفني التي تقدمهــــــا أجهزة الدولة 

ومنظمات املجتمع املدني والقطاع اخلاص.

متثل املشــــــروعات الصغيرة شــــــريحة هامة وأساسية في البنية 
االقتصادية لكل دولة، ولئن كان من الثوابت الراســــــخة أن االقتصاد 
الوطنــــــي في أي دولــــــة يتكون فــــــي مجمله من املنشــــــآت الصغيرة 
واملتوســــــطة والكبيــــــرة مجتمعه، فإن املنشــــــآت الصغيرةـ  على وجه 
التحديد ـ تشــــــكل قاعدة الهرم االقتصــــــادي، وتعتبر املهد الطبيعي 
النطالقــــــات التنمية االقتصادية واالجتماعية في آن معاً، وكثيراً ما 
تكون طوراً انتقاليا مخصباً باخلبرات والتجارب ملنشــــــآت متوسطة 
وكبيرة أرســــــخ قدمــــــاً وأصلب عوداً من تلك التــــــي بدأت بإمكانيات 
ضخمــــــة، فليس من املســــــتغرب إذن إيالء هذا القــــــدر من االهتمام 
للمشــــــروعات الصغيرة، وإمنا املســــــتغرب أن يأتي هــــــذا االهتمام 

متأخراً كثيراً عما كان ينبغي له.

لقد شهدت دولة الكويت في السنوات املاضية جهوداً ومبادرات 
قامــــــت بها جهــــــات عدة ذات قدرات متويليــــــة عالية، دون أن حتقق 
جناحاً ملموسا، ذلك أن التعاطي مع موضـوع املبادرين واملشروعـات 
الصغيــــــرة من مدخل التمويل فقط - علــــــى أهميته - لم يكن كافياً 
في تقديري لتكملة املسيرة وحتقيق النتائج املرجوة، كما أن التعامل 
مع موضوع املشــــــروعات الصغيرة كمجرد حل من احللول املطروحة 
ملواجهــــــة مشــــــكلة تزايد أعــــــداد املتعطلني عن العمــــــل من خريجي 
مختلف مراحل التعليم العالي واملتوســــــط ال ميثل - في تقديري - 
املدخل املناســــــب لطرح هذا املوضوع، فقضية املشروعات الصغيرة 
أعقد وأخطر مــــــن هذا بكثير، فهي حتتاج إلى تناول منهجي منظم 
يحــــــدد األهداف اإلمنائية واالجتماعية لهذه املشــــــروعات، وترتيب 
أولوياتهــــــا، وتوزيــــــع األدوار فيما بني األجهــــــزة املعنية في إطار من 
التنسيق والتكامل، وإيجاد اإلطار التشريعي اخلاص لهذه الشريحة 
من املنشــــــآت من حيث آليات التسجيل والترخيص وحقوق امللكية، 
واحلماية من املمارســــــات غير التنافســــــية، وكذلك توفير اخلدمات 
التدريبية واالستشــــــارية والتقنية والبحثية والتسويقية واملعلوماتية 
مــــــن خالل األطر املؤسســــــية ذات العالقة، مبا يســــــهم في تخفيف 
التكاليف اإلجمالية لهذه اخلدمات، ويحقق االســــــتفادة من مختلف 

اخلبرات املتاحة من منابعها وآلياتها املتخصصة.

وثمــــــة مدخل آخر بالــــــغ األهمية تقفز عليه اجلهود الرســــــمية 

وغير الرســــــمية ـ على مختلف توجهاتهــــــا، ويغفل عنه الكثيرون من 
املعنيــــــني بدعم وتنميـة املشــــــروعات الصغيرة، وينبغــــــي أن تتنبه له 
خطــــــة التنمية، ذلك أنه يوجد أكثر مــــــن )650,000( وافد يعملون 
في حوالي )90,000( منشــــــأة صغيرة أو متناهية الصغر ويشكلون 
)60 %( مــــــن إجمالــــــي العمالة الوافدة فــــــي القطاع اخلاص، ولئن 
كانت هذه املنشــــــآت ال تخضع لقرار حتديد نســــــب العمالة الوطنية 
في اجلهات غير احلكومية، وال يتوقع أن يســــــرى عليها هذا القرار 
في املستقبل القريب لصغر حجمها وقلة عدد العاملني بكل منشأة، 
إال أن هذا الكم الهائل من املنشآت هو ذات املنشآت الصغيرة التي 
نتحدث عنها ومتثل قاعدة رحبة وغنية ميكن االستفادة منها خلدمة 
أغــــــراض متعددة من أهمها قضية التنمية االقتصادية واالجتماعية 
وقضية مكافحة البطالة، سواء من خالل دعم املتعثر منها من جهة، 
وتنشــــــيط وتشــــــجيع الناجح من جهة أخرى، مبشاركة شباب كويتي 
مدرب وراغب في الدخول كشــــــريك أو كمسئول، بدال من حصر كل 
تفكيرنا في استحداث مشــــــروعات صغيرة جديدة ذات كلفة عالية 

ومردود ضعيف وجناح غير مضمون.

إن نظرة غرفة جتارة وصناعة الكويت إلى املشروعات الصغيرة 
قــــــد فرض عليها اهتماما خاصا ومتزايدا بتدريب وتأهيل الشــــــباب 
الكويتــــــي ملزاولة العمل احلر والعمل في القطاع اخلاص، فعلى مدى 
العقدين املاضيني قامت الغرفة - ســــــواء مبفردهــــــا أو بالتعاون مع 
املنظمات الدوليــــــة ذات العالقة كمنظمة العمــــــل الدولية - بتنظيم 
دورات وبرامج تدريبية لتأهيل الشــــــباب للعمل احلر واملشــــــروعات 
الصغيرة، كما أنشأت مركزاً خاصا لهذا الغرض هو مركز عبدالعزيز 
الصقر للتدريب الذي يساهم بشكل فاعل ومؤثر في تدريب الشباب 
الكويتي وتأهيلهم خلوض غمار املبادرة وبدء مشروعات صغيرة ترتقي 
باهتماماتهــــــم وحترر إرادتهم بتحويلهم من حالة التبعية االقتصادية 
للعائــــــل أو صاحب العمــــــل أو احلكومة، إلى وضــــــع أصحاب العمل 
املالكني ملنشآت يعملون بها حلســــــابهم، ومن ثم ينعمون باالستقالل 
املادي عن الغيــــــر، وكما يقول علماء االجتماع السياســــــي فإنه كلما 
كان دخل الفرد غير مرهون بتبعية لطرف آخر، كلما حتررت إرادته 

وقويت قدرته على املمارسة الدميقراطية الصحيحة.

أرجــــــو أن أكون قد وفقــــــت في إبداء وجهة نظــــــري املتواضعة، 
واستميحكم العذر إن كنت قد أطلت أو قصرت«.
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حلق�����ة حواري������ة ح�����ول
املس�����ؤولية االجتماعي�����ة للقط������اع اخل���اص 

املنامــــة 12 - 13 مايو 2010 

تلبيــــة للدعوة التــــي تلقتها من املكتب التنفيــــذي ملجلس وزراء 
العمــــل والشــــئون االجتماعية بدول مجلس التعــــاون لدول اخلليج 
العربيــــة شــــاركت غرفة جتــــارة وصناعــــة الكويت في أعمــــال احللقة 
احلواريــــة بني املســــئولني فــــي وزارات العمــــل والشــــئون االجتماعية 
بــــدول مجلــــس  والقطــــاع اخلــــاص حــــول املســــئولية االجتماعيــــة 
التعــــاون، والتي عقدت بتنظيم مشــــترك بني املكتــــب ووزارة التنمية 
االجتماعية مبملكة البحرين الشــــقيقة خالل الفترة من 12 - 13 
مايــــو 2010، حتت رعاية معالي وزيرة التنمية االجتماعية مبملكة 

البحرين�

مثل غرفة جتارة وصناعة الكويت في هذه االجتماعات مديرها 
العام السيد رباح عبدالرحمن الرباح. والذي قدم الورقة التالية:

لعل من أهم املصطلحات التي فرضت نفسها مؤخراً، وحصدت 
رواجاً مســــــتحقاً في عاملــــــي »العمل« و »األعمال« عبارة املســــــئولية 
االجتماعية، وتعني هذه العبارة في أكثر التعريفات شــــــيوعاً التزام 
املنشآت جتاه املجتمع الذي تعمل فيه، وفي تقديرنا أن هذا تعريف 
فضفاض نرجح عليه - وبغض النظر عن تعدد التعاريف - اإلدراك 
الواعي للبعد اإلنســــــاني واالجتماعي لنشاط املؤسسات والشركات 

الربحية والوفاء بتكاليفه.

ومع أن املسئولية االجتماعية مصطلح حديث الصك والتداول، 
إال أن مفهومــــــه يضرب في القدم إلى بدء عالقات العمل وتطورها، 

وهناك أكثر من منظور لفهمها وتأصيلها:

- منظــــــور إســــــالمي: يرى أن اإلســــــالم ســــــبق مختلــــــف الثقافات 
واحلضارات األخرى إلى تأطير املسئولية االجتماعية من خالل 

قناتني رئيسيتني هما الزكاة واألوقاف.

- منظــــــور خيري: يــــــرى قصر األمر على األعمــــــال التطوعية التي 
تتطلبها األحوال والظروف وتكون في شــــــكل تبرعات أو هبات 

أو منح.

- منظور عالقات العمل: ويرى قصر املسئولية االجتماعية للشركة 
أو املنشــــــأة على العاملــــــني فيها وحتقيق املزيد مــــــن الرفاة لهم 

وألســــــرهم، وقد ارتبــــــط ذلك بنمــــــو احلركة النقابيــــــة وتزايد 
مطالبها.

- املنظور املنهجي احلديث الذي ترســــــخ منذ ســــــنوات قليلة عقب 
إعــــــالن امليثاق العاملي للمســــــؤولية االجتماعية، والذي توســــــع 
مفهوم املســــــئولية االجتماعية مبوجبه ليشمل أنشطة ومجاالت 

أخرى عديدة.

امليثاق العاملي للمسئولية االجتماعية

كان املنتدى االقتصادي العاملي الذي عقد في دافوس في يناير 
1999 هو املناســــــبة التي شهدت مبادرة األمني العام لألمم املتحدة 

كوفي عنان باقتراح إعالن ميثاق عاملي للمسئولية االجتماعية.

- مت إعالن امليثاق بشــــــكل نهائي مبقر األمم املتحدة بنيويورك في 
26 يوليو 2000.

- كان ذلــــــك فــــــي وجــــــود كوكبة مــــــن كبار رجــــــال املــــــال واألعمال 
واالقتصاديني في العالم.

- يستهدف امليثاق توجيه قوى السوق لدعم املبادئ الدولية انطالقاً 
من االلتزام بثالث مدونات دولية هي:

> اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان 1948.

> إعــــــالن منظمــــــة العمــــــل الدولية بشــــــأن املبــــــادئ واحلقوق 
واألساسية في العمل. الذي اعتمده مؤمتر العمل الدولي في 

دورته )86( لسنة 1998.

> إعــــــالن ريو بشــــــأن البيئــــــة الصادر عن مؤمتــــــر األرض عام 
.1991

ويتلخص محتوى هذه املدونات في املبادئ الرئيسية التالية:

مبادئ ذات عالقة مبجال العمل

- دعم واحترام حقوق اإلنسان التي شملها اإلعالن العاملي.

- تأكيــــــد عــــــدم التورط فــــــي أي انتهــــــاكات صارخــــــة حلقوق 
اإلنسان.

- القضاء على التمييز في االستخدام واملهنة.

- حظر تشغيل األطفال.

- احترام حق التنظيم واملفاوضة اجلماعية.
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- القضاء على كافة أشكال العمل اجلبري.

- دعــــــم التدابيــــــر االحترازية في مواجه املخاطــــــر والتحديات 
البيئية.

- اتخاذ املبادرات لتعظيم املسئولية نحو حماية البيئة.

- تشجيع تطوير وانتشار التقنيات الصديقة للبيئة.

مبادئ خارجة عن نطاق العمل

ثمة مبادئ أخرى غير ذات صلة مباشــــــرة بشئون العمل ولكنها 
من صميم عناصر املسئولية االجتماعية امللقاة على عاتق منظمات 

األعمال وجتمل فيما يلي:

- مكافحة الفساد بشتى أشكاله.

- مراعاة الشفافية والقيم األخالقية في مختلف التعامالت.

- دعــــــم النشــــــاط الثقافي على النحو الذي يحقق نشــــــر ثقافة 
االلتــــــزام باألنظمــــــة والقوانني وحتقيــــــق التواصــــــل الثقافي 

العاملي.

- تعزيــــــز قيــــــم التكافــــــل االجتماعــــــي فــــــي مواجهــــــة الكوارث 
واألزمات.

- تطوير أداء العاملني ودعم األنشطة االجتماعية والرياضية

اإلعالن العاملي وآليات التطبيق:

لعل من أهم اجلوانب االيجابية في اإلعالن العاملي للمســــــئولية 
االجتماعية وما حظي به من صدى طيب في مختلف احملافل وعلى 
مختلف املســــــتويات، أنه جاء ليضع إطارا تنظيمياً مناســــــباً جلهود 
كانت مبعثرة، وليلفت األنظــــــار إلى مجاالت خصبة ينبغي أن يكون 
للمســــــئولية االجتماعية دور في معاجلتها أو التعامل معها، وليمنح 
قطاع األعمال بوجه عام، والشركات املتعددة اجلنسية بوجه خاص 

فرصة لالقتراب من هموم البشر واهتماماتهم.

ولتفعيل مبادئ اإلعالن وجعلها أكثر قابلية لالنتشــــــار والتطبيق 
ثمة آليات متعددة ميكن إجمال أهمها فيما يلي:

- تنظيم اللقاءات وعقد الفعاليات التنويرية مبا في ذلك املؤمترات 
والندوات وورش العمل.

- استقطاب جهود مؤسسات املجتمع املدني بكافة أطيافها وإشراكها 

في تبني وتنفيذ املشاريع املرشحة للتنفيذ حتت مظلة املسئولية 
االجتماعية ضماناً للشفافية واجلدية في آن معا.

- اعتمــــــاد معيار مدى الوفاء باملســــــئولية االجتماعية ضمن معايير 
تقييم شــــــركات ومؤسسات قطاع األعمال تساوقاً مع التوجهات 
الدولية احلديثة، حيث لم يعد تقييم أداء الشــــــركات يعتمد على 

معياري املركز املالي والربحية فقط.

- تواصل جهــــــود اجلمعية العامة لألمم املتحدة لضمان اســــــتمرار 
قيام الدول األعضاء الغنية واملقتدرة في تخصيص نسبة معينة 

من ناجتها احمللي اإلجمالي ملساعدة الدول الفقيرة.

- إيجــــــاد شــــــبكة اتصال وتعــــــاون فيما بــــــني وكاالت األمم املتحدة 
املتخصصــــــة لتقــــــدمي الدعــــــم الفنــــــي والتقني كل فــــــي مجال 
اختصاصه، ولعل خير مثال على ذلك ما قامت به ست منظمات 
تابعــــــة لألمم املتحدة مــــــن إطالق برنامج متكامــــــل عام 1997 
ملســــــاعدة الدول األقل منواً على االندماج في االقتصاد العاملي 

وهذه املنظمات هي:

> األنكتاد

> البرنامج اإلمنائي لألمم املتحدة

> البنك الدولي

> صندوق النقد الدولي

> مركز التجارة الدولية

> منظمة التجارة العاملية 

املسئولية االجتماعية في دولة الكويت

قــــــد ال نتجاوز احلقيقــــــة التاريخية إذا قلنا أنــــــه ليس ثمة دولة 
كالكويت تعتبر نشــــــأتها جتسيدا رائعا لإلحساس العالي باملسئولية 
االجتماعيــــــة لدى القطاع اخلاص، لقد قامــــــت الكويت على أكتاف 
أبنائهــــــا األوائل الذيــــــن خلفوا لنا تراثــــــاً غنيا من املبــــــادئ الراقية 
والتقاليد النبيلة فــــــي التعامل التجاري في البر والبحر، كما خلفوا 
لنا قيما أصيلة من االســــــتقامة والنزاهة والوفاء بالوعد، وقدســــــية 
القــــــول والعهد، كان هــــــؤالء هم نواة قطاع األعمــــــال الكويتي، وكان 
هــــــؤالء هم الذين ابرموا العقد االجتماعي األول في تاريخ الكويت، 
عقد التراضي بني العائالت التي استقر بها املقام على هذه البقعة 
مــــــن األرض وامتهنت التجارة والصيد، وبــــــني آل الصباح ليحكموا 



50

البلــــــد، على ان يوفروا لهم األمــــــوال الالزمة لإلنفاق على متطلبات 
اإلدارة وحفظ األمن وبناء املرافــــــق الضرورية، أو مبعنى أدق كانوا 
يتحملــــــون توفير ميزانيــــــة الكويت، وكان التجار يــــــؤدون التزاماتهم 
بشكل سلس، وفي ذات الوقت كان لهم دور حيوي في تقدمي النصح 

واملشورة للحكام.

وقد ال يتســــــع املقام لالسترســــــال في هذا السياق، ولكنها حملة 
تاريخية حقيقية قدرت أن استهل بها هذا اجلزء من الورقة لصلتها 
القوية باملوضوع املطروح، خاصة وأن من يحملون أمانة املســــــئولية 
االجتماعية في قطاع األعمال اليوم هم أبناء وحفدة أوالئك الرجال. 
لم يرثوا عنهم متاثل الســــــحن وتشــــــابه القسمات فقط، وإمنا ورثوا 
أيضا - وقبل ذلك - فطرتهم الســــــليمة وقيمهم النبيلة، فكان كسب 

املال بالنسبة لهم جهد ووسيلة، وإنفاقه سبق وفضيلة.

غرفة جتارة وصناعة الكويت واملسئولية االجتماعية

جــــــاء قيام غرفــــــة جتارة وصناعــــــة الكويت فــــــي خضم مرحلة 
التحوالت والتحديات الكبرى، التي شهدها عقد اخلمسينات، عقب 
دخــــــول الكويت نادي الدول املصدرة للنفط، ما وضعها أمام هدفني 

كبيرين: 

- املساهمة في تنظيم االقتصاد اجلديد بحيث تكون الثروة النفطية 
الناضبة جسراً نحو إيجاد بنية تنموية مستدامة.

- إيجــــــاد قطاع خاص قوي وقادر على أن يقود هذه البنية التنموية 
بكفاءة واقتدار.

- وعلى مدى أكثر من خمســــــني عاماً بذلت الغرفة كل ما وســــــعها 
مــــــن جهد لتحقيــــــق هذين الهدفــــــني دون أن تغفل مســــــئوليتها 
االجتماعيــــــة والتي تتمثل في العديد مــــــن املواقف واالجنازات 

جتمل أهمها فيما يلي:

- قامــــــت الغرفة منذ تأسيســــــها وحتــــــى اآلن باملســــــاهمة في بناء 
التشــــــريعات ذات الطابع االقتصادي، ومن أهمها قانون العمل 
القدمي واحلديث وقراراته التنفيذية، وحاولت بقدر اإلمكان ان 
تتوخى نهجاً متوازناً يزاوج بني حقوق العمال ومصالح أصحاب 

العمل.

- تعتز غرفة جتارة وصناعة الكويت كثيراً بتمثيلها للقطاع اخلاص 
العربي ومخاطبة القادة والزعماء العرب في قمتهم االقتصادية 
التي اســــــتضافتها دولة الكويت في مطلع عــــــام 2009، والذي 

وجه اهتماماً كبيــــــراً بضرورة معاجلة ظاهرتي الفقر والبطالة، 
وكان من أهم مقرراته تبني املبادرة التي أطلقها صاحب السمو 
أمير البالد الشــــــيخ صباح األحمد اجلابــــــر حفظه الله لتمويل 
املشاريع الصغيرة واملتوسطة، لتقوم بدورها التنموي االقتصادي 

واالجتماعي.

- تولــــــى الغرفة اهتماماً كبيراً بقضيــــــة التعليم والتدريب ومن أبرز 
ما ميكن اإلشارة إليه في هذا الصدد إنشائها ملركز عبدالعزيز 
حمــــــد الصقــــــر للتدريب الــــــذي يعمل منذ ما يقرب من عشــــــر 
ســــــنوات على تأهيل الشــــــباب الوطني للعمل احلر والعمل في 

القطاع اخلاص.

- كما أقرت الغرفة برنامجاً لبعثات دراسية على نفقتها للخريجني 
لنيل درجة املاجستير في مجاالت تتعلق باالقتصاد واالستثمار 

وإدارة األعمال، مبعدل خمس بعثات سنويا.

- لعــــــل من أهم االجنازات التي تعتز بهــــــا الغرفة مبادرتها بالدعوة 
إلنشــــــاء مؤسســــــة الكويت للتقــــــدم العلمي برعاية ســــــامية من 
صاحب الســــــمو الشــــــيخ جابــــــر األحمــــــد الصبــــــاح وتأييد من 
الشركات املساهمة الوطنية والتي خرجت إلى النور عام 1976 
والتي جاءت تعبيراً صادقاً عن وعي رجال األعمال، ملسئوليتهم 

االجتماعية، ومن أهم األنشطة التي متولها املؤسسة:

> اإلنفاق املباشر على األبحاث املختبرية والتطبيقية.

> تأهيل وإعداد الباحثني )منح ـ بعثات ـ دورات(.

> تقــــــدمي الدعم واجلوائز املاليــــــة للمبتكرين واملخترعني، والترويج 
اإلعالمي ألعمالهم واجنازاتهم.

> ترجمة ونشر البحوث العلمية.

> توفير وجتهيز املختبرات العلمية.

> عقد املؤمترات والندوات وورش العمل.

> تبني التجارب البحثية اجلادة وتهيئة فرص االختبار والتطبيق.

> دعم املبادرات البحثية التي تقوم بها املنشــــــآت اإلنتاجية لتحسني 
إنتاجيتها.

> إجــــــراء البحوث والدراســــــات لعالج مشــــــكالت قائمة في 
مختلف املنشــــــآت اخلدمية واإلنتاجية قد تكون إدارية أو 



51

الييييي السييي 
2010 

فنية أو تسويقية.

وإن جاز لنا في هذا الســــــياق أن نقدم نظــــــرة نقدية ألداء هذه 
املؤسسة العتيدة هو اقتصادها الشــــــديد في اإلنفاق على مجاالت 
نشــــــاطها لدرجة أن مساهمة الشركات املانحة كانت في بداية عهد 
املؤسسة عام 1976 بواقع 5 % من األرباح، ومع تزايد االحتياطيات 

مت إنقاصها إلى 2.5 %، ثم تقلصت اآلن إلى 1 % فقط حالياً.

اللجنة الشعبية الكويتية للتبرعات التي أنشئت في اخلمسينات 
مــــــن القرن املاضــــــي واحتضنتهــــــا الغرفة بعد تأسيســــــها، ووجهت 
اهتمامهــــــا إلى تنظيم وتوجيــــــه تبرعات رجال األعمــــــال الكويتيني 
ملختلف املشــــــاريع واملصارف اخليرية داخل الكويت وخارجها، حيث 
قدمــــــت املعونات ملنكوبي الزلزال والفيضانات في آســــــيا وأفريقيا، 
وأقامــــــت املدارس ومعاهد العلم في العالــــــم العربي، ووفرت العون 
الغذائــــــي والطبي ملتضرري احلروب وضحايا النكبات الطبيعية في 

العديد من بلدان العالم.

مبادرات تطوعية لرجال األعمال

تتســــــع املبــــــادرات التطوعية لرجال األعمال الكويتيني لتشــــــمل 
العديــــــد من املجــــــاالت منها األعمــــــال اخليرية والتعليــــــم والصحة 
والثقافــــــة، والتي لــــــو حاولنا حصرها لقصر اجلهــــــد وضاق املقام، 
لذا ســــــأكتفي بذكر مناذج من قطاع واحد فقط هو قطاع الصحة، 
فقد دفع اإلحساس بعظم املســــــئولية االجتماعية العديد من رجال 
األعمال إلى تأسيس مستشــــــفيات ومراكز صحية ضخمة، سأذكر 
منها ما أطلق عليها اسم مؤسسها فقط لتأكيد ما لذلك من داللة:

1- مركز ثنيان الغامن ألمراض اجلهاز الهضمي

2- مركز حمد الصقر التخصصي

3- مستشفى زين لألنف واألذن واحلنجرة

4- مركز أسعد احلمد لألمراض اجللدية 

5- مركز شيخان الفارسي لعالج الروماتيزم

6- مركز سالم العلي للنطق والسمع 

7- مركز العيسى لزراعة األعضاء

8- مركــــــز حســــــني مكــــــي اجلمعــــــة للجراحــــــات التخصصية 
)األورام(

9- مركز محمد عبدالرحمن البحر للعيون

10- مركز البابطني للحروق وجراحة التجميل

11- مركز خالد عبداحملسن النفيسي لغسيل الكلى

ألمــــــراض  الراشــــــد  عبداحملســــــن  عبدالعزيــــــز  مركــــــز   -12
احلساسية

13- مستشفى بنك الكويت الوطني لألطفال

مدى التزام الشركات باملسئولية االجتماعية

مببادرة منها ودون توجيه من أي جهة خارجية أو سلطة داخلية، 
بادرت العديد من الشــــــركات واملؤسسات لتطوير برامج للمسئولية 
االجتماعية، دأبت على أدائها رمبا منذ إنشــــــائها بشكل تلقائي غير 
منظــــــم، ولكنها حرصت مؤخــــــراً على وضع إطــــــار منهجي منظم، 
وتخصيص جلان ووحدات إدارية مســــــتقلة لتولي هذه املهمة بشكل 

متصل واعتبارها جزءاً من ميزانيتها السنوية.

نظرة تقييميه لالهتمام باملسئولية االجتماعية بدولة الكويت

لم تكن املســــــئولية االجتماعية في يوم من األيام بدعاً أو منطاً 
غربياً اســــــتلهمناه من اخلارج باحملــــــاكاة والتقليد، وإمنا هي جزء ال 
يتجزأ من مورثنا احلضاري وتراثنا اإلسالمي العريق، ويكمن الفرق 
بني أداء شــــــركات ومؤسســــــات قطاع األعمال في مجال املسئولية 
االجتماعيــــــة، ونظيراتها في الدول املتقدمة فــــــي أن األخيرة تقوم 
بدورها مبهنية عالية وتنظيم متقــــــن وترويج قوى، بينما يغلب على 
أداء شركاتنا ومؤسساتنا االجتهادات العفوية غير املدروسة، ولتقومي 
هذا الوضع، واالرتقاء مبســــــتوى أداء شركاتنا لتبعاتها االجتماعية 

ينبغي احلرص على اآلتي:

1- أهمية وجــــــود جهة مركزية للتوجيه واملتابعــــــة )يقترح أن تكون 
وحــــــدة متخصصة ضمــــــن الهيــــــكل التنظيمي لوزارة الشــــــئون 
االجتماعية والعمل( للوقوف على منجزات الشركات واملؤسسات 
في مجال االلتزام باملســــــئولية االجتماعية ويقتصر دورها على 
تقدمي املشــــــورة وجتميع املعلومات والتقارير ألغراض إحصائية 
وإعالمية بحتة، وأداء املهام التنســــــيقية الالزمة في املهام التي 

سيتم التطرق إليها في البنود التالية.

2- ايالء االهتمام للتخطيط املستقبلي لبرامج املسئولية االجتماعية 
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وإيجــــــاد حد أدنى من التنســــــيق بني اجلهــــــات املانحة لتحقيق 
ذلك.

3- إيجــــــاد قنوات اتصال مــــــع وكاالت األمم املتحــــــدة املتخصصة 
مثل االونكتــــــاد واليونيد وبرنامج األمم املتحدة للتنمية من أجل 
املســــــاهمة في متويل ورعاية فعاليات وأنشــــــطة اجتماعية ذات 

مردود قوي داخل الكويت وخارجها.

4- البحث والتقصي عن الشــــــرائح والفئات االجتماعية واملشاريع 
األولى باالهتمام والرعاية لتوجيه عناية اجلهات املانحة إليها.

5- توجيــــــه الشــــــركات واملؤسســــــات إلعطــــــاء برامــــــج املســــــئولية 
االجتماعية جانباً أكبر من جهدها واهتمامها، وعدم استسهال 
دفــــــع التبرعات للجهات اخليرية واجلمعيــــــات التعاونية لتقرير 

مصارف تلك األموال.

6- إعطــــــاء األولوية املطلقــــــة لبرامج احلفاظ على ســــــالمة البيئة 
واحلد من التلوث.

7- االهتمــــــام اإلعالمــــــي مبختلف أنشــــــطة ومبادرات الشــــــركات 
واملؤسسات للوفاء باملسؤولية االجتماعية.

مرگ����ز العم������ل التط�وع���ي 
يبح���ث مع الغرف���ة الترتيب���ات اخلاص��ة باحتف��االت 

الگ�����ويت بيوبيله�����ا الذهب�����ي

حتت رعاية وحضور الشــــيخة أمثال األحمــــد اجلابر الصباح – 
رئيســــة مركز العمل التطوعي التقت غرفة جتــــارة وصناعة الكويت 
في السابع عشر من مايو 2010 ممثلي الشركات الكويتية لالطالع 
علــــى آراء ومقترحــــات القطاع اخلاص املتعلقــــة باحتفاالت الكويت 
بيوبيلهــــا الذهبــــي مبناســــبة مــــرور خمســــني عامًا على االســــتقالل 

وعشرين عامًا على التحرير�

 حتدثت الشــــــيخة أمثال األحمد فقدمــــــت نبذة حول الترتيبات 
التي يقــــــوم بها مركز العمل التطوعي للوصــــــول إلى احتفالية تعزز 
الوحدة الوطنية، وتعّرف مبكانة الكويت عاملياً وباجنازاتها على كافة 

األصعدة، كما أهمية دور القطاع اخلاص بهذه الفعالية.

وبدورهــــــم أبدى ممثلو الشــــــركات احلضور اســــــتعدادهم التام 

للتفاعل اإليجابي مع هذا احلدث وإظهاره باملستوى املطلوب وحتقيق 
الهــــــدف الذي تصبو إليــــــه اللجان العاملة علــــــى احتفاالت الكويت، 
حيــــــث قدم بعض ممثلي االحتادات والشــــــركات عــــــدداً من األفكار 
االحتفالية منها تقدمي قطعــــــة تذكارية توضح إجنازات الكويت في 

السابق يقدمها االحتاد الكويتي لتجار الذهب واملجوهرات.

وفي نهايــــــة اللقاء مت االتفاق على أن تقوم الشــــــركات الكويتية 
بإرسال مرئياتها واملعوقات التي تواجهها إلى مركز العمل التطوعي 

من خالل غرفة جتارة وصناعة الكويت.

ن���دوة  تقيي����م االحت�����اد اجلمرگ������ي اخلليج���ي
الكويت 26 مايــو 2010

بتعاون مشترك بني احتاد غرف دول مجلس التعاون اخلليجي 
واألمانــــة العامــــة للمجلس وغرفة جتــــارة وصناعــــة الكويت، ُعقدت 
فــــي الكويت في الســــادس والعشــــرين من مايو 2010 نــــدوة “تقييم 

االحتاد اجلمركي اخلليجي”�

حضــــر الندوة عدد من ممثلي الغرف اخلليجية واإلدارة العامة 
الشــــركات  وممثلــــي  الكويتيــــة  املاليــــة  ووزارة  الكويتيــــة  للجمــــارك 

واملؤسسات واالحتادات أعضاء الغرفة�

استهل عضو مكتب غرفة جتارة وصناعة الكويت السيد أسامة 
محمد النصف الندوة بكلمة قال فيها:

عندما أعلنت القمة الثالثة والعشــــــرون لــــــدول مجلس التعاون 
اخلليجــــــي عن قيام االحتاد اجلمركي اخلليجــــــي اعتباراً من مطلع 
العام 2003، لم تهــــــدف، فقط، إلى تنمية جتارتها البينية، وتطوير 
صناعاتهــــــا التحويليــــــة، وتشــــــجيع املشــــــاريع املشــــــتركة، واجتذاب 
االســــــتثمارات اإلقليمية واألجنبية، بل قصــــــدت أن تعلن - أيضاً - 
عن استكمال البنية املؤسســــــية التي تؤهلها لتجاوز املنعطف األهم 
في مســــــيرة تكاملها االقتصادي، وعن بداية التحرك املباشر باجتاه 
الســــــوق اخلليجية املشــــــتركة، وتهيئة البيئة املشــــــجعة لطرح العملة 
اخلليجيــــــة املوحدة. وإلى جانب هــــــذا وذاك، وبالتوازي معهما، كان 
إعالن قيــــــام االحتاد اجلمركــــــي مبثابة اإلصدار الرســــــمي للهوية 
االقتصادية اخلليجية، التي تسمح لدول مجلس التعاون الست بأن 
تفرض نفســــــها على التكتالت االقتصادية األخرى باعتبارها كياناً 
اقتصادياً واحداً، ميلك مــــــن املقومات اإلنتاجية والتجارية واملالية، 
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ما يكسبه قوة تفاوضية جماعية كافية لتحقيق أفضل الشروط. 

ولئن كنا نسجل - باعتزاز - النجاح الكبير الذي حققه االحتاد 
اجلمركي منذ عامه األول في زيادة حجم التجارة البينية اخلليجية، 
حيــــــث ارتفع معدل زيادته الســــــنوية إلى قرابــــــة 20 % بني 2003 
و2009، مقابــــــل أقــــــل من 9 % خالل الســــــنوات 1995 - 2002، 
فإننا - في الوقت ذاته - نســــــجل بأســــــف األداء الضعيف من حيث 
حتقيق األهداف األخرى، بســــــبب ما يواجهه هذا االحتاد اجلمركي 
من عقبات إدارية بيروقراطية من جهة، وصعوبات هيكلية ناشــــــئة 
عــــــن بنية اقتصادات دول االحتاد من جهــــــة ثانية. ولن أضع العربة 
قبل احلصــــــان وأدخل في تفاصيل هذه العقبات والصعوبات، فهذا 
مــــــا تعقد هــــــذه الندوة من أجله، وهذا ما سيكشــــــف عنه محدثونا، 
وما ســــــيلقي عليه حواركم العلمــــــي مزيداً من الضوء. ولكن ما أريد 
أن أؤكده هنا تعبيراً عن موقف الكويت الرســــــمي والشعبي، وتعبيراً 
عــــــن طموحاتكم جميعاً كما أزعم، أن اخليــــــار الوحيد املتاح أمامنا 
في هذا الصدد هو النجاح...، النجاح في حتقيق االحتاد اجلمركي 
والتغلب على عقبات وصعوبات تنفيذه، والنجاح في جتاوزه وصوالً 

إلى التكامل االقتصادي اخلليجي املنشود . 

إن جناحنــــــا في التصــــــدي للتحديات التنموية محليــــــاً وإقليمياً 
ودولياً، رهن بتكامل اقتصاداتنا، ألن هذا التكامل هو الذي يساعد 
كل دولة من دول مجلس التعاون بصورة منفردة، ويســــــاعد كل دول 
املجلس كمجموعــــــة واحدة، على االنتقال في جهودها اإلمنائية من 
مفهوم توزيع الثروة الناضبة إلى مفهوم تنمية الثروة املتجددة. وهو 
انتقال ثمة حقائق وحتديات كثيرة جتعل منه ســــــباقاً مع الزمن. وال 
ننســــــى هنا أن تكامل االقتصادات اخلليجية سيجعل لدول مجلس 
التعــــــاون اخلليجي دوراً كبيراً في دعم قضايا األمة العربية وحتقيق 
مشــــــروعها االقتصادي. كما أنه سيتيح لنا فرصة أفضل لالستفادة 

من ثمرات العوملة وجتنب تكلفتها العالية. 

وأخيرًا، أيها األخوة واألخوات؛ 

ليــــــس من حقي أن أرحب بكم وأنتم فــــــي داركم، وأنا بني أهلي 
معكــــــم، ولكن أرجو أن تســــــمحوا لي بأن أعرب عــــــن اعتزاز غرفة 
جتارة وصناعة الكويت باحتضان لقائكم، وعن شــــــكرها حلضوركم 
ومشــــــاركتكم. كما أرجو أن أكون معبراً عن مشاعركم عندما أتوجه 
بالشــــــكر والتقدير الحتاد غرف دول مجلس التعاون وأمانته العامة 
على جهوده في تنظيم هذه الندوة، التي أرجو أن تشــــــكل مســــــاهمة 

حقيقية في زيادة كفــــــاءة االحتاد اجلمركي اخلليجي وحتقيق كافة 
أهدافه. 

شكرًا إلصغائكم؛

 دورة ت�دريبي������ة 
لگ����وادر الغ�����رف العربي�����ة اإلس�������المية

9 - 22  سبتمبر 2010 

بالتعــــاون مع الغرفة اإلســــالمية للتجارة والصناعة، واملؤسســــة 
الدوليــــة اإلســــالمية لتمويــــل التجــــارة التابعــــة للبنــــك اإلســــالمي 
للتنمية، نظمت غرفة جتارة وصناعة الكويت، خالل الفترة 9 - 22 
ســــبتمبر 2010 دورة تدريبية حول “إدارة غرف التجارة والصناعة” 
لصالــــح كــــوادر الغــــرف األعضــــاء في الغرفة اإلســــالمية مــــن الدول 

العربية�

وهذه هي الدورة الرابعة التي يتم اجنازها في إطار جهود الغرفة 
اإلسالمية للتجارة ألداء دورها ضمن برنامج العمل العشري ملواجهة 
حتديات األمة اإلسالمية في القرن احلادي والعشرين الصادر عن 
الدورة االستثنائية الثالثة ملؤمتر القمة اإلسالمية والذي دعا الغرفة 
اإلسالمية لتعزيز نشاطها في عملية تبادل املعلومات واخلبرات بني 

غرف التجارة والصناعة في الدول األعضاء.

الغرف�����ة تگ����رم الش�����باب الگ�����ويتي املب�������دع

فــــي إطار ســــعيها املســــتمر حلفز الشــــباب الكويتي وتشــــجيعهم 
لالنخــــراط في مجاالت  العمل احلــــر، وحرصها الدائم على تقدير 
إبداعاتهــــم وابتكاراتهــــم وتســــليط األضــــواء عليهــــا، وإحاطتهم مبا 
يســــتحقونه مــــن رعاية وتكرمي، اســــتقبل رئيس الغرفة في الســــابع 
عشــــر مــــن أكتوبــــر 2010 املختــــرع الكويتي الشــــاب/ عبــــد الرحمن 
جمــــال الزنكــــي - الــــذي يبلغ من العمر أربعة عشــــر عامــــًا ويعد من 
أصغر املخترعني على مســــتوى العالم، وذلك بحضور كل من مدير 

عام الغرفة، ومساعديه�

وبعد ان قدم السيد الغامن التهنئة للزنكي أشاد بالبرنامج الذكي 
الــــــذي صممه باســــــتخدام مهاراته التقنية املميــــــزة في البرمجيات 
حيث تضمنت إبداعاته إعداد تطبيقــــــات ألحدث الهواتف الذكية، 
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وقــــــال إن ما جذب انتباهنا لتكرمي هذا الشــــــاب الكويتي املبدع، هو 
اســــــتخدامه الذكي لبرامج حديثة لصناعــــــة ألعاب الفيديو وبرمجة 

هذه التطبيقات.

فــــــي نهاية اللقاء متنى الســــــيد الغامن للمختــــــرع الزنكي املزيد 
مــــــن النجاح واالزدهار وقدم له درعــــــا تذكارياً وهدية رمزية تكرميا 
إلجنازاتــــــه واختراعاتــــــه مؤكداً اهتمام الغرفة وتشــــــجيعها ودعمها 

للشباب الكويتي املخترع واملبدع في كل مجاالت احلياة. 

وفــــي مناســــبة مماثلة ثانيــــة، كرم عضــــو مكتب الغرفــــة ورئيس 

جلنة العالقات العامة واإلعالم في التاسع عشر من ديسمبر 2010 

مخترع العرب األول الســــيد/ صادق قاســــم الفائــــز بجائزة االبتكار 

العلمــــي »جنوم العلــــوم«، بحضور كل من مدير عام الغرفة واملديرين 

العامني�

وبعد أن قدم التهنئة للمخترع الكويتي صادق قاسم على اإلجناز 

الذي حققه على مستوى العالم العربي واستحق لقب مخترع العرب 

األول من خالل تقدميه جلهازه املتميز، أشــــــار عضو مكتب الغرفة 

إلى مدى فائدة هذا االختراع خلدمة البشرية وذلك ضمن مشاركته 

في النســــــخة الثانية لبرنامج مســــــابقة جنوم العلــــــوم، الذي ترعاه 

مؤسسة قطر للتربية والعلوم.

في نهاية اللقاء متنى السيد النصف للمخترع صادق املزيد من 

النجاح واالزدهار وقدم له درعــــــاً تذكارية وهدية تكرمياً إلجنازاته 

واختراعاتــــــه، مؤكداً اهتمام الغرفة وتشــــــجيعها ودعمها للشــــــباب 

الكويتي املخترع واملبدع في كل مجاالت احلياة، مشيراً إلى أنه يجب 

تقدير مثل هذه العقول املبتكرة، وال شــــــك أن مثل هذا الشــــــاب من 

املتوقع أن يكون من قادة ورجال املستقبل الذين ستعود اختراعاتهم 

وابتكاراتهم بالنفع واملصلحة لوطننا الغالي الكويت.



الف�ســـل الثالـث

نشـــاطــات الغرفــة في املجــالني العربــي والـدولـي
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 بصفتها ممثلة لقطاع األعمال في الكويت، تشارك غرفة جتارة وصناعة الكويت في العديد من املؤمترات والندوات العربية والدولية 

ذات الطبيعة االقتصادية، أو املتصلة مبهام الغرفة ونشاطاتها، وبحيث تتمكن من طرح وجهة نظر القطاع اخلاص الكويتي في األمور 

التي تتناولها هذه الندوات واملؤمترات من جهة، ومن توثيق عالقاتها وصالتها بالغرف واحملافل االقتصادية العربية والدولية من جهة 

ثانية� كما تتمكن من شرح مواقف دولة الكويت في القضايا االقتصادية الدولية�

وفيما يلي عرض سريع ألهم الوفود واملؤمترات والندوات االقتصادية التي شاركت فيها الغرفة خالل عام 2010:

وف�ود گ��ويتية إلى اخل����ارج 2010

الفت���رةالب�����لدالفع����الي��������ة

أ- وفود رسمية شاركت فيها الغرفة:

4 أبريلظفار1- زيارة سعادة محافظ العاصمة إلى محافظة ظفار بسلطنة عمان

2-  جولـــة ســــــــــمو رئيـــس مجلس الــــوزراء إلـــى كل مـــن: فرنســــــا – اململكــــة املتحــــدة، بولندا 
وسلوفينيا

13 – 21 ابريلدول أوروبية

25 ابريل – 6 مايودول أوروبية3- جولة حضرة صاحب السمو أمير البالد إلى كل من: أملانيا – إيطاليا والفاتيكان

2 - 4 يونيوبرلني4- امللتقى االقتصادي العربي – األملاني

10 – 12 يونيوالرباط5-  زيارة معالي وزير التجارة والصناعة إلى اململكة املغربية

25 – 30 يونيوديفون6- زيارة سعادة محافظ األحمدي إلى فرنسا

 - املتحدة  املكسيكية  الواليات   – وبربودا  انتيغوا  إلى:  الوزراء  رئيس مجلس  7- جولة سمو 
ترينيداد – توباغو - كوبا - غيانا - البرازيل - تشيلي واألورغواي

دول 
أمريكا اجلنوبية

11 يوليو - 1 أغسطس

9 – 13 سبتمبراوالن باتر8- زيارة سعادة محافظ العاصمة إلى جمهورية منغوليا

16 – 17 سبتمبربروكسل9- مؤمتر تواصل األعمال التجارية العربية – األوروبية

14 – 15 أكتوبربرلني10- امللتقى العربي – األملاني األول للطاقة

26 – 27 أكتوبرشتوتغارت11- املنتدى اخلليجي – األملاني األول

30 نوفمبر – 1 ديسمبربروكسل12- املنتدى العربي – البلجيكي – اللوكسمبورجي

نشاط���ات الغرف���ة في املج���الن العرب���ي والدول���ي
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الييييي السييي 
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الفت���رةالب�����لدالفع����الي��������ة

1 – 2 ديسمبرالكويت13- املؤمتر الدولي لتنمية وإعمار شرق السودان

5 – 9 ديسمبرهوشي منه14- زيارة سعادة محافظ األحمدي جلمهورية فيتنام االشتراكية

11 – 12 ديسمبرتونس15- املنتدى االقتصادي العربي – الياباني

ب – اللج������ان املشترك��ة:

17 – 19 ينايرالكويت1- الدورة الثانية للجنة الكويتية – الكازاخستانية املشتركة للتعاون االقتصادي والتجاري

27 ينايرالرياض2- اللجنة املشتركة للتعاون االقتصادي في إطار احلوار االستراتيجي بني دول املجلس وتركيا

17- 19 فبراير بيروت3- اللجنة الفنية الكويتية – اللبنانية املشتركة 

8 – 10 مارسالكويت4- االجتماع التاسع للجنة الكويتية – اإليرانية املشتركة

17 – 19 مايودمشق5- الدورة الرابعة للجنة الفنية التجارية الكويتية – السورية املشتركة

26 – 27 مايوالكويت6- االجتماع الثامن للجنة الكويتية - التركية املشتركة

23 مايوالرياض7- االجتماع األول للجنة املشتركة للتعاون االقتصادي بني دول مجلس التعاون وتركيا

1 – 3 يونيوالكويت8- الدورة السادسة للجنة الوزارية الكويتية – اجلزائرية املشتركة

21 – 24 يونيوتونس9- الدورة الرابعة للجنة الفنية الكويتية – التونسية املشتركة

18 – 20 أكتوبرالكويت10- الدورة العاشرة للجنة الوزارية الكويتية – السورية املشتركة

9 – 10 ديسمبراخلرطوم11- اللجنة الكويتية - السودانية

11 – 12 ديسمبراملنامة12- الدورة السادسة للجنة العليا املشتركة الكويتية - البحرينية

12 – 13 ديسمبرالقاهرة13- اللجنة العليا الكويتية – املصرية

12 – 14 ديسمبربروناي14- الدورة األولى للجنة املشتركة بني الكويت وبروناي

13 – 14 ديسمبرالكويت15- االجتماع الثاني للجنة الكويتية – األملانية املشتركة

15 – 16 ديسمبرتونس16- الدورة الثانية للجنة العليا الكويتية - التونسية املشتركة
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أواًل: في نط����اق مجل���س التع����اون اخلليج���ي

الفت�رةالب����لدال��ف�ع��الي�����ةم

21 ينايرالكويتاالجتماع )45( ملجلس إدارة مركز التحكيم التجاري اخلليجي1

24 فبرايرمسقطاالجتماع )24( للجنة القيادات التنفيذية للغرف اخلليجية2

18 مارسدبياالجتماع السابع ملسؤولي اإلدارات القانونية بالغرف اخلليجية3

22 مارساملنامةاالجتماع الرابع للجنة الصناعة والترويج اخلليجية4

24 – 26 مارسلندنمؤمتر التعليم والتدريب وسوق العمل اخلليجي5

6 أبريلالدوحةاالجتماع )46( ملجلس إدارة مركز التحكيم التجاري اخلليجي6

6 – 7 أبريلالكويتملتقى املرأة اخلليجية االقتصادي األول7

6 – 8 أبريلالدوحةاالجتماع )36( ملجلس احتاد الغرف اخلليجية + اللقاء املشترك )25( مع األمانة العامة ملجلس التعاون8

25 – 26 أبريلمسقطملتقى ُعمان االقتصادي الثاني9

12 – 13 مايواملنامةحلقة حوارية بني املسؤولني بوزارات الشؤون االجتماعية والقطاع اخلاص10

22 – 23 مايواملنامةاالجتماع )47( ملجلس إدارة مركز التحكيم التجاري اخلليجي11

29 – 30 مايواملنامةاجتماع اللجنة املختصة مبقابلة املرشحني ملنصب أمني عام مركز التحكيم التجاري اخلليجي12

9  يونيومسقطاالجتماع اخلامس للجنة الصناعة والترويج اخلليجية13

23 يونيوالكويتاجتماع الفريق املكلف بإعداد االستراتيجية اجلديدة الحتاد الغرف اخلليجية14

3 – 4 أكتوبرالرياضاجتماع جلنة دراسة وضع مركز التحكيم التجاري اخلليجي15

7 أكتوبراملنامةاالجتماع الثامن ملسؤولي الشؤون القانونية بالغرف اخلليجية16

12 أكتوبرالدمامملتقى متويل املشاريع الصناعية بدول مجلس التعاون اخلليجي17

13 أكتوبرالدماماالجتماع )48( ملجلس إدارة مركز التحكيم التجاري اخلليجي18

13 أكتوبرالكويتاجتماع  فريق إعداد استراتيجية جديدة الحتاد الغرف اخلليجية19

18 أكتوبرالرياضاجتماع اللجنة السياحية اخلليجية20

3 نوفمبرالرياضوفد مركز التحكيم اخلليجي الجتماع جلنة التعاون التجاري )وزراء التجارة والصناعة(21

3 نوفمبردبياالجتماع اخلامس ملجلس إدارة هيئة احملاسبة واملراجعة لدول مجلس التعاون22

أنش������ط��ة دولي�����ة أخ��رى
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الييييي السييي 
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ثاني�����ًا: على الّص�����عي��د العرب��ي

الفترةالب������لدال��ف�ع��الي������ةم

16 – 18 ينايرالرياضاملنتدى العربي حول التدريب التقني واملهني واحتياجات سوق العمل1

18 ينايربيروتالدورة )85( ملجلس االحتاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبالد العربية2

19 ينايربيروتاالجتماع التنسيقي ملتابعة قرارات القمة العربية االقتصادية3

1 – 8 فبرايراخلرطوممعرض اخلرطوم الدولي4

7 – 11 فبرايرالكويتالدورة )85( للمجلس االقتصادي واالجتماعي5

8 – 9 فبرايرنيودلهيمؤمتر الشراكة العربي – الهندي الثاني حول مشاريع االستثمار بني الهند والدول العربية6

3 – 4 مارسدمشقاملؤمتر الثالث عشر لرجال األعمال واملستثمرين العرب7

6 – 13 مارساملنامةالدورة )37( ملؤمتر العمل العربي8

11 – 22 مارسالقاهرةمعرض القاهرة الدولي9

املؤمتر العربي السادس "منظمة التجارة العاملية ومفاوضات التجارة – قضايا 10
تهم الدول العربية"

20 – 22 أبريلعّمان

1 – 2 مايوالعقبةمؤمتر العقبة االقتصادي "فرص استثمارية واعدة"11

16 – 20 مايوالقاهرةدورة حول معايير العمل الدولية واملساواة بني اجلنسني12

14 – 23 يوليودمشقمعرض دمشق الدولي13

الفت�رةالب����لدال��ف�ع��الي�����ةم

7 نوفمبرالكويتاالجتماع )25( للجنة القيادات التنفيذية للغرف اخلليجية23

24ATA CARNET  28 – 30  نوفمبردبي    ورشة عمل نظام اإلدخال املؤقت للسلع

4 – 5 ديسمبرالرياضمؤمتر االستثمار اخلليجي اإلفريقي25

11 ديسمبراملنامةاالجتماع )26( للجنة القيادات التنفيذية للغرف اخلليجية26

13 ديسمبرالدوحةاالجتماع الثالث للجنة النقل البري اخلليجية27

14 – 15 ديسمبرالشارقةاللقاء الثامن ملكاتب احملاماة واالستشارات القانونية بدول مجلس التعاون28

29ATA CARNET 15 ديسمبردبيالندوة التعريفية اخلاصة بنظام اإلدخال املؤقت

21 ديسمبرجدةاالجتماع )37( ملجلس احتاد الغرف اخلليجية30
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الفترةالب������لدال��ف�ع��الي������ةم

19 – 22 سبتمبرالكويتبرنامج تدريبي حول إدارة الغرف التجارية العربية14

20 – 21 أكتوبرالكويت منتدى االستثمار السوري – الكويتي15

1 نوفمبربيروتاجتماع اللجنة التنفيذية لتطوير عمل احتاد الغرف العربية16

1 نوفمبربيروتاجتماع اللجنة التنفيذية لالحتاد العام للغرف العربية17

2 نوفمبربيروتالدورة )109( ملجلس احتاد الغرف العربية18

14 – 16 ديسمبراالسكندريةمنتدى القطاع اخلاص العربي للنقل والتنقل في البالد العربية + امللتقى األفريقي الدولي19

ثالث�������ًا: على الّص���ع��يد العامل�����ي

الفترةالب���لدال��ف�ع���الي����������ةم

15 – 16 فبرايردمشقاالجتماع اإلقليمي الثاني )جنوب آسيا – الشرق األوسط( ملجموعة الفريق االستشاري لغرفة التجارة الدولية1

6 ابريلالدوحةالدورة )26( للجمعية العمومية + االجتماع )9( ملجلس إدارة الغرفة اإلسالمية2

7 أبريلالدوحةملتقى الشراكة اخلليجي – األوروبي3

4Europe and European Dinamics 12 – 16 أبريلباريسحلقة نقاشية

14 أبريلجنيفاجتماع مجلس إدارة واجلمعية العمومية للغرفة العربية السويسرية5

31 مايو – 1 يونيوتورينودورة تدريبية حول هجرة العمالة الدولية:  منظور ما بعد األزمة6

1 – 18 يونيوجنيفالدورة )99( ملؤمتر العمل الدولي7

2 يونيوبرلنياجتماعات املكتب التنفيذي ومجلس إدارة الغرفة العربية – األملانية8

14 – 15 يونيولندناجتماعات اللجنة التنفيذية ومجلس إدارة الغرفة العربية – البريطانية9

22 – 25 يونيوأنقرةبرنامج التواصل وتبادل املعرفة لكبار موظفي الغرف األعضاء في منظمة العمل اإلسالمي10

5 – 9 يوليوفيينادورة تدريبية ألمناء عامي الغرف العربية ومساعديهم11

20 أغسطسجدةاالجتماع العاشر ملجلس إدارة الغرفة اإلسالمية12

25 – 30 سبتمبرنينغزيااملنتدى االقتصادي والتجاري العربي - الصيني + اجتماع الغرفة العربية – الصينية13

14 أكتوبربرلنياالجتماع املشترك للمكتب التنفيذي ومجلس إدارة الغرفة العربية – األملانية14

1 – 2 ديسمبرالكويتاملؤمتر الدولي حول دور احملاسبة في استقرار ودعم األسواق املالية15

9 ديسمبرلندناجتماع اللجنة التنفيذية ومجلس إدارة الغرفة العربية – البريطانية16

15 ديسمبراالسكندريةاالجتماع احلادي عشر ملجلس إدارة الغرفة اإلسالمية17

15 – 16 ديسمبرالكويتاملؤمتر الدولي الرابع حول األزمة االقتصادية من منظور االقتصاد اإلسالمي18
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الييييي السييي 
2010 

الوف����ود التجاري���ة التي اس���تقبلتها الغرف��ة خ���الل عام 2010
باإلضافة إلى لقاءات ممثلي الغرفة مع كبار الضيوف الرسميني للدولة، بلغ عدد الوفود التي استقبلتها الغرفة خالل عام 2010 

)56(  وفدا اقتصاديا وجتاريا من )42( دولة، ومن جهات دولية أخرى حسب اجلدول التالي:

تاريخ الزيارةاســـــــــــــم الوفــــــــــــــــــدالدولـــــــةم

2010/1/18وكيل وزارة املالية الكازاخستانيةكازاخستان1

2010/1/19محافظ مدينة البصرة والوفد املرافقالعراق2

2010/1/24معاون النائب األول للرئيس اإليرانيإيران3

2010/1/26نائب املدير العام في إدارة التجارةالصني4

2010/1/31مسئول بالوزارة الفيدرالية لالقتصاد والتكنولوجياأملانيا5

2010/2/11إدارة الغرفة التجارية العربية الفرنسية والوفد املرافق لها.فرنسا6

2010/2/11وزيرة اخلارجية والوفد املرافق له.السويد7

2010/2/18مدير عام إدارة تشجيع الصادرات في وزارة التجارة التايلندية والوفد املرافقتايلند8

2010/2/23رئيس غرفة جتارة حلبسوريا9

2010/3/9نائب رئيس منظمة الصناعات الفيدرالية اإليطالية والوفد املرافقإيطاليا10

2010/3/10نائب وزير التجارة ورئيس الهيئة العامة لتنمية التجارة والوفد املرافقإيران11

2010/3/15الغرفة تلتقي ممثلي صندوق النقد والبنك الدولينيصندوق النقد والبنك الدوليني12

2010/3/29وزيرة الدولة للشئون االحتادية واألوروبيةأملانيا 13

2010/4/5وزير خارجية مملكة سوازيالند يزور الغرفةسوازيالند14

2010/4/5وزير خارجية أثيوبياأثيوبيا15

2010/4/7ممثلي مؤسسة »ستاندر أند بورز«مؤسسة »ستاندر أند بورز«16

2010/4/7رئيس مجلس إدارة شركة روسيةروسيا17

2010/4/8وفد سيدات األعمال – مجلس الغرف التجارية السعوديةالسعودية18

2010/4/12وزير العلوم واالبتكار األرجنتيني والوفد املرافقاألرجنتني19

2010/4/12املمثل اإلقليمي لوكالة االستثمار الفرنسية - مكتب ابوظبيفرنسا20

2010/4/12ممثل وزارة االقتصاد حلكومة اونتاريو - كندا والوفد املرافقكندا21

2010/4/13رئيس هيئة مشاريع مالطا والوفد املرافقمالطا22
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تاريخ الزيارةاســـــــــــــم الوفــــــــــــــــــدالدولـــــــةم

2010/4/21نائب مدير عام مكتب الشؤون اخلارجية لبلدية مقاطعة كوانزو والوفد املرافقالصني23

2010/4/27وزير التجارة والوفد املرافقنيوزيلندا24

2010/4/28نائب رئيس الغرفة العربية البرازيلية والوفد املرافقالبرازيل25

2010/5/11رئيس غرفة التجارة البريطانيةبريطانيا26

2010/5/17وزير االبتكار، الصناعة، العلوم واألبحاث األسترالي والوفد املرافقاستراليا27

2010/5/23رئيس غرفة جمهورية سيراليون والوفد املرافق لهسيراليون28

2010/5/26رئيس احتاد أصحاب األعمال السعودينيالسعودية29

2010/5/26وزير املالية التركي والوفد املرافقتركيا30

2010/5/31نائب رئيس املجلس األعلى للغرف التجارية األسبانية والوفد املرافقأسبانيا31

2010/6/1املدير التنفيذي للمجلس األملاني اإلماراتي املشترك للصناعة والتجارة والوفد املرافقأملانيا32

2010/6/2مستشارة التسويق في منطقة اخلليج بوزارة االقتصاد باململكة الهولندية والوفد املرافقهولندا33

2010/6/2وزير املالية اجلزائري والوفد املرافقاجلزائر34

2010/6/14رئيس جلنة الصداقة الكويتية األذربيجانية والوفد املرافقأذربيجان35

2010/6/17وزير الصنـاعة في البوسنة والهرسكالبوسنة والهرسك36

2010/7/8وزير اخلارجية املوريتانيموريتانيا37

2010/7/20مدير العالقات الدولية لدى احتاد الصناعيني اليونانينياليونان38

2010/7/25وفد من وزارة التجارة واالستثمار البرازيليةالبرازيل39

2010/8/3نائب وزير اخلارجية والوفد املرافقجنوب أفريقيا40

2010/9/27مدير في وزارة االقتصاد والتكنولوجياأملانيا41

2010/10/7وكيل وزارة التجــارة في الواليات املتحــدة األمريكيةأمريكا42

2010/10/11رئيس احتاد الغرف األلبانية والوفد املرافقألبانيا43

2010/10/13           مدير عام شركة   BEACON Extender Inc والوفد املرافقتايوان44

2010/10/14وزير التجارة الدولية الكندي والوفد املرافقكندا45

2010/10/21وزير التجارة والصناعة والتكنولوجيا احلديثة والوفد املرافقاملغرب46

2010/10/25مسؤول بالوزارة الفيدرالية لالقتصاد والتكنولوجيا والوفد املرافقأملانيا47
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تاريخ الزيارةاســـــــــــــم الوفــــــــــــــــــدالدولـــــــةم

2010/10/31رئيس غرفة التجارة والصناعة العربية األملانية والوفد املرافقأملانيا48

2010/11/9وزير الدولة ووزير التجهيزات والبنية التحتية والنقل اجلوي والطاقة والوفد املرافقالسنغال49

2010/11/28نـائب املدير العام - هيئة استثمــار هونغ كونغهونغ كونغ50

2010/11/30رئيس احتاد عام أصحاب العمل السودانيالسودان51

2010/12/1وزير التنمية الصناعية والتجارة اخلارجيةالبرازيل52

2010/12/9املستشار اإلقليمي للتجارة الدوليةبريطانيا53

2010/12/13مسئول الشرق األوسط بوزارة االقتصاد والتكنولوجياأملانيا54

2010/12/21املدير التنفيذي ملؤسسة تشجيع االستثمار في اململكة األردنية الهاشمية والوفد املرافقاألردن55

2010/12/27مدير وكالة ترويج االستثمارات مبقاطعة لوغانسكأوكرانيا56

بروتوگ���والت وقعته����ا الغرف����ة ع�����ام 2010

وقعت الغرفة خالل عام 2010 بروتوكوالت مع كل من:

التاري�����خالبل�������دم

2010/1/12احتاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في جزر القمر1

2010/4/13غرفة جتارة وصناعة مالطا2

2010/4/13مذكرة تفاهم مع مالطا3

2010/6/9املجلس الصيني لترويج التجارة الدولية )غانغزو(4

2010/10/20مشروع بروتوكول تعاون بني غرفة جتارة وصناعة الكويت واحتاد الغرف التجارية السورية5

2010/11/1مذكرة تفاهم غرفة جتارة وصناعة جمهورية التشيك6

2010/12/27وكالة ترويج الصادرات في أوكرانيا7





الف�ســــل الرابــع

اخلدمــات اإلداريـــة والتنظيميــة التي تؤديهـــا الغرفــة
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اخلدمات اإلدارية والتنظيمية التي تؤديها الغرفة

موجز إحصائي خلدمات الغرفة اإلدارية والتنظيمية

من أول وأهم أهداف الغرف االقتصادية العمل على تقدم مجتمعاتها واملساهمة في تنميتها عن طريق خدمة وتطوير مؤسساتها وفعالياتها 
االقتصادية، بل إن هذا الهدف يعتبر املبرر الرئيسي لقيام تلك الغرف واستمرارها�

ومّلا كانت خدمة املجتمع وتنمية اقتصاده مجااًل رحبًا ال حدود له، وعملية واسعة ومستمرة ودائمة التطور، فإن معيار إنتاجية الغرف يكمن 
في مدى ما تنجزه من مهام ومقدار ما توفره ألعضائها ومنطقتها من خدمات، قياسًا مبا يتوفر لها من إمكانات وكفاءات، وتبعًا لتجاوب اجلهات 

الرسمية صاحبة القرار�
وعلى الرغم من صعوبة تصنيف اخلدمات التي تؤديها الغرف، فإن من املمكن تبويبها ضمن ثالث فئات رئيسية تبعًا لطبيعة النشاط واجلهة 

املستفيدة منه�
تعكس أولى هذه الفئات دور الغرفة كممثلة ألصحاب األعمال في احلياة االقتصادية والتشريع التجاري واملالي في البالد، بينما تهدف الفئة 
الثانية إلى تعزيز العالقات االقتصادية وتوسيع حجم املبادالت التجارية مع البلدان العربية والبلدان األجنبية بصورة عامة، أما ثالثة هذه الفئات 

فهي ما تقدمه الغرفة ألعضائها من خدمات مباشرة�
وقد تناولنا املجموعتني األولى والثانية من هذه اخلدمات في الفصول الثالثة السابقة، ونسعى في هذا الفصل إلى بيان مدى ما قدمته 
الغرفة خالل عام 2010 ملنتسبيها من خدمات مباشرة والتي ميكن، نظرًا لشموليتها لغالبية أصحاب الفعاليات االقتصادية، أن تعتبر نوعًا 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 

تسعى جميعًا لتحقيق هدف واحد هو خدمة الوطن واقتصاده�

 جدول رقم )1(
مجموع املنتسبني إلى الغرفة لألعوام 2005 – 2010
)املشتركون الذين جددوا اشتراكهم واملشتركون اجلدد(

                                         الع�����ام
التغير % 2009 - 2005200620072008200920102010املعامالت

+7.52 %15,26318,66716,362225551795619.306جتديد اشتراك

+ 16.06 %4,0434,5445,426616257726.699+ جتديد مت العام السابق

+ 9.60 %19,30623,21121,788287172372826.005إجمالي جتديد االشتراك

+ 1.67 %7,5967,3437,059557547384.817اشتراك جديد

+ 8.28 %26,90230,55428,847342922846630.822إجمالي عدد املشتركن

- 8.56 %4,6445,4266,162577266996.126جتديد عن العام التالي

تعكس املعامالت التي تنجزها الغرفة مدى ونوعية اخلدمات املباشرة التي تقدمها ألعضائها، حيث أنها معامالت يومية مستمرة ومتنوعة.
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يالحــــــظ من اجلدول رقم )1( أن إجمالي عدد األعضاء الذين 
جددوا اشــــــتراكهم بالغرفة خالل عام 2010 قــــــد بلغ )26,005( 
أعضاء مقابل )23,728( عضــواً في العــــام الســــــابق، أي بارتفــــاع 
نســـــــــبته 9.6 %. أما عدد األعضــــــاء اجلدد فبلغ )4,817( عضواً 
ــــــواً في عـــام 2009، أي بارتفــــاع نســــــبته  ــــــل )4,738( عضــــ مقابـــ
1.67 %. وبذلــــــك يكــــــون إجمالي عدد املنتســــــبني للغرفة في عام 
2010 قد بلغ )30,822( عضواً مقابل )28,466( عضواً في العام 

السابق أي بارتفاع نسبته 8.28 %.

وممــــــا يذكر أن العمل في فــــــرع خيطان قد توقف اعتباراً من 
مــــــارس 2006، غير أن الغرفة افتتحت فــــــي أوائل أبريل 2009 
فرعــــــاً في موقع آخــــــر في منطقة خيطان مبحافظــــــة الفروانية، 
كمــــــا افتتحت في أوائــــــل مارس 2010، فرعاً فــــــي منطقة جابر 
العلي مبحافظــــــة األحمدي وفرعاً آخــــــر مبحافظة اجلهراء في 
أوائل شــــــهر مايو 2010، وهكذا أصبح بإمكان السادة األعضاء 
اجنــــــاز معامالتهم في أي من الفروع اخلمســــــة إلى جانب الفرع 

الرئيسي.

املع����ام������������الت

جدول رقم )2(
مجموع املعامالت التي أجنزتها الغرفة 

األعوام 2005 – 2010

                                         الع�����ام
التغير % 2009 - 2005200620072008200920102010املعامالت

+ 2.90 %26,78330,69128,732333242878529.622شهادة انتساب

+ 7.35 %5,1407,69211,042119691438315.440شهادة منشأ

- 27.32 %5,5187,5318,32612819109797.980شهادات أخرى )1(

+ 13.88 %121,271129,189130,054149563142116161,844تصديق توقيع

+ 3.35 %10,97914,22418,788236722405224.858تصديق فاتورة

+ 0.04 %3,6543,7213,470393337493.767معامالت أخرى )2(

+ 8.7 %173,345193,048200,412235,280224,064243,511إجمالي  املعامالت

)1( تشمل: شهادة بدل فاقد + شهادة خاصة + شهادة للداخلية. 
)2( تشمل: إلغاء ملف + تعديالت + 48  شكاوي جتارية.

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

ويبني اجلدول رقم )2( أن إجمالي عدد املعامالت التي أجنزتها 
الغرفة خالل عــــــام 2010 قد بلغ حوالــــــي )243.51( ألف معاملة، 
منهــــــا )161,844( تصديــــــق توقيــــــع، و)24،858( تصديــــــق فاتورة، 

و)15,440( شهادة منشأ، و)29,622( شهادة انتساب.

ويالحــــــظ مــــــن اجلــــــدول رقــــــم )2( أن جميع أنــــــواع املعامالت 
)باستثناء الشهادات األخرى( حققت في عام 2010 ارتفاعاً بنسب 
متفاوتة عمــــــا كانت عليه في عام 2009، وهكذا كانت احملصلة أن 
حقق إجمالــــــي عدد املعامالت املنجزة عام 2010 ارتفاعاً بنســــــبة 
8.7 % عما كان عليه في عام 2009 الذي حقق انخفاضاً بنســــــبة 

4.6 % عن عام 2008.
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جدول رقم )3(
مجموع مراسالت الغرفة   1960 – 2010

الرسائل الدورية الصادرةالرسائل الواردةالرسائل الصــادرةالســــنة

1960170013002300

19705763503924064

19809646976348388

19899958978181495

1992110371092467413

20008195938061390

20016990912553496

20026875830770655

200369238668105813

20046965888086889

20056415923080333

200659629131193500

2007591910221295000

200858629181121756

200946568242221921

201047918431228.678

 املراس��������������الت

تعـــد املراســـالت التـــي ترســـلها أو تتلقاهـــا الغرفـــة مبثابة جســـر 
يربـــط رجال األعمال الكويتيني مبجتمـــع األعمال العربي والدولي� 
وبالتالي فإنها تعكس نشـــاط الغرفة كهمزة وصل بني رجال األعمال 

واملؤسسات في الكويت ونظرائهم في اخلارج�

وبلغ عدد الرسائل التي تلقتها الغرفة عام 2010 )8431( رسالة 
مقابل )8242( رسالة في العام السابق. وصدر عنها )4791( رسالة 

مقابل )4656( رسالة في عام 2009.

أما عدد الرســــــائل الدورية التي صدرت عن الغرفة عام 2010 
فبلغ )228,678( رسالة مقابل )221,921( رسالة في عام 2009. 

ومما يذكر أن الغرفة بدأت منذ بضع ســــــنوات بتطبيق أســــــلوب 
إرســــــال التعاميم والرســــــائل الدورية إلى أعضائهــــــا عن طريق جهاز 
الفاكس الذي يعمل بواسطة الكمبيوتر، وبالتالي فإن األعضاء الذين  
ليس لديهم جهاز فاكس أو أنهم لم يزودوا الغرفة بأرقامهم ال يتلقون 

التعاميم والرسائل الدورية التي ترسلها الغرفة إلى أعضائها.

كذلك فقد باشــــــرت الغرفة مؤخراً بتطبيق إرســــــال التعاميم إلى 

أعضائها والتراســــــل معهم، ومع اجلهــــــات األخرى، عن طريق البريد 
اإللكتروني، وقــــــد حرصت الغرفة على احلصول على عناوين البريد 
اإللكتروني ألعضائها، حيث اســــــتجاب منهم حتى أواخر عام 2010 
حوالــــــي )10,535( عضواً جلهود الغرفة فــــــي هذا الصدد فزودوها 
بعناوينهــــــم على البريد اإللكتروني مما ســــــهل عملية التواصل معهم 

إلى حد بعيد.

كمــــــا بلغ عدد األعضاء الذين زودوا الغرفة مبواقعهم اإللكترونية 
)2005( عضواً.

وبهــــــذه املناســــــبة، تــــــود الغرفة أن تذكــــــر الســــــادة األعضاء مبا 
دعت إليه في مناســــــبات عدة من أهميــــــة وضرورة تزويدها باألرقام 
الصحيحــــــة واحلديثــــــة لهواتفهم وأجهزة الفاكــــــس لديهم وعناوينهم 
بالبريــــــد اإللكتروني- حــــــال توفرها- وكذلــــــك بعناوينهم الصحيحة 
والكاملة عموماً حتى يتســــــنى للغرفة تقدمي خدماتها لهم على أكمل 

وجه وبأسرع ما ميكن ملا فيه مصلحة اجلميع.
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وزع مجلس إدارة الغرفة أعماله بني عدد من اللجان الدائمة )من أعضائه ومن غير أعضائه(، أما ما يعرض على الغرفة من قضايا وأمور 

طارئة ال تدخل في اختصاص إحدى اللجان الدائمة، فتشكل الغرفة جلنة مؤقتة لبحثها، وينتهي عمل هذه اللجنة بانتهاء مهمتها�

وتشــــارك الغرفــــة فــــي العديد من اللجان املشــــتركة داخل دولة الكويت، وهي جلان ال تشــــكلها الغرفة، وإمنا تشــــكلها جهــــة حكومية وتدعى 

الغرفة للمشاركة في عضويتها، ويتم تشكيل بعض هذه اللجان أحيانًا، من قبل مؤسسات مدنية تدعو الغرفة لعضويتها� وهذه اللجان ميكن 

أن تكون دائمة أو مؤقتة حسب طبيعة مهمتها وقرار تشكيلها�

 ال�ل�ج�����������������ان

الغرفة: مكتب   -  1

يعتبــــــر مكتب الغرفة مبثابــــــة اللجنة اإلداريــــــة واملالية، ويجتمع 
بســــــرعة للبت في القضايا العاجلة ويحيل الهام منها بعد دراســــــته 

إلى مجلس اإلدارة.

- جلنة العضوية والعرف التجاري:  2

تختص بكافة أمور عضوية الغرفة، وتضع املقترحات والتوصيات 
اخلاصة بشروط التسجيل في الغرفة، وتقوم باإلشراف على إجراء 
وإصدار شهادات من الغرفة بالكشوفات التي جتريها على البضائع 

وحتديد حالتها وكمياتها. كما تختص بتحديد العرف التجاري.

والعمل: الصناعة  جلنة   -  3

تختص بشــــــؤون الصناعة والتصنيع في البــــــالد، ومتثيل الغرفة 
في اللجــــــان والهيئات الصناعية احمللية والدولية، واإلشــــــراف على 
الدراسات الصناعية، كما تختص مبشاكل ومواضيع العمل والعمالة، 
ومتثيل الغرفة في مؤمترات العمل العربية والدولية، وفي املؤسسات 
املختصة بالتدريب املهني بالبالد، وتشــــــرف على الدراسات العمالية 

ودراسات العمل واإلنتاجية.

اللج�����ان املنبثق����ة عن مجل�����س اإلدارة

والنقل: التجارة  جلنة   -  4

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

ومواضيعها، وشؤون اجلمارك واملوانئ ، وحماية املستهلك.

واالستثمار: املالية  جلنة   -  5

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

سوق األوراق املالية، والدراسات املتعلقة بكل هذه املواضيع.

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

والطرق، وكافة الدراسات املتعلقة بهذه املواضيع.

واإلعالم: العامة  العالقات  جلنة   -  7
وتهتم بإبراز دور الغرفة وتفعيل عالقاتها وتواصلها مع أعضائها 
واملجتمع بصورة عامة، كما تهتم بإبراز نشــــــاطات الغرفة واجنازاتها 

وما تقدمه من خدمات لألسرة االقتصادية واملجتمع.

جلنة سوق الكويت لألوراق املالية. 1 .

اللجنة العامة للتوحيد القياسي. 2 .

مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة. 3 .

مجلس إدارة املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية. 4 .

أهم اللج����ان املش�����ترگ�����ة الدائم���ة

مجلس إدارة مؤسسة املوانئ الكويتية. 5 .

مجلس اجلامعات اخلاصة. 6 .

جلنة االستثمار األجنبي. 7 .

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب. 8 .
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جلنة دراســــــة النواحــــــي القانونية والتشــــــريعية للعقود اخلاصة  1 .
باستغالل أراضي وأرصفة ميناء الشويخ.

جلنة تطوير االحتاد العام للغرف العربية. 2 .

اللجنة االستشارية العليا لبرنامج الشركات املساهمة الكويتية. 3 .

اللجنة الفنية الحتاد الغرف اخلليجية. 4 .

فريق تنظيم مشاركة القطاع اخلاص بتنفيذ برامج ومشروعات  5 .

تكنولوجيا املعلومات احلكومية.

جلنة إعداد تصور متكامل للمنطقة التجارية احلرة. 6 .

اللجنة الوطنية العليا للتعداد العام للســــــكان واملباني واملســــــاكن  7 .
واملنشآت لعام 2010.

جلنــــــة وضع تصــــــور ملعاجلة معوقــــــات الشــــــاحنات والباصات  8 .
الكويتية - السعودية.

اللج������ان املشترگ�����ة املؤقت�����ة

املجلس األعلى لشؤون املعاقني. 9 .

. 10 مجلس إدارة اجلهاز املركزي لتكنولوجيا املعلومات.

. 11 اللجنة الفنية الدائمة لوضع القواعد احملاسبية.

. 12 اللجنة االستشارية للسياسات التجارية.

. 13 جلنة دراسة محاضر املخالفات التجارية.

. 14 جلنة إنشاء منظومة املؤهالت املهنية الكويتية.

. 15 اللجنة الدائمة التفاقيات تشجيع وحماية االستثمارات وجتنب 
االزدواج الضريبي.

.) 16 .WTO( جلنة متابعة تنفيذ اتفاقيات منظمة التجارة العاملية

اللجنة الفنية الدائمة لألغذية. 17 .

مجلس إدارة هيئة احملاسبة واملراجعة لدول مجلس التعاون. 18 .

اللجنة املشتركة للتجارة االلكترونية بدول مجلس التعاون. 19 .

مجلس إدارة مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون. 20 .

اللجنة العليا للطوارئ. 21 .

جلنة األبحاث والتطوير ملجلس اجلامعات اخلاصة. 22 .

اللجنة العليا للمؤمتر الوطني لتطوير التعليم. 23 .

جلنــــــة القطــــــاع املالــــــي واملصرفــــــي اخلليجي باحتــــــاد الغرف  24 .
اخلليجية.

اللجنة القطاعية لالستثمار باحتاد الغرف العربية. 25 .

اللجنــــــة القطاعية للمصــــــارف واملال والتأمــــــني باحتاد الغرف  26 .
العربية.

جلنة الصناعة والترويج اخلليجية باحتاد الغرف اخلليجية. 27 .

جلنة القطاع املالي واملصرفي باحتاد الغرف العربية. 28 .

اللجنة اخلليجية للنقل البري. 29 .

جلنة املوارد البشــــــرية وســــــوق العمل اخلليجية باحتاد الغرف  30 .
اخلليجية.

اللجنة االستشارية لشؤون العمل. 31 .

مجلس أمناء مركز الشيخ عبدالله السالم الصباح الثقافي. 32 .

مجلس أمناء مركز الشيخ جابر األحمد الصباح الثقافي. 33 .

جلنة السياحة والعقار اخلليجية باحتاد الغرف اخلليجية. 34 .

مجلس أمناء مركز التميز في اإلدارة بكلية العلوم اإلدارية. 35 .

اللجنة الوطنية للمسؤولية املجتمعية. 36 .

مجلس الشراكة االستشاري للمصنعني واملقاولني احملليني. 37 .

جلنة تعليم وتأهيل وتشغيل املعاقني. 38 .

الفندقيــــــة  والشــــــقق  الفنــــــادق  لتصنيــــــف  الدائمــــــة  اللجنــــــة  39 .
واملنتجعات.

جلنة دعم املهرجانات التسويقية. 40 .

جلنة الشكاوي اخلاصة بسوق السياحة والسفر. 41 .

اللجنة التوجيهية العليا للمخطط الهيكلي الثالث. 42 .

اللجنة الدائمة للتنسيق بني اجلهات املعنية في مجال السالمة  43 .
والصحة املهنية وبيئة العمل.

فريــــــق متابعــــــة املفاوضات اخلاصــــــة باتفاقية تيســــــير التبادل  44 .
التجاري.

جلنة برنامج تطوير صادرات املنشآت الصناعية املصدرة. 45 .

جلنة التكتالت والعالقات الدولية باحتاد الغرف العربية. 46 .



71

الييييي السييي 
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مرگ�����ز عبدالعزيز حمد الصقر للتدريب

جلنة توفير خدمات متكاملة وميســــــرة لعمالء مؤسســــــة املوانئ  9 .
الكويتية )املناولة(.

جلنة مناقشــــــة فتح فروع للشركات واملؤسسات اإلنتاجية بدول  10 .
مجلس التعاون.

اللجنة التنسيقية لتنظيم تداول املواد الكيميائية. 11 .

جلنــــــة تنظيم اســــــتغالل وحــــــدات املجمــــــع احلرفــــــي مبنطقة  12 .
الفحيحيل.

جلنة تنمية املناطق التجارية واالستثمارية. 13 .

جلنة إعداد مشروع االستراتيجية الوطنية الشاملة للمرور. 14 .

فريق عمل وضع سلم أولويات القضايا االقتصادية. 15 .

نفـذ مركز عبدالعزيز حمد الصقر للتدريب أحد عشر برنامجاً 
تدريبياً خالل العام 2010، وذلك بالتعاون مع عدة جهات، تخدم هذه 

جلنة وضع اشتراطات املختبرات اخلاصة لألغذية. 16 .

جلنة متابعة العمالة الوطنية في اجلهات غير احلكومية. 17 .

فريق إعداد القرارات التنفيذية للقانون 2010/6. 18 بشأن العمل 
في القطاع األهلي.

اللجنة العلمية للملتقى السنوي للتوجيه واإلرشاد. 19 .

جلنة مشروع حتديث وتطوير املخطط الهيكلي لدولة الكويت. 20 .

جلنة إعداد االستراتيجية اجلديدة الحتاد الغرف اخلليجية. 21 .

جلنة دعم املهرجانات التسويقية. 22 .

جلنة تنظيم استغالل املجمع احلرفي في الفحاحيل. 23 .

البرامج اجلانب املالي واإلداري واالســــــتثماري والعقاري والقانوني 
وفيما يلي تفاصيل البرامج املنعقدة: 

اجلهة املستفيدةالبرامج التدريبيةم
تاريخ البرنامج
 لعام 2010

عـدد
 املشاركني

1IFQ 188-21 فبرايربالتعاون مع معهد احملللني املاليني )لبنان( شهادة خبير متويل إسالمي

1130- 14 ابريلبالتعاون مع مؤسسة الكويت للتقدم العلميمهارات التخطيط املالي واالستراتيجي 2

230- 5 مايوبالتعاون مع مؤسسة الكويت للتقدم العلميالتأهيل والتطوير الوظيفي 3

1630- 19 مايوبالتعاون مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي تخطيط وإدارة احلمالت اإلعالنية الناجحة 4

2320-27 مايوبالتعاون مع ديوان اخلدمة املدنية مهارات التعامل مع ضغوط العمل 5

6
املفاهيم االقتصادية واحملاسبية في ظل 

1930- 22 سبتمبربالتعاون مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي التحوالت املالية والعوملة 

1019- 13 أكتوبرلصالح شركة التسهيالت التجارية مهارات التعامل الفعال مع العمالء 7

1218- 15 ديسمبربالتعاون مع الهيئة العامة لشئون القصرقواعد وأدوات االستثمار في األسواق املالية8

2613- 29 ديسمبربالتعاون مع الهيئة العامة لشئون القصراالستثمار العقاري9

1230- 15 ديسمبربالتعاون مع مؤسسة الكويت للتقدم العلميتخطيط وإدارة القوى العاملة واملوارد البشرية10

2630- 29 ديسمبربالتعاون مع مؤسسة الكويت للتقدم العلميالعقود التجارية 11

258املجموع الكلي للمشاركني
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مــــــع نهاية عام 2010 يكون مركز الكويــــــت للتحكيم التجاري قد 
أمت عامه العاشــــــر من العمــــــل بخطى ثابتة في تأكيــــــد قيامه مبهام 
تسوية املنازعات التجارية ، وتأكيد دوره املؤسسي في إدارة التحكيم 

التجاري. 

اللجنة التنفيذية:

عقــــــدت اللجنة التنفيذيــــــة )8( اجتماعات خــــــالل العام 2010 
أشــــــرفت من خاللها على ســــــير عمليات التحكيم التي ُعرضت على 
املركز، وتابعت املســــــائل األخرى التي أعطى النظام االختصاص بها 
للجنــــــة. ومت خالل هذا العام قيد )5( محكمــــــني و)5( خبراء، وبهذا 
العــــــدد يصبح إجمالي عــــــدد املقيدين باملركــــــز )90( محكماً و)44( 

خبيراً.

القضـايـا:

عرض خالل الفترة مــــــن 2010/1/1 حتى 2010/12/31 ما 
مجموعــــــه ) 13( قضية مت الفصل في ثمــــــان قضايا منها، في حني 
مت وقف دعوتني إجرائياً، كما مت شــــــطب قضية واحدة وجاري العمل 

بالباقي. 

وبالنســــــبة ملوضوعــــــات القضايا فقد شــــــغلت مســــــألة تســــــوية 

احلســــــابات بني األطــــــراف املتنازعة )12( قضيــــــة، أما قضايا عقود 

الوكالة فقد بلغت قضية واحدة.

من جانب آخر، بلغت نسبة قضايا التحكيم احمللي )61.5 %( أي 

عشر قضايا، في حني بلغ عدد قضايا التحكيم الدولي خمس قضايا 

أي نسبة )38.5 %(.

كما وردت خالل الفتــــــرة من 2010/1/1 حتى 2010/12/31 

قضيتــــــا توفيــــــق، مت شــــــطبهما بناًء علــــــى الكتاب املقــــــدم من طالب 

التوفيق.

أما فيما يتعلق بحجم املطالبات من حيث قيمتها فقد بلغ إجمالي 

قيمة املطالبات في القضايا املعروضة هذا العام مبلغاً إجمالياً قدره 

حوالــــــي )156.41( مليون دينار، مقابل حوالي )135.24( مليوناً في 

عام 2009.

هذا وقد قام املركز خالل العام بتقدمي خدمات خاصة بالتحكيم 

في قضايا غير خاضعة لنظامه، ومتثلت هذه اخلدمات بتأجير قاعة 

احلاج يوسف الفليج. 

مرگ�����ز الگ����ويت للتحگ���يم التج����اري

املجموعأنواع اخلدمات واملعلومــــاتم 

2708خدمة الرد على االستعالم الهاتفي ألصحاب األعمال داخل الكويت.1

1505خدمة الرد على االستعالم الهاتفي ألصحاب األعمال خارج الكويت.2

1898تقدمي اخلدمات واملعلومات ألصحاب األعمال بحضورهم شخصياً للمركز.3

301االستعالم التجاري )بيانات أعضاء الغرفة(.4

12صرف )CD( أهم القوانني التي حتكم التجارة في دولة الكويت.5

7صرف دليل الغرف التجارية والصناعية الدولي.6

مرگ������ز أصح�������اب األعم�����ال

قام مركز أصحاب األعمــــــال بتقدمي مختلف اخلدمات واملعلومات 
التجاريــــــة والصناعية والقانونية ألصحاب األعمال ســــــواء بحضورهم 

شخصياً للمركز أو باالتصال هاتفياً أو باملراسالت البريدية واإللكترونية 
ويوضح اجلدول التالي مجموع ما مت تقدميه خالل عام 2010:
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املجموعأنواع اخلدمات واملعلومــــاتم 

12االشتراك مبجلة االقتصادي الكويتي.7

123املراسالت البريدية.8

9.E-MAIL 1220املراسالت اإللكترونية

49طلب نشر اسم العضو في مجالت الغرف العربية واألجنبية.10

90خدمات التصوير.11

15شكوى جتارية.12

311خدمة إجناز معاملة عضو بإدارة املعامالت13

72مقابالت أصحاب األعمال مع ممثلي اإلدارات املتخصصة بالغرفة.14

128مستخدمي خدمة االنترنت املجانية من أعضاء الغرفة باملركز.15

12دليل منتسبي اجلمعية العمومية النتخابات 16.2010

16الترشيح النتخابات 17.2010





الف�سل اخلام�س

احلســـابــات اخلـتــاميــــــة
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احلس���اب�����ات اخلت������امي��ة

تقري���ر مراق��ب احلس��اب�����ات املس����تقل

السادة رئيس وأعضاء مجلس االدارة احملترمني
غرفة جتارة وصناعة الكويت

دولة الكويت

التقرير حول البيانات املالية 

لقد قمنا بتدقيق البيانات املالية املرفقة لغرفة جتارة وصناعة الكويت )الغرفة( ، وتشمل بيان املركز املالي كما في 31 ديسمبر 2010 وبيان 
الدخل الشــــــامل وبيان التغيرات في حقوق امللكية وبيان التدفقات النقدية للســــــنة املنتهية في ذلك التاريخ، وملخص ألهم السياســــــات احملاسبية 

واملعلومات التوضيحية األخرى.  

مسؤولية اإلدارة حول البيانات املالية 

ان اإلدارة هي اجلهة املسؤولة عن اعداد وعرض تلك البيانات املالية بشكل عادل وفقا للمعايير الدولية للتقارير املالية ، وعن نظام الضبط 
الداخلي الذي تراه اإلدارة مناسبا لتمكينها من إعداد البيانات املالية بشكل خال من فروقات مادية سواء كانت ناجتة عن الغش أو اخلطأ.

مسؤولية مراقب احلسابات

ان مسؤوليتنا هي ابداء الرأي حول هذه البيانات املالية استنادا الى أعمال التدقيق التي قمنا بها.  لقد قمنا بأعمال التدقيق وفقا للمعايير 
الدوليــــــة للتدقيق . ان هذه املعايير تتطلب االلتزام مبتطلبات قواعد الســــــلوك االخالقي والقيــــــام بتخطيط وتنفيذ أعمال التدقيق للحصول على 

تأكيدات معقولة حول ما إذا كانت البيانات املالية خالية من فروقات مادية.

يتضمــــــن التدقيــــــق، القيام باجراءات لغرض احلصول على أدلة التدقيق حول املبالــــــغ واالفصاحات حول البيانات املالية.  ويعتمد اختيار تلك 
االجراءات على حكم املدقق ، مبا في ذلك تقدير املخاطر املتعلقة بالفروقات املادية في البيانات املالية ، سواء كانت ناجتة عن الغش أو اخلطأ.  
وللقيام بتقدير تلك املخاطر ، يأخذ املدقق بعني االعتبار اجراءات الضبط الداخلي املتعلقة بإعداد وعدالة عرض البيانات املالية للمنشــــــأة لكي 
يتســــــنى له تصميم اجراءات التدقيق املالئمة حســــــب الظروف، ولكن ليس لغرض ابداء الرأي حول فعالية اجراءات الضبط الداخلي للمنشــــــأة . 
كما يتضمن التدقيق، تقييم مالئمة السياســــــات احملاســــــبية املتبعة ومعقولية التقديرات احملاســــــبية املعدة من قبل االدارة ، وكذلك تقييم العرض 

االجمالي الشامل للبيانات املالية.

باعتقادنا أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها تعتبر كافية ومالئمة لتوفر لنا أساسا البداء رأي حول أعمال التدقيق.

الرأي

برأينــــــا أن البيانات املاليــــــة تظهر بصورة عادلة، من كافة النواحي املادية، املركز املالي كما في 31 ديســــــمبر 2010، والنتائج املالية ألعمالها 
والتدفقات النقدية للسنة املنتهية في ذلك التاريخ وفقا للمعايير الدولية للتقارير املالية .

التقرير حول املتطلبات القانونية والتشريعية االخرى

برأينا أن الغرفة حتتفظ بســــــجالت محاســــــبية منتظمة وأن البيانات املالية متفقة مع ما هو وارد في سجالت الغرفة ، وقد حصلنا على كافة 
املعلومات وااليضاحات التي رأيناها ضرورية ألغراض التدقيق ، وقد أجري اجلرد وفقا لألصول املرعية . 

(CPA) عبداللطيف محمد العيبان
)مراقب مرخص رقم 94 فئة أ(

جرانت ثورنتون - القطامي والعيبان وشركاهم
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بيان الدخل الشامل گ�م�����ا في 31 ديسمبر 2010

السنة املنتهيةالسنة املنتهية

إيضاحاإليرادات

في 31 ديسمبر
2010 

د.ك

في 31 ديسمبر
2009 

د.ك

 3,154,840 63,429,775رسوم محصلة

 733,381 7700,471صافي إيراد مبنى الغرفة

 681,143 457,753إيراد فوائد

(9,362)(10,469)8صافي تكلفة املجلة

(21,751)(53,032)9صافي عجز مركز عبدالعزيز الصقر للتدريب

(2,370)(29,638)10صافي عجز مركز الكويت للتحكيم التجاري

 2,700 3,240إيراد إعالنات انترنت

4,498,100 4,538,581 

املصاريف واألعباء األخرى

 2,817,332 113,183,055املصاريف العمومية واإلدارية

 35,226 48,687مصاريف االنترنت

 7,153 13,821مصاريف مشاركات في معارض محلية ودولية

 11,202 10,710مصاريف دورات تدريبية

 713,770 13679,277استهالك ممتلكات واالت ومعدات

 583,496 -12تكاليف اإلحتفالية باليوبيل الذهبي

3,935,550 4,168,179 

 370,402 562,550وفر السنة

 - -ايرادات اخرى شاملة للسنة

 370,402 562,550اجمالي الوفر الشامل للسنة

ة املةلةة ةــة جةةا مة هةة البةةنة ة ة املبةةة فة نةةية التةةية ت ةةحة ةي ةة ا
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امليزانية العمومية گم����ا في 31 ديسمبر 2010

إيضاحاملوجودات

31 ديسمبر

2 0 1 0
دينار كويتي

31 ديسمبر

2 0 0 9
دينار كويتي

موجودات غير متداولة

 7,867,901 137,339,911ممتلكات واالت ومعدات

موجودات متداولة
 495,542 14374,966ذمم مدينة وحسابات مدينة أخرى

 6,153 27,929نقد في الصندوق

 812,943 15391,187حسابات لدى البنوك

 15,625,000 1616,995,000ودائع قصيرة األجل

 16,939,638 17,789,082مجموع املوجودات املتداولة
 24,807,539 25,128,993مجموع املوجودات 

حقوق الغرفة واملطلوبات
حقوق الغرفة

 21,498,811 21,869,213االحتياطي العام

 370,402 562,550وفر السنة

 21,869,213 22,431,763مجموع حقوق الغرفة
مطلوبات غير متداولة

1,365,320 1,534,458مخصص مكافأة نهاية اخلدمة

مطلوبات متداولة

 259 954ذمم دائنة

 256,300 50,895مصاريف مستحقة

 239,826 232,153مخصص إجازات مستحقة

 700,885 687,652إيرادات مقبوضة مقدماً

 375,736 17191,118أمانات للغير

 1,573,006 1,162,772مجموع املطلوبات املتداولة
 24,807,539 25,128,993مجموع حقوق الغرفة واملطلوبات

  رئيس مجلس اإلدارة                                                                         نائب أمني الصندوق الفخري
          علي محمد ثنيان الغامن                                                                         عبدالوهاب محمد الوزان

ة املةلةة ـــة جةةا مة هةة البةةنة ـة ة ة املبةةة فة نةةية التةةية ت ةةحة ةي ةة ا
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بي��ان التغيرات في حق���وق امللگ���ي���ة 
مجموع حقوق الغرفةصافي  الوفر االحتياطي العام

د.كد.كد.ك

 21,498,811 744,444 20,754,367الرصيد في 31 ديسمبر 2008

 370,402 370,402 -وفر السنة

 -(744,444) 744,444محول الى االحتياطي العام  

 21,869,213 370,402 21,498,811الرصيد في 31 ديسمبر 2009

 562,550 562,550 -وفر السنة

 -(370,402) 370,402محول الى االحتياطي العام

 22,431,763 562,550 21,869,213الرصيد في 31 ديسمبر 2010

بي����ان التدفق���ات النقدي���ة 

ايضاح
السنة املنتهية في

 31 ديسمبر 2010
السنة املنتهية  في
 31 ديسمبر 2009

د.كد.كانشطة التشغيل

 562,550370,402وفر السنه

التعديالت :
 713,770 679,277االستهالك

 257,369 238,767مخصص مكافأة نهاية اخلدمه

(244,899)(69,629)مكافأة نهاية اخلدمه املدفوعه

1,410,965 1,096,642 

التغيرات في موجودات ومطلوبات التشغيل :
 128,354 120,576ذمم مدينة وحسابات مدينه اخرى

(665) 695ذمم دائنه
 222,128(205,405)مصاريف مستحقه

 25,617(7,673)مخصص اجازات مستحقه
 86,613(13,233)ايرادات مقبوضه مقدما

(92,284) 19,471امانات للغير 
 1,466,405 1,325,396صافي التدفقات النقديه الناجته من انشطه التشغيل

انشطة االستثمار
(223,191)(160,454)شراء ممتلكات واالت ومعدات

 39,168 9,167القيمة الدفترية ملمتلكات واالت ومعدات مستبعده

(184,023)(151,287)صافي التدفقات النقدية املستخدمة في أنشطة اإلستثمار

 1,282,382 1,174,109الزياده في النقد وشبه النقد
 14,846,666 1816,129,048النقد وشبه النقد في اول السنه

 16,129,048 1817,303,157النقد وشبه النقد في اخر السنه

ة املةلةة ـــة جةةا مة هةة البةةنة ـة ة ة املبةةة فة نةةية التةةية ت ةةحة ةي ةة ا
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ايضاحات حول البيانات املالية للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2010

- اهداف الغرفة  1

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 املسجل والذي من خالله تقوم الغرفة بأنشطتها الرئيسية هو: ص.ب 775 الصفاة – الرمز البريدي 13008 – الكويت.

مت املصادقة على البيانات املالية للســــــنة املنتهية في 31 ديســــــمبر 2010 )مبا في ذلك بيانات املقارنة( واملوافقة على اصدارها من قبل مجلس 

إدارة الغرفة بتاريخ 12 ابريل 2011.

- بيان االلتزام   2

)IASB( املصدرة من قبل مجلس معايير احملاسبة الدولية )IFRS( مت اعداد البيانات املالية للشركة وفق املعايير الدولية للتقارير املالية

- التغييرات في السياسات احملاسبية  3

االعتبارات العامة

إن املعايير الدولية للتقارير املالية )IFRS( املصدرة من قبل مجلس معايير احملاسبة الدولية )IASB( التي تبدأ في 1 يناير 2010:

• IFRS 3: دمج األعمال )معدل في 2008(

• معيار احملاسبة الدولي )IAS( I 27: البيانات املالية املجمعة واملنفصلة )معدل في 2008( 

• التحسينات على املعايير الدولية للتقارير املالية IFRS لعام 2009

تبني IFRS 3: دمج األعمال )معدل في 2008(

ورد ضمن املعيار املعدل اخلاص بدمج األعمال، تغييرات رئيسية للمتطلبات احملاسبية املتعلقة بدمج األعمال، حيث مت االحتفاظ باملتطلبات 

الرئيسية لطريقة الشراء في احملاسبة، التي مت تعريفها اآلن بطريقة االقتناء . 

• يتم تســــــجيل املصاريف املرتبطة بعملية االقتناء لغرض الدمج، كمصاريف ضمن بيان الدخل.  بينما كانت تلك املصاريف تعالج بالســــــابق 

كجزء من تكلفة االقتناء.

• يتم قياس أي تكاليف محتملة، بالقيمة العادلة بتاريخ االقتناء. وفي حالة ما اذا نشــــــأ التزامات مالية عن تلك التكاليف احملتملة، فان أي 

تعديالت مســــــتقبلية يتم معاجلتها مباشرة ضمن األرباح أو اخلسائر. في السابق، كانت التكاليف احملتملة يتم تسجيلها فقط عند احتمال 

دفعها وأي تعديالت عليها كانت تعالج كتعديل لرصيد الشهرة.

لم يكن لتلك التعديالت أي تأثير على البيانات املالية للغرفة .
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•  يتم االحتفاظ باألصول املقتناة واخلصوم املســــــجلة بقيمها العادلة بتاريخ االقتناء. ولكن تضمن املعيار املعدل بعض االســــــتثناءات وشروط 

محددة للقياس.

مت تطبيق IFRS3 املعدل بشكل مستقبلي وذلك بالنسبة لدمج األعمال املتعلقة بعمليات االقتناء التي متت في أو بعد 1 يناير 2010. 

  تبني معيار احملاسبة الدولي )IAS( رقم 27: البيانات املالية املجمعة واملنفصلة )معدل في 2008(

ان تطبيق IFRS 3 املعدل يتطلب تطبيق IAS 27 املعدل.  قدم IAS 27 املعدل تعديالت محاسبية تتعلق باملعامالت مع احلقوق غير املسيطرة 

)سابقا حقوق األقلية( وكذلك تلك املتعلقة بفقدان السيطرة على الشركة التابعة.  لم يكن للمعيار أي تأثير على البيانات املالية للغرفة.

تبني التحسينات على املعايير الدولية للتقارير املالية IFRS لسنة 2009 )الصادرة في ابريل 2009(

تضمنت التحسينات على املعايير الدولية للتقارير املالية لسنة 2009 العديد من التعديالت البسيطة على املعايير.  

معايير وتعديالت وتفسيرات ملعايير قائمة، لم يتم تفعيلها بعد ولم يتم تبنيها من قبل الغرفة

حتــــــى تاريخ املوافقة على اصدار هذه البيانات املالية، مت نشــــــر بعض املعايير اجلديدة والتعديالت والتحســــــينات على معايير قائمة ولم يتم 

تفعيلها بعد كما لم يتم تبنيها من قبل الغرفة .

تتوقع ادارة املؤسسة بأن تتبنى تطبيق تلك النشرات ضمن السياسات احملاسبية للغرفة خالل الفترات التي تبدأ في يوم تفعيلها.  نبني أدناه، 

بعض املعلومات الهامة حول املعايير والتعديالت والتفســــــيرات املتوقع أن تكون ذات عالقة بالبيانات املالية للغرفة.  كما أن هناك بعض املعايير 

اجلديدة والتفسيرات التي لم تصدر وال يتوقع أن يكون لها تأثير مادي على البيانات املالية للغرفة .

التحسينات السنوية خالل 2010 )املطبقة ابتداء من أو بعد 1 يوليو 2010(

أصدرت جلنة IASB حتسينات على معايير IFRS 2010 )حتسينات 2010(.  مت تفعيل معظم تلك التحسينات للفترات السنوية التي تبدأ 

فــــــي أو بعد 1 يوليو 2010 أو 1 يناير 2011.  مت من خالل حتســــــينات 2010 تعديل بعض الفقــــــرات اخلاصة مبعيار IFRS 3 املعدل، توضيح 

عرض وتســــــوية كل بند من بنود الدخل الشــــــامل األخرى وتوضيح بعض االفصاحات املتعلقة باألدوات املالية.  أن تقدير الغرفة املبدئي يؤكد أن 

حتسينات 2010 لن يكون لها تأثير مادي على البيانات املالية للغرفة .

 IFRS رقم )9(: األدوات املالية )املفعل ابتداء من 1 يناير 2013(

تنوي جلنة IASB اســــــتبدال كامل معيار احملاســــــبة الدولي )IAS( رقــــــم 39: األدوات املالية – التحقق والقيــــــاس مبعيار بديل IFRS رقم 

)9( والــــــذي يتــــــم اصداره على مراحل.  حتى تاريخه، مت اصدار الفصول املتعلقة بالتحقق )التســــــجيل( والتصنيف والقياس واالســــــتبعاد املتعلقة 

باملوجودات واملطلوبات املالية. ومت تفعيل تطبيق تلك الفصول للســــــنوات املالية التي تبدأ في 1 يناير 2013.  وال تزال الفصول األخرى املتعلقة 

بطرق انخفاض القيمة ومحاسبة التحوط قيد التطوير.

بالرغم من السماح بتطبيق هذا املعيار بشكل مبكر ، اال ان اعضاء اللجنة الفنية املنبثقة عن وزارة التجارة والصناعة في دولة الكويت قررت 

بتاريخ 30 ديسمبر 2009 تأجيل التطبيق املبكر لهذا املعيار حتى اشعار اخر نظرا لعدم اكتمال مراحله االخرى .



82

احملاسبية السياسات  ملخص    -  4

اعداد البيانات املاليه

يتم اعداد البيانات املاليه على أساس مبدأ التكلفة التاريخية ووفقا للمعايير الدولية للتقارير املالية .

حتقق االيراد

حتتسب ايرادات اإليجارات على أساس مبدأ االستحقاق . 

حتتسب ايرادات الفوائد على أساس نسبي زمني ، ويؤخذ في االعتبار مبلغ األصل القائم ومعدل الفائدة .

ايرادات االشتراكات وتصديق الفواتير وتصديق التواقيع وشهادات ورسوم االنتساب تؤخذ عند حدوثها .

ممتلكات واالت ومعدات

تظهر املمتلكات واالالت واملعدات بالتكلفة بعد طرح االستهالك املتراكم وخسارة هبوط القيمة . تستهلك الغرفة املمتلكات واالالت واملعدات 

على طريقة القسط الثابت بنسب سنوية حددت الستهالك املمتلكات واالالت واملعدات على فترة العمر االنتاجي املقدرة لها .

مخصص مكافأة نهاية اخلدمة

يحتســــــب مخصص مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني عن فترة اخلدمة املتراكمة لكل موظف بتاريخ املركز املالي وفقا للنظام الداخلي للغرفة 

ووفقا لقانون العمل فـي القطاع االهلي .

مبوجب القرار رقم )1( لعام 2009 الصادر بتاريخ 7 يناير 2009 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 االجتماعية وكما كان معمول به سابقا .

العمالت االجنبيه

تقوم املعامالت بالعمالت االجنبيه خالل السنة الى الدينار الكويتي باالسعار السائدة بتاريخ املعاملة، وتقوم املوجودات واملطلوبات النقديه بالعمالت 

االجنبيه في نهاية السنه الى الدينار الكويتي باالسعار السائـدة بتاريخ املركز املالي ، ويؤخذ الفرق الناجت عن التقومي في بيان الدخل الشامل .

- قرارات االدارة الهامة واملصادر الرئيسية لعدم التأكد من التقديرات  5

عند تطبيق السياســــــات احملاســــــبية للغرفة املفصح عنها في )ايضاح 4( قامت االدارة باتخاذ االحكام والتوقعات واالفتراضات حول القيمة 

الدفتريــــــة لكل من املوجودات واملطلوبات والتي ال تتوفر بســــــهولة من معلومات اخرى عنهــــــا . التقديرات واالفتراضات املتعلقة بها اعتمدت على 

اخلبرة التاريخيه وعوامل اخرى تعتبر متوافقة معها. قد يكون هناك اختالف بني النتائج الفعلية وتلك التقديرات .

ان التقديــــــرات واالفتراضات يتم مراجعتها بشــــــكل مســــــتمر . ان مراجعة التقديرات احملاســــــبية يتم االعتراف بها فــــــي الفترة التي يتم فيها 

مراجعة التقدير اذا كانت تلك املراجعة متعلقة بتلك الفترة فقط او بتلك الفترة والفترات املستقبلية اذا اثبتت املراجعة التأثير على الفترة احلالية 

والفترات املستقبلية .
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الييييي السييي 
2010 

-  رس�����وم محصل�������ة  62 0 1 02 0 0 9
 د�ك د�ك

2,116,895 2,386,605اشتراكات

213,934 234,378تصديق فواتير

293,599 301,884تصديق تواقيع

25,340 27,309تعديل ملفات

311,277 325,347شهادات االنتساب

110,615 109,880رسوم االنتساب

83,180 44,372مختلفة

3,429,775 3,154,840

الغرفه مبنى  إيراد  صافي    -  72 0 1 02 0 0 9
 د�ك د�ك

 1,025,551 947,416إيراد اإليجار

(292,170)(246,945)مصاريف املبنى

700,471 733,381 

املجلة  تكلفة  صافي    -  82 0 1 02 0 0 9
 د�ك د�ك

 9,73510,757إيراد املجلة

(20,119)(20,204)تكاليف املجلة

(10,469)(9,362)

للتدريب الصقر  عبدالعزيز  مركز  عجز  صافي   .  92 0 1 02 0 0 9
 د�ك د�ك

 52,698 28,340اإليرادات
(993)(519)االستهالك
(73,456)(80,853)املصاريف

(53,032)(21,751)

التجاري للتحكيم  الكويت  مركز  عجز  صافي    -  102 0 1 02 0 0 9
 د�ك د�ك

 78,118 39,701اإليرادات

(80,488)(69,339)املصاريف

(29,638)(2,370)
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واإلداري��ة العمومي��ة  املص�����اريف   .112 0 1 02 0 0 9
د�كد�ك

 1,830,3671,763,632رواتب وأجور وإجازات ومنح للموظفني 

 254,761251,133مؤمترات وحفالت ووفود 

 180,264166,325تبرعات واشتراكات

 11,43610,963بريد وبرق وهاتف وتلكس

 23,79420,792قرطاسيه ومطبوعات 

 2,8205,750صيانة وتصليح

 42,99952,128مصاريف تأمني ضد الطوارئ

 92,48738,882صحف ودراسات وإعالم ونشر وإعالن

 14,65712,192مصاريف متنوعة

 231,865251,085مكافأة نهاية اخلدمة

 86,78088,648تأمينات اجتماعية

 50,82060,112مصاريف احلاسب اآللي

 243,57311,997استشارات ومصاريف اخرى مختلفة

 20,41821,067كهرباء وماء

 62,17662,626إيجارات

-33,838البعثات

3,183,0552,817,332 

الذهبي باليوبيل  االحتفالية  تكاليف    -  12

متثل التكاليف املدفوعة في عام 2009 على احتفال الغرفة مبناســــــبة مرور 50 عاما على تأسيســــــها ، ويشــــــمل املبلغ تكاليف اقامة احلفل 
الرســــــمي لالحتفالية وتكاليف اســــــتضافة الوفود الرســــــمية مــــــن تنقالت واقامة وتذاكر ســــــفر ، ومكافأة ملوظفي الغرفــــــة ، ومصاريف اعالنات 

ومطبوعات مختلفة ، وهدايا للحضور ، وتكاليف املادبة الرسمية للوفود املشاركة. 
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2010 

ومعدات واالت  ممتلكات   -  13
أ – يتألف هذا البند مما يلي:

التكلفة
مبنى املقر

د�ك
أثاث ومفروشات

د�ك

معدات 
وجتهيزات

د�ك
احلاسب اآللي

د�ك
السيارات

د�ك
اإلجمالي

د�ك
 12,850,871 109,887 394,895 111,630,464377,220338,405 يناير 2010

 160,454 14,887 116,372 20,052 9,143-إضافات

(341,107)(20,000)(74,556)(158,177)(88,374)-استبعادات

 12,670,218 104,774 436,711 200,280 3111,630,464297,989 ديسمبر 2010

االستهالك املتراكم
 4,982,970 10,374 157,338 194,055 14,493,720127,483 يناير 2010

 679,277 23,097 98,967 47,889 465,21844,106محمل على بيان الدخل

(331,940)(10,833)(74,556)(158,177)(88,374)-متعلق باالستبعادات

 5,330,307 22,638 181,749 83,767 314,958,93883,215 ديسمبر 2010

القيمة الدفترية
   7,339,911 82,136 254,962 316,671,526214,774116,513 ديسمبر 2010

 7,867,901 99,513 237,557 317,136,744249,737144,350 ديسمبر 2009

ب – األرض املقام عليها مبنى املقر للغرفة مستأجرة من الدولة ابتداء من 1993/7/8 ملدة عشرين سنة قابلة للتجديد ملدة مماثلة.
ج –  تستهلك الغرفة املمتلكـــات واآلالت واملعــــدات بالنسب السنوية التالية:

% 4 مبنى املقر     
% 15 أثاث ومفروشات     
% 25 معدات وجتهيزات، احلاسب اآللي، السيارات  

أخرى مدينة  وحسابات  مدينة  ذمم   -  14
2 0 1 02 0 0 9

د�كد�ك
9,266 13,964ذمم مدينة

52,949 47,627ذمم موظفني
22,849 72,624مصاريف مدفوعة مقدماً

1,030 680تأمينات مستردة

14,274 8,793حسابات حتت التسوية

294,215 230,628إيرادات مستحقة

100,000 -أرصدة مدينة أخرى

959 650موجودات ثابتة تخص مركز عبدالعزيز الصقر للتدريب

374,966 495,542
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البنوك لدى  حسابات   -  15

أ – يتألف هذا البند مما يلي:
2 0 1 02 0 0 9

د�كد�ك
170,692453,208بنك الكويت الوطني

3,7971,623بنك اخلليج

31,14327,855البنك األهلي الكويتي

3,3512,035البنك التجاري الكويتي

3,7921,393البنك االهلي املتحد

9741,527بنك برقان

94,5419,293بنك الكويت الوطني – اللجنة الكويتية اليابانية

62,5999,043بنك الكويت الوطني – حساب ممتاز

3,8801,211 بيت التمويل الكويتي

16,418305,755بنك الكويت الوطني – مركز التحكيم

391,187812,943

، وتظهر مبالغ معادلة لهذه  بالغير  التحكيم خاصة  ، وحساب مركز  اليابانية  الكويتية  – اللجنة  الوطني  الكويت    ب - إن حساب بنك 
احلسابات ضمن بند امانات للغير �

االجل قصيرة  ودائع   -  16

أ- يتألف هذا البند مما يلي:
2 0 1 02 0 0 9

د�كد�ك
3,150,000 8,610,000البنك األهلي الكويتي

1,500,000 -بنك الكويت والشرق األوسط

3,150,000 -بنك برقان

4,925,000 8,385,000بنك اخلليج

900,000 -بنك الكويت الوطني

2,000,000 -البنك التجاري الكويتي 

16,995,000 15,625,000

الودائع بالدينار الكويتي وبفوائد تتراوح بني 2.5 % - 3.5 %  سنويا )بني 2.5 % - 4.625 %  عام 2009( � ب  - 
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الييييي السييي 
2010 

-  أمان����������ات للغي������ر  17
2 0 1 02 0 0 9

د�كد�ك

100,882 94,541اللجنة الكويتية اليابانية لرجال األعمال

195,881 12,931مركز الكويت للتحكيم التجاري

75,883 78,946تأمني إيجارات

3,090 4,700أرصدة دائنة أخرى

191,118 375,736

-  النق���د وش���به النق��د  18
2 0 1 02 0 0 9

د�كد�ك

 6,153 27,929نقد في الصندوق

 812,943 391,187حسابات لدى البنوك

 15,625,000 16,995,000ودائع قصيرة األجل

(315,048)(110,959)أمانات للغير

17,303,157 16,129,048 

19 - أهداف وسياسات ادارة املخاطر

تتعرض أنشــــــطة الغرفة الى العديد من املخاطر املالية، مثل: مخاطر الســــــوق )وتشمل مخاطر ســــــعر العملة ومخاطر سعر الفائدة ومخاطر 

تقلبات األسعار(، ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة.

تتولى االدارة املركزية للمخاطر ، مســــــئولية ادارة مخاطر الغرفة. ويتركز عمل تلك االدارة،  وبشكل أساسي، 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 

عــــــن طريــــــق اعداد تقارير املخاطر الدورية التــــــي توضح مدى تعرض الغرفة لتلك املخاطر وحجمها وأهميتها. وتدار االســــــتثمارات املالية طويلة 

األجل على أساس أنها ستعطي مردودا دائما.

ال تدخل الغرفة في / أو تتاجر في األدوات املالية، مبا في ذلك مشتقات األدوات املالية، على أساس التخمينات املستقبلية.
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إن أهم املخاطر املالية التي تتعرض لها الغرفة هي كما يلي:

19.1  مخاطر السوق

أ(   مخاطر العمله االجنبيه

تتمثل مخاطر العمله االجنبيه في تقلب االدوات املالية نتيجة لتغير اســــــعار حتويل العمالت االجنبية . ترى االداره انه يوجد مخاطر ضئيله 
من تكبد خسائر بسبب تقلبات اسعار الصرف وبالتالي فان الغرفة ال تقوم بالتحوط ملخاطر العمالت االجنبية .

مخاطر معدالت أسعار الفائدة ب( 

تظهر مخاطر اسعار الفائده من احتمالية التغير في سعر الفائده الذي قد يؤثر على الربحية املستقبلية أو على القيمة العادله لالدوات املالية. 
ال تواجه الغرفة مخاطر ذات أهمية بشأن مخاطر معدالت سعر الفائده. 

مخاطر االئتمان  19.2

مخاطــــــر االئتمان هي تلــــــك املخاطر التي تنتج عن عدم قدرة طرف من أطراف األدوات املالية الوفاء بالتزاماته جتاه الطرف اآلخر مســــــببا 
بذلك خسارة مالية للطرف اآلخر.  ان سياسة الغرفة جتاه تعرضها ملخاطر االئتمان تتطلب مراقبة تلك املخاطر بشكل دائم.  كما حتاول الغرفة 
عدم تركيز تلك املخاطر على أفراد أو مجموعة عمالء في مناطق محددة أو من خالل تنويع تعامالتها في أنشــــــطة مختلفة.  كما يتم احلصول 

على ضمانات حيثما كان ذلك مناسبا.

إن مدى تعرض الغرفة ملخاطر االئتمان محدود باملبالغ املدرجة ضمن املوجودات املالية كما في تاريخ املركز املالي وامللخصة على النحو التالي:

2 0 1 02 0 0 9
د�كد�ك

374,966495,542ذمم مدينة وحسابات مدينة أخرى

27,9296,153نقد في الصندوق

391,187812,943حسابات لدى البنوك

16,995,00015,625,000ودائع قصيرة األجل

17,789,08216,939,638

مواقع متركز املوجودات واملطلوبات  19.3

تعمل الغرفة داخل دولة الكويت ، ان جميع موجودات الغرفة ومطلوباتها في داخل دولة الكويت . 

19.4  مخاطر السيولة

ان مخاطر الســــــيولة هي تلك املخاطر التي تؤدي الى عدم قدرة الغرفة على الوفاء بالتزاماتها جتاه الغير عند اســــــتحقاقها.  وللحد من تلك 
املخاطر، قامت ادارة الغرفة بتنويع مصادر التمويل وادارة موجوداتها بعد األخذ بعني االعتبار السيولة ومراقبة تلك السيولة بشكل منتظم .

اجلدول أدناه يلخص فترات االســــــتحقاق ملوجودات ومطلوبات الغرفة . ان تواريخ االستحقاق اخلاصة مبوجودات ومطلوبات الغرفة ، حسب 
االتفاقيات التعاقدية ، مبنية على أساس الفترات املتبقية، كما في تاريخ املركز املالي .  
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فترات االستحقاق كما في 31 ديسمبر 2010

املجموعما يزيد عن سنه3 الى 12 شهر1 الى 3 أشهرخالل شهر واحد
د�كد�كد�كد�كد�كاملوجودات

7,339,9117,339,911---ممتلكات وآالت ومعدات

374,966-374,966--ذمم مدينة وحسابات مدينة أخرى

27,929---27,929نقد في الصندوق 

391,187---391,187حسابات لدى البنوك

16,995,000-16,995,000--ودائع قصيرة األجل

17,369,9667,339,91125,128,993-419,116مجموع املوجودات

املطلوبات
1,534,4581,534,458---مخصص مكافأة نهاية اخلدمة

954-954--ذمم دائنة

50,985-50,985--مصاريف مستحقة

232,153-232,153--مخصص اجازات مستحقة

687,652-687,652--إيرادات مقبوضة مقدما

191,118-191,118--أمانات للغير

1,162,8621,534,4582,697,320--مجموع  املطلوبات

فترات االستحقاق كما في 31 ديسمبر 2009

املجموعما يزيد عن سنه3 الى 12 شهر1 الى 3 أشهرخالل شهر واحد

د�كد�كد�كد�كد�كاملوجودات

7,867,9017,867,901---ممتلكات وآالت ومعدات

495,542-495,542--ذمم وحسابات مدينة أخرى

6,153---6,153نقد في الصندوق 

812,943---812,943حسابات لدى البنوك

15,625,000-15,625,000--ودائع قصيرة األجل
16,120,5427,867,90124,807,539-819,096مجموع املوجودات

املطلوبات

1,365,3201,365,320---مخصص مكافأة نهاية اخلدمة

259-259--ذمم دائنة

256,300-256,300--مصاريف مستحقة

239,826-239,826--مخصص اجازات مستحقة

700,885-700,885--إيرادات مقبوضة مقدما

375,736-375,736--أمانات للغير
1,573,0061,365,3202,938,326--مجموع  املطلوبات
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املوظف��ن تكالي��ف   -  20

ظهرت تكاليف املوظفني ضمن احلسابات التالية:
2 0 1 02 0 0 9

د�كد�ك
2,149,0122,103,365املصاريف العمومية واإلدارية

54,776 64,368مركز عبدالعزيز الصقر للتدريب

44,345 40,559مركز الكويت للتحكيم التجاري

2,253,939 2,202,486



الف�ســل ال�ســـاد�س

نحــــو قانـــــــون جديـــد عصـــري ومتـــوازن
لغرفـــــة جتـــــارة وصـــــناعة الگـــــويت
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فــــي نوفمبــــر 2009، احتفلت الغرفة مبرور خمســــني عامًا على 
تأسيســــها، وحظي احتفالها بشــــرف رعاية ومشاركة حضرة صاحب 
الســــمو الشــــيخ صبــــاح األحمد اجلابــــر الصباح أمير دولــــة الكويت، 
والرئيــــس الفخــــري للغرفــــة منذ إنشــــائها حفظــــه الله ورعــــاه� كما 
شــــاركت فــــي االحتفــــال الغــــرف الشــــقيقة والصديقــــة وشــــخصيات 
اقتصاديــــة عامليــــة وعربيــــة� وبفضــــل اللــــه وتوفيقه، حقــــق احتفال 

الغرفة جناحًا يبقيه في ذاكرة الوطن�

في الرابع من مارس 2010، تقدم عدد من السادة أعضاء مجلس 
األمــــة باقتراح قانــــون جديد للغرفة� ويوم 11 مارس 2010، وافقت 

اللجنة التشريعية والقانونية على املقترح مع حتفظ واحد�

وفي الرابع والعشــــرين من مــــارس 2010، عقدت الهيئة العامة 
للغرفــــة اجتماعها الســــادس واألربعني� وقد حظي موضوع شــــرعية 
ودســــتورية قانون الغرفة وإيراداتهــــا وخدماتها بالنصيب األكبر من 

هذا االجتماع�

گ��لم��ة رئي���س الغرف����ة

ففي خطابه املعتاد أمام الهيئة العامة، قدم السيد رئيس الغرفة 
عرضــــًا موجزًا جلهــــود الغرفة ومــــا حققته من اجنازات اســــتثنائية 
خــــالل العــــام الســــابق، ليعــــرج بعــــد ذلــــك علــــى احلملــــة االعالمية 
املنظمــــة الســــاعية إلــــى توظيف وحتريف ســــؤال برملاني عــــن قانون 

الغرفة ودستوريته�� وفيما يلي نص هذه الكلمة:

األخوة واألخوات األفاضل؛

بالنيابة عن زمالئي فــــــي مجلس اإلدارة وفي اإلدارة التنفيذية، 
وباألصالة عن نفســــــي، أعرب عن صادق الشكر حلضوركم، وفائق 
الترحيب مبشاركتكم في اجلمعية العامة السادسة واألربعني لغرفـة 
جتــــــارة وصناعــــــة الكويـت، التي تنعقــــــد في ظل أجواء اســــــتثنائية 
الضغوط لتعرض حصاد ســــــنة اســــــتثنائية التميز. فالعام املاضي، 
بالنســــــبة للغرفــــــة، لم يكن عــــــام اليوبيل الذهبي فحســــــب، بل كان 

عامــــــاً ذهبي األداء واالجناز أيضاً. وكم كنت أمتنى أن أحافظ على 
تقاليــــــد اخلطاب في هذا اللقاء الســــــنوي، فأعــــــرض وإياكم جهود 
الغرفــــــة في إطار دورهــــــا كممثلة ملجتمع األعمــــــال الكويتي ومعّبرة 
عن آرائــــــه ومواقفه، وأتنقل معكم بني نشــــــاطاتها األخرى والكثيره 
على املستويني احمللي واخلليجي، وعلى الصعيدين العربي والدولي، 
غير أن ضرورة التركيز على توضيح احلقائق بشــــــأن قانون الغرفة 
وتنظيمها، تضطرني أن أعتمد في هذه املهمة على التقرير السنوي 

للغرفة، الذي وضع حتت تصرفكم قبل ثالثة أسابيع.

وفــــــي الوقت ذاتــــــه، أجد من غيــــــر املمكن أو املقبــــــول أن يخلو 
خطابي هذا من وقفة تقدير وترحيب واســــــتقراء حلدث اقتصادي 
بالــــــغ األهمية، اســــــتمرت محــــــاوالت حتقيقه أربعة عقــــــود وتزيد، 
وســــــيبقى تأثيــــــره في مســــــيرتنا التنموية على مدى قــــــادم العقـود، 
وأقصد بهذا قانـون خطة التنمية اخلمسيـة لدولة الكويـت للسنوات 
املاليـة 2010/2009 – 2014/2013. وهي اخلطة التي اعتمدت 
منهجاً تأشــــــيرياً تواكبه مجموعة متكاملة من السياسات، وانطلقت 
من توجه واقعي يركــــــز على الصحة والتعليم لبناء املواطـن، ويختار 

مشاريع الطاقة والنقل والبنية األساسية لتحديث بنية الوطـن. 

وإذا كان التوافق الواضح الذي اتســــــم به إقرار اخلطة يبشــــــر 
بتعاون الســــــلطتني على تنفيذها، فإن الســــــيولة العالية التي تتمتع 
بها اخلزانة العامة، والتوجهات املســــــتقرة ألسعار النفط، تزيد من 
تفاؤلنا بإمكانات متويل اخلطة بارتياح. وهو ارتياح يجب أال ينسينا 
التحفظات التي أبديت على إمكانات التنفيذ، وهي حتفظات لها من 
جتارب املاضي ما يبررها، ولها من مؤشــــــرات احلاضر ما يؤيدها، 
خاصــــــة من حيث قدرة اإلدارة العامة علــــــى التجاوب مع طموحات 
ــــــي. وباملقابل، ترى الغرفة أن اخلطة، وبكل  اخلطة وتكثيفهـا الزمنـ
ما أثير حولها من حتفظات، متثل أداة قياس ال غنى عنها في تقييم 
أداء احلكومة، وتوجيه أدوات املســــــاءلة على أسس موضوعية. كما 
أن اخلطة تضع على الســــــلطتني معاً التزاماً باإلنفاق على مشاريع 
تنمويــــــة محددة وعالية التكلفة، ممــــــا يخفف من الضغوط املتزايدة 

التجارة  التعاون اخلليجي” وضع مشروع قانون استرشادي ينظم عمل غرف  “احتاد غرف دول مجلس  2003، أجنز  العام  في نهاية 
والصناعة في دول املجلس، وفي إبريل 2004 تقدمت غرفة جتارة وصناعة الكويت إلى مجلس الوزراء مبقترح قانون جديد للغرفة، يواكب 

التطورات، وينسجم مع الصيغة االسترشادية املذكورة، على أمل تقدميه إلى مجلس األمة بعد األخذ مبالحظات إدارة الفتوى والتشريع�

نح�و قان�ون جديد عصري ومت�وازن لغرفة جت�ارة وص��ناعة الگ�ويت
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لتوجيه السيولة املالية نحو اإلنفاق االستهالكي العقيم.

وغرفة جتارة وصناعة الكويت، إذ ترحب مبا أعلنته اخلطة من 
التزام بشــــــراكة القطاعني العام واخلــــــاص، ومن اعتماد ملبدأ ريادة 
القطــــــاع اخلاص للعمليــــــة التنموية، ترى من واجبهــــــا أن تذّكر بأن 
قدرة القطاع اخلاص على االضطالع بهذا الدور تعتمد على توفير 
حزمة متكاملة من التشريعات واالحتياجات واحلوافز، تبدأ بتوفير 
األرض والطاقة، وتنتهي بتبســــــيط اإلجــــــراءات واملعامالت، مروراً 
بالتخصيص، واالنفتاح، وتعزيز املشاريع الصغيرة واملتوسطة. وأهم 
من هذا كله، وقبل هذا كله، تغيير النظرة السياسية املرتابة بالقطاع 
اخلاص واحملبطة جلهوده، والتخلي عن سياسات إقصاء هذا القطاع 
ومؤسســــــاته عن املشاركة احلقيقية في بناء القرار االقتصادي. كما 
تنّبه الغرفة إلى أن طموح اخلطة وحجم مشــــــاريعها وضغط مدتها 
يجــــــب أال تتخذ ذريعة لتجاوز معايير العدالة واملنافســــــة، ويجب أال 
تعتبر مبرراً للتهاون في توفير شروط الشفافية ومعايير املساءلة. 

األخوة واألخوات األفاضل؛ 

منذ أول اجتماعاتها في املدرسة املباركية قبل إحدى وخمسني 
ســــــنه، لم تســــــجل اجلمعية العامة لغرفة جتــــــارة وصناعة الكويت 
انعقاداً مبثل أهمية اجتماعنا هذا، ومبثل هذا املستوى من الترقب 

واالهتمام. 

ومنذ أول اجتماعاتها بعد التحرير في نادي الكويت قبل ثمانية 
عشر عاماً، لم تنعقد اجلمعية العامة لغرفة جتارة وصناعة الكويت 
في مثــــــل هذه األجواء املثقلــــــة بهموم وتداعيــــــات التماهي الغريب 
املريــــــب بــــــني املصلحة واإلصــــــالح، بني التحصــــــني والتهميش، بني 
التشــــــريع والتسييس، بني ضيق النظرة واتساع الرؤية، وبني ارتياب 

الشبهات وصواب احملكمات.

ذلك أنه بعد أن تفضل حضرة صاحب الســــــمو الشــــــيخ صباح 
األحمد الصباح أمير البالد ورئيس الغرفة الفخري بتتويج احتفالها 
مبرور خمســــــني عاماً على تأسيســــــها، وما خلفه هذا االحتفاء من 
صدى وطنــــــي وإقليمي رائع، بــــــدأت بعض وســــــائل اإلعالم، ودون 
مناســــــبة أو سبب، بالغمز من قناة الغرفة وما متثله ومن متثله. وما 
لبثت هذه التحركات أن أخذت زخم حملة إعالمية منظمة، متوزعة 
األدوار، متفقــــــة املنطلقات واألفكار، ســــــاعية إلى توظيف وحتريف 
سؤال برملاني عن قانون الغرفة ودستوريته. وهو السؤال الذي حتول 
بعد ذلك إلى مقترح بقانــــــون جديد لغرفة جتارة وصناعة الكويت، 
ال منلــــــك إال أن نعرب عن تقديرنا جلهــــــود مقدميه، وعن احترامنا 

حلقهم في تقدميه، بصرف النظــــــر عن رأينا مبضمونه. وألن هذه 
احلملة اعتمدت أسلوب التسطيح والتشويه، وجتاهلت أدب احلوار 
وأصول االختالف، فقد آثرت غرفتكم أن تنأى بنفســــــها عن جدلها 
وسجالها، متسكاً بأصالة األخالق الكويتية ورصانتها، والتزاماً مبا 
متليه مصلحة الكويت ووحدتها. ومــــــع معرفتنا التامة بأن الصمت 
موقف غير مقنع ميكن أن يســــــاء فهمــــــه، فقد اخترناه موقفاً وطنياً 
وأخالقيــــــاً يصعب علينا أن نتخذ غيره، خاصــــــة أننا - ومنذ بداية 
احلملــــــة - حددنا لقاءنا هذا بالــــــذات ليكون موعدنا معكم ومنبرنا 
إليكم، نعرض فيــــــه الوقائع واحلقائق، ونخاطب العقول والضمائر، 
دفاعــــــاً عــــــن احلق ال دفعاً لالتهــــــام، واحتراماً للتاريــــــخ ال رداً على 

التجريح. 

وقبــــــل أن يقوم عدد من األخوة الزمــــــالء مبهمة تفنيد وتوضيح 
حقيقة الشــــــبهات واالتهامات التي وجهت على الغرفة حول قانونها 
ومواردهــــــا وأدائها، أجد من واجبي أن أقــــــف وإياكم عند احلقائق 

الثالث التالية:  

أواًل -  في يونيو 2004، رفعت الغرفة إلى ســــــمو رئيس مجلس 
الوزراء مقترحاً بقانون جديد في شأنها، يستند في توجهاته ومواده 
إلى مقترح بقانون استرشادي وضعه احتاد غرف دول مجلس التعاون 
اخلليجي. ولم تُقدم الغرفة على خطوتها هذه من قبيل اســــــتدراك 
غياب تشــــــريعي، بل من قبيل تطوير قانون قائم منذ سنوات طويله، 
وأصبح بحاجة إلعادة نظر في ضوء ما شهدته الكويت من تغيرات 
وتطورات. مثله في ذلك مثل قوانني العمل واملناقصات والشــــــركات 
وغيرهــــــا. واليوم، وبعد أن اتفق مقترح نيابي ومشــــــروع حكومي مع 
دعوة الغرفة إلى إصدار قانون جديد للغرفة، يحق لنا أن نتســــــاءل 

بكثير من الدهشة واالستغراب، أين املشكلة؟ 

لقد اســــــتمر العمل بالقانون احلالــــــي للغرفة – وبصرف النظر 
عن تقييم البعض له – خمســــــني عاماً ونيف، حققت خاللها الغرفة 
جناحات باهرة، فما الضرر إذن، وأين املشكلة في استمراره أشهراً 
قليله أخرى؟ بل إن أصحاب الرأي القائل بعدم وجود قانون صحيح 
للغرفة يرددون دائماً أنهم اكتشــــــفوا هذا »الغياب التشــــــريعي« منذ 
أكثر من أثني عشر عاماً. فلماذا لم يتقدموا مبقترحاتهم طوال هذه 
املدة ؟ وملاذا اآلن بالذات ؟ وأين املشــــــكلة في أن ميتد هذا »الغياب 
التشــــــريعي« املزعوم أشــــــهراً قليلة لصياغة تشــــــريع حديث ينسجم 
مــــــع دور الغرفة فــــــي املرحلة التنموية املقبلة؟ وملــــــاذا هذا االندفاع 
السياســــــي في صياغة تشريع تنظيمي ملؤسسة أهلية مهنية أقصى 
درجــــــات ســــــلطتها تقدمي املشــــــورة ؟ وملاذا التعامل مــــــع األمر بهذا 
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االنفعال، وبهذا التســــــرع واالستعجال، على حساب سالمة التشريع 
ورصانته وصحة صياغته ؟ 

ثانيــــًا- واقــــــع األمر - إذن - أنه ليس فــــــي تطوير قانون الغرفة 
وجتديــــــده أية مشــــــكلة، طاملــــــا أن القانــــــون اجلديد ســــــيأتي ملبياً 
الحتياجات الكويت، ومنسجماً مع القوانني املنظمة ألعمال الغرف 
دوليــــــاً وعربياً بوجــــــه عام، ومماثاًل الختصاصــــــات الغرف في دول 
مجلس التعاون اخلليجي بوجه خاص. ونحن في الغرفة نعتقد بأن 
هذا بالذات ما ينشده السادة احملترمون أعضاء مجلس األمة، وأن 
هــــــذا بالذات ما تســــــعى إليه احلكومة. ولئن جــــــاء مقترح عدد من 
الســــــادة النواب، مناقضاً ملا ســــــبق اإلعالن عنه والتعلل به، وأشبه 
»بالغــــــزل الذي نقضه أصحابه من بعــــــد قوة«، فإننا نأمل بأن ينجح 
احلوار املوضوعي داخل مجلس األمة وجلانه، في إعادة األمور إلى 
منطقها، وإعادة النصوص إلــــــى هدفها. فاإلصالح فعل ال انفعاالً، 
وهــــــو تعاون ال تربصاً، وارتقاء ال إقصاء وإلغاء. والتخطيط لدخول 
العصــــــر ال يكون بإنــــــكار التاريخ، بــــــل بالبناء عليــــــه، انطالقاً منه، 
واســــــتلهاماً لدروسه، والســــــعي على زيادة املستقبل ال يكون بالتنكر 
للــــــرواد، بل بإقــــــرار فضلهم، اســــــتنهاضاً لهمم األجيال، وترّســــــماً 

جلالئل األعمال.  

ثالثــــًا- إننــــــي وزمالئي أعضــــــاء مجلس إدارة الغرفــــــة، إذ نعتز 
بوجودكم، ونســــــتند إلى دعمكــــــم ومؤازرتكم، أنتــــــم أعضاء الغرفة 
وأصحابهــــــا، نؤكد لكم أننا رغم اعتقادنا بأن املشــــــكلة ال مبرر لها 
وال معنــــــى لتضخيمها، لن ندخر جهــــــداً ملعاجلتها باملنطق القانوني 
الســــــليم الرصني، وبالتعاون الكامل مع احلكومة ومع مجلس األمة 
بكل أعضائه وأطيافه. ولكننــــــا - في الوقت ذاته – نربأ باحلكومة 
ومجلس األمة أن يقبال لكويت املركز املالي والتجاري بغرفة ضعيفة 
منفصله عن تاريخها، عاجزة عن أداء دورها، متخلفة عن شقيقاتها 
وزميالتها. وقولنا هــــــذا ليس دفاعاً عن مراكزنا أو مواقعنا، فنحن 
لــــــم نأت للغرفة لنأخذ منها، بل جئنــــــا لنقدم لها من الفكر واجلهد 
والوقت مــــــا نخدم به وطننا في مجال عملنــــــا واختصاصنا. وليس 
ملوقعنــــــا في مجلس إدارة الغرفة أي مــــــردود مادي من أي نوع كان، 
وليس له أية مكاسب عينية أو جتارية بأي شكل من األشكال. ولكن 
املردود الذي نحرص عليه، واملكســــــب الــــــذي نتنافس لتحقيقه، هو 

الشعور برضا الله والضمير في خدمة الوطن واملواطنني.  

إن موقفنــــــا في الدفاع عن الغرفــــــة ومكانتها وتاريخها هو دفاع 
عن مؤسســــــة وطنية تعكس عالقــــــة الوجود واملصيــــــر بني الكويت 
والتجارة مبعناها الشــــــامل، وهي العالقة التي أعطت دولة الكويت 

شعارها، صقراً صحراوي الرشاقة. يفرد جناحيه ليحمي السفينة 
رمز التجارة. 

موقفنــــــا هــــــذا، دفاع عن مؤسســــــة هي أول احتــــــاد مهني على 
مســــــتوى االقتصاد الوطنــــــي، وهي أول مؤسســــــات املجتمع املدني 
الكويتي، أسســــــها رّواد، كانوا رجال وطن قبــــــل أن يكونوا أصحاب 
عمــــــل، فرفعوا بناءها على أعمدة من وطنية املنطلق، ودميوقراطية 

االلتزام، ومصداقية املشورة، وأدب احلوار. 

موقفنــــــا هذا، دفاع عن مؤسســــــة تفوقت بــــــني كل غرف العالم 
بتقدمهــــــا التقنــــــي، وبرزت بني كل الغرف العربيــــــة مبا تتمتع به من 
حرية واســــــتقاللية ومصداقية. وأثبتت أنهــــــا تنطلق من اإلخالص 
الوطني، واالحتراف املهني، واألســــــاس العلمــــــي املوضوعي، بدليل 
أن الدراســــــات احلديثة التي قامت بها جهات دولية عديده، جاءت 

مصداقاً لرؤية الغرفة وآرائها على مدى نصف قرن. 

موقفنــــــا هذا، دفاع عن مؤسســــــة مــــــا كانت لتبلغ هــــــذه املكانه 
لــــــو لم حتظ بدعم ورعاية خمســــــة مــــــن أمراء الكويــــــت الذين بنوا 
نهضتها احلديثة، والذين أكدوا جميعاً - وفي شــــــتى املناســــــبات - 
أهمية دورها، وأثنوا على كفاءة أدائها، ورعوا أنشــــــطتها، وحضروا 
مؤمتراتها.  فكانت رعايتهم هذه وال تزال تشــــــجيعاً للقطاع اخلاص 

وإلهاماً، وفخراً للغرفة واعتزازاً. 

وموقفنا هذا، دفاع عن مؤسســــــة لم تقف يوماً إال مع الشرعية 
ومؤسســــــاتها، وإال مع الدميوقراطية وممارســــــاتها، وإال مع احلرية 
ومســــــؤولياتها. ألن الكويت بحكامها وشــــــعبها، بحضرها وقبائلها، 
بطوائفهــــــا وأطيافها، ما نشــــــأت مجتمعاً وال قامــــــت دولًة إال على 

احلرية؛ حرية الفكر والسياسة والتجارة. 

موقفنــــــا هذا، دفاع عن مؤسســــــة صمدت فــــــي وجه االحتالل 
داخل الوطن وخارجه، فدعمت الصمود بأموالها، وحفظت السجل 
التجاري لدولتهــــــا، وصانت ملفات أعضائهــــــا، وأنقذت من بضائع 
الكويت ما تزيد قيمته عن كل ما حصلته من رســــــوم منذ إنشــــــائها 
حتى اليوم، وتنقلت بني املنابر االقتصادية العاملية تدافع عن الكويت 
وقضيتهــــــا وحريتها، ووقف رئيســــــها في مؤمتر جّده، وفي أقســــــى 
الظروف وأصعبها، يبشر بدولة الكويت املظفرة حتت لواء أميرها، 

القوية بشرعيتها ودستورها، واملتمسكة بعقيدتها وانتمائها. 

موقفنا هذا - وباختصار شــــــديد - هو التعاون مع كل األطراف 
بــــــال اســــــتثناء وإلى أبعد احلــــــدود، لكي تبقى الغرفــــــة بيت القطاع 
اخلاص الكويتي بكل قطاعاته وأنشــــــطته، واملؤسســــــة العريقة التي 



95

الييييي السييي 
2010 

متثله وتعبر عن مواقفه في إطار الدســــــتور والقانون، مثلها في ذلك 
دوليــــــاً مثل كل غــــــرف الدول الصديقة والشــــــقيقة. ومثلها في ذلك 
وطنيــــــاً مثل كل االحتــــــادات واجلمعيات الوطنيــــــة، التي جنّل ونؤيد 
ونحتــــــرم، كاالحتاد العــــــام لعمال الكويــــــت، واالحتاد العــــــام لطلبة 
الكويــــــت، وجمعيات األســــــاتذة اجلامعيني، واألطبــــــاء، واحملامني، 
واملهندسني، واحملاســــــبني. فهل هذا على أهل التجارة واالقتصاد، 
ودعاة الدميوقراطية والدســــــتور، وشركاء التقدم والتنمية... باألمر 

الكثير!!!

اإلجابــــــة علــــــى هذا التســــــاؤل تعتمــــــد - إلى حٍد كبيــــــر - على 
جهودكم ودعمكم ومســــــاندتكم لغرفتكم، واالستجابة لهذا التساؤل 

بيد السلطتني التشريعية والتنفيذية وتعاونهما.

وفقنا الله جميعًا ملا فيه رفعة الكويت وخير أهلها، 

شكرًا حلضوركم، وشكرًا إلصغائكم، 

ق����ان����ون الغرف����ة الص����ادر ع���ام 1959

بعــــد ذلــــك ألقــــى مديــــر مركــــز التحكيــــم التجــــاري واملستشــــار 
القانونــــي للغرفــــة، الدكتور يوســــف العلــــي، كلمة أوجــــز فيها الرأي 
القانونــــي فيما أثير حول قانون الغرفــــة واختصاصاتها� وفيما يلي 

نص هذه الكلمة:

أثير مؤخرا الكثير من التســــــاؤالت حول جوانــــــب قانونية عدة 
تتعلق بقانون الغرفة ودستورية هذا القانون. ومهمتي أمامكم اليوم 
هــــــي أن أوجز لكــــــم الرأي القانوني فيما أثير والســــــيما فيما يتعلق 

بقانون الغرفة واختصاصاتها.

وعليه فإني أوجز هذا الرأي في مســــــألتني: األولى من حيث أن 
قانون الغرفة »قانون«، والثانية دســــــتورية هــــــذا القانون وما حواه. 
وهــــــو رأي يتفق مع ما كتبــــــه أو صرح به أربعة مــــــن فقهاء القانون 

املتخصصني.

قان���ون الغرف��ة »قان����ون«:

أثيــــــر مجددا وليس جديــــــدا أن قانون الغرفــــــة الذي صدر في 
العام 1959 قد شاب نشره عيوب تنأى به عن وصف القانون، مثل 
عدم وجود ديباجة له إلى عدم ورود اســــــم األمير عليه في النسخة 

املنشورة في اجلريدة الرسمية »الكويت اليوم«.

و كان رأينا واضحا أن قانون الغرفة قانون صحيح صدر ونشر 

في اجلريدة الرســــــمية وفــــــق اإلجراءات املتبعة إلصــــــدار القوانني 
ونشــــــرها في ذلك احلني. وأســــــاس اللبس أن هناك من افترض أن 
القواعد الواردة في دســــــتور 1962 إلصدار التشريعات ينطبق على 
ما صدر قبل صدوره. وفي هذا مجافاة للنظام القانوني لتلك الفترة 
وواقعه. ففي تلك الفترة لم تكن هناك قواعد مكتوبة لشكل القانون 
أو إجراءات إصداره أو نشره. ولذا صدرت بعض التشريعات بصورة 

مراسيم أو مراسيم بقانون وأخرى صدرت كقانون. 

فغيــــــاب الديباجة مثال ال يخل بصحــــــة القانون ووجوده حتى لو 
حصل ذلك في هذه األيام وبوجــــــود القواعد املكتوبة، فكيف نعيب 
ذلــــــك على قانــــــون الغرفة الذي صدر قبل خمســــــني عاما وفي ظل 

دستور عرفي. 

أما تصديــــــق األمير، وهي املســــــألة األهم فيما ينســــــب للقانون 
املنشــــــور في اجلريدة الرســــــمية من عيوب، فمســــــألة توافره مسألة 
بديهية بالنســــــبة ملن يعمل في مجال التشــــــريع. فهل يعقل أن ينشــــــر 
»قانون« بهــــــذا الوصف في اجلريدة الرســــــمية دون أن يكون موافقا 
عليه من سمو األمير. بل إن املسألة تبدو أكثر بداهة إذا علمنا أن في 
هذه املرحلة كانت هيئة حترير اجلريدة الرسمية مكونة من عدد من 
رؤســــــاء الدوائر، أي من مجموعة من الوزراء، فهل يعقل بعد ذلك أن 
ينشر حتت مسمى »قانون« عمل غير ذلك. وهل كان قانون الغرفة هو 
القانون الوحيد الذي صدر دون اإلشــــــارة إلى تصديق األمير في تلك 
الفترة؟ فهناك قانون املوانئ لســــــنة 1959 وقانون تنظيم الترخيص 
بجمع املال لألغراض العامــــــة الصادر عام 1959، وغيرهما. وحتى 
ال ندع مجاال للشــــــك ونحن نتكلم عن هذه املرحلة فإننا نستشهد مبا 
ورد في اجلريدة الرسمية بعد عددين من صدور قانون الغرفة، وهو 
اإلعــــــالن اخلاص بالدعوة للهيئة التأسيســــــية للغرفة، والذي ورد به 

تأكيد أن سمو األمير قد صدق على هذا القانون.

وإذا جتاوزنا املناخ التشريعي في تلك الفترة ورجعنا إلى املنطق 
القانوني البســــــيط فإننا جند أن هذا القانون الذي صدر في العام 
1959 تكفيه قرينة نشــــــره في اجلريدة الرسمية ليكون قانونا وفق 
مبدأ الظاهر املستقر، وعلى من يدعي خالف ذلك أن يثبته وليس 

العكس.

وليس أدل على أن قانون الغرفة قد صدر قانونا حني صدر من 
استمرار العمل به خالل نصف قرن من الزمان دون أن يقدح بوصفه 
أحــــــد. بل جرى العمل على خالف ذلك. فلدينا تشــــــريعات صدرت 
وفق أحكام دســــــتور 1962 أشــــــارت في ديباجتها إلى قانون إنشاء 
الغرفــــــة. وهل ثمة حجة أبلغ من ديباجــــــة القوانني، والتي ال حتوي 
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ســــــوى التشريعات. وكم من تشريع صدر يقر بوجود الغرفة ويسمي 
من أعضائها أعضاء في مجالس إدارات مؤسسات اقتصادية على 
املســــــتوى الوطني. بل وصدرت أحكام قضائية تطبق جانبا مما جاء 

في قانون الغرفة من أحكام. فهل بعد هذا كله من حجة.

دستورية قانون الغرفة:

بعد أن قررنا أن قانون غرفة جتارة الكويت الصادر عام 1959 
هو قانون، فإن السؤال الذي طرح ويطرح إلى أي مدى يتفق محتواه 

مع أحكام دستور 1962؟

بادئ ذي بدء ال بد من اإلشــــــارة إلى املادة )180( من الدســــــتور 
التي تنص على أن »كل ما قررته القوانني واللوائح واملراسيم واألوامر 
والقرارات املعمول بها عند العمل بهذا الدســــــتور يظل ســــــاريا ما لم 
يعدل أو يلغ وفقا للنظام املقرر بهذا الدســــــتور، وبشرط اال يتعارض 
مع نص من نصوصه«. وال شــــــك لدينا أن النص قد جاء على درجة 
مــــــن الوضوح مبــــــا ال يدع مجاال للتشــــــكيك. فكل التشــــــريعات التي 
صدرت قبل صدور الدســــــتور تبقى صحيحة معمول بها ما لم تعدل 
أو تلغ. وقد مت العمل بقانون الغرفة على مدى نصف قرن من الزمان 
دون أن يشــــــعر املشرع بحاجة حقيقية لتعديله مبا يتوافق مع أحكام 
الدســــــتور، مبا يؤكد توافق أحكامه مع أحكام دستور 1962. فقانون 
الغرفة رغم صدوره قبل صدور الدســــــتور احلالي بثالث سنني، اال 
أن أحكامــــــه قد جاءت متوافقة مع الفكــــــر احلديث والذي بني عليه 

الدستور فيما بعد، فلم يكن هناك تعارض بينهما، بل توافق تام.

وإذا أردنــــــا أن نعرض للســــــؤال الذي يطرح حول أهمية إنشــــــاء 
الغرفة بقانون، ملاذا أسسها املشرع بقانون في العام 1959 ويجري 
احلديث عــــــن قانون جديد اليوم؟ واإلجابة على هذا التســــــاؤل من 
شــــــقني: األول يتعلــــــق باألهمية التي أوالها املشــــــرع لهــــــذا الكيان، 

والثاني متعلق بالطبيعة اخلاصة للغرفة.

فمن حيث اهتمام املشــــــرع بإصدار قانون خاص إلنشاء الغرفة، 
وهو مســــــلك قد سبقه به مشــــــرعون كثر، يعكس بشكل كبير أهمية 
الدور الذي ســــــيلقى علــــــى عاتق هذا الكيان. وال شــــــك أن الكويت 
ذات التاريــــــخ التجاري العريق كانت تتطلع في نهضتها احلديثة إلى 
حتويل خبراتها املكتســــــبة إلى عمل مؤسسي يتناسب واملرحلة. كما 
أن الغــــــرف التجارية في دول العالم املختلفــــــة كان لها دور بارز في 
تنظيم وتشجيع وتطوير مجاالت التجارة والصناعة. وما كان يطمح 
إليه املشــــــرع في مرحلة التحضير لالستقالل هو أن يكون لها هذا 

الدور الرائد.

ولعل قيام الغرفة بهذا الــــــدور كان مرتبطا بإعطائها جانبا من 
الســــــلطة العامة في مجــــــال اختصاصاتها، وهو مــــــا نعنيه بطبيعة 
الغرفة اخلاصة مــــــن الناحية القانونية. فالغرفة من حيث تنظيمها 
ملهنة التجارة واملهن األخرى املرتبطة بها هو في مصطلح القانونيني 
»مرفق عام مهني«. أي أن الغرفة في جانب من اختصاصاتها تقوم 
بعمــــــل املرفق العام الذي يهدف إلى إشــــــباع حاجات عامة، هي هنا 
املشــــــاركة في تنظيم املهــــــن ذات الطابع التجاري. وهــــــذه الطبيعة 
اخلاصــــــة لم تكن بدعة ولم تتعارض فــــــي أي وقت من األوقات مع 
التنظيم الدستوري اجلديد الذي تلى قيام الغرفة، بل كان في توافق 
تــــــام مع ما جرى عليه العمل في ظلــــــه في تنظيم الكثير من املرافق 
املهنيــــــة. وملا كانت الغرفة بهذا الوصف تتمتع بجانب من الســــــلطة 

العامة فقد كان الزما إنشاؤها بقانون.

وهنا ميكــــــن أن نوضح جانبا من اللبس الــــــذي وقع عند بعض 
الزمــــــالء مــــــن القانونيني حــــــول موضوع االنتســــــاب إلــــــى الغرفة 
واعتقادهــــــم بوجود تعارض مع نص املادة )43( من الدســــــتور من 
حيث عدم جواز إلزام أحد باالنتساب إلى عضوية أي مؤسسة من 
مؤسســــــات املجتمع املدني. والصحيــــــح أنه من خالل هذه الطبيعة 
القانونية اخلاصة كان االنتساب للمهن في الغرفة إلزاميا من حيث 
أنها مرفق مهني من مســــــتلزماته اإللــــــزام بالقيد للعمل في املهنة، 
أما االنتســــــاب إليها كمؤسسة أهلية فاملســــــألة اختيارية ملن يشاء 
أن يتمتــــــع بخدماتها. ومن نافلة القــــــول أن نذكر بأن هذا التنظيم 
للمهن احلرة من خالل املرفق املهني املســــــتند إلى جمعية نفع عام 
هو السائد اليوم في الكويت في تنظيم املهن من محاماة ومحاسبة 
وهندسة وطب. وهو ما نرجو أن ينعكس بشكل واضح وصريح في 

القانون اجلديد للغرفة.

وباالســــــتناد إلى ما ذكرناه من طبيعة الغرفــــــة القانونية، وقبله 
مــــــا قررناه من أن قانونها قانون باملعنى الفني الدقيق، فإن مســــــألة 
الرســــــوم التــــــي تتقاضاها الغرفة تكون قــــــد وضحت وال حتتاج إلى 
تفصيل كثير. فهذه الرســــــوم قــــــد ورد النص عليها في القانون فهي 
بذلك قانونية. ومن جانب آخر فهي ال تعدو أن تكون رسوم قيد في 
املهنة أو مقابل خدمات تقدمها الغرفة ملنتسبيها. وفي كال الوصفني 
ال تخــــــرج هذه الرســــــوم عما هو مقرر في ظل الدســــــتور والقوانني 

املعمول بها في الكويت.
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الييييي السييي 
2010 

إي�������رادات الغ���رف������ة

أعقــــب ذلــــك كلمــــة للســــيد عبدالوهــــاب محمــــد الــــوزان، أمــــني 
الصندوق الفخري، فّند فيها بعض االدعاءات حول قانونية الرسوم 
التــــي تتقاضاها الغرفة وبدالت اإليجار وإلزامية االنتســــاب للغرفة 

وتضخيم إيراداتها وقيمة أصولها� وفيما يلي نص هذه الكلمة:

حضرات األخـوة واألخـوات؛

فــــــي طليعة األمور التي جرى تفســــــيرها خطــــــأ، أو مت حتريفها 
عمداً، فــــــي الهجمة اإلعالمية علــــــى الغرفة هــــــو مواردها املالية. 
واالدعــــــاءات التي ُوجهت إلى الغرفة في هذا الصدد متحورت حول 

النقاط الرئيسية التاليـة:

أواًل -  انطالقاً من إنكار وجود قانون للغرفة أصاًل، اعتبرت الرسوم 
التي تتقاضاها مقابل ما تقدمه من خدمات كتصديق التواقيع 

والفواتير وشهادات املنشأ وغيرها أتاوات غير قانونية.

ثانيــــًا -  نظراً ألن إلزام أصحــــــاب التراخيص التجارية والصناعية 
باالنتســــــاب إلى الغرفة أمر غير مشــــــروع، فإن بدل االنتساب 

والعضوية يعتبر أيضاً غير قانوني. 

ثالثــــًا -  عــــــدم قانونية بدالت اإليجار التي تتقاضاها الغرفة مقابل 
تأجير جزء من مبناها.

رابعًا -  تضخيم إيرادات الغرفة وقيمة أصولها أضعافاً مضاعفة. 

وفــــــي هذه العجالة، ســــــأحاول – باختصار غيــــــر مخل – تبيان 
حقيقة هذه االدعاءات األربعة:

أما عن الرســـــــوم التــــــي تتقاضاهــــــا الغرفـة مقابــــــل ما تقدمه 
مــــــن خدمات ووثائق، فيجــــــري حتصيلها مبوجب املــــــادة )32( من 
قانونها املنشــــــور في اجلريدة الرسمية "الكويـت اليـوم" الصادرة في 
1959/6/28. وتنــــــص هــــــذه املادة على أن “تتكــــــون موارد الغرفة 
من رســــــوم التسجيل واالشتراك والشهادات وجميع املستندات التي 
تصدرها أو تصدقها لقاء رســــــوم معينة... وكذلك من ريع ما متلكه 

من عقارات وهبات وتبرعات وما تكسبه من استثمار أموالها”.

ومبــــــا أن قانــــــون الغرفة املشــــــار إليه، وبإجمــــــاع املختصني من 
رجال القانون كما ســــــبق أن بــــــنّي األخ الدكتور يوســــــف، هو قانون 
سليم وقائم، فإن الرسوم املقررة للغرفة في نص مادته املذكورة هي 
رســــــوم قانونية ال جتاوز فيها وال شــــــبهة عليها، وال تخرج عن نطاق 
القاعدة التشــــــريعية “ال رسوم إال بقانون”. واجلدير بالذكر هنا أن 
ثمة رســــــوماً مقررة مبوجب هذه املادة لم تسَع الغرفة منذ تأسيسها 

إلــــــى العمل على حتصيلها، ولم تقم أصاًل بتقدمي اخلدمات املتعلقة 
بها مثل؛ رسوم التصديق على العرائض وجوازات السفر، والتأشير 
علــــــى الدفاتــــــر التجارية، وتســــــجيل املقاوالت، وتصديق شــــــهادات 

اإليجار واالستئجار.

 كمــــــا يجدر التنويه هنــــــا إلى أن كافة الغــــــرف العربية عموماً، 
وكل غرف دول مجلس التعاون اخلليجي خصوصاً، تتألف مواردها 
املالية من الرسوم واملصادر املماثلة إن لم تزد عليها. ذلك أن غرف 
التجــــــارة نتاج حاجة فعليــــــة ونتاج تطور على مــــــدى أكثر من 400 
ســــــنه، وهي - رغم تعدد صيغها – يبقى أعضاؤها مصدر متويلها 

الرئيسي.

وباالنتقال إلى احملور الثاني املتعلق بحقيقة اإللزام في االنتساب 
إلى الغرفة ودفع رســــــوم العضوية واالشــــــتراك السنوي، نالحظ ما 

يلي:

أواًل- رغــــــم أن قانون الغرفة قد نص صراحــــــة ومن منطلق قانوني 
ســــــليم على إلزامية انتساب املؤسســــــات التجارية والصناعية 
واملالية والتجار والسماسرة واملتعهدين إذا توفرت فيهم شروط 
معينه، على اعتبار أن الغرفة مرفق مهني. أقول على الرغم من 
ذلك، فإن هذا اإللزام القانوني لم يطبق إطالقاً ومنذ تأسيس 
الغرفــــــة. والفئتان الوحيدتان امللزمتان باالنتســــــاب إلى الغرفة 
هما املشــــــاركون باملناقصات العامة، والذين ميارسون التجارة 
الدولية أو اخلارجية. وهؤالء - بالتأكيد - ليسوا من احلرفيني 

أو صغار التجار. 

وأوضــــــح برهان على مــــــا أقول هو أن عدد الرخــــــص التجارية 
والصناعية الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة حتى نهاية 2009 
يتجاوز 155 ألف رخصة. بينما لم يتجاوز عدد أعضاء الغرفة في 
العام ذاته 29 ألف عضو، فلو كان االنتســــــاب إلزامياً، كيف حصل 
أكثر من 125 صاحب ترخيــــــص جتاري وصناعي على تراخيصهم 

هذه رغم عدم انتسابهم للغرفة ؟

ثانيًا- إن رســــــم العضوية يتراوح بني 40 و 50 ديناراً في الســــــنة. 
أما رســــــوم التصديقات فتتراوح بني دينار واحد وثالثة دنانير 

باملتوسط حسب نوع املعاملة.

ثالثــــًا- إن قانــــــون الغرفــــــة ذاته ال يلــــــزم أصحاب احلــــــرف واملهن 
باالنتساب إلى الغرفة.

رابعًا- إن رســــــوم االنتســــــاب والعضوية والتصديقــــــات موارد متفق 
عليها في كل املؤسســــــات ذات املرفق املهني كجمعية احملامني، 

وجمعية املهندسني، وجمعية األطباء، وغيرها...
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  أمــــا بالنســــبة لبدالت اإليجــــار التي تتقاضاهــــا الغرفة مقابل 
تأجير جزء من مبناها، فمن املهم أن أبنّي ما يلي:

 األرض املقــــــام عليها مبنى الغرفة باملنطقة التجارية التاســــــعة 
مؤجرة من وزارة املالية )أمالك الدولة( مبوجب العقد رقم 3815. 
ووفقــــــاً لبنود هذا العقد ال يوجد مــــــا مينع الغرفة من التأجير على 
الغير. وقد وافق املجلس البلدي على ما جاء بكتاب وزارة املالية رقم 

)م/27/16 – 10576( املؤرخ 2001/4/29 بهذا الشأن.

 والواقــــــع، أن الغرفة صممت مبناها مبا يلبي حاجتها الراهنة، 
ويستجيب الحتياجات التوسع املستقبلي. وبالتالي، مت تشييد املبنى 
مبســــــاحات تفيض عن احلاجة اآلنية للغرفة. وهي املساحات التي 
جرى تأجيرها على الغير لالســــــتفادة من إيرادها في تعزيز الوضع 

املالي للغرفة.

 تكلفــــــت الغرفـة على مبناها زهــــــاء 12 مليـون دينـار. وفي عـام 
ــــــاوز صافي إيراد اإليجار علــــــى الغير بعد تخفيض  2009، لم يتجـ
مصاريف الصيانـة واالستهالكات مبلغ )233( ألف دينار فقط. أي 

ما ال يتجاوز 1.8 % من تكلفة املبنى.

 بقي أن أذكر هنا، أن الغرفة ليست استثناء في هذا الصدد وأن 
الدولة ال تقدم لها أي دعم مالي سنوي أو غير سنوي.

ــــــراً، تداولــــــت بعض الصحــــــف والفضائيــــــات أن صافي  وأخيــ
إيرادات الغرفة في السنة املالية 2009 قد جتاوز 40 مليون د.ك. 
وأن إجمالي ما حصلته من أعضائها على مدى خمســــــني عاماً منذ 
تأسيســــــها حتى نهاية الســــــنة املالية 2009 يصل إلى أرقام فلكيه، 
أكثرها تواضعاً وحتفظاً يتجاوز املليار دينار. وحسب تقرير مراقب 
احلسابات املستقل عن البيانات املالية للغرفة في نهاية عام 2009، 
جند أن صافي إيرادات الغرفة في ذلك العام لم يتجاوز مبلغ )4.54( 
مليون دينار، وأن صافي وفر الســــــنة بعد االســــــتهالكـات لم يتجاوز 
)370( ألف دينار. وإذا أخذنا بعني االعتبار أن الغرفـة ال ميكنها أن 
حتسب مبناها ضمن املوجودات القابلة للتسييل، نالحظ أن صافي 
موجودات الغرفة فــــــي نهاية 2009 ال يتجاوز )14.7( مليون د.ك. 
وهــــــذا مبلغ منطقي جداً إذا ما ذكرنــــــا أن إجمالي إيرادات الغرفة 
منذ تأسيســــــها حتى نهاية 2009، أي على مدى خمســــــني عاماً، لم 
يتجاوز )71( مليون د.ك. منها 50 مليون دينار من رسوم االنتساب 

والعضوية والتصديقات، و21 مليون دينار من اإليرادات األخرى.

أرجــــو أن أكــــون قد أوضحــــت حقيقة إيــــرادات الغرفــــة ومواردها 
وموجوداتها�

أشكر لكم اهتمامكم، والسالم عليكم�

خ����دم������ات الغ�رف���������ة

من جانبه ألقى الســــيد عبدالله ســــعود احلميضي، عضو مكتب 
الغرفة كلمة عرض من خاللها ما تقدمه الغرفة من خدمات كبيرة 
للكويت دولة واقتصادًا، وألعضائها مباشــــرة أو بشــــكل غير مباشــــر، 

وفيما يلي نص هذه الكلمة:

الكويــــت  وصناعــــة  جتــــارة  غرفــــة  أعضــــاء  واألخــــوات  األخــــوة 
احملترمني؛  

ــــــر االدعاءات التي وجهت إلى الغرفــــة القول بــــأن  من أخطـــ
ما تتقاضاه من أعضــــائها قد يكــون مبـــرراً لو كانت تقـــدم لهـــم 

– باملقابل – خدمات تذكر. 

وواقــــــع األمر أن الغرفــــــة تقدم خدمــــــات كبيــــــرة للكويت دولة 
واقتصاداً، وألعضائها مباشرة أو بشكل غير مباشر. 

فالغرفــــــة متثل الكويت فــــــي املنتديات واملنظمــــــات االقتصادية 
العاملية واإلقليميــــــة، ومنها: غرفة التجــــــارة الدولية، واحتاد غرف 
العالم، والغرف اإلســــــالمية ، واالحتاد العام للغرف العربية، واحتاد 
غــــــرف دول مجلس التعــــــاون اخلليجي، والغــــــرف العربية األجنبية 
املشــــــتركة املنتشــــــرة من أمريكا غرباً إلى الصني شرقاً، فضاًل عن 

منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية وغيرها.  

والغــرفـــة ترســــل وتستقبـل الوفــــــــود االقتصادية، وتشارك في 
الوفود التي تنظمها الدولة، بل وتستقبل رؤساء الدول واحلكومات، 
وتشارك في املؤمترات كما تنظم املؤمترات االقتصادية في البالد. 

والغرفــــــة تخــــــدم أعضاءها جميعــــــاً بصورة غير مباشــــــرة من 
خالل آرائها ومذكراتها ودراســــــاتها ومقترحاتها، حول التشــــــريعات 
والتنظيمات والسياسات االقتصادية. وهي تخدم أعضاءها مباشرة 
من خالل مركز التدريب، ومركز التحكيم ومجلة االقتصادي الكويتي، 
ومن خالل تقدمي شهادات االنتساب، وتصــــديق التواقيع وشهادات 
املنشأ، ونشـــر الدراسات والتقارير واإلحصاءات... وللتسهيل على 
أعضائهــــــا وتقدمي اخلدمات لهم بســــــرعة وفــــــي مناطقهم افتتحت 
الغرفة مكاتب في مجمع الوزارات، وفي برج التحرير، وفي منطقة 

خيطان، وستفتح خالل أيام مكتباً في منطقة جابر العلي. 

وغرفة الكويت بالذات حتظى باحترام كبير جداً لدى كل الغرف 
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الشــــــقيقة والزميلة، فهي احلائزة على جائزة أحســــــن غرفة بالعالم 
في البرمجيــــــات، واجلائزة العربية فــــــي التكنولوجيا، وقد أعفاني 
الســــــيد رئيس الغرفة من التذكير بدور الغرفة الوطني ومبمارستها 
الدميوقراطية منذ تأسيســــــها حتى اآلن. ولكني أريد أن أنوه بشكل 
خــــــاص بدورها إبان فترة االحتالل الغاشــــــم حــــــني افتتحت فرعني 
في دبــــــي وأبوظبي، وحني جنحــــــت بإخراج القــــــرص املدمج لكافة 
أعضائها، وفي حفظ الســــــجل التجاري الوطني. وحني جنحت في 
اســــــتالم البضائع التي كانت متوجهة إلــــــى الكويت ومت تفريغها في 

دبي وأبوظبي والشارقة والدمام. 

ولعــــــل أكثر خدمات الغرفة غير املباشــــــرة أهمية وتأثيراً دورها 
بالتعبيــــــر عــــــن آراء القطاع اخلاص بكل أنشــــــطته وقطاعاته. وهنا 
تعتــــــز الغرفة كل االعتزاز بدورها في بناء التشــــــريعات االقتصادية 
الرئيســــــية وفي طليعتها قوانني: الشــــــركات، املناقصات، الوكاالت 
التجارية، املخطط الهيكلي، تشــــــجيع الصناعة الوطنية، العمل في 
القطاع األهلي، اإليجارات، تشجيع العمالة الوطنية، املنافسة ومنع 
االحتكار، وتنظيم االســــــتثمار األجنبي املباشــــــر، هيئة أسواق املال، 

ومشروع قانون التجارة اإلليكترونية.

كما تعتز الغرفة بدورها في إنشاء مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، 
بنك الكويت الصناعي، ســــــوق الكويت لألوراق املالية، احتاد غرف 
دول مجلس التعاون اخلليجي، الهيئة العامة للصناعة. وفي معاجلة 
قضايا املوانئ والكســــــاد، والفوائض املالية، أزمة األسهم والشيكات 
اآلجلــــــة )املناخ(، أزمــــــة املديونيات الصعبة، األزمــــــة املالية العاملية، 
وغيرهــــــا... ناهيك عن املؤمترات الوطنية واإلقليمية والدولية التي 
نظمتها مثل: مؤمترات الطاقة والتجارة واملالحة، ســــــوق األســــــهم، 
دور القطاع اخلاص، تشــــــجيع العمالة الوطنية للعمل احلر والقطاع 
اخلاص، الفساد اإلداري من منظور اقتصادي، التكامل االقتصادي 
العربي، الشركات العائلية، واقع الصناعة وآفاق التصنيع، املنافسة 

وظاهرة ارتفاع األسعار، وغيرها.   

وباختصار شــــــديد ميكــــــن القول؛ لو لم تكن فــــــي الكويت غرفة 
جتــــــارة وصناعة لوجب إيجادها، إذ ال بــــــد من وجود جهة تقدم كل 
هذه اخلدمــــــات التي تقدمها كل دول العالــــــم. ويكفي للتعرف على 
دور الغرفة وخدماتها أن نتصور غيابها، وأن نتصور حال مســــــتوى 

خدماتها، وتكاليف هذه اخلدمات لو أنيطت بالقطاع العام.

شكرًا لتفهمكم، وشكرًا إلصغائكم�

گ�����تاب "غرف����ة جت����ارة وص�����ناعة الگ���ويت: 

دراس������ة ق�����انوني�����ة"

يــــوم 22 مارس، تقدمت احلكومة مبشــــروع قانــــون لغرفة جتارة 
وصناعــــة الكويــــت� وبعدهــــا، تقــــدم عــــدد مــــن النــــواب احملترمــــني 

مبقترحني إثنني حول املوضوع ذاته�

وقــــــد واكب تقدمي املقترح النيابــــــي األول وتبعته حملة إعالمية 
منظمة األهداف وموزعة األدوار، أحاطت دستورية الغرفة وأداءها 
ودورهــــــا بكم هائل مــــــن االدعاءات واألرقام التــــــي ال متت للحقيقة 

بصلة، وصوالً إلى القول بعدم وجودها أصاًل.

ومن جهة أخرى، تعاملت جلنة الشــــــؤون املالية واالقتصادية في 
مجلس األمة مع بحث مشــــــروع قانون الغرفة اجلديد بأسلوب حال 
دون أن تأخذ الغرفة حقها بفرصة عادلة إلبداء الرأي كما تقتضي 
الشــــــروط املوضوعية، والــــــروح الدميوقراطية، وحقــــــوق منظمات 

املجتمع املدني. 

لهــــــذا، اضطرت الغرفــــــة إلى دفع االتهامــــــات باحلجة واملنطق 
والدراســــــة القانونيــــــة، وباألرقام الصحيحة واملنشــــــورة، فأصدرت 
في أكتوبر 2010، كتاباً يجمع بني دفتيه عدداً من هذه الدراســــــات 
والبيانــــــات واحلقائق املوثقة، ووضعته بني أيدي املواطنني واملهتمني 
عموماً، وبني أيدي أعضائها على وجه اخلصوص، ليتبينوا ما يذهب 

جفاء وما ميكث في األرض.

وإلــــــى جانب النص الكامل لقانــــــون غرفة جتارة الكويت 1959 
الصادر في الصفحة الثالثة من العدد )229( من اجلريدة الرسمية 
»الكويــــــت اليوم«، ضــــــم الكتاب عدداً من الوثائــــــق التي تؤكد صحة 
ودســــــتورية قانون الغرفة، ومن هذه الوثائــــــق إعالن يؤكد مصادقة 
ســــــمو أمير البالد على قانون الغرفة، وصورة شــــــهادة صدرت عن 
»دائــــــرة املاليــــــة واالقتصاد« في 1961/10/25 بــــــأن غرفة جتارة 
وصناعة الكويت هي الوحيدة املعترف بها لدى دولة الكويت،.. كما 
ضــــــم نصوص عدد من األحكام الصادرة عــــــن محاكم الكويت بهذا 
الشــــــأن، مثل حكم احملكمة الكلية بتاريــــــخ 2010/4/28 القاضي 
برفض دعوى عدم دســــــتورية قانون الغرفة، وحكم محكمة التمييز 
بتاريــــــخ 2002/11/24 بشــــــأن تطبيــــــق قانون الغرفــــــة في مجال 
العرف التجــــــاري، كذلك حكم محكمة االســــــتئناف الصادر بتاريخ 

.2010/9/26
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وبعــــــد نشــــــره لنص مذكــــــرة الغرفة حتت عنــــــوان »غرفة جتارة 
وصناعــــــة الكويت – ادعاءات وحقائق« التــــــي ألقيت أمام اجلمعية 
العموميــــــة للغرفة املنعقدة بتاريخ 24 مــــــارس 2010، والتي أثبتت 
أن قانــــــون الغرفة لعام 1959 وما حواه ثابت وصحيح ودســــــتوري، 
وذلــــــك اعتماداً علــــــى ما كتبه أو صرح به أربعة مــــــن فقهاء القانون 
املتخصصني، نشــــــر الكتاب خمس دراسات ألساتذة القانون واملالية 
العامة بجامعة الكويت واملستشــــــارين، وقد أجمعت هذه الدراسات 

على صحة ودستورية قانون الغرفة.

ونقتطــــف فيمــــا يلــــي أبــــرز النتائــــج التــــي توصلــــت إليهــــا هــــذه 
الدراسات:

دراســــة لألســــتاذ الدكتــــور محمد عبداحملســــن املقاطع، أســــــتاذ 
القانــــــون العام بكليــــــة احلقوق - جامعة الكويــــــت - بعنوان »الوضع 
القانوني لغرفة جتارة وصناعة الكويت وطبيعتها... دراسة تأصيلية 
في إطار النظام الدستوري الكويتي« والتي نشرت في مجلة احلقوق 
- العدد 1 - الســــــنة 34 - ربيع اآلخر 1431 هـ - مارس 2010م. 

جاء ما يلي:

»قمنا في هذه الدراســــــة ببحث الوضــــــع القانوني لغرفة جتارة 
الكويــــــت وطبيعتها القانونيــــــة، وذلك في ضوء النظام الدســــــتوري 
الذي صدر قانون إنشــــــائها في كنفه، وهو النظام اخلاضع للدستور 
العرفي الذي حكم الفترة من شــــــهر فبراير 1939 حتى شهر يناير 
عــــــام 1962، كما بينتــــــه الدراســــــة تفصياًل، ومت تنــــــاول إجراءات 
ومراحل وضع القوانني والتشــــــريعات في هــــــذه الفترة، وهو النظام 
الذي يســــــري على قانون الغرفة أيضاً، وقد تناولت الدراسة أيضاً 
بحــــــث طبيعة غرفة جتــــــارة الكويت القانونيــــــة واختصاصاتها كما 
قررهــــــا قانون إنشــــــائها أو القوانني األخرى التي ذكرتها وأســــــندت 
إليها أيــــــة مهام أو اختصاصات إضافية، ثــــــم عرجنا إلى بحث أثر 
صدور الدســــــتور الدائم لدولة الكويت في 11 نوفمبر 1962 على 
قانــــــون غرفة جتارة الكويت باعتباره من القوانني التي صدرت قبل 
العمل به، ويســــــري عليه في هذا اخلصوص احلكم املقرر في املادة 

)180( من الدستور كاماًل.

وعلــــى هــــدي ما تقدم كله فقد خلصنا في هذه الدراســــة إلى أن 
غرفة جتارة وصناعة الكويت هي شــــخص اعتباري مســــتقل كســــبت 
شــــخصيتها االعتبارية استنادًا إلى قانون إنشائها، وكذلك استمرت 
بهذه الشــــخصية بعد صدور الدســــتور الذي اعترف بقانون إنشائها 

وقــــرر مشــــروعيته، وهــــي جهة من جهــــات النفع العــــام ذات الطبيعة 
اخلاصة التي تتولى اختصاصات مرفقية اقتصادية وإدارية مهنية، 
فهي جهة خاصة ذات نفع عام لها طبيعة مرفقية اقتصادية وإدارية 

مهنية�

وإن قانـون إنشـــــــائها مـن ضمـن القوانيـن التي خضعت لقواعد 
وإجـراءات صـدور القوانني في املرحلة الدســـــــتورية التي ُوِلَد فيهـا 
بصـور مشـــــــروعة صحيحة وكاملـة، وحتققـت له شـروطها أال وهـي 
موافقـة سـمو األميـر أو تصـديقه علـى هـذا القـانون، وهـي املوافقـة 
التــــــي حتققت لتمـاثل إجـراءات وضع هذا القانون مع قوانني أخرى 
صدرت باإلجراءات ذاتها في هذه الفترة، وهي قانون البلدية وقانون 
املوانئ العام وقانــــــون املالحة اجلوية وتنظيمها، وقانون املطبوعات 
والنشــــــر وغيرهــــــا، كما حتققت له مرة أخــــــرى اإلرادة األميرية في 
املوافقة عليه باإلعالن املنشور في اجلريدة الرسمية في العدد رقم 
)225( الذي يُذكر فيه حرفياً »من قانون غرفة التجارة املصدق من 
قبل ســــــمو األمير«، كما حتققت املوافقــــــة على هذا القانون بصورة 
ثالثة أال وهي اســــــتيفاء الشــــــرط اإلجرائي املكمل للتصديق والّدال 
عليه وهو النشــــــر في اجلريدة الرســــــمية »الكويت اليــــــوم« باعتبار 
أن هذا النشــــــر شــــــرط لنفاذ القانون من جهــــــة وقرينة على أنه قد 
اكتملت جميع اإلجراءات املطلوبة في هذه املرحلة بصحة وســــــالمة 

صدوره.

وممــــــا يدل أيضاً - من زاوية رابعــــــة - على أن هذا القانون في 
عداد القوانني التي كانــــــت تصدر في تلك الفترة مع وجود املوافقة 
األميرية عليه اإلشارات العديدة الواردة في نصوصه إلى أنه قانون 
ضمن القوانني، وهي ما جاءت بعبارات مثل »فلها ضمن نطاق هذا 
القانون...« وكذلك »... وفي دراسة مشاريع القوانني واملراسيم...«، 
ومــــــا نصت عليه املــــــادة )5( من أنه: »يجوز للغرفــــــة التجارية وفي 
حدود القوانني واللوائح )األنظمة( املعمول بها...«، وما قررته املادة 
)14.أ( أنــــــه: »تُكلف الغرفة التجارية بوضع نظام داخلي موحد لها 
خالل أربعة أشــــــهر من تاريخ صدور هذا القانون...«، وما جاء في 
املــــــادة )19( »... وفقاً ألحكام املــــــادة األولى من هذا القانون«، )أي 

قانون الغرفة( أو أحكام أية قوانني أخرى عليه. 

كما أنه قــــــد حتققت له صفته الدســــــتورية وتوافقه مع النظام 
الدسـتوري اجلديد بشموله باحلكم اخلاص الوارد في املادة )180( 
من الدســـــــتور التي ولج مـن بوابتهـا إلى العهد الدســــــتوري اجلديد 



101

الييييي السييي 
2010 

بصورة مشــــــروعة وكاملة أضفت عليه ثـوب املشـروعية الكاملة فـي 
نقلته إلى النظام الدستوري اجلديد، ومما يصبح معه هـذا القانون 
تشـــــــريعاً صحيحاً وفقـاً لدســــــتور عام 1962 الــــــذي يحكم الدولة 
اليــــــوم. وقد جـاءت القوانــــــني الصادرة بعد العمل بالدســــــتور التي 
ذكرت غرفة التجارة أو قانونها لتُشــــــكل سنداً قانونياً إضافياً على 
مشــــــروعية وجود الغرفة واسـمها وسالمة وضعها القانوني وطبيعة 

اختصاصاتها املقررة مبا يتفق وأحكام الدستور.

وقد اشرنا أيضاً في الدراسة إلى أن غرفة جتارة الكويت حتى 
بافتراض عدم وجود قانون بإنشــــــائها - وهو فرض كما أشرنا غير 
صحيح - قد اكتسبت وضعاً قانونياً صحيحاً ومشروعاً في وجودها 
وطبيعتها وما مارسته أو متارســــــه من اختصاصات طوال خمسني 

عاماً باعتبارها من مؤسسات الواقع.

أما دراسة السيد الدكتور محمد الفيلي، أستاذ القانون العام في 
كلية احلقوق بجامعة الكويت، والتي كانت بعنوان »دســــــتورية قانون 
غرفة التجارة«، فقد تناولت قانون الغرفة انطالقاً من عناصر ثالثة 
هي: صدوره بصفة تشــــــريع، وعدم مخالفته للدستور القائم، وعدم 

إلغائه أو تعديله.

وحول صدوره بصفة تشــــريع خلصت الدراســــة إلى التالي: »... 
ولكننا نخلص إلى تأكيد أن قانون غرفة التجارة الصادر عام 1959 
هو قانــــــون كما هي بقيــــــة القوانني الصادرة آنذاك وقد مت نشــــــره 
كما بقية القوانني املنشــــــورة في تلك الفتــــــرة. وغرفة التجارة التي 
مارست نشــــــاطها كشخص اعتباري ينظم مهنة التجارة منذ صدور 
القانون املشــــــار إليه مــــــا كان لها ان تكون وتعمــــــل بدون وجود هذا 
القانون. فالشــــــخصية االعتبارية التي تشــــــير لها املــــــادة الثانية من 
قانون الغرفة ال ميكن ان تثبت إال بقانون أو بناًء على قانون، وملا لم 
يكن هناك قانــــــون ينظم نظائرها كان لزاماً ان يصدر قانون خاص 
يرتب لها الشخصية االعتبارية، وقد سلك املشرع الكويتي مثل هذا 
املســــــلك الحقاً عندما أصدر مرسوم بقانون إلنشــــــاء بيت التمويل 
الكويتــــــي. وتنظيم املهن احلرة في األصل من اختصاص الســــــلطة 
التنفيذية، وإذا كان من اجلائز ان يســــــند هذا الدور ألصحاب املهنة 
من خالل إنشــــــاء مرفق مهني فإن مثل هذا املرفق يحتاج إلى تدخل 
تشريعي إلنشائه. والوجود القانوني للغرفة استناداً لقانونها لم يكن 
محاًل للتشكيك وقد أشارت بعض القوانني للغرفة من خالل وجوب 
وجود ممثلني عنها في بعض األنشطة )م 5 من القانون 61/1976 

بإصــــــدار قانون التأمينات االجتماعية، م 4 من القانون 37/1964 
بشأن املناقصات العامة(«.

أما عن دستورية قانون الغرفة فجاء في الدراسة ما يلي »... نعم 
ألول وهلــــــة يبدو للفاحص ان غرفة التجارة لها صفة اجلمعية على 
غرار جمعيات النفع العام، ولكن التفحص الدقيق للموضوع يجعلني 
أعدل عن هذا التكييف. فالتســــــجيل في الغرفة وجوبي ملمارســــــي 
احلرف التجارية التي قررها قانون الغرفة، وإذا كان العمل قلل من 
فعلية الوجوبية في كثير من املجاالت فان قوانني أخرى تؤكدها في 
أنشطة محددة مثل القانون 37/1964 في شأن املناقصات العامة 
والقانون 43/1964 بشــــــأن االستيراد، وهذه الوجوبية تتعارض مع 
الطبيعــــــة القانونية للجمعيات كما تقررها املادة 43 من الدســــــتور، 
فاجلمعيات محكومة مببــــــدأ طوعية االنضمام ألنها جتمع لألفراد 
حول مشروع فكري أو ملمارســــــة هواية، اما الغرفة فالعضوية فيها 
موضوعها تنظيم مهنة ميتهنها األعضــــــاء. ووجوبية االنضمام هي 
عنصــــــر من عناصــــــر املرفق املهني ال يســــــتقيم بدونــــــه وهي املبرر 

لوجوب صدور قانون لتنظيمه.

وعــــن عــــدم إلغاء قانون الغرفــــة أو تعديله جاء في الدراســــة أنه 
»كي يستمر وجود القانون الصادر قبل صدور الدستور يلزم بطبيعة 
احلــــــال اال يكون محاًل لإللغاء أو التعديل الصريح أو الضمني. ولم 
جنــــــد أي قانون يقرر اإللغاء الصريح أو الضمني لقانون الغرفة كما 

صدر عام 1959«. 

أمــــا عــــن تســــمية الغرفة وعــــدد أعضاء مجلــــس إدارتهــــا فقالت 
الدراســــــة »... والعــــــرف، إذا اكتملــــــت أركانه، مصــــــدر من مصادر 
القاعــــــدة القانونية وله قــــــوة موازية لقوة التشــــــريع الذي يأتي إلى 
جــــــواره. وإذا مــــــا طبقنا أركان العرف في موضوع التســــــمية وزيادة 
عدد أعضاء مجلس اإلدارة فإننا جند أمامنا ســــــلوكاً مســــــتقراً بدأ 
منذ عام 1962 بصدور قرار اجلمعية العمومية للغرفة وهو سلوك 
ال يخالف مقاصد التشــــــريع بل هو يضيــــــف له مبا ال يتعارض معه 
فقانون الغرفة يشــــــير إلى اتصالها بتنظيم أمور الصناعة )م1، 3، 
6، 7، 15(، وقرار اجلمعية العمومية للغرفة بتعديل التسمية وزيادة 
عدد األعضاء تبعاً لذلك قد نشــــــر في اجلريدة الرسمية بقرار من 

السلطة التنفيذية )الكويت اليوم العدد 376(. 

ثم ان هذا العرف كان محاًل إلقرار تشريعي سجله واعتبره فقد 
وردت تســــــمية الغرفة »غرفة التجــــــارة والصناعة« أو »غرفة جتارة 
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وصناعــــــة الكويت« في املادة 10 من القانون 63/1964 في شــــــأن 
تنظيم الــــــوكاالت التجارية، واملادة 4 من القانون 6/1965 بإصدار 
قانون الصناعة واملادة 2 من القانون 43/1964 بشــــــأن االستيراد. 
واإلقرارات التشــــــريعية السابقة تســــــند اقتناعنا بورود التعديل في 
التســــــمية وما تبعه من تعديل بعدد أعضاء مجلس اإلدارة، وان أداة 

هذا التعديل هو عرف يوازي القانون في قيمته الكتمال أركانه«.

وكانــــت دراســــة املستشــــار الســــيد شــــفيق إمــــام حتــــــت عنوان »ال 
شــــــبهات عدم دستورية تشوب قانون غرفة التجارة«، وعرضت تسع 
حقائق، تناولت أوالها متتع قانون الغرفة بقرينة الدســــــتورية حيث 

ذكرت ما يلي:

»وال تنحسر قرينة الدســــــتور عن القوانني السابقة على صدور 
الدســــــتور حيث حرص الدستور جتنباً حلدوث فراغ تشريعي يؤدي 
إلى االضطراب والفوضى واإلخالل بسير املرافق العامة والعالقات 
االجتماعية إذا سقطت فور صدوره جميع التشريعات السابقة عليه 
بالنــــــص في املادة )180( على أن “كل مــــــا قررته القوانني واللوائح 
واملراسيم واألوامر والقرارات املعمول بها عند العمل بهذا الدستور 
يظل ســــــارياً ما لم تعدل أو تلغى وفقاً للنظام املقرر بهذا الدستور، 

وبشرط أال يتعارض مع نص من نصوصه«.

وأشــــــارت احلقيقة الثانية إلى ان “نشــــــر القانون في اجلريدة 
الرســــــمية حجة علــــــى الكافــــــة”، وأضافت في هذا العــــــدد ما يلي 
“ولذلــــــك يكون النعــــــي على قانون غرفــــــة التجارة، بأن نشــــــره في 
اجلريدة الرسمية قد جاء خلواً من ديباجة القوانني التي حتمل أمر 
األمير بنشــــــره في اجلريدة الرسمية وحتديد تاريخ العمل به - وهو 
خطأ مادي وقع بطريق السهو، كان ميكن استدراكه، بنشر املرسوم 
األميري في عدد الحق للجريدة الرسمية هو نعي مردود، بأن الغاية 
من نشــــــر هذه الديباجة قد حتققت بتنفيــــــذ أمر األمير - الذي لم 
ينشــــــر- بنشر القانون بالفعل في اجلريدة الرسمية في عددها رقم 

229 الصادر بتاريخ 1959/6/28.

إال أن اخلــــــالف حــــــول تاريخ العمل بالقانــــــون ال يجوز أن يكون 
مثــــــاراً بعد نصف قرن من تاريخ العمل بالقانون، خاصة وقد نصت 
املادة )178( من الدستور على أن األصل العام هو العمل بالقوانني 
بعد شــــــهر من تاريخ نشرها في اجلريدة الرسمية، إذا لم يحدد في 
القانون تاريخاً آخر للعمل به، وقد مضى هذا الشــــــهر منذ أكثر من 

نصف قرن”.

أمــــــا احلقيقــــة الثالثــــة فأكدت أن »إنكار مــــــا ُدّون في اجلريدة 
الرسمية مجاله الطعن بالتزوير فيها »حيث ورد في الدراسة ما يلي 
»وتنص املادة )9( من القانون سالف الذكر على أن الورقة الرسمية 
حجة على الكافة مبا دون فيها من أمور قام بها محررها في حدود 
مهمته أو وقعت من ذوي الشــــــأن فــــــي حضوره ما لم يتبني تزويرها 

بالطرق املقررة قانوناً.

ومؤدى هذا النص أن الورقة الرســــمية حجة بذاتها، دون حاجة 
إلــــى اإلقــــرار بها، أو تكليف من يتمســــك بها بان يقيــــم الدليل على 

صحتها وال يجوز إنكارها إال بطريق الطعن بالتزوير�

ومــــــن املؤكد أن إقامــــــة الدليل على تزوير قانــــــون غرفة جتارة 
وصناعة الكويت، سوف يكون أمراً مستحياًل، وقد نشر القانون في 
اجلريدة الرسمية )الكويت اليوم(، األمر الذي يعتبر قرينة على علم 
الكافة به مبا في ذلك الســــــلطات العامة املخاطبة بأحكامه واملناط 
بها تنفيذه،... ومن ثم يعتبر سكوت ولي األمر وحاكم البالد في هذا 
الوقت بعد نشــــــر القانون في اجلريدة الرسمية يعتبر بياناً ال يجوز 
إنكاره أو التشكيك فيه بصدوره من صاحب السمو أمير البالد وفقاً 

للسلطة التي كان يتمتع بها في هذا الوقت”.

وكانــــــت احلقيقة الرابعــــة حتت عنوان »العــــــرف معززاً ومؤكداً 
لقانــــــون الغرفة«، حيث جاء في الدراســــــة »لذلك فان قانون الغرفة 
فضاًلً عن كونه تشريعاً ملزماً للكافة بعد نشره في اجلريدة الرسمية، 
قد أصبح عرفاً مستقراً وراسخاً في ضمير اجلماعة، من اضطرار 
مباشــــــرة الغرفة لصالحياتها وإقرار الســــــلطات الدستورية الثالثة 
لها على مســــــلكها مبا قدمته طيلــــــة نصف قرن من آراء واقتراحات 
في جميع الشئون االقتصادية والتجارية واملالية لكل من السلطتني 
التشــــــريعية والتنفيذية، اللتني كانتا تأخــــــذان رأي الغرفة في كثير 
من مشــــــاريع القوانني واملراســــــيم ذات الصبغة االقتصادية واملالية، 
وجتتمعــــــان بأعضاء الغرفة لهذا الغــــــرض، بل وتنص القوانني على 
متثيل الغرفة في مجالس إدارات بعض املؤسسات والهيئات العامة. 
)على ســــــبيل املثــــــال املادة )5( مــــــن قانون التأمينــــــات االجتماعية 
وقانون الهيئة العامة للصناعة وغيرهما( ورسوخ االعتقاد لدى كافة 
املتعاملني معها، على ان ما متارســــــه من اختصاصات وصالحيات 
هو حق أصيل لها، وان القواعد القانونية التي تســــــتمد منها الغرفة 
هــــــذه االختصاصات والصالحيات، هــــــي قواعد ملزمة لهم وعليهم 
اتباعهــــــا، وهو عرف ال يحتاج إلى حتر أو إثبات وقد دونت قواعده 

في قانون الغرفة«.
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وتشــــــير احلقيقة اخلامســــة إلى توافق قانون الغرفة مع أحكام 
الدستور عندما تقول »فجاءت املادة )43( من الدستور لتنص على 
أن »حرية تكوين اجلمعيات والنقابات على أســــــس وطنية وبوسائل 

سلمية مكفولة وفقاً للشروط واألوضاع التي يبينها القانون«.

وببحث مــــــدى توافق قانــــــون الغرفة مع أحكام املــــــادة )43( من 
الدستور، يتبني من مناقشات املجلس التأسيسي حول هذه املادة ومن 
تفســــــير املذكرة التفسيرية لها، أن هذه املادة تتسع لقيام أي جتمعات 

مدنية، ولو كانت أحزاباً، إذا كان هناك ما يدعو إلى قيام أحزاب.

ووفقاً لنصوص قانون غرفة التجارة، جتمع الغرفة بني املقومات 
والصالحيات اآلتية: وهي باختصار: إنها مؤسسة ذات نفع عام، إن 
غايتها تنظيم املصالح التجارية والصناعية.. وانها تنشــــــأ بناء على 
طلــــــب ما ال يقل عــــــن ثالثني عضوا من أربــــــاب التجارة والصناعة، 
وإن جميع املنتســــــبني يكونون الهيئة العامة، وإنها تتمتع بالشخصية 

االعتبارية. ومتارس بعض صالحيات السلطة العامة.. 

وتناولت احلقيقة السادسة »توافق الرسوم التي حتصلها الغرفة 
مــــــع نص الدســــــتور« فذكــــــرت: لذلك جاءت نصــــــوص قانون غرفة 
التجارة متوافقة مع الدســــــتور في ذلك فيما نصت عليه املادة »32« 
من أن تتكون موارد الغرفة من رســــــوم التسجيل واالشتراك ورسوم 
الكفاالت والشــــــهادات وجميع املستندات التي تصدرها أو تصدقها 
لقاء رســــــوم معينة. ومن رســــــوم التحكيــــــم والتصديق على عرائض 
وجوازات الســــــفر والتأشــــــير على الدفاتر التجارية والتصديق على 
التواقيع وشــــــهادات التصديق وتســــــجيل مقاوالت الشركة وتصديق 
شــــــهادات اإليجار واالستئجار إلى غير ذلك من الرسوم التي ميكن 

أن تستوفى بحسب األنظمة واملقررات املتعلقة بها.

وفيما نصت عليه املادة »33« من أن يكون مقادير هذه الرســــــوم 
على أسس ثابتة حتددها اللوائح واألنظمة الداخلية للغرفة«.

وعن مدى مشروعية ممارســــــات الغرفة وقراراتها طيلة نصف 
قرن أشــــــارت احلقيقة الســــابعة إلى أن الغرفة تســــــتمد مشروعية 
الصالحيات التي مارســــــتها: من قانــــــون الغرفة ومن العرف املكمل 
واملفســــــر لقانونها، ومن أن اإلجراءات التي اتخذتها »تظل جميعها 
محمولــــــة علــــــى أصلها من الصحــــــة«، وتبقى بالتالــــــي نافذة مرتبة 
لكامل آثارها إلــــــى أن يتقرر إلغاؤها أو تعديلها من اجلهة املختصة 
دستورياً، أو تقضي احملكمة بعدم دستورية نصوصها... كما تستمد 

مشــــــروعيتها من نشــــــر القانون باجلريدة الرسمية والذي لم يطعن 
أحد بتزوير وقع فيها.

أما احلقيقة الثامنة، فكانت حول “املســــــؤولية السياســــــية عن 
استمرار العمل بقانون الغرفة، حيث قالت الدراسة ما يلي »مبناسبة 
ما أثير حول اســــــتخدام األدوات الدستورية في املساءلة السياسية 
لوزير التجارة والصناعة، إن لم يصدر قراراً بإيقاف االنتســــــاب إلى 
الغرفة ووقف نشــــــاطها ووضع أموالها حتت تصرف مجلس الوزراء 

........الخ

 فإن صــــــدور أي قانون يعني فيما يعنيه إلزام كافة الســــــلطات 
فــــــي الدولة باحترام القانون ويرتب على هذه الســــــلطات التزامني، 
احدهما ســــــلبي باالمتناع عن اتخاذ أي قرار أو إجراء يســــــتند إلى 
عدم وجــــــود القانون، والثانــــــي ايجابي باتخاذ اإلجــــــراءات الكفيله 

بتنفيذ مؤدى القانون وحتقيق نتائجه القانونية.

وترتيبــــًا على ذلك فــــان قانون غرفة جتــــارة وصناعة الكويت، ال 
تزايله قوة نفاذه إال بأحد أمرين: 

 أولهمــــا: إلغــــاء القانون، وإصــــدار قانون جديد، وهــــو ما متلكه 
الســــلطة التشــــريعية وحدهــــا إعماال ألحكام املــــادة )2( من القانون 

املدني التي تنص على انه:

 1 - ال يلغى تشــــــريع إال بتشريع الحق ينص صراحة على إلغائه أو 
يتضمن حكماً يتعارض معه.

 2 - إذا صدر تشــــــريع ينظم من جديد موضوعاً كان ينظمه تشريع 
سابق، الغي كل ما أورده هذا التشريع من أحكام.

 ثانيهمــــا: صدور حكم من احملكمة الدســــتورية بعدم دســــتورية 
القانون�

 فليس كافياً أن تثار شــــــبهه عدم دستورية قانون، لوقف العمل 
بأحــــــكام القانون، بــــــل انه ال يجوز ذلك حتى لــــــو تداعى األفراد أو 
احلكومة إلى احملكمة الدستورية طعنا بعدم دستوريته، ألن القانون 
بإقــــــراره والتصديــــــق عليه وإصــــــداره من رئيس الدولــــــة قد أصبح 
محموالً على الصحة والســــــالمة من الناحية الدستورية، فال يجوز 
مبجرد إحالة الدفع بعدم دستورية القانون إلى احملكمة الدستورية، 
أن تتسلب احملاكم من تطبيقه أو متتنع السلطات العامة عن تنفيذه 

أو يلتمس العذر لألفراد في عدم االلتزام بأوامره ونواهيه.
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وكانت احلقيقة التاسعة واألخيرة حتت عنوان »الفريضة الغائبة 
فــــــي إنكار قانون غرفة التجارة، ومما جــــــاء في هذا الصدد: »وفى 
الظروف واألوضاع السائدة قبل صدور دستور الكويت، والذي كانت 
تتهيأ فيه الكويت لكي تنال استقاللها وتتبوأ مكانها بني دول العالم، 
كدولــــــة عصرية، اصدر أمير البالد بعــــــض القوانني لعل أهمها في 
ســــــنة واحدة قانون اجلنسية الكويتية وقانون تنظيم القضاء وقانون 
غرفة جتارة الكويت ســــــنة 1959، الذي انشــــــأ تنظيماً دميقراطياً 
مهنياً لتجــــــار الكويت الذين كانوا عصب احليــــــاة االقتصادية، كما 

كانوا عصب احلركات الوطنية التي طالبت باالستقالل«.

»... ومن هنا فــــــان النظرة إلى قانون غرفة جتارة الكويت على 
انه قانون ينعزل عن سياق املجتمع في هذه الفترة التي صدر فيها، 
وكأنــــــه هائــــــم في فراغ، أو لــــــم ينبع من ضميــــــر اجلماعة هو خطأ 

فادح«.

“... لذلــــــك قد يبدو غريباً لكل من طالع االنتقادات املوجهة إلى 
الغرفــــــة غياب املصلحة العامة احلقيقية من هدم ملؤسســــــة عريقة 
من مؤسســــــات املجتمع املدني، التي تكونت ومتارس أنشطتها اآلن 
على أسس دميقراطية وباستقالل كامل عن السلطة التنفيذية، وهو 
االســــــتقالل الذي تتطلع إليه كل منظمات املجتمع املدني وجمعيات 

النفع العام”.

أما الدراســــة الرابعة التي ضمها الكتاب فكانت للســــيد الدكتور  
فيصل الفهد، أســــــتاذ املالية العامة بكلية العلوم في جامعة الكويت 
وعنوانها “يحق للغرفة حتصيل الرســــــوم، وال مخالفة دستورية في 
ذلك، وشــــــدد فيها على أن ما تتقاضاه الغرفة من رســــــوم في منأى 

عن املخالفة الدستورية ويتفق وصحيح القانون".

وخلصــــت الدراســــة إلــــى ما يلي: “ نخلــــــص إلى أن غرفة جتارة 
وصناعة الكويت هي مؤسســــــة تهدف لتحقيــــــق املنفعة العامة، وقد 
أسســــــت لتنظيم مصالح التجار وأرباب الصناعة، وهي بذلك تكون 
أشبه مبؤسســــــة مهنية متارس جزءاً من الســــــلطة العامة املمنوحة 
لها وفقاً لقانون إنشــــــائها، وذلك في ما يتعلق بتنظيم أعمال التجار 
وأربــــــاب الصناعة، وهي بذلك تكون في مصاف أشــــــخاص القانون 
العام في كل ما يتعلق بتنظيم تلك املصالح واألعمال. كما أن لغرفة 
جتــــــارة وصناعة الكويت احلق بتحصيل الرســــــوم، ســــــواء تلك التي 
حددها قانون إنشــــــائها أو غيرها من الرسوم التي تقوم بتحصيلها 
وفــــــق النظم والقرارات، ومن خالل التصريــــــح املمنوح لها بناء على 

قانون إنشائها. وبناء عليه فإن ما تتقاضاه الغرفة من رسوم يضحي 
في منأى عن املخالفة الدستورية ويتفق وصحيح القانون«.

وكانت الدراســــة اخلامســــة التي ضمها الكتاب للســــيد للدكتور 
أحمد حمد الفارســــي، أســــــتاذ القانون العام املساعد ورئيس قسم 
القانــــــون العام في كلية احلقوق بجامعة الكويــــــت، وعنوانها »غرفة 
جتارة وصناعة الكويت: مرفق عام مهني - دراسة في ضوء أساليب 

التنظيم اإلداري واملرافق العامة.

تناولت الدراســــــة مفهوم الغرفة وشخصيتها القانونية املستقلة، 
وتكييفها في ظــــــل القانون اإلداري، وتكييفهــــــا القانوني في أحكام 

القضاء اإلدارية.

وجاء في خامتة الدراسة:

»عرضنا فــــــي هذه الدراســــــة للطبيعة القانونيــــــة لغرفة جتارة 
وصناعــــــة الكويت وانتهينــــــا إلى أنها مؤسســــــة ذات نفع عام تتولى 
مهام مرفق مهني واقتصادي. وبناء عليه فإننا نهيب باملشــــــرع عند 
تعديــــــل قانون الغرفة أن يراعي النتائج التالية والتي أســــــفرت عنها 

الدراسة:

1 - أن الغرفــــــة تتصف بكونها تســــــاهم فــــــي إدارة مرفق عام مهني 
يكون االنضمام إليه مبعنى التسجيل باملهنة إجبارياً وعلى سبيل 

اللزوم ملن يباشر املهنة.

2 -  أنهــــــا تتمتع باالســــــتقالل الذي يعد من أهــــــم مظاهره اختيار 
أعضاء مجلس اإلدارة باالنتخاب.

3 -  أن تكون مســــــتقلة عن احلكومــــــة على أن تكون خاضعة للنظام 
القانوني في الدولة وذلك ال ينال من استقاللها.

4 -  أن لها احلق في حتصيل رســــــوم االشــــــتراكات الدورية وغيرها 
مــــــن الرســــــوم املتعلقة بالتســــــجيل والتصديق على الشــــــهادات 

والكفاالت.

5 -  من حق مجلس إدارة الغرفة أن يصدر لوائح أو قرارات تنظيمية 
داخلية تكفل حســــــن أداء الغرفة الختصاصاتها وحتمي حقوق 

املنتسبني إليها«.

6 - بعــــــد تلك الدراســــــات أورد الكتاب دراســــــة حــــــول »املنطلقات 
األساســــــية في التشــــــريع لغرفة جتارة وصناعة الكويت«، والتي 

ميكن إيجازها على النحو التالي:
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1 - استقاللية الغرفة: مما قالته الدراسة حول هذا املنطلق »وخالفاً 
ملــــــا ذهب إليه كثيرون، إن قانون غرفــــــة جتارة وصناعة الكويت 
عام 1959 لم يغفل إتباع الغرفة جلهة رســــــمية بسبب اخلطأ، 
و/أو بســــــبب عدم وضوح الرؤية لكونه لم يتم صدور الدســــــتور 
بعد، بل إن املشــــــرع أخذ آنذاك عن قصــــــد وبعناية وإحكام من 
الناحيتني القانونية واملهنية، مببدأ استقالل الغرفة واعترف لها 
بالشخصية االعتبارية، فمن الناحية القانونية، قصد القانون أن 
تولد الغرفة كمؤسسة مستقلة تتمتع باستقالل مالي وإداري عن 
أجهــــــزة الدولة وإن كانت تخضع لألحكام والقوانني النافذة في 
الدولة، أما من الناحية املهنية، فيكسبها هذا االستقالل سلطة 
اإلســــــهام بتنظيم املهنة أو املهن التي تتولى العمل على تطويرها 
وتقدمهــــــا بالتعــــــاون مــــــع احلكومــــــة أو األجهزة أو املؤسســــــات 
احلكومية املختصة. وهذا يتيح للمؤسسات األهلية مثل الغرفة 
أن يكــــــون لها دور حيادي ومهني بتنظيم أعمال املهنة بعيداً عن 

تبعيتها للحكومة«.

2 - وعن إلزامية التســــــجيل بالغرفة: »فإن االنتساب للغرفة والقيد 
في ســــــجالتها يجــــــب أن يتواءم مع الهدف مــــــن تنظيم الغرفة. 
فالتســــــجيل فــــــي الغرفة وفق هــــــذا الوصف له وجهــــــان: األول 
هو القيد في ســــــجل املهــــــن التجارية الذي متســــــك به الغرفة، 
والوجه الثاني هو العضوية أي االنتساب ملؤسسة مجتمع مدني 
واكتساب عضويتها بكل ما يترتب على هذه العضوية من حقوق 

والتزامات.

فالقيد في سجل املهنة الذي هو من صميم دور الغرفة - املناط 
بها كمرفق عام مهني - هو قيد إلزامي لكل من يرغب في العمل في 
مجال األعمال التجارية. وهو التنظيم القانوني الذي اســــــتقر عليه 
العمــــــل في القانون الكويتي وتأيــــــد بأحكام قضائية. كما هو احلال 
في تنظيم املهن املشــــــابهة في الكويت، مثل احملاماة التي نص قانون 
تنظيمها على وجوب القيد في سجل احملامني لدى جمعية احملامني 
التي هي جمعية أهلية، وكذلك تنظيم مهنة احملاســــــبني القانونيني 
ومهنة األطباء واللتني يقتضي تنظيمهما القانوني اإلمساك بسجالت 

خاصة تقوم عليها وتُسأل عنها جمعياتهم املهنية ذات النفع العام.

أما االنتســــــاب لعضوية الغرفة كمؤسســــــة مجتمع مدني، تعنى 
بخدمــــــة أعضائها والعمل على رعاية مصاحلهم في حدود القانون، 
فهو انتســــــاب اختيــــــاري لكل من يرغــــــب باالســــــتفادة من خدمات 

هذه املؤسســــــة. فال يجوز وفق أحكام الدســــــتور الكويتي إلزام أحد 
باالنتســــــاب جلمعيات املجتمع املدني بل هي مسألة إرادية اختيارية 

ملن يشاء.

3 - أما عن نظام انتخابات مجلس إدارة الغرفة: فأشارت الدراسة 
إلــــــى ان هذا النظام حقق الثقة واالطمئنان لدى أعضاء الغرفة 
من جهة، وجّســــــد مبدأ احلرية االنتخابية على أساس املنافسة 
الشــــــريفة والعادلة من جهــــــة ثانية، كما وّفــــــر عنصر التجانس 
املطلوب بني أعضاء مجلس اإلدارة بتبني نظام القائمة الواحد، 
وحقق حالة من االســــــتقرار والقبول العام للتمثيل املتعدد الذي 
متثله الغرفة مبجلس إدارتها، كما جعل النظام االنتخابي، القائم 
على املنافسة املهنية، الغرفة بعيدة عن حالة الصراع السياسي 
الذي انعكس في العديد من اجلهات واملؤسسات. كذلك أثبتت 
فكــــــرة االنتخابات النصفية حالة حضارية من تواصل اخلبرات 

بني األعضاء السابقني إلى اجلدد ومن جيل إلى آخر...

4 - وعــــــن مبدأ متثيل الغرفة للقطاع اخلاص ذكرت الدراســــــة: »إن 
أحد الســــــمات البارزة التي حتتلها الغــــــرف التجارية - كما هو 
احلــــــال بالنســــــبة لغرفة جتــــــارة وصناعة الكويــــــت - أنها متثل 
عصب ربط القطاع اخلاص بالقطاعات احلكومية ومؤسساتها 
املختلفــــــة، وذلــــــك عــــــن طريــــــق متثيلهــــــا بعضويــــــة القطاعات 
واملؤسســــــات احلكومية وهــــــو جانب كان دائمــــــاً يعتمد على ما 
للغرفة من استقاللية كاملة عن احلكومة فيكون متثيلها حيادي 

ومهني وإيجابي.

واستشعاراً من املشرع الكويتي في مجالس األمة املختلفة بهذا 
الدور الريادي للغرفة فقد حرص على تكريس هذا التمثيل لها في 
العديد من القوانني التي صدرت في الكويت منذ عام 1964 وحتى 
يومنــــــا هذا، وهو تقدير منه للقيمــــــة املضافة التي حتققها عضوية 
الغرفــــــة مع القطاع احلكومي ومؤسســــــاته املختلفــــــة. وتكمن أيضاً 
أهمية هذا التمثيل وضرورة اســــــتمراريته أنه إحدى صور جتســــــيد 
التعاون بني القطاعني العــــــام واخلاص الذي قررته املادة )20( من 

الدستور على أسس فيها تكافؤ وتكامل«.

5 - وحول تقييد ومصادرة حق املصادقة على الشــــــهادات أو طلبها 
أشــــــارت الدراســــــة إلى »أن طبيعة عمل الغــــــرف التجارية في 
الــــــدول املختلفة تتصف بقدرتها على تقدمي خدمات تســــــهيلية 
في مجال اختصاصهــــــا املهني، وحظر قدرة الغرفة على تقدمي 
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مثــــــل هذه اخلدمة قد يحمل في ثنايــــــاه تعارضاً مع حكم املادة 
)43( من الدســــــتور، فضاًل عن أنه يقيد حرية األفراد في حق 
احلصول على مثل هــــــذه اخلدمات وهو ما يتعارض مع العديد 
من املبادئ الدستورية ومنها حتديداً املواد )18 و20 و22 و44( 
من الدســــــتور والتي تشــــــمل في أحكامها فكرة حق املواطن في 
احلصول على ما يعزز قدراته في ممارسة أعماله دون مصادرة 
مسبقة ألمور ليس فيها إال دعمه وحقه في ممارسة أعماله ما 

دامت ال تتعارض مع أحكام الدستور أو القوانني.

6 -  أمــــــا املنطلق الســــــادس فتناول “األحــــــكام االنتقالية للقانون” 
فأشــــــار إلــــــى ضــــــرورة أن تعالــــــج القوانني التي تصــــــدر لتعدل 

علــــــى قوانني كانت نافــــــذة لفترة زمنية طويلــــــة بعض األوضاع 
التــــــي قــــــد تتفاوت أو تتــــــرك فراغاً تشــــــريعياً أو تلغــــــي نظاماً 
قائمــــــاً لفتــــــرات طويلــــــة وذلــــــك بـــــــ “أحــــــكام انتقاليــــــة” حتى 

 

ال يُلغى الوضع السابق الذي اكتسبته املؤسسة أو من ارتبط بها 
مــــــن جهة، وكي ال يحدث خلل تشــــــريعي ونقص واضح من جهة 

أخرى.

هذا وقد اختتمت الغرفة كتابها بدراسة مقارنة ملصادر إيرادات 
عدد من الغرف العربية يتبني من خاللها أن الرســــــوم التي تتقاضها 
غرفة جتــــــارة وصناعة الكويت تقل عن كثير من مثيالتها اخلليجية 

والعربية األخرى أيضاً.


