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األعضــــــــــاء

املديـــــــر العــــــــام
ربــــــــاح عبــــدالرحمــــــن الربـــــــــــاح مدقـقــو احلســابات القطامـي والعيبــان وشرگــاهــم - جــرانت ثورنتــون

عـــــــلـي محــمــــد ثنيـــــــان الغــــانـــم 
رئيـــس مجلـــــــس اإلدارة

عبــدالوهــــــاب مـحــمــــــد الـــــــــوزان
النـــائب األول للرئيــــــــس

محـمــــــد جــاســـــــم الصــــــــــقر
النـــائب الثـــاني للرئيــــــــس

احلـمـيضــــــي ســـــــعـــود  عبـــــــدالله 
أمــني الصــــــندوق الفخــــــري

فــهــــد يعقــــوب يوســف اجلوعــــان
نـــــائب أمـــني الصــــندوق الفخــــري

أســـامـــة محمـــد يوسـف النصـــــف
عضــــــــو املگــــتـــــــب

عـــصــــام محــمــــد البحــــــــر
عضــــــــو املگــــتـــــــب

أحـمــــــــد ســـــــليــمـــــان القـضـــــيبـــي
ـــــــي اخلـــــــــرافـــــــــي حـــــــســـــــني عـــــــل
خــــــــــــالــــــد مشـــــــــــــــاري اخلــــــــــــالـد
دبـــــــــوس فيصــــــل غـــانــم الدبــــوس 
ـــــــــــر بــــــــــــــــــدر الــــــــســــــــايــــــــر ســـــــــــاي
ضــــــــــــــــرار يـــــوســــــــــــف الغـــــــــــانــــــم
بـــــــــدر ســــــالــــم املطــــــــــوع طــــــــــارق 
طـــــالل جــاســــم محمــــد اخلـــــرافـي
الشـــــايـــــــع عبـــداللطيف  عبـــدالله 
عــــــــبــــــــدالــــــــلــــــــه جنــــــــيــــــــب املــــــــال
علــــي حســـني مگــــي اجلمعـــــــــــة
عمـــــران حبيـب جــــــوهـــر حـيــــــــــات
محمـــــــد حـمـــــود زامـــــــل الفجـــــــي
محمــــــد عبـــــدالرضـــــا گـــــاگــولـــي
مــــــصــــــعــــــب ســـــــــالـــــــــم الـــــنـــــصـــــف
وفــــــــــــــاء أحـــــــمـــــــد الــــقــــطــــامــــي
وليـــــــــد خــــــالـــــد حـمـــــود الدبــــوس

مجلس اإلدارة
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8  ��������������������������������������������������������������������������������������������� >  تقدمي السيد رئيس مجلس اإلدارة - ملخـص تنفيـذي:

الفصل األول: القضـايـــــا االقتصـــادية التي عاجلتهـــــا الغرفـــــة
> األسواق احملتملة للصادرات الكويتية غير النفطية:�������������������������������������������������������������������������������������������������������  14
 16  ���������������������������������� > دور املجتمع املدني والقطاع اخلاص بدولة الكويت في حتقيق أهداف التنمية املستدامة 2030:
21  ������������������������������������������������������������������������������������������������� > مالحظات الغرفة حول مشروع تعديالت قانون الغذاء:
23  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� > تطويـر املوانـئ وحتسني خدماتها: 
 23  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ > املركبــات التجاريــة املتنقلــة:
24  �������������������������������������������������������������������������������������������������� > شهادة عدم وجود مخالفات بيئية من ِقبل الصناعيني:
24  ������������������������������������������������������������������������������������������ > تعديل القانون )2010/6( بشأن العمل في القطاع األهلي:
> مالحظات الغرفة حول مشروع قانون بإنشاء شركة بريد الكويت:���������������������������������������������������������������������������������  27
31  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� > ارتفاع األسعار في دولة الكويت:
> مالحظات الغرفة حول الدراسة االقتصادية واالجتماعية ملشروع املخطط الهيكلي الرابع حتى عام 2040:�����������������  36
39  ��������������������������� مالحظات الغرفة حول مشروعني بقانون بتعديل القانون )2000/19( في شأن دعم العمالة الوطنية:
43  ��������������������������������������������������������������������������� > إجراءات دخول املواد الغذائية واألدوية إلى اململكة العربية السعودية:

> دعــــم املنتَـــج احمللـــي:����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  44  
48 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� > وجهة نظر الغرفة في شأن إصالح بيئة األعمال:

51 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ > أنشـــطة جلـــــان الغــــرفة:

الفصـل الثانـي: لقـــــاءات ومؤمتــــرات ونـــــــدوات

لقاءات كبار املسؤولني 2019 

> سمو رئيس مجلس الوزراء يلتقي وفد الغرفة ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������  54

55  ����������������������������������������������������������������������������������������� لقاءات مع گــبار الضيوف الرسميني للدولة في قصر بيان: 

55  ����������������������������������������������������������������������������������������������������� گــــبار الشخصــيـــات الذين زاروا الغرفــة عــام 2019:

> نشاطــــات محليــة أخــــــرى:

56 ����������������������������������������������������������������������� - الغرفة تستضيف اجتماع السوق العربية االلكترونية – املشروع الرقمي:
56 ����������������������������������������������������������������������������������������������� - مشاركة الغرفة في الوفد الصناعي الكويتي لدولة قطر:
57 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� - املنتدى االقتصادي الكويتي االمريكي الثاني:
57 ��������������������������������������������������������������������������������������������� - الغرفة تستقبل متدربي هيئة أسواق املال حديثي التخرج:

الفهــرســـت
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58  ����������������������������������������������������������������� - جمعية الهالل األحمر الكويتي تقلد الغرفة لقب »شريك اإلنسانية املاسي«:
58  �������������������������������������������������������������������������������� - منتدى األعمال لدول مجلس التعاون اخلليجي واالحتاد االوروبي:
59  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� - دور الوساطة في حل النزاعات الناشئة:
- لقاء وزيرة الدولة للشؤون االقتصادية:��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  59
60  ���������������������������������������������������������������������������������������������������� - الغرفة تنظم املنتدى االقتصادي الكويتي - الكوري: 
60  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� - الغرفة تبحث شؤون املركبات التجارية املتنقلة:
61  ����������������������������������������������������������������������������������� - الغرفة تكّرم موظفيها الذين شارفت مدة خدمتهم على االنتهاء:
- نـدوة »املمارسات الصحية السليمة في املنشآت الغذائية«:��������������������������������������������������������������������������������������������  61
- الغرفة شريك استراتيجي في تنظيم القمة االقتصادية العربية – البريطانية:��������������������������������������������������������������  62
- منتـدى األعمـال الكـويتي األندونيسي:���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  62
63  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� - لقاء مسؤولني كبار في البنك الدولي:
- ملتقى دعم املنتج احمللي – صناعتنا فخرنا:�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������  63
- الغرفة تنظم مؤمتراً صحفياً لوفد غرفة جتارة وصناعة البحرين:��������������������������������������������������������������������������������  63

الفصـل الثالــث: نشــــاطــات الغرفـــــة في املجـــــالني العربـــي والدولــــــي
> أنشطــة دولية أخرى

    67  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� أوالً: في نطاق مجلس التعاون اخلليجي: 
ثانياً: في إطار الدول العربية: ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  68
ثالثاً: على الصعيد العاملي:���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  69
- الوفود التجارية التي استقبلتها الغرفة خالل عام 2019:���������������������������������������������������������������������������������������������  71 
 72  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� - بروتوگــوالت وقعتهـــا الغرفـــة عــــام 2019:

الفصــل الرابـــع: اخلدمـــات اإلداريــة والتنظيميــة التي تؤديهــــا الغرفــــة

74  ��������������������������������������������������������������������������������������������� > موجــز إحصـــائي خلدمــات الغرفـــة اإلدارية والتنظيميـــة:

- املعــــــامـــــــــــــــالت:�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  75

- الغرفة تضيف خدمات الكترونية جديدة:����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 76

76  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� - املراســــــــــــالت:

77  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� > اللجـــــان:

- اللجــــــان املنبثــقــــــــة عـــن مجـــــــــلس اإلدارة:�������������������������������������������������������������������������������������������������������������  77
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78  ��������������������������������������������������������������������������� - أهم اللجان الگـويتية الدائمة واملؤقتة التي تشارك فيها الغرفة:

79  ����������������������������������������������������������������������������������������� > مرگــز عبدالعزيز حمد الصقر للتنمية والتطوير - 2019:

81  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� أوالً : برامج التدريب القصيرة:

81  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ثانياً : برامج التدريب املهني:

81  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ثالثاً : برنامج اللغة االجنليزية لألعمال:

رابعاً : ريادة األعمال للمشروعات الصغيرة واملتوسطة:�������������������������������������������������������������������������������������������  82
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تقديــم رئـيــــس مجلـــس االدارة - ملخـــص تنفيــــذي

تسعى غرفة جتارة وصناعة الكويت، منذ تأسيسها، نحو حتقيق هدفني أساسيني؛ أولهما، املساهمة في تنظيم وتنمية االقتصاد 
الوطني، بحيث تكون الثروة النفطية الناضبة جسرًا نحو إيجاد بنية تنموية متجددة ومستدامة. وثانيهما، إيجاد قطاع خاص 
قوي يســـتطيع أن يتســـلم قاطرة هذه البنية التنموية، وأن يقودها بكفاءة واقتدار، وفي إطار توجهات الدولة وخططها، وااللتزام 

بأسس احلرية االقتصادية املتمثلة بتكافؤ الفرص، والشفافية وعدالة املنافسة.

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

جهود الغرفة وأنشطتها خالل العام 2019�
يختــــــص الفصــــل األول مــــــن التقرير بتبيان الدور الذي تؤديــــــه الغرفة تعبيراً عن آراء القطاع اخلــــــاص ومواقفه وتطلعاته، 
في إطار مصلحة االقتصاد الوطني، وانطالقاً من كون الغرفة املؤسســــــة التي تتشــــــرف بتمثيل القطاع اخلاص بشتى أنشطته 

ومختلف مؤسساته�
فتلبية لطلب من الهيئة العامة للصناعة بتزويدها بدراسات وتقارير خاصة باألسواق اخلارجية وفرص دخولها، أعدت الغرفة 

تقريراً حول األسواق احملتملة للصادرات غير النفطية كويتية املنشأ وقدمته للهيئة في الثامن عشر من يناير 2019�
نظم ديوان احملاســــــبة في الرابع من مارس 2019، ندوة حول تنفيذ أجندة 2030 للتنمية املستدامة، وفي هذه الندوة قدم 
مستشــــــار الغرفة ورقة حتت عنوان “دور املجتمع املدني والقطاع اخلاص بدولة الكويت في حتقيق أهداف التنمية املســــــتدامة 

�”2030

ونظــــــراً ملا تداولته وســــــائل اإلعالم حول تعديل بعض مواد قانون الغــــــذاء والتغذية على نحو ما جاء بتقرير اللجنة الصحية 
واالجتماعية والعمل مبجلس األمة، ومتت املوافقة عليه في املداولة األولى، أعدت الغرفة مذكرة ضّمنتها أهم مالحظاتها على 

مشروع تعديالت القانون، وقدمتها للمجلس في الثامن عشر من مارس 2019، على أمل أخذها في املداولة الثانية�
وفي إطار لقاءاتها الدورية، التقت الغرفة في الثامن من إبريل 2019 ممثلي احتاد شــــــركات ووكالء املالحة الكويتية حيث 
متت مناقشة الدراسة التي أعدها االحتاد حول ما تعاني منه موانئ الكويت والرؤى املستقبلية لتطويرها وحتسني خدماتها مبا 
يتواءم مع الرســــــوم التي يتم حتصيلها� وفي كلمته أمام اجتماع الهيئة العامة للغرفة في 23 إبريل 2019، تطّرق رئيس الغرفة 
إلى فكرة خصخصة تشغيل املوانئ الكويتية )وليس خصخصة ملكيتها(، مؤكداً أن إحياء هذا املشروع – بشكل أو بآخر – يجب 

أن يكون عنواناً لتوجه جاد وجديد في اجتذاب االستثمار األجنبي املباشر وَمعبراً فاعاًل لتحقيق الرؤية التنموية السامية�
وفــــــي اجتماعهــــــا في الثامن من إبريل 2019، التقت جلنــــــة التجارة والنقل بالغرفة عدداً مــــــن أصحاب املركبات التجارية 
املتنقلة، بهدف االستماع ألهم مالحظاتهم على القرار الوزاري بشأن تنظيم املركبات التجارية وآلية عملها، حيث أكدت الغرفة 
اســــــتعدادها التام لعقد لقاءات ألصحاب املركبات املتنقلة مع اجلهات املعنية بهدف التنسيق لتطوير هذا القطاع الواعد� وفي 
هــــــذا اإلطــــــار عقدت الغرفة يوم 15 مايو 2019، بالتعاون مع اجلهات احلكوميــــــة املعنية، لقاء ألصحاب املركبات متت خالله 

مناقشة املعوقات والتحديات التي تواجه قطاع املركبات التجارية املتنقلة وبحث احللول املناسبة لها�
واســــــتجابة ملا تلقته الغرفة من استفســــــارات من بعض أعضائها الصناعيني بشأن الرســــــوم املرتفعة التي تتقاضاها الهيئة 
العامــــــة للبيئة والبالغة )500( دينار كويتي لقاء إصدار شــــــهادة بعدم وجود محاضر مخالفات بيئية محررة ضد هذه املصانع، 
وجهــــــت الغرفــــــة في الثالثني من إبريــــــل 2019، كتاباً للهيئة متنت عليها فيه إعادة النظر بهذه الرســــــوم مبا يخفف من معاناة 
الشــــــركات الكويتية ويعزز تنافسيتها، غير أن الغرفة تلقت في الثاني من أكتوبر كتاباً ذكرت فيه الهيئة أنه بعد عرض املوضوع 

على مجلس إدارتها قرر املجلس االلتزام بالقرار بشأن رسم منح الشهادة املذكورة�
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وفي ضوء التقرير الذي رفعته “جلنة الشؤون الصحية واالجتماعية والعمل” إلى مجلس األمة حول االقتراح بقانون بتعديل 
فقرتني من القانون )2010/9( في شأن العمل في القطاع األهلي، شكل كٍل من: غرفة جتارة وصناعة الكويت، احتاد شركات 
االســــــتثمار، احتاد الصناعات الكويتية، واحتاد مصارف الكويت، فريقاً فنياً إلعداد مذكرة موحدة تلخص رأيها في التداعيات 
القانونية واالقتصادية التي ســــــتنجم عن مقترح التعديل املذكور� وبتفويض من اجلهات األربع املذكورة، وباسمها قدمت الغرفة 

في السادس عشر من يونيو 2019 مذكرة موحدة إلى مجلس األمة�
واســــــتجابة لرغبة وزارة املواصالت بالتعرف على رأي الغرفة حول مشروع قانون إنشاء شركة بريد الكويت، أعدت الغرفة 

مذكرة ضّمنتها رأيها في مشروع القانون وقدمتها للوزارة في التاسع والعشرين من يوليو 2019�
وتلبيــــــة لرغبة جلنة الشــــــؤون املالية واالقتصاديــــــة مبجلس األمة بالتعرف على وجهة نظر الغرفة في شــــــأن ظاهرة ارتفاع 
األســــــعار في دولة الكويت، وأســــــبابها وطرق معاجلتها، أعدت الغرفة مذكرة ضّمنتها وجهة نظرها في هذا الصدد، وقدمتها 

ملجلس األمة في التاسع والعشرين من أغسطس 2019�
واستجابة لرغبة بلدية الكويت في التعرف على وجهة نظر الغرفة حول الدراسة االقتصادية واالجتماعية ملشروع املخطط 
الهيكلي الرابع لدولة الكويت حتى عام 2040، أعدت الغرفة مالحظاتها حول الدراسة املذكورة وقدمتها إلى بلدية الكويت في 

السابع من سبتمبر 2019�
وتلبيــــــة لرغبة جلنة تنمية املوارد البشــــــرية مبجلس األمة في معرفة وجهة نظر الغرفــــــة في اقتراحني بقانون، أولهما حول 
إضافة فقرة أخيرة للمادة )9( من قانون دعم العمالة الوطنية وتشــــــجيعها للعمل في اجلهات غير احلكومية، والثاني بإضافة 
مادة جديدة، برقم )4 مكرراً( للقانون املذكور، أعدت الغرفة مذكرتني، واحدة لكٍل من االقتراحني، وقدمتهما ملجلس األمة في 

الثاني من أكتوبر 2019�
وفي الثالث والعشــــــرين من أكتوبر 2019، عقدت الغرفة، بالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء والدواء الســــــعودية، ورشة عمل 
بعنــــــوان “اجراءات دخول املواد الغذائيــــــة واألدوية من دول مجلس التعاون اخلليجي الى اململكة العربية الســــــعودية”، بحضور 
رئيس قسم الفسح بالهيئة السعودية، ومبشاركة عدد من الهيئات احلكومية واالحتادات املهنية وشركات القطاع اخلاص املعنية 

بقطاع املواد الغذائية�
وانطالقاً من بالغ حرصها، ومنذ نشــــــأتها، على دعم وتشــــــجيع الصناعة الوطنية، شــــــاركت الغرفة في ملتقى “دعم املنتج 
احمللي – صناعتنا فخرنا”، الذي أقامته كٌل من جمعية الصحافة الكويتية واجلمعية الكويتية حلماية امللكية الصناعية، يومي 
3 و4 نوفمبــــــر 2019، القــــــى عضو مجلس إدارة الغرفة ونائب أمني الصندوق الفخري، الســــــيد فهد يعقوب اجلوعان، في حفل 
افتتاح امللتقى كلمة عرض فيها بإيجاز أبرز جهود الغرفة في دعم الصناعة واملنتج احمللي، كما قدم عضو مجلس إدارة الغرفة 

السيد أحمد القضيبي، ورقة عمل حول “أفضلية املنتج احمللي وانعكاساته على االقتصاد احمللي”�
وحتت رعاية ســــــمو رئيس مجلس الوزراء الشــــــيخ صباح اخلالد احلمد الصباح، وبتنظيم مشترك بني غرفة جتارة وصناعة 
الكويت، وهيئة تشــــــجيع االستثمار املباشــــــر، ومجموعة البنك الدولي، استضافت الغرفة في التاسع من ديسمبر 2019 ملتقى 
الكويت اإلقليمي حول إصالح بيئة األعمال في الدول العربية� وفي اجللسة االفتتاحية للملتقى ألقى رئيس الغرفة كلمة خلص 
فيها وجهة نظر الغرفة في شأن مبادرات إصالح بيئة األعمال� ومن جانبه قدم مستشار الغرفة السيد ماجد بدر جمال الدين 
أمام امللتقى ورقة عمل حول إصالح بيئة األعمال حتت عنوان “الشروط املوضوعية الستثمار النجاح” عرض فيها وجهة نظر 

الغرفة في شأن مبادرات إصالح بيئة األعمال�
ويختتم التقرير فصله األول بسرد عناوين أبرز القضايا التي بحثتها اللجان املنبثقة عن مجلس إدارة الغرفة خالل عام 2019�
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،
ــــــني الفصــــل الثاني من هــــــذا التقرير، أهم اللقاءات التي أجرتها الغرفة مع كبار املســــــؤولني في الدولة، ومع ضيوفها    ويبــــــــــ

الرسميني، سواء في الغرفة أو خارجها، كما يبني املؤمترات والندوات والفعاليات األخرى التي نظمتها الغرفة أو شاركت فيها�

تلبية لدعوة كرمية من سمو رئيس مجلس الوزراء شاركت الغرفة في الوفد الذي زار برئاسة سموه اململكة األردنية الهاشمية 
يومي 11 و12 فبراير 2019، وخالل الزيارة تشرف وفد الغرفة االقتصادي بعقد لقاء خاص مع سموه حيث قدم رئيس الوفد 

عرضاً شاماًل للقاء االقتصادي الكويتي األردني، كما تطرق اللقاء لعدد من املواضيع املهمة ذات الشأن االقتصادي�

وترأس رئيس الغرفة وفداً اقتصاديا رافق ســــــمو رئيس مجلــــــس الوزراء في زيارته جلمهورية مصر العربية يومي 20 و21 
أكتوبر 2019� وخالل الزيارة عقد سموه لقاء مع معالي رئيس مجلس الوزراء املصري، وحضر اللقاء رئيس الغرفة�

وعلى الصعيد اخلارجي التقى ممثلو الغرفة في قصر بيان رئيس جمهورية اســــــتونيا، واســــــتقبلت الغرفة كاًل من: رئيســــــة 
برملان مملكة الدمنرك ورئيس وزراء جمهورية كوريا اجلنوبية ورئيس وزراء جمهورية طاجيكســــــتان، وزير املالية ووزير الطاقة 
األردنيني، ومستشار جاللة ملك األردن للشؤون االقتصادية، وزير املالية اجلزائري، وزير اخلارجية االندونيسي، وزير التجارة 
والصناعــــــة العراقي، وزير الصحة في جمهوريــــــة القمر، وزير التجارة االيرلندي، وزير التعاون الدولي بجمهورية ســــــيراليون، 

ورئيس مجموعة البنك الدولي، ورئيس غرفة جتارة وصناعة موسكو�

وبتنظيم مشــــــترك مع احتاد الغرف العربية، اســــــتضافت الغرفة اجتماع الســــــوق العربية اإللكترونية – املشــــــروع الرقمي، 
وبالتعــــــاون مع الهيئة العامة للصناعة بــــــادرت الغرفة ونظيرتها القطرية باإلعداد لعقد لقاء جمــــــع عدداً من املصانع الكويتية 

وأصحاب األعمال في دولة قطر الشقيقة وذلك مبقر غرفة جتارة وصناعة قطر يومي 8 و9 يناير 2019�

وشاركت الغرفة في تنظيم املنتدى االقتصادي الكويتي – األمريكي الثاني، ومنتدى األعمال لدول مجلس التعاون واالحتاد 
األوروبي، وورشــــــة عمل حول الوســــــاطة في حل النزاعات الناشــــــئة، واملنتدى االقتصادي الكويتي – الكوري، وندوة املمارسات 

الصحية السليمة في املنشآت الغذائية، والقمة االقتصادية العربية – البريطانية، ومنتدى األعمال الكويتي – االندونيسي� 

وفي سياق التعاون املشترك بني القطاعني العام واخلاص، وجه رئيس الغرفة دعوة ملعالي وزيرة الدولة للشؤون االقتصادية 
التي لبت الدعوة مشــــــكورة، واجتمعت مبجلس إدارة الغرفة حيــــــث مت بحث املواضيع االقتصادية التي تقع ضمن اختصاصات 

وزارتها� كما استقبلت الغرفة، متدربي هيئة أسواق املال حديثي التخرج�

ومبناسبة اإلجناز الكبير الذي حققته دولة الكويت في مجال حتسني بيئة األعمال استضافت الغرفة يوم 27 أكتوبر 2019 
اثنني من كبار املسؤولني في البنك الدولي قاما بشرح العوامل التي ساهمت في حتقيق هذا اإلجناز� ومساهمة منها في جهود 
اإلعالن عن تفاصيل املؤمتر الثامن عشــــــر ألصحاب األعمال واملســــــتثمرين العرب، الذي أقيم في البحرين خالل الفترة 11 – 

13 نوفمبر 2019، نظمت الغرفة في الثالث من سبتمبر مؤمتراً صحفياً لوفد غرفة جتارة وصناعة البحرين�

ويشــــــرح الفصل الثالث من التقرير نشــــــاط الغرفة على الصعيدين العربي والدولي، فيشير إلى أنها متثلت في اجتماعات 
إحدى عشرة جلنة اقتصادية كويتية مشتركة مع دول أخرى وهي: األردن، اليونان، اجلزائر، املغرب، البحرين، العراق، فيتنام، 

إندونيسيا، قرغيزيا، تركيا، الصني، وأملانيا�

وفــــــي إطـــار مجلس التعاون اخلليجي شــــــاركت الغرفة في اجتماعات احتاد غرف دول مجلــــــس التعاون اخلليجي، ومركز 
التحكيم التجاري لدول املجلس، وفي الوفد الصناعي لدولة قطر، ومنتدى األعمال لدول حوار التعاون اآلسيوي، وجلنة السوق 
اخلليجية املشــــــتركة، ومؤمتر مسؤولي املوارد البشــــــرية وسوق العمل بدول املجلس، وورشة عمل دخول املواد الغذائية واألدوية 

إلى اململكة العربية السعودية�
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،
وعلى الصعيد العربي، شاركت الغرفة في جميع اجتماعات احتاد الغرف العربية وجلانه التنفيذية، ومؤمتر العمل العربي، 
وفي اجتماع السوق العربية اإللكترونية، وفي زيارة سمو رئيس مجلس الوزراء إلى اململكة األردنية، وزيارة معالي وزير التجارة 
والصناعة إلى العراق، وفي مؤمتر رجال األعمال العرب والصينيني، وفي زيارة سمو رئيس مجلس الوزراء إلى جمهورية مصر 

العربية، واملؤمتر الثامن ألصحاب األعمال واملستثمرين العرب، والندوة العربية بشأن تشغيل الشباب�

أما على املستوى العاملي، فشاركت الغرفة في كل اجتماعات الغرفة اإلسالمية، ومنظمة العمل الدولية، والغرف العربية – 
األجنبية املشــــــتركة، وفي اللقاء الثاني للتعاون االقتصادي العربي – األمريكي، ومنتدى األعمال للتعاون اخلليجي – األوروبي، 
واملنتــــــدى الكويتي – الكنــــــدي، والقمة االقتصادية العربية – البريطانية، ومجموعة التوجيه املشــــــتركة الكويتية – البريطانية، 
ومنتدى األعمال الكويتي – اإلندونيسي، والقمة االقتصادية األوروبية العربية الرابعة، واملنتدى االقتصادي العربي – اليوناني 

اخلامس�

وبلغ عدد الوفود التي استقبلتها الغرفة )42( وفداً اقتصادياً وجتارياً من )34( دولة ومن جهات دولية أخرى� 

ووقعــــــت الغرفــــــة خالل عام 2019 أربعة بروتوكــــــوالت مع كل من: غرفة جتارة الواليات املتحــــــدة االمريكية، وغرفة جتارة 
وصناعة األردن، وغرفة جتارة وصناعة أونتاريو )كندا(، وغرفة جتارة وصناعة البحرين�

وفي فصلـه الرابـع، يتناول التقرير اخلدمات اإلدارية والتنظيمية التي تؤديها الغرفة، ويبنّي نطاقها ومدى فعاليتها، فيشير 
إلى أن عدد أعضاء الغرفة بلغ عام 2019 حوالي )65( ألف عضو مقابل )58.7( ألف عضو عام 2018 و)49.17( ألفاً عام 
2017 و)44.65( ألفــــــاً عام 2016، و)39.51( ألفاً عام 2015، وحوالي )35.74( ألفاً عام 2014 و)32.43( ألفاً عام 2013 

ونفس الرقم تقريباً في العام السابق وحوالي )29.57( ألف عضو في عام 2011� 

أمــــــا عدد املعامالت التي أصدرتها الغرفــــــة أو صادقت عليها خالل العام فبلغ حوالي )451.82( ألف معاملة مقابل حوالي 
)423.42( ألفاً عام 2018 وحوالي )396.70( ألفاً عام 2017 و)359.93( ألفاً عام 2016 و)351.57( ألفاً في عام 2015، 

و)326.63( ألفاً عام 2014 وحوالي )298.1( ألفاً عام 2013 و)295.2( ألفاً عام 2012 و)271( ألفاً في عام 2011�

أما عن املراســــالت التي تعكس نشــــــاط الغرفة كجسر اتصال وتواصل بني أصحاب األعمال واملؤسسات الكويتية ونظرائهم 
في اخلارج، فقد تلقت الغرفة خالل العام )6.860( رسالة، وصدر عنها )3.339( رسالة، إلى جانب حوالي )386.732( ألف 

رسالة دورية�

وإلــــــى جانــــــب جلانها اخلمس، املنبثقة عــــــن مجلس إدارتها، تابعت الغرفة مشــــــاركتها مع اجلهات الرســــــمية في العديد 
من املجالس والهيئات واللجان، منها: الهيئة العامة للصناعة، الهيئة العامة للتوحيد القياســــــي، املؤسســــــة العامة للتأمينات 
االجتماعيــــــة، مجلس اجلامعات اخلاصة، الهيئة العامة للتعليم التطبيقــــــي والتدريب، جلنة متابعة اتفاقيات منظمة التجارة 
العامليــــــة، اللجنــــــة الوطنية حلماية املســــــتهلك، واللجنة الوطنية التوجيهيــــــة الدائمة لتنفيذ أجنــــــدة 2030 ألهداف التنمية 
املســــــتدامة، اللجنة الدائمة لتحســــــني بيئة األعمال وتعزيز التنافســــــية، اللجنة العليا إلدارة املعاهد األهلية، اللجنة الوطنية 
ملواصفات التشييد ومواد البناء، جلنة إعداد مشروع مواصفات قياسية بشأن شحن السيارات الكهربائية، واللجنة املشتركة 

للمعارض اخلارجية���

وتنــــــاول الفصـــل الرابع أيضاً، أنشــــــطة مركز الكويت للتحكيم التجاري، ومركز عبدالعزيز حمــــــد الصقر للتنمية والتطوير، 
ومركز أصحاب األعمال، التابعة كلها للغرفة، كما تناول برنامج الغرفة للبعثات الدراسية، كما نوه بالتطوير االلكتروني امللموس 

الذي شهدته اخلدمات التي تقدمها الغرفة ألعضائها�
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وأفرد التقرير فصلـه اخلامـس للحسابات اخلتامية للغرفة عن عام 2019، حيث ناهز صافي اإليرادات )6.95( مليون 
دينــــــار وهــــــو يزيد قلياًل عن مثيله في عــــــام 2018 البالغ )6.49( مليون دينار� علماً أن إيــــــرادات الغرفة قد تراوحت خالل 
األعوام السبعة السابقة، )بني 4.49 مليون عام 2011 و5.56 مليون عام 2017(� أما مجموع املصاريف، قبل االستهالك، 
فانخفــــــض إلى حوالــــــي )4.28( مليون دينار مقابل حوالــــــي )4.70( مليوناً عام 2018� أما الوفر التشــــــغيلي الذي حققته 
الغرفة عام 2019، فقد ارتفع بعد االســــــتهالك من حوالي )852.12( ألفاً عام 2018 إلى حوالي )1.72( مليون دينار عام 
2019� وهنــــــا يجدر التنويه بأن نفقات الغرفة تناهز أو رمبا تزيد، ومنذ ســــــنوات طويلة، عــــــن إيراداتها الذاتية املتولدة عن 
خدماتها ألعضائها )االنتساب، االشتراك، التصديق���(، ويسد هذا “العجز النظري” عادة بصافي إيراد مبنى الغرفة وريع 

االستثمار، اللذين بلغ مجموعهما عام 2019 زهاء )873.68( ألف دينار�

 أخيـــــرًا يســـعد مجلـــس إدارة غرفة جتارة وصناعة الكويـــت أن يرفع صادق الثناء والوالء إلى مقام حضرة صاحب الســـمو أمير 
البالد – ورئيس الغرفة الفخري منذ تأسيسها عام 1959 - الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح، حفظه الله ورعاه، كما يرفع إلى 
ســـموه فائق الشـــكر على ما يوليه لالقتصاد الوطني على اختالف قطاعاته وأنشـــطته من اهتمام بالغ. كما يتقدم املجلس بالشكر 
واالمتنان إلى ســـمو ولي العهد الشـــيخ نواف األحمد اجلابر الصباح، حفظه الله، وإلى ســـمو رئيس مجلس الوزراء الشـــيخ صباح 
اخلالد احلمد الصباح، وإلى حكومته املوقرة بكافة وزاراتها ومؤسســـاتها، على تعاونها الصادق والبّناء مع جهود الغرفة في ســـبيل 

خدمة الكويت واقتصادها الوطني. 

وتعرب الغرفة عن خالص تقديرها لســـعادة رئيس مجلس األمة الســـيد مرزوق علي الغامن، ولكافة أعضاء املجلس احملترمني 
لتفهمهم لدورها الوطني واملهني.

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

رئيـس مجلـس اإلدارة



الفصـــل األول

القضـــايــا االقتصـــاديــة التي عاجلتهـــا الغرفــــة

التقـريـــر اإلداري
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في معرض حتديده ملهام الغرفة وأعمالها، نص قانون غرفة جتارة وصناعة الكويت على ضرورة التعرف على رأيها 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 2019.

األسواق احملتملة للصادرات الكويتية غير النفطية

تلبية لطلب من الهيئة العامة للصناعة بتزويدها بالدراسات 
والتقارير اخلاصة باألســــواق اخلارجية وفــــرص اختراقها، قدمت 
الغرفة للهيئة في الثامن عشر من يناير 2019، تقريرًا أوليًا أعدته 

حول األسواق احملتملة للصادرات الكويتية املنشأ وغير النفطية.

وفيما يلي نص هذا التقرير )باستثناء اجلداول امللحقة(

للتعــــــرف على األســــــواق احملتملة للصــــــادرات الكويتية غير 
النفطيــــــة، كان البد من حتديد املنتجات الكويتية املنشــــــأ وغير 
املنتمية للنفط ومشــــــتقاته، ثم رصد األســــــواق التي ميكن لهذه 
املنتجــــــات زيادة تواجدهــــــا فيها، وهذا ما تناولــــــه هذا التقرير 
والذي قام باســــــتقراء بيانــــــات التصدير لدولــــــة الكويت، وفقا 
للمنتجات وحســــــب الدول، خالل السنوات احلديثة واملتاحة من 
2013-2017، ليخــــــرج التقرير بثالث دول مــــــن املمكن القيام 
بحمالت ترويجية فيها وهى – حسب األولوية – سلطنة عمان، 

اململكة األردنية، جمهورية مصر�

وفيما يلي يســــــتعرض التقرير املنهجية التي اتبعها لتحديد 
هذه األسواق، وتتمثل في اخلطوات التالية؛ 

أواًل: مت رصــــــد الصادرات الكويتية الكلية خالل الســــــنوات 
اخلمس من 2013 وحتى 2017، ثم مت استبعاد املنتجات التي 

متثل النفط ومشــــــتقاته )البنــــــد اجلمركي 27( وما يندرج حتت 
املواد الطبيعيــــــة )البند اجلمركي 28(، كذلــــــك املنتجات املعاد 
تصديرهــــــا وفقا لتقريــــــر االدارة املركزية لالحصاء )إحصاءات 
التجارة اخلارجيــــــة 2017(، ومنتجات الشــــــركات الكبرى مثل 
ايكويــــــت والصناعات البترولية، مثل األســــــمدة والبولي ايثيلني 
والبولي بروبيلني وااليثيلني جاليكول، وذلك ألن هذه الشركات 
في األغلب متتلك إدارات تســــــويقية خاصة بها، وتستهدف منذ 

بداية إنشائها السوق اخلارجي والتصدير�

ثانيـــًا: بعد التغييرات التي أجريــــــت على بيانات الصادرات 
الكويتية في البند السابق، أجرينا عملية تصحيح أخرى بحذف 
املنتجــــــات التي متثل املخلفات وفقا لتوصيات منظمة اجلمارك 
العاملية، ومت اختيار أكبر 30 منتج مصدر من الكويت إلى العالم، 

والقائمة اخلاصة بهذه املنتجات1 ملحقة لهذا التقرير�

ثالثًا: مت حتليل األسواق التي تقوم الكويت بتصدير املنتجات 
إليها – طبقا لبيانات الصادرات الكويتية - خالل السنوات من 
2013-2017، وحددت األســــــواق احملتملة من خالل حســــــاب 
معدل النمو الســــــنوي املركب خالل هذه الفترة لكل سوق� ومن 
التحليل تبــــــني أن مصر وقطر وعمان والســــــعودية واألردن قد 

تكون أسواقا محتملًة للصادرات الكويتية من هذه املنتجات�

القضايا االقتصادية التي عالجتها الغرفة

1 - في ثنايا التقرير عندما نذكر كلمة املنتجات، يكون املقصود بها قائمة أكبر املنتجات املصدرة كويتية املنشأ غير النفطية وامللحقة لهذا التقرير�
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رابعـــًا: مت اســــــتبعاد قطر والســــــعودية، حيث مت ارسال وفد 
ترويجي ســــــابقا لكليهما، وتبقى عمــــــان واألردن ومصر� وملزيد 
من التأكد مت دراســــــة واردات كل ســــــوق محتمل من الكويت من 
املنتجات للتحقق من صحة البيانات2� ونشــــــير إلى أنه مت أخذ 
واردات هذه األسواق املســــــتهدفة من اململكة العربية السعودية 
كمثــــــال حالة ميكن القياس عليها حول مــــــدى الفرص احملتملة 

للصادرات الكويتية�

خامســـًا: من اخلطوات الســــــابقة، تكون األســــــواق احملتملة 
كالتالي مرتبة حسب األولوية�

سلطنة عمان

تشــــــير احصاءات التجــــــارة اخلارجية لعــــــام 2017 أنه مع 
اجمالي الصادرات الكويتية للخارج من املنتجات محل الدراسة 
يقارب نصف اجمالي الصادرات الســــــعودية من نفس املنتجات 
)574 مليون دوالر للكويت مقابل 1240 مليون دوالر للسعودية(، 
ولكن خالل عام 2017 – على سبيل املثال - استوردت السلطنة 
من السعودية ما قيمته 65.5 مليون دوالر بينما من الكويت 3.8 
مليــــــون دوالر فقط مــــــن هذه املنتجات، وهو مــــــا يدل أن هناك 

احتمالية لزيادة الصادرات الكويتية إلى هذا السوق�

ورغــــــم االنخفاض التدريجي في الــــــواردات العمانية الكلية – 
والذي قد يكون مســــــتهدفا من قبل السلطنة مع انخفاض النفط 
منــــــذ عــــــام 2014 – حيث انخفضــــــت وارداتها خالل الســــــنوات 
اخلمس من 2013 وحتى 2017 من 34.3 مليار دوالر إلى 20.1 
مليار دوالر، فإن واردات الســــــلطنة من املنتجات محل الدراســــــة 
ارتفعت من 751 مليون دوالر إلى 770.3 مليون دوالر خالل نفس 

الفترة، وهذا دليل على أهمية هذه املنتجات للسوق العماني�

ومــــــن األمثلــــــة التي تعطي مؤشــــــرات حول جاذبية الســــــوق 
العماني، واردات عمان من البنــــــد 730890، وهي مصنوعات 
مــــــن احلديــــــد أو الصلــــــب وبالتحديد صناديــــــق وكبائن وأرفف 

وزوايا وســــــقاالت ودرج ومظــــــالت وغيرها من منتجات احلديد 
أو الصلب، فقد ارتفعت وارداتها من 140.2 مليون دوالر خالل 
عام 2015 إلى 201.3 مليــــــون دوالر خالل عام 2017، ورغم 
ذلك تســــــتورد عمان من الكويت حوالــــــي 0.12 مليون دوالر في 
املتوســــــط خالل هذه الفترة، مع أن الصادرات الكويتية من هذا 
املنتج خالل هذه الفترة بلغت 23.6 مليون دوالر في املتوســــــط� 
وميكن القول إن قطاعي املعادن املشــــــكلة والصناعات الغذائية 

ميثالن قطاعني محتملني لتنمية صادراتهما إلى السلطنة� 

اململكة األردنية

لعــــــل احلديث عن الســــــلطنة ينصرف في أغلبه إلى الســــــوق 
األردني، فمع حجم واردات لألردن من املنتجات بلغ 460.1 مليون 
دوالر خالل عام 2017، جندها اســــــتوردت من السعودية حوالي 

111 مليون ومن الكويت 10.4 مليون دوالر خالل نفس العام�

ومن قــــــراءة االحصائيات يتبــــــني أن الترويــــــج املطلوب في 
األردن، يفضل أن يكون تنمية التواجد الكلي للمنتجات الكويتية 
فــــــي هذا الســــــوق، وتعد منتجات بعينها فــــــي قطاعات األغذية 
واملعادن املشكلة والتعبئة والتغليف محتملة لزيادة صادراتها إلى 

السوق األردني� 

جمهورية مصر

زادت واردات جمهورية مصر من الكويت خالل السنوات من 
2015-2017 بحوالي 3 أضعاف، وتتميز مصر عن األســــــواق 
الســــــابق ذكرها بأنها سوق كبير يستورد حوالي 3.5 مليار دوالر 

من املنتجات محل الدراسة�

ومــــــن االحصائيات يتضح أنه من املمكــــــن زيادة الصادرات 
الكويتية إلى الســــــوق املصري من قطاع املعادن املشــــــكلة وبعض 
املنتجــــــات فــــــي قطاعي األغذيــــــة )اللحوم املجمــــــدة(، والتعبئة 

والتغليف <

2 - من املفضل االعتماد على بيانات الشــــــريك التجاري بجانب بيانات الكويت عن الصادرات، وذلك ألن البيانات املســــــجلة في الكويت عن التصدير تشــــــمل كل 
ما مت إرساله من الكويت لدولة معينة مبا فيها املناطق احلرة أو االقتصادية أو ما مياثلهم في هذه الدولة، وفي املقابل ال تسجل هذه الدولة الشريكة جتاريا 

املنتجات التي ترد إلى هذه املناطق، وهو ما يسبب اختالفا للبيانات�
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نظم ديوان احملاسبة في الرابع من مارس 2019، ندوة حول 
تنفيذ أجندة 2030 للتنمية املستدامة.

وفي هذه الندوة قدم مستشار الغرفة السيد ماجد بدر جمال 
الديــــن ورقة حتت عنوان “دور املجتمــــع املدني والقطاع اخلاص 

بدولة الكويت في حتقيق أهداف التنمية املستدامة 2030”.

وفيما يلي نص ملخص هذه الورقة:

تقدمي؛ 

 من طبيعة األمور ال من غريبها، أن ينظم ديوان احملاســــــبة 
بالــــــذات، هذه الندوة بالذات، حول أهداف التنمية املســــــتدامة 
2030� ذلــــــك أن املهمة األولى للديــــــوان هي الرقابة على جدية 
االلتزام� وبرنامج التنمية املســــــتدامة هــــــذا ميثل التزاماً وطنياً 
وانسانياً على أرفع مستوى وبتوقيع حضرة صاحب السمو أمير 
البالد حملاربة الفقر، وحتقيق التنمية الشــــــاملة، واحلفاظ على 

االنسان والبيئة� 

    وإني إذ أشــــــرف بأن أنقل لديوان احملاســــــبة شكر غرفة 
جتارة وصناعة الكويت لدعوتها الى املشــــــاركة في هذه الندوة، 
فإنــــــي أعرب عن اعتــــــزازي بأن أمثل الغرفة فــــــي هذه املهمة، 
وليس لي من مؤهالت ذلك إال طول العهد وتقدم الســــــن� علماً 
بأني استندت في التعرف على رأي الغرفة في هذا الشأن على 
اســــــتلهام مواقفها، فإن جنحت في ذلــــــك فللغرفة أجران، وإن 

جانبني التوفيق فأرجو أال أخسر األجر الواحد� 

أواًل- مفاهيم أساسية

للورقة أقســــــام ثالثه، أولها مفاهيم أساسية؛ تتعلق مبعنى 
مصطلح التنمية املســــــتدامه، وتعريف منظمات املجتمع املدني، 
وتوضيــــــح مفهــــــوم الفقر: فالتنمية املســــــتدامة هــــــي مجموعة 
األنشــــــطة التي تؤدي الى االرتقاء مبســــــتوى املعيشة والعدالة 
االجتماعية مع احلرص الشــــــديد علــــــى جتدد املوارد الطبيعية 
وســــــالمة البيئة� ومن حيث تعريف منظمــــــات املجتمع املدني، 
أخذت الورقة بتعريف مركز دراسات املجتمع املدني في جامعة 
جون هوبكنز والذي يقوم على ست سمات أساسية تقوم عليها 
منظمة املجتمع املدني هي: التنظيم، االســــــتقاللية، التطوعية، 

ذاتية االدارة، عدم استهداف الربح، وعدم السعي الى السلطة، 
وقد اضيف اليها مؤخراً، عدم ممارســــــة نشاط سياسي، وعدم 

القيام بوظيفة املؤسسة الدينية )املسجد او الكنيسة(�

ومبــــــا أن هذه الورقة تســــــعى لبحــــــث دور املجتمع املدني 
والقطــــــاع اخلاص بالكويت في حتقيق أهداف برنامج التنمية 
2030، فــــــإن من الواجب االشــــــارة هنا الــــــى التوجه احلديث 
بالربط الوثيق بني مفهومي املجتمع املدني والقطاع اخلاص� 
ففــــــي كتاب “النظريــــــة االقتصادية للمجتمــــــع املدني”، يقول 
ليسترســــــاملون إن “املجتمع املدني ظاهرة ثقافية واجتماعية 

واقتصادية بامتياز”�

وللتعرف على املفهوم الرسمي للمجتمع املدني في الكويت 
نعــــــود الى عــــــام 2006، حني قامــــــت “جلنة التنمية البشــــــرية 
واملجتمعيــــــة” املنبثقة عن املجلس االعلــــــى للتخطيط والتنمية، 
بدراسة عن املجتمع املدني في كويت القرن الواحد والعشرين� 
فقد انطلقت الدراســــــة من اعتبار ان منظمات املجتمع املدني 
في الكويت هي تلك التي ينظمها القانون 1962/24 في شأن 
االندية وجمعيات النفع العــــــام، والتي تقوم على وجه التحديد 
وحســــــب املادة االولى من القانون املذكور، بنشاط اجتماعي او 
ثقافي او ديني او رياضي� وبالتالي، أقصيت عن هذه الدراسة 
أهم منظمات املجتمع املدني فــــــي الكويت مثل: جمعية الهالل 
االحمر، النادي العلمي، االحتاد العام لعمال الكويت، واالحتاد 
العام لطــــــالب الكويت، غرفة التجــــــارة والصناعة، االحتادات 
املهنية، احتادات اصحاب االعمال، ولوياك، وجلنة دعم التعليم 

��� والعديد من املنظمات األخرى�    

  واما عن مفهوم الفقر الذي يعتبر القضاء عليه هو الهدف 
الذي يتصّدر بامتياز اهداف برنامج التنمية املستدامة 2030� 
فهو املفهوم الذي اخذ به الدليل العاملي للفقر، والتقرير العربي 
للفقر، اي الفقر متعدد االبعاد الذي ال يقاس مبعيار متوســــــط 
الدخل فحسب بل يعتمد ايضاً ثالثة مقاييس اخرى هي التعليم 
والصحة ومســــــتوى املعيشة� اذ ترى مجموعة من االقتصاديني 
ان النمو قد ال يقلص الفقر، وان زيادة الثروة ال تعني بالضرورة 

حتّسن مستوى املعيشة�

دور املجتمع املدني والقطاع اخلاص بدولة الكويت في حتقيق أهداف التنمية املستدامة 2030
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 ومــــــن املفيد في هذا الصــــــدد أن نذكر أن “التقرير العربي 
حول الفقر متعدد األبعاد” الذي أصدره مجلس وزراء الشــــــؤون 
االجتماعيــــــة العرب عام 2017، قد أكــــــد أن الفقر في املنطقة 
العربية ليس مستوطناً، بل هو نتيجة لظروف سياسية واقتصادية 
افتقدت التخطيط الصحيح واإلدارة املقتدرة� وهذا ما يتفق مع 
قول املقريزي في رسالته التي كتبها قبل أكثر من ستة قرون عن 

األزمات الغذائية في مصر، وختمها بالقول: 

“ليس بالناس غالء إمنا نزل بهم سوء التدبير في االدارة”� 

ثانيًا – دور منظمات املجتمع املدني 

يهتــــــم القســــــم الثاني من الورقــــــة بدور منظمــــــات املجتمع 
املدني في حتقيق التنمية املستدامة، ويكشف صراحة انه رغم 
الالفتــــــات املرفوعة بأهمية التعاون مع املجتمع املدني والقطاع 
اخلاص في مجال التنمية املستدامة 2030 ، نالحظ أن عضوية 
“اللجنــــــة الوطنية التوجيهيــــــة الدائمة لتنفيذ أهــــــداف التنمية 
املســــــتدامة 2030”، تقتصــــــر على ممثلي اجلهــــــات احلكومية 
بالتحديد� أما ممثلو املجتمع املدني والقطاع اخلاص فيدعون 
إلــــــى اجتماعات اللجنة بصفة مراقبــــــني فقط� كما نالحظ أن 
اللجنة – في توزيعها ملسؤوليات حتقيق األهداف السبعة عشر 
للتنمية املســــــتدامة 2030 – لم تكلف مؤسســــــات في القطاع 
اخلــــــاص ومنظمــــــات املجتمع املدنــــــي بأكثر من تســــــع مهمات 
مســــــاندة من اصل 182 مهمة مساندة، ذهب منها 173 مهمة 
الى الوزارات واملؤسســــــات والهيئــــــات العامة� مبعنى أن الدولة 
قد أقرت بأن اجلهات املنســــــقة أو املسؤولة عن تنفيذ أهداف 
التنمية املســــــتدامة هي – باملطلق او ما يقارب املطلق - جهات 
حكومية، وأن مجــــــال عمل منظمات املجتمــــــع املدني والقطاع 
اخلــــــاص ال يتجاوز )5 %(� ونحــــــن ال نذكر هذه احلقيقة لوماً 

وال عتباً على أية جهة، بل نذكرها لسببني اثنني:

أولهمــــا؛ دفع أي اتهام بالتقصير في تنفيذ أهداف التنمية 
املســــــتدامة عن القطاع اخلاص أو منظمات املجتمع املدني، إذ 

ال ميكن محاسبة أحد عما لم يُكلف به�

والســــبب الثانــــي هو تفســــــير العوامل التــــــي تقف وراء هذا 
التبايــــــن الصادم بني الشــــــعار والواقع وهنــــــا اود ان اقف وقفة 
قصيرة امام عاملني اثنني فقط مــــــن هذه العوامل، اولهما، ان 
الدولة اســــــتأثرت اســــــتئثاراً كاماًل بالثروة النفطية التي تشكل 

املساهم األساسي في الناجت احمللي اإلجمالي للبالد� والتزمت 
– باملقابل – بالرعاية الكاملــــــة ملواطنيها صحة وتعليماً وغذاًء 
وعمــــــاًل� وبالتالي، لم يبــــــق ملنظمات املجتمــــــع املدني إال حيزاً 
ضيقاً لتقدمي خدماتها في مجاالت قليلة أهمها: محاربة الفقر، 
وتقدمي اخلدمات الصحيــــــة والتعليمية وحماية البيئة� غير أن 
منظمــــــات املجتمع املدني الكويتي قد أثبتت وال شــــــك حضوراً 
واضحاً ومتميزاً خارج دولة الكويت واملجتمع الكويتي� وخاصة 
املنظمات اخليرية والرعوية، واملنظمات احلقوقية والدفاعية، 
والنــــــوادي االجتماعية والرياضيــــــة، ومنظمات أصحاب العمل 
والعمــــــال� ومنذ عام 2011 حتى نهاية 2018، يقدر متوســــــط 
حتويــــــالت املجتمع املدنــــــي الكويتي )وال أقــــــول منظماته( إلى 
اخلارج حملاربة الفقــــــر واجلوع واملرض واجلهل، بحوالي ثالثة 
مليارات دوالر ســــــنوياً� وليس ثمة شــــــك في أن ما مّر به العالم 
العربــــــي من كوارث احلرب والتدمير والتهجير في هذه احلقبة 

قد ساهم كثيراً بارتفاع هذا الرقم�

ب - اما الســــــبب الثاني الذي يحد مــــــن دور منظمات املجتمع 
املدني في حتقيق اهداف التنمية املســــــتدامة فهو ان هذه 
املنظمات ال حتظى ببيئة تشريعية وتنظمية ورقابية داعمة 
او مشــــــجعة تتيح لها درجة كافية من االســــــتقالل والتحرر 
من الســــــلطات التقديرية� ولعل الســــــماح بإنشاء الشركات 
غيــــــر الربحية كشــــــكل قانوني من أفضــــــل ما حصل لدعم 
املجتمــــــع املدني الكويتي، ومن خير مــــــا يعبر عن الترابط 

الوثيق بني هذا املجتمع والقطاع اخلاص�

وباملقابل من االنصاف القول ان الثقافة املدنية التي تشكل 
العمــــــود الفقري ملنظمــــــات املجتمع املدني فــــــي الغرب، والتي 
تعني التعددية والتســــــامح وقبــــــول االختالف، ال يوجد لها هذا 
احلضور في العالم العربي، والكويت ليســــــت استثناء، اذ يجب 

اال نستغرب وجود منظمات مجتمع مدني دون ثقافة مدنية� 

وفي نهايــــــة احلديث عن دور املجتمــــــع املدني في الكويت، 
تبــــــني الورقة ان منظمات هذا املجتمع تســــــتطيع ان تقوم بدور 
مؤثر لتحقيق اهداف التنمية املستدامة من خالل التركيز على 

مجاالت كثيرة منها:  

- حتسني نوعية اخلدمات الصحية�

- حتســــــني نوعية التعليم مع اعطــــــاء اهتمام خاص لرفع كفاءة 
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املدرســــــني، وإعادة النظر بصورة جذرية في اسلوب التعليم 
في مرحلة التعليم االبتدائي وما قبلها� 

- التشــــــجيع على االبداع واالبتكار وتوفيــــــر أدوات ومختبرات 
البحــــــث وآلية التســــــويق، وإعطاء أصحاب هــــــذه القدرات 
أولويــــــة مطلقــــــة في اهتمــــــام الصندوق الوطني للمشــــــاريع 
الصغيرة واملتوســــــطة� ومع االقرار بأن مستوى االنفاق على 
التعليم في الكويت من أعلى املســــــتويات في العالم – إن لم 
يكن أعالها على اإلطالق – فإن املجال واســــــع لترشيد هذا 

االنفاق وحتسني اساليبه ومردوده� 

- محاربة الفساد ومتابعة قضاياه وعدم السماح بتحويلها إلى 
عالم اللجان وامللفات الضائعة والنسيان� 

- حماية البيئة� 

- تطوير اإلدارة العامــــــة ومتابعة قضايا االصالح االقتصادي، 
خاصة بعد أن سجل معدل نصيب املواطن الكويتي من الناجت 
احمللي اإلجمالي خالل الســــــنوات العشر األخيرة انخفاضاً 
مــــــن قرابة 36 الف دوالر عــــــام 2008 الى حوالي 29 ألف 

دوالر عام 2017، أي بنسبة جتاوزت 19 %�

ثالثًا – دور القطاع اخلاص في التنمية املستدامة 2030

في قســــمها الثالــــث واالخيــــر، تتناول الورقــــــة دور القطاع 
اخلــــــاص في حتقيق اهداف التنمية املســــــتدامة 2030� فتبدأ 
بلمحــــــه تاريخية تبنّي فيها ان القطاع اخلاص في كويت ما قبل 
النفــــــط ابدى كفاءة عاليــــــة والتزاماً اخالقياً واحساســــــاً عالياً 
باملســــــؤولية املجتمعية� وكان – بالتالي – من اهم املســــــاهمني 
في قيام الدولة وتطور املجتمع� وحتى منتصف ستينات القرن 
املاضــــــي، كان القطاع اخلاص هو صاحب املبــــــادرات التنموية 
التي ما زالت شركاتها ومؤسساتها شاهد صدق على ريادة هذا 
القطاع، الذي وصفه حضرة صاحب السمو أمير البالد الشيخ 
صبــــــاح األحمد اجلابر الصباح بأنه “القطــــــاع الذي لعب دوراً 
مميزاً في بناء نهضة البــــــالد االقتصادية على امتداد التاريخ، 

وحمل رجالُه عبء املسؤولية بكل كفاءة واقتدار”�

وكمــــــا ذكرنا فــــــي بحثنا عن دور منظمــــــات املجتمع املدني، 
نالحظ هنا انه في ســــــبعينات القرن املاضــــــي، توفرت للدولة 
موارد مالية ضخمة نتيجة اســــــتئثارها الكامل بالثروة النفطية، 

وبذلك، أحكم القطاع العام هيمنته على األنشــــــطة االقتصادية 
عالية املردود، وتراجع دور القطاع اخلاص لينحصر في التجارة 
والعقار واألنشطة الهامشــــــية� ومنذ ذلك الوقت، بدأت تتعمق 
الطبيعة الريعيــــــة لالقتصاد الكويتي، وبدأت تتفاعل وتتصاعد 
مظاهــــــر عدم الكفاية االقتصادية في توظيف املوارد من جهة، 
ومظاهر عــــــدم الكفاية اإلدارية على الصعيدين العام واخلاص 

من جهة ثانية�

إلى جانب هذا كله، تضافرت عدة أحداث وأزمات وظروف 
اقتصادية وسياســــــية في تكريس هــــــذا املأزق، أولها، األوضاع 
امللتهبــــــة في املنطقــــــة، وثانيهــــــا، أزمات االحتقان السياســــــي 
املتكررة داخلياً، وثالثها، زيادة اجلرعة السياســــــية في القرار 
االقتصــــــادي، والتــــــي أدت إلى انحراف دائم لهــــــذا القرار عن 
االجتاه التنموي املستقبلي، إلى االجتاه االستهالكي الشعبوي 

ان صح التعبير�

وخــــــالل العقود الثالثــــــة األخيرة، كان احلديــــــث )وال نقول 
العمــــــل( عن اإلصــــــالح االقتصادي يعلــــــو وتشــــــتد نبرته كلما 
انخفضت أســــــعار النفط، ثم ال يلبــــــث أن يخفت ثم يصمت ثم 
ينســــــى مع عودة هذه األســــــعار إلى االرتفاع، وكأن بني أســــــعار 

النفط وقرار اإلصالح عالقة عكسية�

ومــــــن اإلنصــــــاف أن نذكر هنا أن الدعوة إلــــــى االنتقال من 
اقتصاد ريعي يحكمه اإلنفاق العام إلى اقتصاد تنافسي يحركه 
القطاع اخلاص، أصبحت مبثابة الشــــــعار االقتصادي للسنوات 
األخيرة؛ غير أن هذا الشــــــعار لــــــم يخرج عن كونه الفته كبيرة، 
ال تدعمها اية سياســــــات فاعلة� ويكفينــــــا للداللة على ذلك ان 
نذكــــــر ان الكويت لم تســــــجل حالة خصخصــــــة حقيقية واحدة 
فــــــي تاريخها االقتصــــــادي إال خصخصة البورصــــــة قبل ثالثة 
أســــــابيع وهي خطوة ناجحة وبالغة االهمية ولكنها ذات طبيعة 
خاصة� كما نذكر أن املجلس األعلى للتخصيص، واللجنة العليا 
للشراكة بني القطاعني العام واخلاص، ال يضمان ممثاًل واحداً 

عن القطاع اخلاص�

بعد ذلك، تنتقــــــل الورقة الى الدور احلالي للقطاع اخلاص 
في حتقيق اهداف التنمية املســــــتدامة، فتذكــــــر ان هذا الدور 
يتمثل بثالثة ابعاد رئيسية هي: توفير فرص العمل للمواطنني، 

ومتويل مشاريع التنمية، واملسؤولية املجتمعية�



(19)

2 0 1 9 التقريــــر ال�ســنوي 

ففـــي مجـــال  توفير فرص عمل الئقة للعمالـــة الوطنية، اكدت 
الورقة أن البنية الرعوية لالقتصــــــاد الكويتي، وهيمنة القطاع 
العام على أنشطته األكثر انتاجاً ومردوداً، قد أضعفتا إلى حد 
بعيد قدرة القطاع اخلاص على توفير فرص عمل كافية والئقة 
ومستدامة للعمالة الوطنية� غير أن االنعكاسات الواقعية لهذه 
احلقيقة حلق بهــــــا قدر مربك من التضخيم والتشــــــويه ورمبا 
االتهام بالتقصير أيضاً� وأرجو أن يكون في البيانات التالية ما 

يوضح الصورة ويعيد إليها توازنها:

- في بيانات رســــــمية نشرت مؤخراً، بلغ عدد مستحقي عالوة 
دعم العمالية الوطنية في القطاع اخلاص )61( ألف مواطن� 

وهؤالء يعملون في القطاع اخلاص حلساب غيرهم�

- يزيد عدد التراخيص التجارية والصناعية واحلرفية العاملة 
فعــــــاًل عام 2018 عدد )150( ألف ترخيص� فإذا افترضنا 
أن كل كويتــــــي يعمل في القطاع اخلاص حلســــــابه ميلك في 

املتوسط ثالثة تراخيص، يكون عدد هؤالء )50( ألفاً�

- مبعنى أن عدد املواطنني العاملني في القطاع اخلاص )موظفني 
وأصحــــــاب أعمال( يفترض أن يكــــــون 111 ألف مواطن، أو 
ما يعــــــادل ) 25 %( مــــــن إجمالي املواطنــــــني العاملني في 
القطاعني العام واخلاص ) والذي بلغ 400 ألف مواطن في 
نهاية ديســــــمبر 2018 (� وهذه نسبة متطابقة مع مساهمة 
القطاع اخلاص في الناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي والتي 
تتــــــراوح تقديراتها عام 2017 بني 25 % و 28 %� غير ان 
االحصاءات الرسمية مازالت تؤكد أن اجمالي عدد الكويتيني 

العاملني في القطاع اخلاص لم يتجاوز )65( ألفاً� 

- فــــــي نهايــــــة 2018، بلغ عدد العمالة الوافــــــدة )4� 2( مليون 
شــــــخص، منهــــــم )5 %( فقط في القطاع العــــــام� والغالبية 
العظمــــــى من العمالــــــة الوافدة تقوم بأعمــــــال ال يرغب بها 
املواطنون أصاًل في املســــــتقبل املنظور على األقل� وهذا ما 
يبقــــــي مجال تقليص العمالة الوافدة )فــــــي ظل دولة الرفاه 
احلالية( أضيق بكثير مما يجري الكالم عنه� كما أن نســــــبة 
عالية من العمالة الوافدة التي حُتسب على القطاع اخلاص، 

ليس ملؤسسات هذا القطاع أية عالقة بها�

- ان هذه احلقائق ال تعني ابداً التســــــليم بهذا الواقع� وكل ما 
تعنيه ان فرص العمل املنتجــــــة والالئقة للقادمني الكويتيني 

اجلدد الى ســــــوق العمل يجــــــب توفيرها من خــــــالل ايجاد 
قطــــــاع خاص قوي، تفتــــــح امامه كافة االنشــــــطة عدا إنتاج 
النفط، وتقدم له احلوافز التي تعزز حريته وتنافســــــيته� اما 
السياســــــات احلالية في هذا الصــــــدد، فهي تعمل بعيداً عن 
املكمــــــن احلقيقي للخلل� وطاملا أن الدولة تفتح باب التعيني 
لديها على مصراعيه، من الصعب أن نتوقع إصالحاً حقيقياً 

في هيكل تركيبة العمالة بالبالد� 

وتنتقل الورقة بعد ذلك الى مجال التمويل لتبني ان حتقيق 
اهــــــداف التنمية املســــــتدامة يحتــــــاج الى اســــــتثمارات ضخمة 
تدعمها آليــــــات متويل مبتكرة، يصعب علــــــى احلكومة وحدها 
ان توفرهــــــا، خاصــــــة بعد أن باتت نســــــبة )75 %( من نفقات 
امليزانية العامة لدولــــــة الكويت نفقات غير مرنة على االطالق 
ألنهــــــا تتعلق بالرواتب واألجــــــور والدعوم وما في حكمها� علماً 
بــــــأن دول مجلــــــس التعــــــاون اخلليجي - وخالفاً لــــــكل االفكار 
الســــــائدة - تعاني فجوة متويلية بني حجم استثماراتها احلالية 
وحجم احتياجاتها االســــــتثمارية الفعلية تصل الى اكثر من 20 

مليار دوالر سنوياً�

- لقــــــد جنــــــح القطــــــاع املصرفي الكويتــــــي في ان يســــــتجيب 
الحتياجات املشــــــاريع التنموية في الكويت، واملشاركة ايضاً 
في متويل مشــــــاريع تنموية خارج البالد� بل ان هذا القطاع 
ال يكتم متنياته بوجود فرص اســــــتثمارية اكبر واغنى تسمح 
بتشــــــغيل افضل للســــــيولة التي يتمتع بها� غيــــــر ان هذا ال 
مينعنا من القول بأن الطبيعة التمويلية قصيرة األجل ملعظم 
مؤسسات هذا القطاع قد حالت حتى اآلن دون ادخال حلول 
وآليات متويلية اكثر تناســــــباً مع اهداف التنمية املستدامة� 
علماً ان اهــــــداف هذه التنمية حتمل للقطاع اخلاص فرصاً 
اســــــتثمارية كثيــــــرة ومجزية وخاصًة في مجــــــاالت: معاجلة 
النفايات، البنية التحتية للصرف الصحي، االسكان، الطاقة 

املتجّددة، الرعاية الصحية، والتعليم والتدريب�

وعن املســــؤولية املجتمعية للقطــــــاع اخلاص الكويتي، تذكر 
الورقة ان نهوض القطاع بهذه املسؤولية ليس باالمر املستحدث 
او املســــــتورد من منط غربي ال تنكر كفاءتــــــه، بل إن في تراثنا 
اإلسالمي وموروثنا احلضاري ما يجعل لهذه املسؤولية جذوراً 
راسخة، ويجعل منها واجباً دينياً وانسانياً ووطنياً� وميثل نظام 
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الوقف اإلســــــالمي عبقرية ملهمة في هــــــذا املجال، كما تكفل 
الزكاة قضاًء على الفقر وامناًء للثروه�

ومتر الورقة ســــــريعاً بأربعة مناذج متميزة جداً عن نهوض 
القطاع اخلاص مبسؤوليته املجتمعية على افضل صورها�

 - النموذج األول هو التماهي التاريخي بني فكر ســــــمو أمير 
البــــــالد املغفور له بإذن  الله الشــــــيخ جابر األحمد اجلابر 
الصبــــــاح، ومقتــــــرح القطاع اخلاص، والــــــذي كانت ثمرته 
املؤسســــــة الرائدة فــــــي املنطقة كلها، “مؤسســــــة الكويت 

للتقدم العلمي”�

- والنموذج الثاني يتمثل باللجنة الشعبية جلمع التبرعات؛ التي 
حققــــــت - وعلى مدى أربعني عامــــــاً او تزيد - جناحاً كبيراً 
في تكريس السجية اإلنســــــانية للكويت شعباً وحكماً، حيث 
عملت على تخفيف ويالت الكــــــوارث واحلروب في البلدان 

العربية وخارجها� 

- اما النموذج الثالث فهو املبادرات التطوعية للعديد من املؤسسات 
واألشخاص والتي تركزت – بشكل خاص في مجال اخلدمات 

الصحية، تليها خدمات التعليم، واملؤسسات الثقافية�

- ورابــــــع هذه النماذج هــــــو مركز عبدالعزيــــــز حمد الصقر 
للتنمية والتطويــــــر، لدى غرفة جتــــــارة وصناعة الكويت، 
والذي قدم حتــــــى اآلن دورات تدريبية ألحد عشــــــر ألف 
مواطــــــن وفي مجاالت مختلفة، تهــــــدف كلها الى التأهيل 
وإعــــــادة التأهيل بغية توجيه القــــــوى العاملة الوطنية نحو 

العمل في القطاع اخلاص�

وفي صفحاتها االخيرة، حتاول الورقة، استشراف االولويات 
التي ســــــتوجه دور القطــــــاع اخلاص الكويتــــــي لتحقيق اهداف 
التنمية املســــــتدامة، فتؤكد ان هذا الدور ســــــيبقى يســــــتند الى 
االطر واالبعاد الثالثية التي ســــــبق ذكرها )توفير فرص العمل، 
والتمويل، واملســــــؤولية املجتمعية( غير ان مضمون هذه االطر 

سيتوسع تنوعاً وشموالً ليكون بني مكوناته ما يلي: 

- وضع سياسات لبناء القدرات الالزمة لالستفادة من إمكانات 
االقتصاد الرقمي� 

- السعي لتكريس دور املرأة في مجتمع االعمال العربي�

- خلــــــق آليات اكثــــــر فاعلية لزيــــــادة وتنمية التجــــــارة العربية 
البينية�

- دعم ريادة االعمال واملشروعات الصغيرة واملتوسطة�

- ايجــــــاد مجموعــــــة فنيــــــة ذات صندوق ميــــــول حمالت 
اعالمية تهدف الى تكويــــــن رأي عام متفهم لإلصالح 

االقتصادي املطلوب� 

- اذكاء روح العمل احلر والتوعية مبوقعه االجتماعي ومردوده 
املالي، فأصحــــــاب األعمال ال يولدون كذلــــــك بل يصنعون� 
وصناعة أصحاب االعمال ورواد املشاريع أمر تربوي وثقافي 

قبل أن يكون أمراً متويلياً�

- دعم املشــــــاريع الصغيرة واملتوســــــطة وخاصة تلك التي تقوم 
على اإلبداع واقتصاد املعرفة� 

- التعاون مع مؤسسات التعليم من خالل االستثمار فيها ودعم 
برامجها، واملساهمة في الوصول إلى النظام الذي يستطيع 
أن يحملنــــــا إلى عصرنا، وينقلنا إلــــــى صعيد التقدم العلمي 

والتنمية املستدامة�

- االهتمام بإتقان استخدام “العقل الذي في اليد” كما وصفه 
غانــــــدي، من خالل مؤسســــــات والتعليم املســــــتمر، وتأهيل 

وتوظيف ذوي االحتياجات اخلاصة�

وأخيرًا؛

ــــــر عن قلق  أشــــــعر أن مــــــن واجبــــــي أن أختم بكلمة تعّب
القطاع اخلاص من جهة، وتوضح الســــــبب الرئيسي الذي 
يحد من إمكاناته ألداء دوره في حتقيق التنمية املستدامة 

من جهة ثانية: 

إن القرار السياســــــي الكويتي، املنحاز كليــــــاً للحاضر على 
حســــــاب املســــــتقبل، أصبح أخطر ما يهدد التنمية املســــــتدامة 
وأهدافهــــــا� وإن التعثــــــر التنموي الذي ينجم عــــــن ذلك أصبح 
أقــــــوى ما يتهــــــدد الدميوقراطيــــــة الكويتية� ذلــــــك أن انفصال 
صناديق االقتراع عن تطلعات التنمية املستدامة، يفقد العملية 

الدميوقراطية شرعيتها التنموية، ويجعل منها عائقاً للتقدم�

شكرًا ألناتكم وحسن استماعكم ،

وعذرًا عن اإلطاله، إذ لم يتسع الوقت ملزيد من االختصار <
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إمياًء ملا تداولته وسائل اإلعالم حول تعديل بعض مواد قانون 
الغـــذاء والتغذيـــة، علـــى نحو ما جـــاء بتقرير اللجنـــة الصحية 
واالجتماعيـــة والعمل مبجلـــس األمة املوقر متعلقًا بتنظيم بيع 
واستيراد املواد الغذائية، والذي تضمن تغليظ العقوبات بالقانون 
املشار إليه، ومتت املوافقة عليه في املداولة األولى بتاريخ 6 مارس 
2019، أعـــدت الغرفـــة مذكرة موجزة ضّمنتهـــا أهم مالحظاتها 
علـــى مشـــروع تعديـــالت القانـــون، وقدمتها ملجلس األمـــة املوقر، 
في الثامن عشـــر من مارس، على أمـــل أخذها في االعتبار خالل 

املداولة الثانية.

وفيما يلي نص هذه املذكرة:

تناولت وســــــائل اإلعــــــالم املقترحات املقدمة حــــــول تعديل 
بعــــــض مواد قانون الغذاء والتغذية، والــــــذي جاء بتقرير اللجنة 
الصحية واالجتماعية والعمل ملجلس األمة املوقر بشــــــأن تنظيم 
بيع واستيراد املواد الغذائية، وتضمن تغليظ العقوبات بالقانون 
املشــــــار إليه، ومتت املوافقة عليه فــــــي املداولة األولى بتاريخ 6 
مارس 2019، األمر الذي أثــــــار قلقاً بالغاً لدى جتار ومصنعي 

املواد الغذائية�

ورغم ما عودنــــــا عليه مجلس األمة املوقر وجلنة الشــــــؤون 
الصحية واالجتماعية والعمل من التشاور املسبق بشأن مشاريع 
ومقترحــــــات القوانــــــني ذات الطبيعة االقتصاديــــــة، فإن هذا لم 
يحصل خالل فترة االعداد لهذا املشــــــروع ومناقشــــــته� وهو ما 
جعل املواد العقابية التي نص عليها املشــــــروع صادمة للعاملني 

بقطاع املواد الغذائية�

 لــــــذا فقــــــد رأت الغرفــــــة – بالنظر إلى ضيــــــق الوقت - أن 
تتقدم إلى ســــــعادتكم مبذكرة موجزة تتضمن أهم مالحظاتها، 
على أمل أخذها في االعتبار خالل املداولة الثانية، وجتمل هذه 

املالحظات فيما يلي:

طاملا أن املؤسسات والشركات الكويتية تعمل في إطار  أوال: 
السوق اخلليجية املشــــــتركة، فإن من أول شروط حتقيق تكافؤ 

الفــــــرص وعدالة املنافســــــة، هو أن تكون التشــــــريعات واللوائح 
واجلزاءات املنظمة ألي نشاط اقتصادي في الكويت، منسجمة 
في توجهاتها ومســــــاوية في انعكاساتها وتكلفتها مع التشريعات 
واللوائــــــح واجلــــــزاءات املماثلة فــــــي بقية دول مجلــــــس التعاون 

اخلليجي�

وبالتالي كان من الضروري مراعاة أن تكون العقوبات املقترح 
تعديلها في القانون موضع البحث متقاربة على األقل مع اللوائح 
املماثلــــــة في باقي دول املجلس منعاً الرهــــــاق التاجر أو املصنع 
الكويتي بأية التزامات مالية قد متثل عائقاً أمامه في نفاذه إلى 
األســــــواق اخلليجية، أو متثل مزايا نســــــبية ملنافسيه من التجار 
واملصنعني اخلليجيني ســــــواء في السوق احمللي أو اخلليجي أو 
أسواق التصدير األخرى، ويوضح اجلدول املرفق مدى التفاوت 
فــــــي العقوبات على نفــــــس املخالفات بــــــني التعديالت املقترحة 

ومثيلتها في اململكة العربية السعودية على سبيل املثال�

ثانيًا: من الالفت أن العقوبات الواردة بالتعديالت املقترحة 
تنطوي على مبالغة وتشــــــدد واضحني ينتهكان املبدأ التشريعي 
والدســــــتوري الذي يفرض أن تكون العقوبة متناسبة مع جسامة 
اجلرم، فالعقوبة املالية الواردة مبشروع التعديالت املقترحة قد 
قفزت عن مســــــتواها مبا وصل إلى عشــــــرة أضعاف في بعض 
احلاالت، ناهيك عن عقوبة الســــــجن التي تصل إلى 6 سنوات، 
وعقوبة إغالق املنشــــــأة وســــــحب الترخيص نهائياً، وذلك بغض 
النظــــــر عن حجم املنشــــــأة وقيمة رأس املال كمعايير أساســــــية 

لقدرة املخالف على دفع الغرامة من عدمه�

ثالثـــًا: إن غرفــــــة جتــــــارة وصناعــــــة الكويــــــت إذ تتقدم لكم 
مبذكرتها حترص كل احلرص على أن توضح وتؤكد أنها ترى في 
التجاوزات واملخالفات في مجال الغذاء اضراراً بالصحة العامة 
يقتضي العقوبة الرادعة، وتشــــــويها ملبادئ احلرية االقتصادية 
واملنافســــــة العادلة وتكافؤ الفرص يقتضــــــي التقومي� وبالتالي، 
فإن املطلوب ال يعني الدفاع عن مرتكبي املخالفات والتجاوزات 

مالحظات الغرفة حول مشروع تعديالت قانون الغذاء
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أيــــــاً كانوا، بل كل ما ندعو إليه هو االلتزام باملبادئ التشــــــريعية 
العامة من حيث التدرج في العقوبة، وتناسب مستوى العقوبة مع 
حجم املخالفة، وإلى أن تكون التشــــــريعات االقتصادية الكويتية 
متســــــاوقة ومتقاربة إلى أبعد حد ممكن مــــــع مثيالتها في دول 

مجلس التعاون اخلليجي�
وتعرب الغرفة ســــــلفاً عن التقدير الكبير لشخصكم الكرمي، 
وعن الثقة الكاملة بأن هذا املوضوع ســــــينال من املجلس املوقر 

ما عهدناه لديه من اهتمام�

العقوبات املفروضة من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء في 
اململكة العربية السعودية على مخالفات مشابهة أبرز التعديالت على العقوبات املقررة في قانون األغذية

- إذا مت استخدام مواد أولية منتهية الصالحية أو تظهر عليها عالمات 
ريال  و50000  البيع  ريال حملالت   10000 الغرامة  تبلغ  الفساد، 
املخالفة  تكرار  حال  وفي  الغذائية،  املواد  وجتهيز  اعداد  حملالت 
للمرة األولى تضاعف الغرامة وللمرة الثانية يحق للجهة املختصة 

إغالق املنشأة ملدة خمسة عشر يوما مع مضاعفة الغرامة�

- إذا مت استخدام أو تداول مواد غذائية محظورة أو محرمة محلياً 
ويكون صادر قرار مبنع تداولها، تبلغ الغرامة من 5000  أو دولياً 
ريال حملالت البيع و 10000 حملالت اعداد وجتهيز املواد الغذائية، 
وفي حال تكرار املخالفة للمرة األولى تضاعف الغرامة مع إغالق 
الغرامة  الثانية تضاعف  املرة  وفي  يوما  ملدة خمسة عشر  املنشأة 

ومدة االغالق�

أو  بامليكروبات  الغذاء  تلوث  املخبرية  التحليل  نتائج  أظهرت  إذا   -
السموم املمرضة في املنشأة، فإن الغرامة تكون 5000 ريال حملالت 
وفي  الغذائية،  املواد  وجتهيز  إعداد  ريال حملالت  و10000  البيع 

حال تكرار املخالفة تضاعف الغرامة�

تلوث اخلضروات والفواكه في  التحليل املخبرية  نتائج  إذا أظهرت   -
و1000  البيع  ريال حملالت   500 تكون  الغرامة  فإن  بيعها،  أماكن 
ريال حملالت إعداد وجتهيز املواد الغذائية، وفي حال تكرار املخالفة 

تضاعف الغرامة�

- إذا أظهرت نتائج التحليل املخبرية استخدام مضافات غذائية مخالفة 
للوائح االشتراطات الصحية واللوائح الفنية واملواصفات املعتمدة، 
فإن الغرامة تكون 10000 ريال حملالت البيع و20000 ريال حملالت 
تضاعف  املخالفة  تكرار  حال  وفي  الغذائية،  املواد  وجتهيز  إعداد 
الثانية يحق للجهة املختصة إغالق املنشأة ملدة  الغرامة وفي املرة 
يحق  األحوال  الغرامة وفي جميع  يوما مع مضاعفة  خمسة عشر 

للجهة املختصة إلغاء الترخيص�

 10 إلى  الفاسدة  األغذية  لغرامة  األدنى  رفع احلد   -
آالف دينار، بدال من 1000 دينار�

- يعاقب بغرامة ال تقل عن 5 آالف دينار، وال تتجاوز 
باع مواد  أو  للبيع  أو عرض  لكل من طرح  ألفا   30

غذائية، وثبت أنها غير مطابقة للمواصفات�

- احلبس مدة ال تقل عن 3 أشهر وال تتجاوز 3 سنوات، 
وبغرامة ال تقل عن 10 آالف دينار، وال تتجاوز 50 ألفاً، 
أو بإحدى هاتني العقوبتني لكل من طرح أو عرض للبيع 

أو باع مواد غذائية غير صاحلة لالستهالك اآلدمي�

 ،6 تتجاوز  وال  سنوات،   3 عن  تقل  ال  مدة  احلبس   -
وبغرامة ال تقل عن 50 ألف دينار، وال تتجاوز 100 
ألف، أو بإحدى هاتني العقوبتني لكل من تصرف في 
وثبت  منها،  جزء  أو  عليها  املتحفظ  الغذائية  املواد 

عدم صالحيتها لالستهالك اآلدمي�

- للهيئة غلق املنشأة إلى حني صدور األحكام النهائية، 
مع منع صاحب الشركة واملخول بالتوقيع من إصدار 

أي تراخيص تتعلق بالغذاء والتغذية�

- يجوز احلكم بالغاء الترخيص أو وقف النشاط بصورة 
نهائية�

• مرفق جدول مقارنة العقوبات املقترحة مع مثيلتها باململكة العربية السعودية
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2 0 1 9 التقريــــر ال�ســنوي 

 تطويـر املوانـئ وحتسني خدماتها

املركبــات التجاريــة املتنقلــة

في إطار لقاءاتها الدورية عقدت جلنة التجارة والنقل املنبثقة 
عـــن مجلـــس إدارة غرفـــة جتـــارة وصناعـــة الكويـــت يـــوم 8 ابريل 
2019 اجتماعهـــا الثاني لعـــام 2019، وبدأت أعمالها بلقاء مع 
ممثلي احتاد شركات ووكالء املالحة الكويتية، مت خالله مناقشة 
الدراســـة املقدمة مـــن االحتاد والتي تضمنت أهـــم ما تعاني منه 
موانئ الكويت البحرية والرؤى املســـتقبلية لتطويرها وحتســـني 
خدماتها مبا يتواءم مع الرســـوم التي يتم حتصيلها من التّجار 
ووكالء الشـــحن البحري والتي تعتبـــر األعلى في املنطقة. حيث 
أكدت اللجنة على أهمية االرتقاء مبســـتوى املوانئ مبا يتناســـب 
مع تاريخها وعراقتها ودورها في بناء الكويت احلديثة وحتســـني 
ترتيب دولة الكويت في املؤشرات التي تصدرها املنظمات العاملية 

حول اخلدمات اللوجستية وشبكات النقل البحري.

وفي كلمته أمام اجتماع الهيئة العامة اخلامس واخلمســــــني 
للغرفــــــة والذي عقد في الثالث والعشــــــرين مــــــن أبريل 2019، 
تطرق الســــــيد رئيــــــس الغرفة ملوضوع املوانئ حيــــــث ذّكر بفكرة 
»خصخصة تشــــــغيل املوانــــــئ الكويتية«، وأضــــــاف »ال نقول أبداً 
خصخصة ملكيتهــــــا، فمن املتفق عليه أن موانــــــئ الكويت تعتبر 
العنصر األهم في بنيتها األساســــــية االقتصاديــــــة� بل إن تاريخ 
الكويت السياسي واالجتماعي واالقتصادي يرتبط إلى حٍد بعيد 
باعتبارها ميناًء حراً اســــــتراتيجَيّ املوقــــــع، عالي الكفاءة� ويبدو 
واضحاً من دراســــــة “التيســــــير التجاري” التي أصدرتها الغرفة 

عام 2014، أن مســــــتقبل الكويــــــت االقتصادي لن يكون أقل من 
ماضيهــــــا ارتباطاً وتأثــــــراً باملوقع واملينــــــاء، باعتبارهما عاملني 
أساســــــيني في حتقيق رؤية صاحب الســــــمو أمير البالد بتحويل 

الكويت إلى مركز جتاري وخدمي، وبالتالي إلى مركز مالي�

ففي عام 2007، - وبالتعاون مع نائب رئيس الوزراء ووزير 
الدولة لشــــــؤون مجلس الوزراء آنذاك – تشــــــّكل فريق عمل من 
مؤسســــــة املوانئ، والغرفة، واحتاد شــــــركات املالحة، وشركات 
املناولة، لدراســــــة أوضاع املوانئ الكويتيــــــة، وانتهى الفريق إلى 
اقتراح بإنشاء شركة مساهمة عامة - بالتعاون مع شركة عاملية 
متخصصة كشريك استراتيجي - لتشغيل موانئ الكويت، والقيام 
بعمليات املناولة والتخزين والعمليات البحرية، وتوفير الرافعات 
اجلســــــرية والكهربائية� وقد لقي االقتراح حينذاك قبوالً طيباً، 
خاصة وأن املنافســــــة بني موانئ الكويت وموانئ املنطقة ستكون 
كفيلة بضمان تطوير اخلدمــــــات وتخفيض التكاليف واحليلولة 

دون أي توجه احتكاري�

إن إحياء هذا املشــــــروع – بشــــــكل أو بآخر – يجب أن يكون 
عنوانــــــاً لتوجه جاٍد وجديــــــد في اجتذاب االســــــتثمار األجنبي 
املباشــــــر، ومعَبراً فاعاًل لتحقيق الرؤية التنموية السامية، التي 
تضم حتت جناحها الرؤية املســــــتقبلية ملنطقة الشمال واجلزر، 

واستراتيجية رفع كفاءة مكّونات التيسير التجاري« <

فـــي اجتماعهـــا الـــذي عقدته في الثامـــن من إبريـــل 2019، 
التقـــت جلنـــة التجارة والنقـــل املنبثقة عن مجلـــس إدارة الغرفة 
عـــددًا من أصحاب املركبـــات التجارية املتنقلة، بهدف االســـتماع 
ألهـــم مالحظاتهم على القرار الوزاري رقم 693 / 2017 بشـــأن 
تنظيم املركبات التجارية وآلية عملها، وكان من أبرز النقاط التي 
مت التركيـــز عليهـــا أهمية توفير أماكن للعربـــات املتنقلة وكذلك 
الســـماح لهـــا للمشـــاركة فـــي التجمعـــات العامـــة، باإلضافة إلى 

السماح بوضع اإلعالن املضيء عليها.

وقــــــد أكدت اللجنــــــة اســــــتعداد الغرفة التام لعقــــــد لقاءات 

ألصحــــــاب العربات املتنقلة مع اجلهات املعنية بهدف التنســــــيق 
لتطوير هذا القطاع الواعد، وذلك من منطلق قناعة الغرفة في 

تعزيز دور املشروعات الصغيرة في املنظومة االقتصادية�

وفي نهاية االجتماع، أكــــــدت اللجنة على أهمية قيام غرفة 
جتارة وصناعة الكويت بالتنسيق واملتابعة مع كل اجلهات املعنية 
بالدولــــــة في تذليل املعوقــــــات التي تواجه مختلــــــف القطاعات 

التجارية�

وفي إطــــــار جهود غرفة جتارة وصناعة الكويت الرامية إلى 
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توفير بيئة اقتصادية مناســــــبة لقطاع املشــــــروعات املتوســــــطة 
والصغيرة، عقدت الغرفة بالتعاون مع اجلهات احلكومية املعنية  
لقــــــاًء ألصحاب املركبات التجارية املتنقلة، يوم 15 مايو 2019، 
وقد حضر اللقاء كٌل من الســــــيد/ يوســــــف احلسيني – الوكيل 
املســــــاعد للشــــــؤون املالية واإلدارية بوزارة التجارة والصناعة، 
الســــــيد/ فــــــارس العنزي – نائب مدير عــــــام الصندوق الوطني 
لرعاية وتنمية املشــــــروعات الصغيرة واملتوســــــطة، السيدة/ د� 
أمل الرشــــــدان – نائب املدير العام لشــــــؤون التفتيش والرقابة، 
الســــــيد/ فيصل صادق – نائب مدير عــــــام محافظة العاصمة، 
الســــــيد/ حمد املطيري – مدير إدارة اخلدمات بوزارة التجارة 
والصناعة، والســــــيد/ يوســــــف القديري – اختصاصي قانوني 

بالهيئة العامة للغذاء والتغذية�

هدف اللقاء إلى مناقشــــــة املعوقات والتحديات التي تواجه 

في ضوء ما تلقته الغرفة من استفسارات من بعض أعضائها 
الصناعيني بشأن الرسوم املرتفعة التي تتقاضاها الهيئة العامة 
للبيئـــة، والتـــي تبلـــغ )500( دينار كويتـــي، لقاء إصدار الشـــهادة 
اخلاصـــة بعـــدم وجود محاضر مخالفات بيئيـــة محررة ضد هذه 
املصانع، والتي ال تتجاوز صالحيتها عامًا واحدًا، وجهت الغرفة، 
فـــي الثالثني من أبريـــل 2019، كتابًا للهيئة أشـــارت فيه إلى أنه 
“لعل هذه الرســـوم ال تتكافأ مع طبيعة مثل هذه الشـــهادة التي 
ال تعـــدو إفادة مـــن هيئتكم املوقرة – طبقًا للبيانات واملســـتندات 
املتوافـــرة لديكـــم – بعـــدم وجـــود مخالفـــات بيئيـــة من الشـــركة 

املتقدمة لنيل هذه الشهادة.

وحيـــث تأتـــي هـــذه الشـــهادة ضمـــن مســـوغات قبـــول اعتماد 
منتجـــات املصانع الكويتية لدى وزارة األشـــغال العامة، وانطالقًا 

قطــــــاع املركبــــــات التجارية املتنقلــــــة، وبحث احللول املناســــــبة 
لها، وكذلك االســــــتماع من اجلهات املعنية ألهم االشــــــتراطات 
والضوابــــــط التي وردت في القرار الوزاري رقم )693( لســــــنة 
2017 اخلــــــاص بتنظيــــــم املركبــــــات التجارية وآلياتهــــــا، والذي 
أفادت وزارة التجــــــارة والصناعة بأنه مت إصدار 1040 رخصة 

ملركبات جتارية متنقلة لعدة أنشطة�

ومــــــن جانبهم قــــــام أصحاب املركبــــــات التجارية بطرح عدة 
معوقــــــات تركزت علــــــى أهمية تخصيص مواقــــــع لهم ومتكينهم 
مــــــن مزاولة عملهم وفــــــق الترخيص التجــــــاري فأضاف حيوية 
فــــــي مختلف مناطق دولة الكويت، وكذلــــــك إيجاد آلية واضحة 
لنقــــــل امللكية أو التعديل على الترخيــــــص، باإلضافة إلى تنظيم 
ندوة توعوية ألصحاب املركبات لتعريفهم بكافة االشــــــتراطات 

والضوابط <

من سعي جميع جهات الدولة لدعم املنتج الوطني وتسهيل بيئة 
أداء األعمـــال، نرجو من ســـيادتكم التكرم بإعـــادة النظر في هذه 
الرسوم، مبا يخفف من معاناة الشركات الكويتية، ومبا يعزز من 

تنافسيتها داخليًا وخارجيًا”�

وفي الثاني من أكتوبر تلقت الغرفة ردًا من الهيئة جاء فيه:

“نــــــود افادتكم بأنه قــــــد عرض املوضوع علــــــى مجلس إدارة 
الهيئة العامة للبيئة في اجتماعه رقم )2019/2( املنعقد بتاريخ 
2019/9/23، وعليــــــه قرر املجلس االلتــــــزام بالقرار رقم )15( 
لسنة 2017 الصادر في اجلريدة الرسمية )الكويت اليوم( العدد 
1371 بتاريخ 2017/12/17 بشأن رسم منح شهادة عدم وجود 

محاضر مبخالفات بيئية واملقدر بقيمة 500 دينار كويتي” <

شهادة عدم وجود مخالفات بيئية من ِقبل الصناعيني

تعديل القانون )2010/6( بشأن العمل في القطاع األهلي

في ضوء التقرير الذي رفعته “جلنة الشؤون الصحية واالجتماعية 
والعمل” إلى مجلس األمة املوقر، حول االقتراح بقانون بتعديل فقرتني 
مــــن القانــــون )2010/6( في شــــأن العمل في القطاع األهلي، شــــكل كل 
من: احتاد شركات االستثمار، احتاد الصناعات الكويتية، احتاد مصارف 
الكويت، وغرفة جتارة وصناعة الكويت، فريقًا فنيًا إلعداد مذكرة موحدة 

تلخــــص رأيها فــــي التداعيات القانونية واالقتصادية التي ســــتنجم عن 
مقترح التعديل املشار إليه.

وبتفويض من اجلهات األربع املذكورة، وباسمها، قدمت الغرفة، 
في الســـادس عشـــر من يونيـــو 2019، املذكرة املوحـــدة إلى مجلس 

األمة املوقر.
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* مت حساب تكلفة األثر الرجعي للتعديل املقترح على الفقرة األخيرة من املادة 51 كما يلي:
آ -  متوســــــط األجر الشــــــهري األساسي للعامل الكويتي في القطاع اخلاص هو 724 د�ك باســــــتخدام احصاءات املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية، وقد 
أضفنا إليه نسبة 3 % كنمو سنوي في األجور بني عامي 2010 و 2018� ومبا أن مكافأة نهاية اخلدمة حتسب على أساس آخر أجر شهري شامل، فقد 

ارتفع متوسط األجر الشهري في حساب مكافأة نهاية اخلدمة الى ما يقارب ألف دينار كويتي� 

ب-  افترضنا أن متوســــــط عدد الكويتيني الذي يتركون العمل في القطاع اخلاص أو ينتقلون من مؤسســــــة الى أخرى بـ 3 % سنوياً ما يناهز 1800 سنوياً، أو 
ما مجموعه 16200 خالل السنوات 2010 – 2018� 

ج-  افترضنا أن متوسط عدد سنوات العامل الكويتي في مؤسسة واحدة بالقطاع اخلاص تتراوح بني 6 و 9 سنوات� )لكي يستحق مكافأة نهاية اخلدمة كاملة 
يجب أن يعمل ما ال يقل عن خمس سنوات(� 

وبالتالــــي يكون حسابنا كما يلي:  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1000× 30 = 1154 د�ك مبلغ األجر الشهري × 6 سنوات = 6924 د�ك للعامل الواحد
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6924×16200 )عدد العمال كما هو مبني أعاله( = 112.2 مليون د�ك )في حال متوسط مدة اخلدمة 6 سنوات (�

1154 د�ك )األجر الشهري( × 9 سنوات = 10386×16200= 168.2 مليون د�ك )في حال متوسط مدة اخلدمة 9 سنوات( �

وفيما يلي نص هذه املذكرة:

بتاريــــــخ 2019/4/15، رفعــــــت “جلنة الشــــــؤون الصحية 
واالجتماعيــــــة والعمل” الــــــى مجلس األمــــــة مقترحها اجلديد 
لتعديل الفقــــــرة األخيرة من املادة 51، والفقرة الثانية من املادة 
70 مــــــن القانون 2010/6 في شــــــأن العمل في القطاع األهلي� 
وقد متســــــكت اللجنة في “الصيغة اجلديدة” هذه بكل ما جاء 
في الصيغة السابقة، باستثناء العودة مبدة االجازة السنوية من 
35 الــــــى 30 يوم عمل� ولكــــــن اللجنة قامت باملقابل – وحتت ما 
أســــــمته ضبط الصياغة – باحتساب يوم السبت من كل أسبوع 
يوماً ثانياً للراحة األســــــبوعية ال يدخل في احتســــــاب أيام مدة 

اإلجازة السنوية� 

وطاملــــــا أن التعديل املقترح بقي علــــــى حاله تقريباً، فإن من 
الطبيعي أن تبقى املالحظات التي ســــــبق أن طرحت حوله على 
حالها أيضاً� غير أن فســــــحة الوقت التي أتيحت بني املقترحني 
أتاحت الفرصة لدعم بعض هذه املالحظات بحسابات تقديرية 

لتكلفة التعديل املقترح� 

1 - الشــــــبهة الدســــــتورية التي تشــــــوب املطالبة بتعديل الفقرة 
األخيــــــرة من املادة 51 بأثــــــر رجعي يعود الــــــى يوم اصدار 

القانون 2010/6�

2 - تتراوح تقديرات تكلفة “األثر الرجعي” على القطاع اخلاص 
بني 112.2 و168.2 مليون د�ك، تبعاً ملا نفترضه ملتوســــــط 
عدد سنوات عمل املواطن الكويتي في القطاع اخلاص لدى 

مؤسسة واحدة)*(� 

3 - حســــــب مقترح تعديل الفقرة الثانية من املادة 70 من قانون 
العمــــــل في القطاع األهلي، يتمتــــــع كل من يعمل في القطاع 
اخلاص باجازة سنوية مدتها ثالثون يوم عمل� مبعنى أنه ال 
يحتســــــب ما يتخللها من أيام راحة أسبوعية وعطل رسمية 
واجــــــازات مرضيــــــة� وبذلك يصبح ما يتمتــــــع به العامل من 

اجازات مدفوعة الراتب خالل السنة كما يلي: 
42  يوماً 30 يوم عمل = 6 أسابيع ×  7 أيام  =  
13 يوماً عدد أيام العطل الرسمية   
3   إيام عطلة بني عطلتني مبتوسط سنوي  

ــ      ـــــــــــــــــــــــــــــــ
                   

58  يوماً  
    

وهــــــذا الرقم أعلى مــــــن أيام االجازات والعطــــــل التي يتمتع 
بهــــــا العامل في القطاع اخلاص في كافــــــة دول اجلوار، والدول 
العربية، ودول االحتاد األوروبي، على أقل مســــــاحة من املقارنة� 
علماً أن أعلى رقم مماثل في االحتاد األوروبي هو 37 يوماً في 

اململكة املتحدة� 
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وبتعبير آخر نقول: إن العامل في القطاع اخلاص الكويتي 
يتمتــــــع بأيام عطل واجازات وراحة أســــــبوعية تصل الى 120 
يوماً ســــــنوياً )أيام الراحة األســــــبوعية 52 × 2 = 104 + 13 
يوم عطالت رســــــمية + 3 أيام بني عطلتني(� ويعمل 245 يوماً 
ســــــنوياً� أي أن العامل في القطاع اخلــــــاص بالكويت ينال يوم 

عطلة مقابل كل يومي عمل� 

4 - إذا كان التعديــــــل املقتــــــرح للمادة 51 يتعلــــــق بالعاملني 
الكويتيني في القطاع اخلــــــاص )62000(، فإن التعديل 
املقتــــــرح للمــــــادة 70 يجــــــب حكماً أن يســــــري على كافة 
العاملني فــــــي هذا القطاع، أي على ما ال يقل عن مليون 

عامل غير كويتي أيضاً�

 فمــــــا هو مبرر أن يتحمل القطــــــاع اخلاص كل هذه التكلفة 
للعمــــــال غير الكويتيــــــني طاملا أن هؤالء يتمتعــــــون بكل حقوقهم 
العادلــــــة والســــــخية، والتي تتجاوز – علــــــى األغلب األعم – ما 

تنص عليه قوانني أوطانهم� 

إننــــــا نؤكد ضرورة اعطــــــاء العاملني الكويتيــــــني في القطاع 
اخلــــــاص حوافز كافيــــــة الجتذابهم لهذا القطــــــاع� غير أن هذا 
ميكــــــن ان يتم من خالل تشــــــريعات أخرى ومــــــن منطلق حقوق 

املواطنة�  

5 - إن مــــــا تقدمــــــه الدولة دعماً للعمالــــــة الكويتية في القطاع 
اخلاص تأخذه أصاًل بضريبة مفروضة على هذا القطاع�

6 - حتتســــــب مكافأة نهاية اخلدمة في القطاع اخلاص حالياً 
على أساس:

الراتب الشهري الشامل × 30
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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على أساس أن يوم اجلمعة يوم راحة أسبوعية� فهل سيتم 
– حســــــب التعديل املقترح – تعديل هــــــذه الصيغة في ضوء أن 

الراحة األسبوعية أصبحت يومني، 
أي:  الراتب الشهري الشامل × 30
      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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مما يزيد تكلفة مكافأة نهاية اخلدمة على القطاع اخلاص 
بنسبة 18 % ؟

إن طريقة حســــــاب مكافــــــأة نهاية اخلدمــــــة وأجر االجازة 
الســــــنوية يجب أن يكون واضحاً متاماً، وفــــــي صلب القانون� 
علمــــــاً أن املذكــــــرة اإليضاحية التي تقترحها “جلنة الشــــــؤون 
الصحيــــــة واالجتماعية والعمل في مجلــــــس األمة” قد نصت 
علــــــى أن النص املقترح للفقرة الثانية من املادة 70 جاء ضبطاً 
للصياغــــــة، وأنه “يقتصر فقط على حســــــاب أيــــــام االجازات 
الســــــنوية دون أن يتعدى ذلك الى التأثير على أي اعتبار مالي 

آخر كحساب األجر أو حساب املكافأة ”� 

7 - بالعودة الى قانون ونظام اخلدمة املدنية املقرر باملرســــــوم 
بقانــــــون 1979/15 جند أن اعتبار يوم الســــــبت يوم راحة 

اسبوعية للموظف العام قد رافقته أمور ثالثة: 

- حق اجلهــــــة احلكومية باســــــتدعاء املوظــــــف للعمل يوم 
الراحة األسبوعية�

- عدم اســــــقاط أيام الراحة األســــــبوعية من مدة االجازة 
السنوية� حيث نص تعديل املادة )23( من القانون املشار 
إليه مبوجــــــب القانون 1986/63 أنــــــه “ ال تدخل ايام 
العطل األسبوعية والعطلة الرسمية التي تتخلل االجازة 

الدورية املستحقة في حساب مدة هذه االجازة”� 

- اعتبار يوم الراحة األسبوعية كأيام العمل العادية في 
احتساب مكافأة نهاية اخلدمة� 

ــــــراً، إن تشــــــريعات العمل يجــــــب أن توازن بدقة بني  وأخيـــــ
ابعادهــــــا االجتماعيــــــة واالقتصادية، ألن اغفــــــال االعتبارات 
االقتصاديــــــة يجعــــــل التشــــــريع عاجزاً عــــــن حتقيــــــق غاياته 
االجتماعيــــــة� فاالنعكاســــــات االقتصادية للتشــــــريع هي التي 
حتمل تبعاته االجتماعية وجتعله قاباًل لالســــــتمرار والتطور� 
ومــــــن ثم يجب أن تتعامل مع قانون العمل من منظور اقتصادي 
تنموي الــــــى جانب املنظور االجتماعي� وفي إطار من التقارب 
في التكلفة مع قوانني العمل في دول مجلس التعاون اخلليجي 

على األقل <
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مالحظات الغرفة حول مشروع قانون بإنشاء شركة بريد الكويت

اســـتجابة لرغبة وزارة املواصالت في التعرف على رأي الغرفة 
حـــول مشـــروع قانون إنشـــاء شـــركة بريـــد الكويت، أعـــدت الغرفة 
مذكرة ضمنتها رأيها في مشروع القانون املذكور، وقدمتها للوزارة 

في التاسع والعشرين من يوليو 2019.
وفيما يلي نص هذه املذكرة:

أواًل: من حيث بنية ومواد مشروع القانون

أ- املالحظات الشكلية:

1 - إعادة ترتيب ديباجة املشــــــروع مبراعاة التدرج التشــــــريعي 
ووفق األدبيات املتبعة في هذا الشأن�

2 - إضافة اإلشارة بديباجة هذا املشروع إلى القانون األهم وهو 
القانون رقم 37 لسنة 2014 بإنشاء هيئة تنظيم االتصاالت 
وتقنيــــــة املعلومات وتعديالته، وعلــــــى األخص التعديل الذي 
أتى به القانون رقم 98 لسنة 2015، كونها الهيئة املختصة 
بتنفيذ هذا املشروع� وكذلك القانون رقم 2 لسنة 2016 في 
شأن إنشاء الهيئة العامة ملكافحة الفساد واألحكام اخلاصة 

بالكشف عن الذمة املالية�

3 - جــــــاء “املشــــــروع” بخياًل جداً في حتديــــــد الفترات الزمنية 
املتاحة للشركات أو األفراد الذين يزاولون نشاط اخلدمات 
البريدية واألنشطة ذات الصلة لتوفيق أوضاعهم مع التشريع 

اجلديد�

4 - إلــــــى جانب غياب القواعد التفصيلية التي يحتاج لها تنظيم 
هذا املرفق احليوي الهام، فإن املشروع لم يحل إلى الالئحة 

التنفيذية إال في ثالث من مواده )3 ، 21 ، 22(�

5 - لم يحدد املشــــــروع مبلغ رأس مال الشــــــركة املساهمة التي 
ســــــتتولى إدارة املرفق، وترك ذلك للنظام األساسي للشركة، 
وإذا كان هذا مقبوالً في هذه املرحلة، فإن ما يجب استدراكه 

هو حتديد مصدر أو مصادر رأس املال�

6 - عدم االتســــــاق الواضح في إدراج مواد هذا املشــــــروع، حيث 
توزعت مواده علــــــى ثمانية فصول اقتصر بعضها على مادة 
واحدة “األول، الثالث، الســــــابع”، أو مادتني “السادس”، أو 
ثالث مــــــواد “الثاني، الرابع”، بينما حظــــــي الفصل الثامن 

واألخير بعشــــــر مواد تتضمن األحكام العامــــــة، وهو ما يَنُم 
عن عدم اتساق واضح البد من تالفيه في الصياغة النهائية 

لهذا املشروع�

7 - غابت عن املشــــــروع مذكرته اإليضاحيــــــة التي يفترض بها 
توضيح فلســــــفته وأغراضه وأدواره� وذلك خالفاً ملا يجري 

عليه العمل في مراحل إعداد وصياغة التشريعات�

8 - جاء في املادة اخلامســــــة من املشــــــروع أن للشــــــركة في 
ســــــبيل حتقيق أغراضها وضع السياسة العامة للشركة 
وإعداد اخلطــــــط والبرامــــــج الالزمــــــة لتنفيذها� وفي 
هذا خلط بني الشــــــركة ككيان اعتباري ومجلس إدارتها 

املسؤول عن إدارتها�

9 - املادة )12( من املشــــــروع أعطــــــت “الهيئة” صالحية وضع 
الضوابط واالشتراطات الالزمة لتأهيل “املشغلني”� ثم عاد 
املشــــــروع في مادتيه )13 ، 14( ليشترط على املشغل أن ال 
يقل عدد الكويتيني العاملني عن نســــــبة معينة من الوظائف 
اإلدارية واملالية، كما تشــــــترط عليــــــه أن يخصص جزًءا من 

تعاقداته بالباطن ألصحاب املشاريع الصغيرة واملتوسطة�

إننــــــا ال نناقش الشــــــرطني الواردين أعــــــاله، ولكننا نقول إن 
موقعهما ليس في منت القانون بل بني الضوابط واالشــــــتراطات 

الالزمة لتأهيل املشغلني كما ورد في املادة )12( من املشروع�

ب- املالحظات املوضوعية:

توجز الغرفة مالحظاتها املوضوعية في شأن هذا املشروع 
تبعاً لتسلسل األحكام التي أوردها وعلى النحو التالي:

املادة )3(

أجازت هــــــذه املادة أن تعهد إدارة الشــــــركة إلى مشــــــغل أو 
أكثــــــر، وذلك وفقاً للضوابط الواردة في هذا املشــــــروع والئحته 

التنفيذية�

ومن الواضح أن هــــــذه املادة قد أغفلت النص على ضوابط 
ومحددات عمل املشغل من حيث تطوير أساليب تأدية اخلدمة، 
سواء من حيث قبول البريد ومعاجلته ونقله وتوزيعه مبا يضمن 
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وصوله إلى املرســــــل إليهم وخالل فترة معقولــــــة وفقاً للمعايير 
الدوليــــــة املتعارف عليها بهذا الشــــــأن وأســــــوة ببعض األنظمة 
اإلقليميــــــة، كالتنظيم الذي أورده القانون رقم 4 لســــــنة 1990 
في شــــــأن تنظيم أعمال البريد القطري، ومــــــواد تنظيم البريد 

السعودي الصادرة في 1423/3/29هـ�

فضاًل عمــــــا تراه الغرفة من غياب التنظيــــــم القانوني لنقل 
األصول واخلصوم احلالية للبريد�

املادة )5(

حــــــددت هذه املادة أغراض الشــــــركة حني أكــــــدت على أنها 
تتمثل في القيــــــام بكافة األعمال املتعلقــــــة باخلدمات البريدية 
داخــــــل دولة الكويــــــت وخارجها، وخولتها هذه املادة في ســــــبيل 
حتقيق هــــــذه األغراض القيام بـ “االســــــتثمار في مجال البريد 

لتوفير اخلدمات البريدية واخلدمات املالية”�

وهنــــــا ترى الغرفة عدم دقة واضحة فــــــي صياغة األحكام، 
ذلــــــك أن اخلدمات املالية التــــــي ميكن االســــــتثمار في مجالها 
تستوجب - إلى جانب موافقة هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات 
- موافقة جهات رقابية أخرى يتعني على املشــــــروع أن يحددها 

كالبنك املركزي وهيئة أسواق املال�

وبشــــــكل عام فمن الضروري - باجتهادنــــــا - إعادة صياغة 
هذا النص على نحو يتفق مع القانون رقم 1 لســــــنة 2016 في 
شأن الشركات من حيث ضرورة حتديد أغراض الشركة بالنظام 
األساسي وعلى نحو جامع لكافة األغراض مانع من تداخلها أو 

حتى مخالفتها لقواعد وأحكام اجلهات الرقابية املتعددة�

املادة )9(

مبوجب هذه املادة يتولى إدارة الشــــــركة مجلس إدارة مكون 
من سبعة أشــــــخاص يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناًء على 
ترشيح الوزير املختص ملدة ثالث سنوات قابلة للتجديد� وحتدد 
اجلمعيــــــة العمومية للشــــــركة بقــــــرار من مجلس الــــــوزراء� غير 
أن هذا املشــــــروع لــــــم ينص في هذه املــــــادة وال في غيرها على 

صالحيات مجلس اإلدارة�

وتــــــرى الغرفة أن النص املشــــــار إليه قد خلــــــط بني اإلدارة 
التنفيذيــــــة ومجلس اإلدارة، كــــــون مجلس اإلدارة من وجهة نظر 
الغرفــــــة وفق قواعــــــد احلوكمة هو واضع السياســــــات ومراقب 

ومتابــــــع لــــــإلدارة التنفيذية من جانب، ومســــــؤول عن ذلك أمام 
اجلمعية العمومية من جانب آخر وفق قواعد وضوابط احلوكمة 

الرشيدة املتعارف عليها�

املادة )10(

اختصت هذه املادة بالشــــــروط الواجب توافرها فيمن يعني 
عضواً مبجلس إدارة الشــــــركة، وحددتها حصراً بشروط ثالثة، 
وأغفلت العديد من الشــــــروط األخرى، أو اإلحالة في ذلك إلى 
ما يورده تأسيس الشركة ونظامها األساسي من شروط أخرى، 
نفاذاً للمادة )193( من قانون الشــــــركات رقم 1 لســــــنة 2016 

والئحته التنفيذية�

وفي هذا الصدد نالحظ خلو املشــــــروع مــــــن معاجلة حالة 
فقد عضو مجلس اإلدارة أياً من شــــــروط العضوية الواردة فيه 
من الشــــــروط املتقدمة أو غيرها من الشروط التي يوردها عقد 
الشــــــركة ونظامها األساسي، أو غيرها من الشروط الواردة في 
قانون الشــــــركات أو هذا القانون أو أٍي مــــــن القوانني األخرى، 
وضــــــرورة النص على زوال صفة العضوية عنه من تاريخ فقدان 

ذلك الشرط�

املادة )16(

أناط هذا املشروع بهيئة االتصاالت وتقنية املعلومات إصدار 
تراخيص مزاولة االنشــــــطة البريدية، وإصدار اللوائح اخلاصة 
بأســــــس حتديد أســــــعار وأجور اخلدمات البريدية وربطت ذلك 

بحالة وجود ارتفاع مصطنع وغير مبرر لألسعار�

وهذا النص، فضاًل عن كونــــــه غير منضبط الصياغة، فهو 
غير منضبط االصطالح أيضــــــاً، حيث أورد بعض املصطلحات 
الفضفاضة مثل “أســــــس حتديد أســــــعار وأجــــــور اخلدمات” و 
“وجــــــود ارتفاع مصطنع” و “غير مبرر”� واســــــتخدام مثل هذه 
األسس غير احملّددة وغير املعّرفة بوضوح سيفتح الباب واسعاً 
أمام الكثير من اإلشــــــكاالت الصعبة واالجتهــــــادات املتناقضة� 
خاصة وأن املشــــــروع لم يحل التحديد والتعريف املطلوبني إلى 

الئحته التنفيذية�

وفــــــي هذا اإلطار نلفت النظر إلى احتمال وجود تداخل في 
هذا الشــــــأن بني اختصاص هيئة االتصــــــاالت وتقنية املعلومات 
وجهاز حماية املنافســــــة وفق املادة )4( من القانون 2007/10 
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في شــــــأن حماية املنافســــــة، وهذا احتمال ينبغي تالفيه ضمن 
هذا املشروع�

املادة )22(

قررت هذه املادة أن يستمر العمل باللوائح والنظم والقرارات 
املعمــــــول بها من قطاع البريد بوزارة اخلدمات فيما ال يتعارض 
مع أحكام هذا القانون والئحتــــــه التنفيذية حتى يتم إلغاؤها أو 

تعديلها�

وتــــــرى الغرفة أن هذا النص مُيثل تضارباً وتعارضاً مع نص 
املــــــادة )25( من هذا املشــــــروع، والتي أناطــــــت بالهيئة إصدار 
الالئحة التنفيذية خالل ســــــتة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، 
علــــــى أن يســــــتمر العمل - طبقاً لنــــــص هذه املــــــادة - باللوائح 
والقــــــرارات املعمول بها حالياً في قطاع البريد بوزارة اخلدمات 
فيما ال يتعارض مع أحكام هذا القانون والئحته التنفيذية حتى 
يتــــــم إلغاؤها أو تعديلها� وهو ما تراه الغرفة متعارضاً مع عجز 
املــــــادة )24( من املشــــــروع التي تقرر بأنــــــه “ ��� وتطبق أحكام 
القانون رقم 1 لســــــنة 1970 في شــــــأن تنظيم أعمال البريد” 
)والتي ســــــتكون منها - بالضرورة - اللوائح والقرارات املعمول 
بها حالياً والتي من املنتظــــــر - طبقاً للمادة )22( - إلغاؤها أو 
على أحسن الفروض تعديلها( فكيف يستقيم العمل مبقتضاها 
وهي التي ســــــيتم إلغاؤها أو تعديلها؟! الســــــيما مــــــع بقاء نفاذ 

القانون رقم 1 لسنة 1970 املشار إليه�

وخـتـامـًا؛

ترى الغرفة أن نص هذا املشــــــروع قــــــد أصابه القصور في 
التنظيــــــم من حيث خلوه من حتديد املعاجلــــــة القانونية للعديد 
مــــــن القواعد الهامة، كالنص على املعاجلــــــة القانونية لألصول 
واخلصــــــوم القائمة للبريــــــد وموظفيه، وعلى خــــــالف التنظيم 

املماثل باململكة العربية السعودية ودولة قطر�)3(

وكذلك خلوه من حتديد اختصاصات مجلس إدارة الشــــــركة 
املزمع إنشــــــاؤها إلدارة هذا املرفق كالنــــــص الذي أورده النظام 
الســــــعودي ضمــــــن املــــــادة )6(، وحتديد اختصاصات رئيســــــها 
التنفيذي، وكذلك االســــــتناد إلى أحــــــكام اتفاقية البريد العاملية 

في شأن االطالع على املراســــــالت البريدية، إلى غير ذلك من 
األصول الهامة والقواعد العامة التي كان يتعني على املشــــــروع 
اســــــتلهام أحكامها ســــــواء من التجارب اإلقليميــــــة أو اخلبرات 

العاملية في هذا الشأن�

ثانيًا: من حيث مقاصد املشروع ومالءمته

أ- احتكار الدولة للخدمات البريدية:

نعــــــرف جميعــــــاً أن تطوير التشــــــريعات وتعديلهــــــا )وأحياناً 
إلغاءها( أمر طبيعي والزم إذا ما اقتضت احلاجة ذلك؛ انسجاماً 
مع التطور التقني، أو احتواًء لتغيير واســــــع، أو معاجلة لثغرات 
كشــــــف عنها التطبيق العملي، أو انعكاساً لتحول وانعطاف في 
االســــــتراتيجيات والسياســــــات ��� ومن املؤكد أن مشروع قانون 
إنشاء شــــــركة  بريد الكويت ال يخرج عن هذه القاعدة، باعتبار 
أنه - في جوهره - ميثل تعدياًل أساسياً للقانون رقم 1970/1 
في شــــــأن تنظيم أعمال البريد، أو تعدياًل أساسياً للقانون رقم 
2014/37 بإنشــــــاء الهيئة العامة لالتصاالت وتقنية املعلومات، 
كما ميكن القول إنه ميثل تعدياًل أساسياً في القانونني املذكورين 
معــــــاً� غير أن “املشــــــروع” لم ينجــــــح - باعتقادنا - في توضيح 
غايتــــــه والهدف الرئيس الذي يرمــــــي إليه، كما أنه لم ينجح في 
تكوين قناعة كافية بأنه البديل األفضل للوصول إلى هذه الغاية 

وحتقيق هذا الهدف�

فالقانون 1970/1 املشــــــار إليه يكرس متاماً هيمنة الدولة 
واحتكارها ملرفق البريد وخدماته كلها وفي كامل إقليم الدولة� 
ومشــــــروع قانون إنشاء شــــــركة بريد الكويت في نصه احلالي ال 
يكاد يحدث تغييراً يذكر في هذه الصورة� فالشــــــركة املقترحة 
- وإن كانــــــت تدار على األســــــس التجارية وتتمتع بالشــــــخصية 
االعتبارية املســــــتقلة - إال أنها مملوكة بالكامل للدولة، ومجلس 
إدارتهــــــا وجمعيتها العامة يعينهما مجلس الوزراء، واإلشــــــراف 
عليهــــــا يعــــــود للهيئة العامــــــة لالتصــــــاالت وتقنيــــــة املعلومات، 
التــــــي تتولى - فيمــــــا تتولى - وضع السياســــــات العامة وتنظيم 
تقدمي اخلدمات البريدية، ووضع أســــــس حتديد أسعار وأجور 
اخلدمــــــات البريدية، وحتديد اخلدمات احلصرية التي تقدمها 
الشركة، واختيار املشغلني وتأهيلهم، ومن حيث التمويل، تشكل 

3 - تُراجع املادة )2( من نصوص ومواد تنظيم مؤسسة البريد السعودي والصادر في 1423/3/29هـ وقانون تنظيم أعمال البريد القطري رقم 14 لسنة 1990�
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أصــــــول وممتلكات قطاع البريد بوزارة اخلدمات جزءاً هاماً من 
رأس مال الشركة، وســــــيكون اجلزء األهم من إيرادات الشركة 
على األغلــــــب من االموال التي تخصص لها في امليزانية العامة 
للدولــــــة، فضاًل عن موارد عامة أخرى� وتعتبر أموال الشــــــركة 

ماالً عاماً�

وما يلفت النظر هنا أن “املشروع” لم يشر من قريب أو بعيد 
إلى أن إنشاء شركة بريد الكويت يعتبر مرحلة متهيدية خلصخصة 
مرفق البريد في البالد� بل إن املادة الثالثة من املشــــــروع تكتفي 
بالقول بجواز أن يُعهد بإدارة الشركة إلى مشغل أو أكثر، دون أن 
تلمح أو تصرح عن دور املشغل� وقد اهتمت املادتان )11 ، 12( 
من املشــــــروع بإجراءات تأهيل واختيار املشــــــغل، دون أن يحاول 
املشــــــروع في أي من مواده األخرى توضيح اختصاصات املشغل 

وصالحياته واملدة القصوى لالستعانة بخدماته�

وممــــــا يدعم الظن بأن “شــــــركة بريد الكويــــــت” لن حتدث 
تغييراً يذكر على احتكار الدولة ملرفق البريد وخدماته، أن املادة 
اخلامســــــة من املشروع تذكر بكثير من االســــــتحياء أن للشركة 
في ســــــبيل حتقيق أغراضها “تأسيس الشركات مبفردها أو مع 

الغير”�

إذن، إذا كان الهدف من إنشاء شركة بريد الكويت هو تخفيف 
درجة احتكار الدولة للخدمات البريدية متهيداً خلطوات أخرى 
بهــــــذا االجتاه، فإن “املشــــــروع” لم ينجح - فــــــي اعتقادنا - في 
توضيــــــح هذا الهــــــدف وتوفير النص التشــــــريعي القــــــادر على 
حتقيقه� أما إذا كان الهدف غير ذلك، فإننا - لألسف الشديد 
- لم نســــــتطع حتديــــــده� ورمبا كان افتقاد “املشــــــروع” ملذكرته 

اإليضاحية سبباً في ذلك�

ب- عن عالقة “الهيئة” باخلدمات البريدية:

يتضح مما ســــــبق أن “املشــــــروع” قد أناط اإلشــــــراف على 
“شــــــركة بريد الكويــــــت” “بالهيئــــــة العامة لالتصــــــاالت وتقنية 
املعلومــــــات”، وخولها أوســــــع الصالحيات للقيــــــام بهذه املهمة� 
والغريب هنا أن قراءة متأنية لقانون إنشــــــاء الهيئة 2014/37 
بكافة تعديالته تكشــــــف لنا أن كلمة بريد وتعابير ممثل “مرفق 
البريد” أو “اخلدمات البريدية” ��� لم ترد في القانون املذكور 
علــــــى اإلطالق� بل إن ديباجة القانون 2014/37 لم تأت أصاًل 
على ذكر القانون رقم 1970/1 في شأن تنظيم أعمال البريد� 

والواقع أن هذه احلقيقة تنســــــجم متامــــــاً مع التعريفات الواردة 
في املادة األولى من قانون إنشــــــاء الهيئة والتي حتدد اخلدمات 

املختصة بها� ومن هذه التعريفات:

- “االتصاالت: كل إرســــــال أو نقل أو بث أو نشــــــر أو اســــــتقبال 
للعالمات أو اإلشــــــارات أو املكتوبات أو الصور أو األفالم أو 
األصوات أو املعلومات أياً كانت طبيعتها، بواســــــطة الوسائل 
الســــــلكية أو الراديوية أو الضوئية أو بأية وســــــيلة أخرى من 

األنظمة اإللكترونية�

- تقنية املعلومات: إنشــــــاء ملعلومــــــات أو معاجلتها أو تخزينها أو 
حتويلها أو استرجاعها أو اســــــتخدامها أو إتاحتها لآلخرين 
باستخدام وسائل إلكترونية، ويشمل ذلك املعلومات املسموعة 

والبيانات الصوتية واملرئية�”

ونحــــــن هنا ال نقصد أبــــــداً إلى القول بأنــــــه ال يجوز قانوناً 
إناطة اإلشــــــراف على شركة بريد الكويت إلى الهيئة، بل كل ما 
نقصــــــد إليه هو التنبيه إلى أن “اخلدمــــــات البريدية” ال تدخل 
أصاًل في اختصاص الهيئة حسب النص احلالي لقانونها� وفي 
اعتقادنا، أن عدم االختصاص هذا يعود إلى الفارق الكبير بني 
طبيعــــــة اخلدمات البريدية وطبيعة العمل باســــــتخدام األنظمة 

والوسائل اإللكترونية�

وتأسيسًا على هذا؛

ترى غرفة جتارة وصناعة الكويت أن مرفقات الكتاب املوجه 
من “الهيئــــــة العامة لالتصاالت وتقنيــــــة املعلومات” إلى معالي 
وزير الدولة لشــــــؤون اخلدمات بتاريــــــخ 12 يونيو 2019 حتت 
الرقم 2019/2689 يحمل أفكاراً أولية تطرح بدائل للمشروع 
جديرة باالهتمام ومبزيد مــــــن البحث، وخاصة باجتاه أن يكون 
مرفق البريد أو شــــــركة بريد الكويت من مشــــــاريع الشراكة بني 

القطاعني العام واخلاص�

إن ما حتتاجه الكويت - في رأي الغرفة - هو تنظيم متكامل 
جديد للخدمات البريدية كلها، يستفيد من التجارب واخلبرات 
الدولية، ويســــــتند إلــــــى قواعد وأحكام املنظمــــــات واالحتادات 
اإلقليميــــــة والدوليــــــة املعنيــــــة بشــــــؤون البريــــــد، وينســــــجم مع 
السياسات املعلنة للدولة بتعزيز دور القطاع اخلاص، واالنفتاح 

على االستثمارات األجنبية ذات اخلبرة <
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2 0 1 9 التقريــــر ال�ســنوي 

ارتفاع األسعار في دولة الكويت

تلبيـــة لرغبـــة جلنة الشـــؤون املالية واالقتصاديـــة في مجلس 
األمة املوقر بالتعرف على وجهة نظر غرفة جتارة وصناعة الكويت 
في شـــأن ظاهرة ارتفاع األســـعار في دولة الكويت، وأسبابها وطرق 
معاجلتها، وذلك في سياق إعداد اللجنة للتقرير املكلفة به، أعدت 
الغرفـــة مذكرة ضّمنتهـــا وجهة نظرها في هـــذا الصدد، وقدمتها 

ملجلس األمة في التاسع والعشرين من أغسطس 2019.

وفيما يلي نص هذه املذكرة)1(:

أواًل- تقديـــــــم؛

العتبارات االيجــــــاز والتركيز، لن تدخل هــــــذه املذكرة في 
التفاصيــــــل النظرية للتضخــــــم وتعريفه ومقاييســــــه وأنواعه، 

وستكتفي بتوضيح املفاهيم الرئيسية التي تنطلق منها؛

فالتضخم هو الزيادة املستمرة في املستوى العام لألسعار� 
ــــــر عنه إحصائياً مبعدل الزيادة في األســــــعار خالل فترة  ويعّب
زمنية محدودة� وبالتالي إن االرتفاع املؤقت في ســــــعر ســــــلعة 
ما بســــــبب نقص املعروض أو زيادة الطلــــــب ال يعتبر تضخماً� 
وباملقابل، إن زيادة املستوى العام لألسعار ال تعني أن كل أسعار 

السلع واخلدمات قد ارتفعت� 

ويقاس التضخم باســــــتخدام الرقم القياسي ألسعار املنتج 
PPI، أو الرقم القياسي لتكلفة العمل LPI، أو الرقم القياسي 
ألســــــعار املســــــتهلك CPI� وهــــــذا األخير هو القيــــــاس األكثر 

اســــــتعماالً ملتابعة اجتاهات التضخم فــــــي االقتصاد الكويتي� 
وميثل هذا املؤشر تكلفة أو متوسط سعر سلة منتقاة من السلع 
واخلدمات التي تشكل اجلزء األكبر من انفاق املستهلك� وفي 
الكويت أكثر من 600 بند من الســــــلع واخلدمات موزعة على 
ثماني مجموعات، لكل مجموعة وزن يعكس أهميتها النسبية 
في ميزانية األســــــرة� وال بــــــد أن نذكر في هــــــذا الصدد أن 
“خدمات السكن” تشــــــكل أكثر من 25 % من إجمالي تكلفة 
“الســــــلة”، وهو وزن مرتفع يخلق نوعــــــاً من عدم اليقني حول 
معدل التضخم بالنســــــبة للمواطنني في دولة الكويت ألن وزن 
“خدمات السكن” في سلتهم االستهالكية أقل بكثير من هذه 

النسبة� 

وعلــــــى صعيد آخــــــر، ال يؤدي التضخم الــــــى انخفاض في 
مســــــتوى املعيشة ما لم تكن نســــــبة ارتفاع دخل الفرد أقل من 
نسبة التضخم� ومن هنا، تزداد أهمية الدقة في حساب الرقم 
القياســــــي ألسعار املســــــتهلك، باعتباره وســــــيلة ملعرفة الدخل 
احلقيقي للفرد عن طريق قســــــمة الدخــــــل النقدي على الرقم 

القياسي لألسعار�

وهذه احلقيقة تفرض مراجعة دورية )كل خمس ســــــنوات 
مثاًل( للســــــلع واخلدمات االســــــتهالكية املكّونة للسلة وأوزانها 
التقديرية وسنة األساس حتى ال يكون الرقم القياسي لألسعار 

مضلاًل كمقياس ملستوى املعيشة�

)1(  باستثناء الرسوم البيانية�

% التغيرات السنوية في متوسط األرقام القياسية
ألسعار املستهلك )سنة األساس 2013(

201415161718192014
2016

2017
2019

يوليو
19

3.13.53.21.50.60.83.21.01.1الرقم القياسي العام ألسعار املستهلك 

2.42.21.92.71.51.62.22.02.2خدمات السكن

2.93.41.80.20.10.72.70.31.0الرقم القياسي ألسعار األغذية واملشروبات
املصدر: االدارة املركزية لالحصاء، وحسابات غرفة جتارة وصناعة الكويت 
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ثانيًا - التضخم في أسعار املواد الغذائية واالستهالكية في 
الكويت 2014 – 2019:

 ويالحظ من هذا اجلدول:

> انخفض معدل التضخم العام ألسعار املستهلك )قياساً بعام 
2013( مــــــن 3.2 % خالل الســــــنوات 2014 – 2016 الى 

1.0 خالل السنوات 2017 - 2019�

 ويعود الســــــبب الرئيســــــي لهذا االنخفاض الى ضعف نسبة 
التضخم في اســــــعار خدمات السكن بسبب ما يشهده سوق 

العقار احمللي منذ عام 2016 من تصحيح� 

> وبعد اســــــتثناء أســــــعار خدمات الســــــكن، يبقى التضخم في 
أســــــعار املواد الغذائية واملشــــــروبات منخفضاً، حيث وصل 
متوســــــطه في األشهر الســــــبعة األولى من عام 2019 الى 
مســــــتوى 1.6 %، مقابل متوســــــط وصل الى 2.1 % خالل 
الســــــنوات اخلمس 2014 – 2018� ووفقاً ألرقام منظمة 
األغذية والزراعة، انخفضت أســــــعار املــــــواد الغذائية عام 
2018 بنســــــبة 3.5 %، ولكنها مــــــا لبثت أن عاودت ارتفاعاً 
معتــــــدالً منذ بدايــــــة 2019� علماً أن وزن املــــــواد الغذائية 
واملشروبات في سلعة ميزانية األسرة يصل الى 20 %، أي 

أنه ثاني أهم مكونات السلة بعد خدمات السكن� 

> سجل التضخم في أسعار املواد الغذائية أدنى مستوياته عام 
2018 )0.1 %(� ولكنــــــه عاود االرتفــــــاع التدريجي ليصل 

الى 1.0 % في يوليو 2019� أي أنه ال يزال أقل بكثير من 
أعلى مستوياته املسجلة في سنوات سابقة�

> حســـــــــب توقعـــات صندوق النقد الدولــــــي، يرجح أن يرتفع 
معدل التضخم فــــــي الكويت الى 2.5 % عام 2019، والى 
2.7 % عام 2020� ورغم ذلك ستبقى معدالت التضخم في 
الكويت ودول مجلس التعاون اخلليجي أقل من االقتصادات 

الصاعدة والنامية� 

واجلديــــــر بالذكــــــر أنه حتــــــى نهاية 2005 كانــــــت معدالت 
التضخم املسجلة في االقتصاد الكويتي منخفضة الى حٍد كبير 
ال تتجــــــاوز 1.7 %� ثم بدأت هذه املعــــــدالت باالرتفاع تدريجياً 
مع 2006 لتســــــجل 3.1 %، ثم 5.5 % عام 2007، لتبلغ عام 
2008 نســــــبة غير مســــــبوقة وصلت الى 10.6 % نتيجة ارتفاع 
اسعار السلع املســــــتوردة عموماً واملواد الغذائية منها على وجه 
اخلصوص� وحســــــب أرقام منظمة األغذيــــــة والزراعة، وصلت 
نســــــبة ارتفاع أســــــعار املواد الغذائية عام 2011 الى 26.2 % 

�)100= 2004 – 2002(

وهذا االرتباط الشــــــديد بني مستوى األســــــعار في الكويت 
واملستوى العاملي لألسعار يعود الى أن االقتصاد الكويتي – كما 
هو معروف – أحادي القاعدة االنتاجية من جهة، وبالغ االنكشاف 
من جهة ثانية� وبالتالي، هو يرتبط باقتصادات الدول الصناعية 
من حيث كمية وقيمة صادراته النفطية، وهو يرتبط بالتطورات 
العاملية لألســــــعار، ألنه يســــــتورد كل احتياجاته تقريباً من 
السلع االســــــتهالكية والوسيطة والرأسمالية� وتصل درجة 
انكشــــــاف االقتصاد الكويتي الى قرابــــــة 75 %، وهي من 

أعلى درجات انكشاف الدول على العالم اخلارجي� 

ولهـــذا، يعتبر ارتفاع أسعار السلع املستوردة أبرز العوامل 
املؤثــــــرة في اجتاهات التضخم باالقتصــــــاد الكويتي� ويصل 
الوزن الترجيحي ألســــــعار السلع املستوردة الى قرابة 80 % 

في تكوين الرقم القياسي ألسعار اجلملة بدولة الكويت�

ثالثًا-  اسباب التضخم في االقتصاد الكويتي:

ثمــــــة إجماع علــــــى اعتبار ارتفاع األســــــعار فــــــي حدود 
معدالت مقبولــــــة ومبررة ظاهرة اقتصادية طبيعية في كافة 
دول العالم دون استثناء� وهي ظاهرة يصعب القضاء عليها، 

معدل التضخم في دول مجلس التعاون اخلليجي
وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي

% تغير سنوي

2014201520162017201820192020

3.13.73.51.50.72.52.7الكويــــــــــــت
2.34.11.62.03.12.12.1االمــــــــارات
2.71.82.81.42.13.33.2البحريــــــــــن
0.72.2 -0.92.5 -2.21.32.0السعوديــــة
3.41.82.70.40.20.13.7قطــــــــــــــــر

االقتصادات 
الصاعدة 

والنامية
4.74.74.24.34.84.94.7

املصدر: صندوق النقد الدولي 



(33)

2 0 1 9 التقريــــر ال�ســنوي 

ولكن يجب العمل علــــــى ضبطها وكبح جماحها وتخفيف آثارها� 
كمــــــا أنها ظاهرة دائمة التحرك، تقــــــوى أحياناً وتضعف أحياناً، 
وتختلف أســــــبابها وآثارها وطرق معاجلتهــــــا من دولة الى أخرى 
تبعاً للمعطيات األساســــــية القتصاداتها� وفي االقتصاد الكويتي، 
يعزى التضخم والتحرك املستمر في معدالته الى عوامل خارجية 

وأسباب محلية� 

آ- العوامل اخلارجية:
رأينا أن درجة االنكشاف العالية التي يعاني منها االقتصاد 
الكويتــــــي، جعلت للعوامل اخلارجية الــــــدور األول والطاغي في 
حتديد مســــــتويات األســــــعار وحتركاتها� حتى ميكننا القول إن 
الكويت “تستورد” التضخم ضمن فاتورة مستورداتها، وخاصة 
مســــــتورداتها من املــــــواد الغذائية )التضخم املســــــتورد(� وليس 
أدل على ذلك من مالحظة التشــــــابه الواضح بني تطور أســــــعار 
املــــــواد الغذائية في الكويت )ارتفاعاً وانخفاضاً(، وبني مؤشــــــر 
منظمــــــة األغذيــــــة والزراعة )الفــــــاو( اخلاص بأســــــعار الغذاء� 
وقد فســــــر مدير عام “الفاو” أهم اســــــباب ارتفاع اسعار املواد 
الغذائية حني صــــــرح أن الطلب العاملــــــي االجمالي على الغذاء 
فــــــي العالم يتنامى مبعدل 2 % ســــــنوياً، بينما تزداد احملاصيل 
الغذائية بنســــــبة ال تتجاوز 1 %� والى جانب ذلك تســــــاهم في 
االرتفاع العاملي ألســــــعار املواد الغذائيــــــة عوامل أخرى عديدة 
منها: تناقــــــص املخزون العاملي، وارتفاع كلفة االنتاج، والظروف 
املناخيــــــة وخاصة اجلفاف والفيضانــــــات، فضاًل عن النزاعات 
األهليــــــة والدولية� وال بد أن نذّكر هنا بحاالت إلغاء دعم الدول 
الصناعيــــــة ملنتجاتها احليوانية والنباتيــــــة، مما انعكس زيادات 

كبيرة في أسعار صادراتها�

والعامل “اخلارجي” اآلخر املؤثر في نسبة التضخم بالكويت 
هو انخفاض سعر صرف الدوالر أمام العمالت القوية األخرى� 
علمــــــاً أن مثل هذا االنخفاض قد يكــــــون اجراء مقصوداً يتخذه 

االحتياطي الفدرالي األمريكي تفادياً للركود االقتصادي�

وال حاجــــــة بنا الى القول إن من املتعذر على الكويت أن تؤثر 
في العوامل اخلارجية املوّلدة للتضخم� 

ب- األسباب احمللية:
- ارتفاع الطلب احمللي؛ الذي يعود بدوره الى أســــــباب عديدة 
أهمها: االرتفاع املستمر في االنفاق العام اجلاري وخاصة 
فــــــي الباب األول من امليزانية العامــــــة )الرواتب و األجور(، 

سياسات الدعم بشقيه العيني والنقدي، قلة وضعف أدوات 
السياســــــة النقدية وخاصة الضرائــــــب التي ميكن أن تعالج 
ارتفاع مســــــتويات السيولة والتي ميكن أن تؤثر على توجيه 
انفاق املستهلكني، فضاًل عن العادات االستهالكية املتسمة 

بنسبة عالية من الهدر واالسراف� 

- تفشــــــي ظاهرة الفساد؛ ويســــــاعد على تكوين بيئة حاضنة 
للفساد في الكويت حقائق رئيسية أهمها: الطبيعة الريعية 
لالقتصــــــاد، هيمنة القطــــــاع العام، ترهــــــل االدارة العامة، 
التوسع في االستثناءات والسلطات التقديرية، ضعف االداء 
االقتصادي، والبطء الشــــــديد في االصالح� ومن املعروف 
أن أثر الفساد على تكلفة االنتاج وأسعار السلع واخلدمات 
قــــــد جتـــاوز في بعــض الــــــدول الناميـة 20 %� ويقدر هذا 
األثــــــر في االقتصــــــاد الكويتي بني 5 % و 8 % من ســــــعر 

االستهالك� 

- ارتفاع أسعار األراضي: حتتكر الدولة في الكويت حوالي 90 % 
من األراضي، مما يشــــــكل قيداً ثقياًل على تنافسية االقتصاد 
الكويتــــــي ككل، وعلــــــى تكاليف معظم األنشــــــطة االقتصادية، 

وبالتالي، على أسعار غالبية السلع واخلدمات� 

- انخفاض سعر صرف الدينار الكويتي مقابل عمالت غالبية 
الشركاء التجاريني لدولة الكويت� ومثال ذلك أن انخفاض 
سعر الدينار عام 2006 بنسبة 9.8 % أمام اليورو وبنسبة 
12 % أمام االســــــترليني، أدى الى زيادة تكلفة املستوردات 
مــــــن دول االحتاد األوروبي ذلك العام بنســــــبة 25 %، ومن 

اململكة املتحدة بنسبة 19 %�

- التعرفة اجلمركية املوحدة لدول مجلس التعاون التي طبقت 
عــــــام 2003، والتي رفعت الرســــــوم اجلمركيــــــة على املواد 
الغذائية من صفر الى 5 % )سيف(، مما رفع أسعار املواد 

الغذائية�

- القطاع االســــــتهالكي التعاوني: يستأثر هذا القطاع بحوالي 
75 % مــــــن جتــــــارة التجزئة في املــــــواد الغذائية والســــــلع 
االســــــتهالكية، وبقدر اجمالي مبيعات اجلمعيات التعاونية 
االستهالكية بحوالي 900 مليون د�ك سنوياً� وفي اعتقادنا 
أن ثمة حاجة حقيقية وملّحة الى مراجعة موضوعية تتقصى 
واقع هذا القطاع ونشاطاته وآثاره االقتصادية واالجتماعية 
بهدف اعادة تنظيمه في ضوء جتربته الطويلة، ومبا يخدم 
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االقتصــــــاد الوطنــــــي ومصلحة املســــــتهلك بالدرجة األولى� 
ولعل أهم ما يجب أن تعنى به هذه املراجعة أمرين: أولهما، 
إيجاد الســــــبل الكفيلة بتفعيل قوى املنافسة بني اجلمعيات 
من حيث اجلودة والســــــعر ومســــــتوى اخلدمات، وثانيهما، 
محاولــــــة ردم الثغــــــرة الناجمه عن ضعف االشــــــراف على 
النشاط التجاري لهذه اجلمعيات� ذلك أن االشراف عليها 
يقع ضمن ســــــلطات وزارة الشــــــؤون االجتماعية )والعمل(، 
التــــــي تعنى – بحكم طبيعــــــة عملها – بالنواحــــــي االدارية 
والتنظيمية لهذه اجلمعيات على حســــــاب اجلانب التجاري 

ألنشطتها� 
ج – التيسير التجاري واألسعار في الكويت:

مبا أن الكويت – كما رأينا – تعتمد اعتماداً شــــــبه كلي على 
االســــــتيراد في تأمــــــني احتياجاتها، كان مــــــن الطبيعي أن تكون 
تكاليف املســــــتوردات هــــــي العامل األكثر تأثيراً ومســــــاهمة في 
معدالت التضخم التي يسجلها االقتصاد الكويتي� غير أن هذه 
احلقيقة ال تنفي أبداً وجود أســــــباب محلية تساهم في حتديد 
معــــــدالت التضخم والتأثيــــــر بتوجهاتها كما رأينــــــا أيضاً� ومن 
خالل املتابعة اليومية لألنشــــــطة التجارية في الكويت، الحظت 
غرفة جتارة وصناعة الكويت أن العناصر التي تشــــــكل مجتمعة 
ما يســــــمى “ مؤشــــــر التيســــــير التجاري TFI” ذات تأثير كبير 
ليس فقط على تكلفة التجارة الكويتية بل وعلى حجمها أيضاً� 
وللتأكد من صحة هذه املالحظــــــة وقياس اثرها، كلفت الغرفة 
 The Economist وحدة املعلومات في مجلة اإليكونوميســــــت
Intelligence Unit بإجراء دراســــــة مستقلة متاماً حول هذا 
املوضوع ، نشــــــرتها الغرفــــــة في نوفمبــــــر 2014 ، وقد عّرفت 
الدراسة “التيســــــير التجاري” بأنه سلسلة من التدابير الرامية 
الى زيادة التدفقــــــات التجارية للدولة وخفض تكاليف جتارتها، 
من خالل حتســــــني األداء في أربعة محاور رئيسية هـــي: البنية 
التحتية واخلدمات اللوجستية )ونعني بها كفاءة املوانئ بالدرجة 
األولــــــى ثم تكاليــــــف التخزين ومســــــتوى النقل العــــــام والطرق 
الســــــريعة(، والبيئة اجلمركية، والبيئة التنظيمية )حتسني بيئة 

األعمال(، واستخدام التكنولوجيا� 
والنتيجـة بالغة األهمية التي انتهت إليها الدراسة هي التالية: 

“ إن حتســــــن أداء مكونات مؤشر التيسير التجاري في دولة 
الكويت من مســــــتواه احلالي إلى مستوى متوســـط األداء املماثل 
فـــي دول مجلـــس التعـــاون اخلليجي ســــــيؤدي إلى زيــــــادة التدفق 

التجاري إلى دولة الكويت بنسبة 40 %، وإلى انخفاض تكاليف 
املستوردات الكويتية بنسبة 15 %�

وإذا وصل هذا التحســــــن إلى مستوى أداء مكونات مؤشر 
التيســــــير التجاري في ماليزيا، ســــــيزيد التدفق التجاري إلى 
دولة الكويت بنســــــبة 45 %، وستنخفض تكاليف هذا التدفق 

بنسبة 19 %�

أما إذا ارتفع أداء مكونات مؤشر التيسير التجاري في دولة 
الكويت إلى مســــــتوى مثيله في ســـنغافوره، فإن التدفق التجاري 
إلى الكويت ســــــيزيد بنســــــبة 112 %، وستنخفض تكاليف هذا 

التدفق بنسبة 30 %”�

وامللفــــــت للنظر فعاًل، أن هذه النتيجة جاءت منســــــجمة إلى 
حٍد بعيد مع النتيجة النهائية لبحث متهيدي حول املوضوع ذاته، 
أجنزته جهة بحثية كويتية مســــــتقلة أخرى بناء على تكليف من 
الغرفــــــة أيضاً� فقــــــد انتهى هذا البحث إلــــــى القول إن “ تدني 
كفاءة تيسير التجارة في دولة الكويت يضيف عنصراً تضخمياً 
بنسبة تتراوح ما بني 30 % و35 % من معدل التضخم السائد� 
وبعبــــــارة أكثر وضوحاً؛ في عام 2012 مثاًل كان معدل التضخم 
الفعلي في دولة الكويت 3.20 %� ولو حتســــــن مؤشر التيسير 
ــــــدل التضخم هذا إلى  ــــــة عاليــة النخفض معـــ التجــــــاري بدرجــ

2.07 %، أي بنسبة 35.31 %�

رابعًا -  كبح جماح “التضخم” في دولة الكويت:

إذا اعتبرنا أن السياســــــة واالقتصــــــاد وجهان لعملة واحدة، 
فإن الوجه السياســــــي “للتضخم” يتمتع، في معظم دول العالم 
ومنهــــــا الكويت، ببريق مبهر يــــــكاد يحرف النظر كلياً عن الوجه 
االقتصــــــادي لهذه الظاهرة� ومن هنــــــا، وجب علينا التأكيد بأن 
هــــــذه الورقــــــة معنية بدراســــــة التضخم من منظــــــور اقتصادي 
بحت، وباعتباره مشكلة اقتصادية في طبيعتها وأسبابها وطرق 
مواجهتهــــــا� أما الوجه السياســــــي للتضخم فيختــــــص بالتعامل 
مع نتائجه االجتماعية، من خــــــالل التخفيف من عبئه وخاصة 
على ذوي الدخل احملدود� علماً أن هذا التعامل السياســــــي مع 
“الغــــــالء” ال ميكــــــن أن يكون ناجحــــــاً ومجدياً ما لــــــم ينبثق عن 
فهم شمولي ملعنى “التضخـــــم”، وحتليل علمي ألسبابه، وحتّوط 
لتداعياته االقتصادية في األجلني املتوســــــط والطويل، بحيث ال 
نسمح للحسابات السياسية وبريقها املبهر على املدى القصير أن 
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تخطــــــف القرار بعيداً عن الصواب� علماً بأن معدالت التضخم 
في الكويت – حتى عندما ســــــجلت مستويات غير مسبوقة في 
السنوات 2006 – 2009 – بقيت مبثابة “ ارتفاع أسعار” ولم 

تصل الى حدود تخفيض مستوى املعيشة� 

بعد هذا التوضيح، يهمنا – في باب املواجهة االقتصادية لظاهرة 
التضخم في دولة الكويت – أن نركز على النقاط التاليـــــــــــــــة:

1 - ميثــــــل “التضخم املســــــتورد” – كما رأينــــــا – قرابة 75 % 
مــــــن املعدل العام الرتفاع األســــــعار في دولة الكويت� ويصح 
هذا على أســــــعار املواد الغذائية بشكل خاص� ومن املتعذر 
علــــــى الكويت، أن تتخذ اجراءات مؤثــــــرة لتجنب “التضخم 
املســــــتورد”، والناجم بصورة رئيسية عن تقلب سعر الدوالر 
جتاه العمالت القوية لشــــــركاء الكويت التجاريني اآلخرين، 
وعن السياســــــات الزراعية وتكلفة انتــــــاج املواد الغذائية في 
العالم� ناهيك عن اســــــتحالة التأثير فــــــي األحوال املناخية 

والصراعات الدولية� 

2 - بالنســــــبة للعوامل احمللية للتضخم، فــــــإن كاًل منها يطرح – 
بذاته – أسلوب معاجلته، مثل:

-  تفعيل وتوجيه السياسات املالية والنقدية، وتخفيف اجلرعة 
السياســــــية املرتبطة بها )االنفاق العام االســــــتهالكي، سعر 

الصرف، سعر الفائدة، الضريبة، حجم االئتمان ���( 

- تطوير وإنفاذ قانون حماية املنافسة�

- تقييم جتربة اجلمعيات التعاونية االســــــتهالكية بهدف رفع 
مســــــتوى ادارتهــــــا وأدائها، وتطوير االشــــــراف على الشــــــق 

التجاري من عملها، وحتريك املنافسة اخلالقة بينها�

- التحريــــــر التدريجــــــي لألراضــــــي مبــــــا يؤدي الى تشــــــجيع 
االســــــتثمار، وتخفيض تكاليف املشــــــاريع االنتاجية وخاصة 

املعارض واحملال التجارية، وبالتالي، انخفاض األسعار� 

- التوعيــــــة االعالميــــــة الهادفة الى نشــــــر الثقافــــــة التنموية 
واالدخارية، واحلد من النزعة االستهالكية املفرطة�

- دراسة شاملة وعميقة ألساليب الدعم املباشر والدعم غير 
املباشر بغرض اختيار أفضل أشكال الدعم وأكثرها عدالة، 

وبغرض قصر الدعم على مستحقيه فعاًل� 

- غير أن املســــــاحة األكثر أهمية وتأثيــــــراً في معاجلة العوامل 
احمللية للتضخم هي، في اعتقادنا، تلك املتعلقة “بالتيســــــير 
التجاري” كما سبق ذكره، وخاصة من حيث رفع كفاءة املوانئ، 
واجلمارك، والتخزين، واملواصالت، وحتسني بيئة األعمال� 

3 - ثمــــــة اجمــــــاع – كما رأينا – على أن “ارتفاع األســــــعار” في 
حدود معدالت مقبولة، ظاهرة عاملية طبيعية يتعذر القضاء 
عليها ويجــــــب العمل على ضبطها وكبح جماحها� وفي خط 
مواز ضمن نفس االطار، أثبتت التجارب العاملية أن تشــــــويه 
قوى الســــــوق من خالل التدخل في األســــــعار – حتديداً أو 
جتميداً أو توحيداً – في غير ظروف التعبئة الوطنية، وفي 
غير أحــــــوال ثبوت التالعب االحتيالي هو األســــــلوب األكثر 
فشــــــاًل واألكثر اضراراً باملستهلكني، وبذوي الدخل احملدود 
منهم على وجه اخلصوص� كما أنه األســــــلوب األســــــرع في 

فتح أبواب الفساد والسوق السوداء�  

وباملقابل، فإن السياســــــات األكثر فعالية في مواجهة ارتفاع 
األســــــعار هي تلــــــك التي تقوم على تعزيــــــز احلرية االقتصادية، 
وتفعيل املنافســــــة العادلة، ورفــــــض االحتكار بكل صوره وأهمها 

احتكار الصواب�

4 -  إن التاريخ االقتصادي ال يعطينا مثاالً واحداً لنجاح سياسة 
حتديد األســــــعار في غير حاالت الضرورة القصوى، ولكنه 
يقــــــدم لنا أمثلة كثيرة ملا يتمتع به قرار حتديد األســــــعار من 
بريق سياسي مبهر في البداية، ويؤدي الى أضرار اقتصادية 
واجتماعية بالغة بعد ان يخفت بريقه� وقد يكون من املفيد 
هنا أن نســــــوق مثالني عــــــن بلدين يتزعــــــم كل منهما منهجاً 

اقتصادياً مناقضاً لآلخر: 

-  املثـــال األول مـــن الواليـــات املتحـــدة األمريكية؛ فبعد شــــــهر من 
خروج الدوالر عن قاعدة الذهب بســــــبب أعباء حرب فيتنام، 
أصدر الرئيس نيكســــــون عام 1971 قراراً بتثبيت األســــــعار 
واألجور، وهو القرار الذي جعل نيكسون يحقق فوزاً كاسحاً 
في انتخابــــــات 1972� وبعد ذلك، دخلت أمريكا في أســــــوأ 
أزماتهــــــا االقتصادية منذ الثالثينــــــات� واجتهت )مع أوروبا( 

الى االنفتاح التجاري الكامل في عهد ريغان وتاتشر�

- واملثــــال الثانــــي مــــن الصني؛ حيث أدت سياســــــة حتديد أســــــعار 
املنتجات الزراعية في ســــــبعينات القرن املاضي الى املجاعة، 
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مما فرض تغيراً جذرياً في الفكر السياسي واالقتصادي هناك، 
والى تبني حترير أسعار املنتجات الزراعية عام 1979� 

وإذا كانت هذه هي احلقيقة بالنســــــبة القتصادين بضخامة 
االقتصاديــــــن األمريكــــــي والصيني، فإن االنســــــياق وراء البريق 
السياســــــي للتدخل في األسعار في غير حاالت الضرورة يعتبر 
أمــــــراً بالــــــغ اخلطأ والضرر فــــــي اقتصاد كاالقتصــــــاد الكويتي 
يســــــجل احدى أعلى درجات االنكشاف في العالم، ويعتمد على 
االستيراد في تأمني معظم احتياجاته� ولو كانت األسعار تتحدد 

اســـتجابة لرغبة بلدية الكويت في التعـــرف على رأي الغرفة 
حول الدراسة االقتصادية واالجتماعية ملشروع املخطط الهيكلي 
الرابع لدولة الكويت حتى عام 2040، أعدت الغرفة مالحظاتها 
حـــول الدراســـة املذكورة وقدمتهـــا إلى بلدية الكويت في الســـابع 

عشر من سبتمبر 2019.

وفيما يلي مالحظات الغرفة في هذا الشأن:

تود غرفة جتارة وصناعة الكويت في البداية أن تشــــــكر لبلدية 
الكويــــــت واجلهات االستشــــــارية – التي أعدت هذه الدراســــــة 
القيمــــــة – جهودهم الواضحة وحرصهم على تزويد الغرفة مبا 
يتم التخطيط له مســــــتقباًل، لتبدي رأيها بشــــــأنها كونها املمثلة 
للقطاع اخلاص - املعول عليه في تنفيذ رؤى الكويت املستقبلية 

وحتويلها إلى مركز جتاري ومالي عاملي�

ونســــــتعرض في األربعــــــة محاور التاليــــــة مالحظات الغرفة 
حول “الدراســـة االقتصادية واالجتماعية ملشـــروع املخطط الهيكلي 

الرابع” كما يلي:

أواًل: األطر الزمنية املختلفة للرؤية واملخطط

من اجلديــــــر بالذكر أنه خالل عام 2009 شــــــاركت الغرفة 
في فريــــــق عمل من اخلبراء واملختصني، والــــــذي ُكلف من قبل 
جلنة الســــــكان والتنمية العمرانية املنبثقــــــة عن املجلس األعلى 
للتخطيــــــط بدراســــــة ومراجعة املخطط الهيكلــــــي الثالث لدولة 
الكويــــــت ومــــــدى توافقــــــه مع خطــــــة التنمية اخلمســــــية للدولة 
2010/2009-2014/2013، ومت تســــــمية اخلطة واملخطط 

مبجرد اصدار قرار النتفى علم االقتصاد من أساسه� 

وأخيـــــرًا؛

ال بد من التأكيد على أن اجلهود الرامية الى تفعيل السياسات 
واألدوات بهدف كبح جماح “التضخم احمللي” إن صح التعبير ال 
ميكن أن حتقق النتائج املتوخاة في غياب االصالح االقتصادي، 
الذي يعالج االختالالت الهيكلية في االقتصاد الكويتي، واملتمثلة 
بشكل رئيسي في اختالل تركيبة العمالة، وهيمنة القطاع العام، 

وضيق القاعدة االنتاجية < 

آنذاك “باخلطة االستراتيجية القومية الطبيعية”، وكانت اخلطة 
اخلمســــــية املشــــــار إليها هى األولى في رؤية الكويت حتى عام 
2035، وصــــــدر املخطط الهيكلي العام باملرســــــوم 255 لســــــنة 

2008 ولغاية 2030�

وها نحــــــن اليوم أمام الدراســــــة االقتصاديــــــة واالجتماعية 
ملشــــــروع املخطط الهيكلي الرابع، والتــــــي بُنيت على وثائق رؤية 
 ،”New Kuwait“ الكويــــــت 2035 والتــــــي يتضمنها موقــــــع
وبحيــــــث يكون املخطط الهيكلي اجلديد حتى عام 2040 داعماً 

ومعززاً لهذه الرؤية ومتالفيا مثالب املخطط الهيكلي الثالث�

والغرفة إذ تذكر ما سبق، لترجو أن تقف عند أمرين، وهما:

 > لقد مرت خطتان خمســــــيتان – تقريباً – من رؤية الكويت 
2035، ونحــــــن علــــــى مشــــــارف البدء باخلطة اخلمســــــية 
الثالثة )2020-2025(، وهنا يتبادر إلى الذهن التساؤل 
حول مدى االجناز فيما ســــــبق، ومــــــدى التوافق بني هاتني 
اخلطتني وبني املخطط الهيكلي الثالث، وما املعوقات التي 
حدت من نســــــبة النجاح واآلليات التــــــي اتُبعت لتفاديها؟� 
ولعــــــل االجابــــــة على مثــــــل هــــــذه التســــــاؤالت يعيننا على 

استشراف املستقبل�

 > إن االختالفــــــات في األطــــــر الزمنية بــــــني املخطط والرؤية 
والتعديالت املتكررة تخلق درجة من الضبابية وعدم التيقن 
للقطاع اخلاص، وال تخلق له االشارات املناسبة حول التوجه 

املستقبلي للدولة�

مالحظات الغرفة حول الدراسة االقتصادية واالجتماعية ملشروع املخطط الهيكلي الرابع حتى عام 2040
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)4( ورغم ذلك فإن الدراسة تتوقع أن يزيد نصيب قطاع اخلدمات املالية من 7 % من الناجت احمللي خالل عام 2016 إلى 14 % خالل عام 2040، وهو ما 
يعني السير باجتاه حتويل الكويت إلى مركز مالي� وتؤكد الغرفة أن الكويت لن تكون مركزاً مالياً إقليمياً أو عاملياً إال إذا كانت أوالً محطة جتارية إقليمية 

أو عاملية، وهو ما يتطلب إعادة النظر بقطاع النقل واللوجستيات وتيسير التبادل التجاري�

ثانيًا: املنهجية واملضمون والنتائج للدراسة االقتصادية 
واالجتماعية

حتــــــت هذا احملور، تود الغرفـــة أن تعرض بعض مالحظاتها 
حــــــول املنهجيــــــة واملضمــــــون والنتائــــــج للدراســــــة االقتصادية 

واالجتماعية، كما يلي:

 > في مطلع الصفحة 77 تنص الدراسة أن سكان دولة الكويت 
تزايد بثبــــــات خالل الســــــنوات املاضيــــــة، وباألخص خالل 
السنوات اخلمس من 2011 إلى 2016، حيث ارتفع العدد 
من 3.5 مليون إلى 4.4 مليون� ولم تذكر الدراســــــة صراحة 
أســــــباب ذلــــــك، ونحن نعتقد فــــــي الغرفــــــة أن التوترات في 
احمليط العربي بعد األحداث التي ســــــميت “الربيع العربي” 
قد يكون لها دور في ذلك، وهذا يدعونا لتحري األوضاع في 
محيطنا االقليمي والعاملي - بقدر املســــــتطاع - عند إعداد 
التوقعات املســــــتقبلية والتخطيط العمراني� وفي الســــــياق 
ذاتــــــه وبالنســــــبة لتخصيص املناطق في األجزاء الشــــــمالية 
واجلنوبيــــــة احلدودية من دولة الكويت لتنفيذ مشــــــروعات 
مثل االسكان واللوجســــــتيات، فإن ذلك يتطلب التنسيق مع 

الشريك السعودي أو العراقي�

 > في الصفحات 122 و 127 نالحظ أن نصيب قطاع استخراج 
وانتــــــاج النفط والغــــــاز مــــــن التكوين القطاعــــــي لالقتصاد 
الكويتــــــي املتوقع في عــــــام 2040 – أي بعد تنفيذ املخطط 
الهيكلــــــي ومرور خمس ســــــنوات على تنفيذ رؤيــــــة الكويت 
2035 – ســــــيكون 44 % من الناجت احمللــــــي االجمالي، أي 
ســــــينخفض من نصيبه احلالي والــــــذي يبلغ 51.5 % وفقا 
لعام 2016� ولعل هذا االنخفاض ال يلبي الطموح إلى تنويع 
األنشــــــطة االنتاجية ومصــــــادر الدخل القومــــــي� كذلك في 
نفس املضمار اســــــتوقفنا نصيب قطاع النقل واللوجستيات 
والذي من املتوقع أن ينخفض من 5.5 % من الناجت احمللي 
االجمالــــــي لعام 2016 إلى 5 % في عــــــام 2040)4(، وهذا 
ال يعكس الرؤية بالتحــــــول ملركز جتاري عاملي� وعند النظر 

إلى التوقعات اخلاصة بالســــــكان في عــــــام 2040 جند أن 
عدد الســــــكان االجمالي متوقع له أن يبلغ 7255000 نسمة 
فــــــي عام 2040 منهم 2150000 كويتي و 5105000 غير 
كويتــــــي، وهو ما يعني أن التركيبة الســــــكانية ســــــتظل حتى 
عــــــام 2040 كمـــا هي حاليــــاً، 29.6 % لصالــح الكــــويتيني 

و70.4 % لصالح غيرهم�

 > في الصفحات 103 و 104، وفي معرض حديث الدراســــــة 
عن انعكاســــــات الرؤية االقتصادية واالجتماعية للدولة على 
املخطط الهيكلي والتآزر بني هذه الرؤى، ُذكرت أمور هامة، 

ونخص منها على سبيل املثال ما يلي:

”Planning Policies“: 

< Economic policy interacts with planning 
policy in relation to zoning، permissions and 
building quantum/heights�

< Planning can assist economic development 
by shaping such policies to promote specific 
activities within a place or encouraging small 
business growth )e�g provision of affordable 
workspaces(�“

وفي هذا اخلصوص تود الغرفة أن يتم التشــــــاور معها عند 
رسم هذه السياسات ووضع مقترحات لها، حيث ميس ذلك جميع 
أصحاب األعمال وعلى وجه اخلصوص املشــــــروعات الصغيرة 
واملتوســــــطة، والذين يعانون من صعوبة احلصول على تراخيص 
البنــــــاء، والعقبات التــــــي تقف أمامهم فيما يخــــــص االرتفاعات 
واملســــــاحات املقررة عليهم، فضاًل عن أســــــعار االيجارات التي 

ترهقهم جميعاً�

ثالثًا: استشراف مخاطر عدم التنفيذ

يتوقــــــع املخطــــــط الهيكلــــــي الرابــــــع أن املنطقــــــة احلضرية 
)Kuwait Master Plan( ســــــتبقى مركز االقتصاد الكويتي 
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ومحل الثقل الســــــكاني حتــــــى عام 2040، والغرفــــــة تؤيد ذلك 
وأوضحته في مرئياتها السابقة حول املخطط الهيكلي الثالث� 
واقتــــــرح املخطط أن يتم إدخال نظام املترو وســــــبل النقل العام 
ومعاجلة زيادة استخدام السيارات اخلاصة، مبا يزيد من كفاءة 
استغالل هذه املنطقة، ويحسن جودة احلياة املعيشية، ويساعد 

في حتقيق اقتصاديات التكتل�

ورغــــــم ذلك تتخــــــوف الغرفة مــــــن ضعف تنفيــــــذ املبادرات 
املقترحة، مبا يعني اســــــتمرار حالة االختنــــــاق املروري والزحام 
داخــــــل املنطقــــــة احلضرية الرئيســــــية، وانعكاســــــات ذلك على 
ضعف االنتاجية وتالشي جاذبية الكويت كمركز لألعمال وسط 
أقرانهــــــا في دول مجلس التعاون األخرى� وفي الوقت ذاته فإن 
ضعف التنفيذ ال يطلق االمكانات احملتملة وغير املســــــتغلة لهذه 

املنطقة�

ولعل تخوف الغرفة يشــــــاطرها فيــــــه واضعو املخطط، حني 
ذكروا في الصفحة 68 ما يلي:

“2.1.7… However, the lack of effective implementation 
of the sub-regional plans and associated anchor growth 
projects meant that the 3KMPR regional socio-economic 
projections have not been achieved…

“2.1.8. As the majority of sub-regional plans failed to 
physically materialise, growth has continued to be concentrated 
within the existing urban area…”

وتقترح الغرفة في هذا االطار أن تكون هناك دراســــــة حول 
املخاطــــــر احملتملة من عدم تنفيذ مرامــــــي رؤية الكويت 2035 
واملخطــــــط الهيكلي الرابع 2040، واالنعكاســــــات احملتملة على 
حركة النشــــــاط االقتصــــــادي الكلي، وأن توضع هــــــذه املخاطر 
نصب أعني متخــــــذي القرار للتأكيد أن احلــــــال لم يعد يحتمل 
تنفيــــــذ املتاح بعيداً عن الطمــــــوح، وأن بقاء الوضع كما هو عليه 

هو أخطر ما يجابه مستقبل الكويت�

رابعًا وأخيرًا: إسهام القطاع اخلاص

إن الغرفة تؤكد أن يد القطاع اخلاص ممدوة وأبوابه مشرعة 
للتعــــــاون مع كافــــــة اجلهات للمشــــــاركة في تنفيذ املشــــــروعات 
املســــــتهدفة لتحقيق رؤية الكويت واملخطط الهيكلي� ونحن في 
الغرفــــــة نثق بقدرة هذا القطاع فنيــــــاً ومالياً، وهذه الثقة أكدها 

صاحب الســــــمو حفظه الله ورعاه في رؤيته الســــــامية حني قال 
“حتويل الكويت إلى مركز مالي وجتاري جاذب لالستثمار، يقوم 
فيه القطاع اخلاص بقيادة النشــــــاط االقتصادي، وتشــــــجع فيه 

روح املنافسة وترفع كفاءة اإلنتاج في ظل جهاز دولة���”

ورغم ذلك يُحاط القطاع اخلاص وإســــــهامه في النشــــــاط 
االقتصادي مبجموعة من املعتقدات والتصورات تثير الشــــــكوك 
حــــــول قدرة هذا القطاع على القيام بدوره املســــــتقبلي، رغم أن 
الصــــــواب يجانب كثيراً من هذه املعتقــــــدات والتصورات، فعلى 
ســــــبيل املثال فــــــي الصفحة 106 مــــــن الدراســــــة االقتصادية 

واالجتماعية، يُذكر أن:

“ 3.6.1. … the current low work ethic and reluctance 
to work in the private sector among what is generally a 
young and highly educated Kuwaiti workforce, means 
there could be considerable upside to productivity gains 
and entrepreneurship in the economy if such attitudes are 
effectively tackled.”

كذلك عند الرجوع إلى الوثيقة األساسية في املخطط والتي 
تسمى “Master Plan”، والتي أرسلت للغرفة في فبراير من 

العام احلالي، جندها تذكر في صفحتها 67، ما يلي:

” … Challenge: 76% of all working Kuwaitis are 
in government jobs�

Causes: Rapid influx of expat working population, 
lack of creation of highly-skilled and highly-paid private 
sector jobs and the lucrative offer provided by public-
sector jobs have all contributed to a large pool of Kuwaiti 
workforce retaining government jobs.”

وهنا نود أن نفند هذين النصني علنا نبني بعض التصورات 
غير الواقعية عن القطاع اخلاص:

 > إن القارئ ملثل هذه النصوص يعتقد أن من أســــــباب عزوف 
الشــــــباب الكويتي عن العمل في القطــــــاع اخلاص، أن هذا 
القطــــــاع ال يوفر وظائف عالية املهارة برواتب مجزية، وهذا 
ينافي الواقع بصورة كبيرة، فاألنشــــــطة اخلاصة في العديد 
مــــــن املجاالت – مثــــــل االتصاالت والبنــــــوك – توفر فرصاً 
وظيفيــــــة للعمالــــــة الكويتية والتي تتجــــــاوز 60 % من جملة 



(39)

2 0 1 9 التقريــــر ال�ســنوي 

العاملني في هذه األنشــــــطة، ويتمتع العاملون الكويتيون في 
مثل هذه األنشــــــطة وغيرها برواتــــــب مجزية وفرص لزيادة 

املهارات والعوائد�

إن القطاع اخلاص بطبيعته متعدد األنشطة والتي تتطلب 
مهــــــارات مختلفة، منهــــــا املرتفعة واملتوســــــطة واملتدنية، 
وبالتبعيــــــة العوائد التي يقدمها القطاع ســــــتكون مرتفعة 
ومتوسطة ومنخفضة� وهنا يأتي االختالف بني القطاعني 
العام واخلاص، فــــــاألول ال ترتبط األجور فيه – إلى حد 
كبيــــــر – باالنتاجيــــــة واملهارات لذا فهو قبلــــــة العديد من 
اخلريجــــــني ممن ال ميلكون املهــــــارات واملؤهالت املطلوبة 

للقطاع اخلاص�

 > ال تتطــــــرق مثل هذه النصوص إلــــــى التحدي احلقيقي أمام 
زيادة نســــــبة العمالة في القطــــــاع اخلاص وهو عدم التوافق 
بــــــني مخرجات التعليــــــم واحتياجــــــات هذا القطــــــاع اآلنية 
واملستقبلية� ومما يؤكد ذلك أنه وعلى الرغم من استهداف 
رؤيــــــة الكويت لبعض األنشــــــطة االقتصادية لتحقيق التنويع 
االقتصادي مثــــــل البتروكيماويــــــات والنقل واللوجســــــتيات 
وأنشطة االقتصاد الرقمي، فإن املُشاهد أن نسبة اخلريجني 
من الشــــــباب الكويتي املؤهل للعمل في مثل هذه القطاعات 
- قياساً بإجمالي اخلريجني في التخصصات األخرى – ال 

في الثاني والعشرين من سبتمبر 2019، تلقت الغرفة 
كتابـــًا مـــن مجلـــس األمـــة املوقـــر يعـــرب عن رغبـــة “جلنة 
تنميـــة املـــوارد البشـــرية” فـــي معرفـــة وجهة نظـــر الغرفة 
حـــول اقتراحني بقانـــون، أولهما حول إضافـــة فقرة أخيرة 
إلى املادة )9( من القانون رقم )19( لســـنة 2000 في شأن 
دعم العمالة الوطنية وتشـــجيعها للعمل في اجلهات غير 
احلكوميـــة، والثانـــي يقتـــرح إضافة مادة جديـــدة برقم )4 

مكررًا( إلى القانون املذكور.

وتلبيـــة لهـــذه الرغبـــة أعـــدت الغرفة مذكرتـــني. واحدة 
حـــول كل مـــن االقتراحني، وقدمتهما ملجلـــس األمة املوقر 

في الثاني من أكتوبر 2019.

تستطيع أن تفي باحتياجات هذه القطاعات�

ــــــس الصفحــــــة 67 املشــــــار إليها أعاله مــــــن وثيقة   > فــــــي نفـــ
“Master Plan”، يُذكــــــر أن توزيــــــع فرص العمل املتولدة في 
االقتصاد الكويتي خالل عام 2016، كانت وفق اجلدول التالي:

االجمالي الوظائف غير 
احلكومية

الوظائف 
احلكومية

449,150 106,700 342,450 كويتي

2,283,730 2,143,330 140,400 غير كويتي

2,732,880 2,250,030 482,850 االجمالي

ومن اجلــــــدول يتضح أن جملة فــــــرص العمل املتولدة في 
االقتصــــــاد الكويتي عام 2016 تبلغ 2.7 مليون فرصة، منهم 
تقريبا 2.25 مليون فرصــــــة تولدها اجلهات غير احلكومية، 
و0.48 فقــــــط تولدها اجلهات احلكوميــــــة� ومن هذه األرقام 
يتبادر إلى الذهن التســــــاؤل املنطقي وهــــــو هل تالم اجلهات 
غير احلكومية بأنها ال توفر فرص عمل للعمالة الكويتية؟ أم 
أن اللوم يقع على جهات مثل املؤسســــــات التعليمية والثقافية 
التي ال تهيئ الشباب الكويتي القتناص ما يشاءون من الفرص 
الوظيفية في اجلهات غير احلكومية والتي توفر ما يزيد على 

مليوني فرصة عمل؟ <

وفيما يلي نص املذكرتني:

املذكرة األولى:

متهيــــد

االقتراح بقانون موضوع هــــــذه املذكرة يقضي بإضافة فقرة 
أخيرة إلى املادة )9( من القانون رقم )19( لســــــنة 2000 املشار 
إليــــــه، وقبــــــل الدخول في مناقشــــــة االقتراح، تــــــود غرفة جتارة 
وصناعــــــة الكويــــــت أن تعرب عــــــن تقديرها الكامــــــل لألهداف 
الوطنيــــــة واالقتصادية التي أملت علــــــى النائب الفاضل صاحب 
االقتــــــراح التقدم باقتراحه، وهي أهداف تشــــــاركه الغرفة متاماً 
األمل في حتقيقها، كما تدعم كل جهد يسعى إليها، في إطار ما 

مالحظات الغرفة حول مشروعني بقانون بتعديل القانون )2000/19( في شأن دعم العمالة الوطنية
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يفرضه الواقع من اعتبارات املواءمة والتدرج�

وتنــــــص املادة )9( مــــــن القانون 2000/19 في شــــــأن دعم 
العمالة الوطنية وتشــــــجيعها للعمل فــــــي اجلهات غير احلكومية 

على ما يلي:

“يحــــــدد مجلس الوزراء نســــــبة القوى العاملــــــة الوطنية التي 
تلتزم بها اجلهــــــات غير احلكومية في الوظائف واملهن املختلفة، 
ويفرض على اجلهات التي ال تتقيد بهذه النســــــبة رسماً إضافياً 
ســــــنوياً علــــــى كل تصريح عمل وإذن عمل مينــــــح لكل عامل غير 
كويتــــــي تطلبه زيادة على العدد املقــــــرر للعمالة غير الوطنية في 

هذه الوظائف واملهن�

ويصدر مجلس الــــــوزراء بناء على اقتــــــراح املجلس )مجلس 
اخلدمة املدنيــــــة( القرارات املنظمة لذلك وحتدد هذه القرارات 
اجلهات غير احلكومية وتصنيفات الوظائف واملهن التي تســــــري 
عليها أحكام هذه املادة ونســــــبة القوى العاملة الوطنية املطلوب 

التقيد بها ومقدار الرسم وكيفية حتصيله�

وعلــــــى مجلس الــــــوزراء أن يعيد النظر مرة كل ســــــنتني على 
األقل في النســــــبة والرســــــوم وله أن يقرر زيادة الرسم في حال 
عدم التزام اجلهة غير احلكومية بالنســــــبة التي سبق أن حددها 

مجلس الوزراء”�

أما الفقرة املقترح إضافتها إلى هذا النص فهي: 

“تلتزم الشــــــركات التي تتبع القطــــــاع النفطي واجلهات غير 
احلكومية العاملة في هذا القطاع برفع نســــــبة العمالة الكويتية 
العاملة في هذه الشركات إلى ما ال يقل عن 80 % كحد أدنى�

املالحظـات

لعل التساؤل األهم الذي يتبادر للذهن هو مدى احلاجة  أواًل:  
إلى إضافة الفقرة املقترحة؟ فالقانون 2000/19 بصورة عامة 
واملادة التاســــــعة منه على وجه اخلصوص لم يســــــتثنيا الشركات 
التــــــي تتبع القطاع النفطي واجلهات غير احلكومية العاملة فيه، 
لكي نبرر تخصيص فقرة مستقلة لهذا القطاع� فاملادة )9( تعطي 
مجلس الوزراء ســــــلطة حتديد نسبة القوى العاملة الوطنية التي 

تلتــــــزم بها كافة اجلهات غير احلكومية وفي كل الوظائف واملهن 
املختلفة، والفقرة الثانية من املادة تؤكد حق مجلس الوزراء هذا 
وتبني آلية ممارســــــتها� ثم تأتي الفقرة الثالثة من املادة لتقرر أن 
من واجــــــب مجلس الوزراء أن يعيد النظر مرة كل ســــــنتني على 
األقل في نسب العمالة التي حددها وفي الرسوم التي فرضها�

إذن، إن من حق مجلس الوزراء في إطار النص احلالي للمادة 
التاســــــعة من القانون 2000/19 املشــــــار إليه، أن يحقق كل ما 
تطلبــــــه الفقرة اجلديدة املقترحة في القطاع النفطي كما في كل 
القطاعــــــات األخرى� بل إن من واجب مجلــــــس الوزراء أن يعيد 
النظر مرة على األقل كل ســــــنتني في النسب والرسوم التي سبق 

أن حّددها�

ثانيـــًا: ورد فــــــي نــــــص الفقــــــرة املقتــــــرح اضافتهــــــا تعبيران 
اثنان: “الشــــــركات التي تتبع القطــــــاع النفطي” و “اجلهات غير 
احلكومية العاملة في هذا القطــــــاع”� غير أن االقتراح خال من 
أي معايير لتعريف أو حتديد املقصود بكل من هذين التعبيرين� 
ثم عاد االقتراح ليوحد احلد األدنى لنســــــبة العمالة الوطنية في 
“الشــــــركات” وفي “اجلهات” املذكورة، رغم ما يؤكده الواقع من 

اختالف كبير في معطيات ما يشمله كل واحد من التعبيرين�

ومــــــا يلفت النظر هنا هــــــو أن القانون رقم 2000/19 يتعلق 
أصــــــاًل باجلهات غير احلكومية، وأن املادة التاســــــعة بالذات من 
هذا القانون قد أعطت مجلس الوزراء احلق في حتديد نســــــبة 
العمالة الوطنية التي يجب أن تلتزم بها اجلهات غير احلكومية، 
ولــــــم تــــــأت هذه املــــــادة على حتديد هذه النســــــب فــــــي اجلهات 

احلكومية والشركات اململوكة لها�

ثالثـــًا: في ظــــــل “الغموض” الذي يحيــــــط مبعنى أو مدلول 
التعبيرين املشار إليهما، ميكننا – على سبيل االفتراض والترجيح 
املنطقيني ليس إال – أن جنتهد فنقول إن “الشــــــركات التي تتبع 
القطاع النفطي” هي الشركات التابعة ملؤسسة البترول الكويتية� 
وإن املقصود بتعبير “اجلهات غير احلكومية العاملة في القطاع 
النفطي، هي الشــــــركات اخلاصة املتعاقدة مع مؤسسة البترول 
الكويتية وشركاتها التابعة لتلبية احتياجاتها من السلع واخلدمات 

املختلفة، أو ما يسمى داخل القطاع النفطي “باملقاولني”�
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وانطالقاً من هــــــذا “االجتهاد” الذي فرضه غموض النص، 
تود الغرفة أن تذكر ما يلي:

1 - فــــــي مجلــــــة “نبض” والتي تصدر عن مؤسســــــة البترول 
الكويتية، )العدد التاســــــع – أبريل 2019(، ذكر العضو املنتدب 
للموارد البشــــــرية بالوكالة في املؤسســــــة، أن نسبة التكويت في 
القطاع النفطي وصلت إلى 89.5 %، مع اســــــتبعاد العاملني في 
مستشــــــفى األحمدي الذين يشغلون وظائف تخصصية، وذكر أن 

نسبة التكويت في عمالة املقاول بلغت 26.4 %�

وهنــــــا ترى الغرفة أن النســــــبة احلاليــــــة للعمالة الوطنية في 
القطاع النفطي تفوق النسبة التي يطمح إليها املقترح، أما نسبة 
العمالة في اجلهات غيــــــر احلكومية العاملة في هذا القطاع أو 
“املقــــــاول”، والتي تبلــــــغ 26.4 %، فنرجو أن تتفقــــــوا معنا بأنه 
مــــــن الصعب، بل وقد يكون من املســــــتحيل أن يتــــــم زيادتها إلى 
80 % أي بأكثــــــر من ثالثة أضعاف، خاصة وأن هذه الشــــــركات 
تتنوع بني أنشطة اقتصادية عدة، ويتطلب بعضها مهناً مبهارات 
بســــــيطة وبرواتب منخفضة أيضا، وهــــــذه املهن قد ال تكون هي 
املبتغى واملقصــــــد للمواطن الكويتي، أو تتطلب تخصصات نادرة 

ال توفرها مخرجات التعليم�

2 - بالرجــــــوع إلى بعض الترســــــيات احلديثة التــــــي فازت بها 
شركات خاصة، بخصوص مناقصات مطروحة من شركات 

تتبع القطاع النفطي، تأتي األمثلة التالية:

وبالنظر إلــــــى اجلدول وبالتحديد النشــــــاط الــــــذي تقدمه 
الشــــــركات اخلاصــــــة، أو “موضوع املناقصــــــة”، يتضح أن هذا 

النشــــــاط يتنــــــوع، فمثال، وجدنــــــا أن هذه الشــــــركات قد تقدم 
خدمات هندسية وانشاءات، وقد تقدم خدمات ضبط اجلودة، 
وقد تقــــــدم خدمات مناولــــــة وتخليص جمركــــــي� وال يخفى أن 
لكل نشــــــاط ظروفه اخلاصة، ومن الصعب حتديد نسبة واحدة 
للعمالــــــة الوطنية لهذه األنشــــــطة جميعاً، بــــــل واألصعب أن يتم 
حتديد نســــــبة معينة في نص قانوني يصعب تغييره، بعكس أن 
تترك مثل هذه النسب للقرارات الوزارية التى تراعي املتغيرات 
االقتصاديــــــة� خاصة وأن املادة التاســــــعة ذاتهــــــا قد نصت على 
أن يحــــــدد مجلس الوزراء نســــــبة العمالــــــة الوطنية في اجلهات 
غيــــــر احلكومية في املهن والوظائف املختلفة مع مراعاة ظروف 

العرض والطلب على كل مهنة�

رابعـــًا:  وبالفعــــــل توالت القــــــرارات الوزاريــــــة الصادرة عن 
مجلس الوزراء لتحديد نســــــبة العمالة الوطنية في اجلهات غير 
احلكوميــــــة، وآخرها القرار رقم 1868 لســــــنة 2018 والصادر 
فــــــي الكويت اليوم فــــــي عددها 20 ينايــــــر 2019، ومما يجدر 
ذكــــــره أن هــــــذا القرار جاء بعد مناقشــــــات بــــــني كل من الغرفة 
واحتادات أصحــــــاب األعمال من جهة وبرنامــــــج إعادة الهيكلة 
وشــــــركة املجموعة الثالثية العاملية لالستشارات من جهة ثانية� 
علماً أن الشركة االستشارية املذكورة هي التي أعدت – بتكليف 
من الهيئة العامة للقوى العاملة - دراســــــة ملراجعة قرار النسب 

السابق رقم 1028 لسنة 2014�
ورغــــــم أن الغرفة واحتــــــادات أصحاب األعمــــــال قد أبدت 
كثيــــــرة وعميقــــــة على  مالحظــــــات 
الدراســــــة املشــــــار إليها، فإن القرار 
الوزاري 1868 صــــــدر متوافقاً إلى 
حد كبير مع الدراســــــة، وزاد بالفعل 
نســــــب العمالة الوطنيــــــة في )20( 
نشاطاً من إجمالي )30( نشاطاً تضم 
مختلف جوانــــــب االقتصاد الكويتي� 
ولعدم مالمسته للواقع االقتصادي، 
فقد مرت مهلة الستة أشهر لتطبيق 
هذا القرار، دون النجاح في تنفيذه، 

ما دفع إ لى تأجيل ذلك�

اجلهةموضوع املناقصةرقم املناقصةتاريخ االجتماع

1 يوليو 2019
RFP -

 2038910

تقدمي خدمات مناولة املواد، 
التخليص اجلمركي، وإدارة 
الشحن وخدمات أخرى 

مرتبطة بها

شركة نفط الكويت

22  يوليو 2019 
ITB #

 1016186
خدمات ضبط اجلودة مليناء 

الزور

الشركة الكويتية 
للصناعات البترولية 

املتكاملة

22  يوليو 2019 
ITB #

 1016191

خدمات هندسية وشراء 
وانشاءات احتياطية ملشروع 

مصفاة الزور

الشركة الكويتية 
للصناعات البترولية 

املتكاملة
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خامســـًا: إن توظيــــــف العمالة الوطنية فــــــي القطاع اخلاص 
يجب أن يكون مبثابة حلقة أخيرة ومتممة ضمن منظومة مراحل 
متتالية تشمل تطوير التعليم، والتوجيه املهني والتدريب وترشيد 
التخصصات واكتساب املهارات، ثم يأتي بعد ذلك التوظيف� لذا 
من الضروري وضع خطة طويلة األمد تقوم على أســــــاس ربط 
سياســــــات التعليم العام والتطبيقي والتدريــــــب بتنبؤات الطلب 
على القوى العاملة في القطاعني احلكومي واألهلي، مبا يحقق 
االعداد الســــــليم للكوادر الوطنية لتغطية تقديرات الطلب على 
العمالة، وعــــــدم اللجوء للعمالة الوافــــــدة إال في حدود احلاجة 

التي تقصر القوى العاملة الوطنية عن تلبيتها�

بقي أن نذّكر هنا بوجود قرار حالي لنســــــب العمالة الوطنية 
في اجلهات غير احلكومية لم ميض عليه سوى بضعة أشهر، ولم 
يطبق فعلياً حتــــــى اآلن لعدم قراءته الدقيقة للواقع االقتصادي 
الذي تعيشه الشــــــركات، وعدم مراعاة ظروف العرض والطلب 

للعمالة الوطنية في كل نشاط اقتصادي�

املذكرة الثانية:
متهيــــد

تعطــــــي املــــــادة )4( من القانون 2000/19، في شــــــأن دعم 
العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في اجلهـــــات غير احلكوميــــــة، 
ــــــاً ويضع املجلـــس  لــــــكل كويتــــي عاطل عــــــن العمـــــل بدالً نقديــــ

)مجلس اخلدمة املدنية( قواعد صرف هذا البدل وقيمته� 

ويقضي االقتراح بقانون موضوع هذه املذكرة بأن تضاف إلى 
القانون املشار إليه مـــــادة جديــــدة )4 مكرر( تنص على ما يلي: 

“ يجــــــوز لكل كويتي مت االســــــتغناء عن خدماتــــــه في القطاع 
األهلي وألســــــباب ال ترجع إلى مخالفــــــة قانونية من جانبه، أن 
يتقدم إلى ديوان اخلدمة املدنية بطلب وظيفة وفقاً لإلجراءات 
والشــــــروط احملددة على أن يكون في درجــــــة وظيفية أدنى من 
درجــــــة الوظائف القيادية� وعلى ديوان اخلدمة املدنية أن يضع 
نظاماً وظيفياً لتوظيف من تنطبق عليهم أحكام البند الســــــابق 
مبــــــا يتفق مع املؤهل واخلبرة والســــــن ويتم إعطـــاؤهـــــــم األولوية 
فــــــي التوظيـــف ومبرتـــب ال يجاوز ما كان يحصل عليه في عمله 

السابق وما يحصل عليه مثيله من املوظفني العموميني� 

وإذا لم يتقدم املســــــّرح طالب الوظيفة لتولى العمل املســــــند 

إليه خالل شــــــهر مــــــن تاريخ إخطاره وترشــــــيحه للعمل من قبل 
ديوان اخلدمة املدنية سقط حقه في االلتحاق بهذا العمل وفي 

احلصول على أي تعويض آخر لهذا الضرر من الدولة”� 

وقبــــــل أن تُبنّي غرفــــــة جتارة وصناعــــــة الكويت مالحظاتها 
الرئيســــــية حول التشــــــريع املقترح، تود أن تعــــــرب عن تقديرها 
الكامل للســــــادة أعضاء مجلس األمة األفاضل الذين تقدموا به 
حرصاً على ضمان حق املواطنني في عمٍل منتٍج والئق، والتزاماً 
بروح ونص األحكام الدستورية التي حترص على العدالة وتكافؤ 
الفــــــرص، كما تضع على الدولــــــة واجب حتقيق تضامن املجتمع 

في حتمل األعباء الناجمة عن الكوارث واحملن العامة� 

املالحظـــــات

أواًل : ال تُخفي الغرفة عدم ارتياحها إلى اختيار القانون رقم 
2000/19 باعتباره التشــــــريع األفضل لتقنني الفكرة اجلديدة 

التي يحملها االقتراح بقانون موضوع البحث� 

فالقانــــــون 2000/19 – وكمــــــا يدل عليه اســــــمه - هو في 
“شــــــأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في اجلهات غير 
احلكومية� بينما يحاول التعديل املقترح معاجلة مشكلة العمالة 
الوطنية التي يســــــتغني القطاع اخلاص عن خدماتها ألســــــباب 

تتعلق باألوضاع االقتصادية العامة”� 

 ثانيًا: في مقارنـــــة ســــــريعـــة بني نــــــص املـــــادة اجلديــــدة 
املقترحــــــة اضافتهـــا حتت رقــــم ) 4 مكـــرر(، وبني ما جاء في 
املذكــــــرة اإليضاحية لهذه املادة، نالحــــــظ أن النص املقترح ال 
يعكس بدقة وعمق الغاية التي يقصدها� فاملذكرة اإليضاحية 
تتحدث عن معاجلــــــة ظاهرة عامة ترتبط )فــــــي الكويت كما 
فــــــي كل دول العالــــــم( بالوضع االقتصادي العــــــام في الدولة، 
كما ترتبط بالــــــدورات االقتصادية، وحاالت االزدهار والركود 
الناجمة عن أســــــباب محلية أو عن أزمات عاملية، بينما يخفق 
نــــــص االقتراح بقانون في أن يوضح هــــــذا البعد العام والهام، 
مكتفياً بالقول إن سبب استغناء القطــــاع األهلي عن خدمـــــات 
ــــــن العامليـــن فيه يجب أال يعود إلى ســــــلوك وظيفي  املواطنيـــــ

مخالف للقانون� 

ثالثًا: ماذا عن العمالة الوطنية التي سرحها القطاع األهلي 
بســــــبب عدم الكفاءة؟ وماذا عن العمالة الوطنية التي تســـتقيل 
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من القطاع األهلي لعدم توافقها مع العمــل املســــــنــــد إليهـــا، أو 
ألسباب تتعلق بتصرفات أو مواقف صاحب العمل أو إدارته؟� 

رابعًا: نص التعديل املقترح على أن هذا التعديل ال يســــــتفيد 
منه املواطنون الذين يعملون في القطاع األهلي بدرجة وظيفية 
قيادية، دون ان يبرر أصحاب االقتراح هذا االســــــتثناء الذي لم 
تنجح الغرفة في تفســــــيره وتُبنّي مقصده� ناهيك عن أن تعبير 
“درجــــــة وظيفية قيادية” في القطاع األهلي يختلف مفهومه من 

شركة أو مؤسسة إلى أخرى�    

خامســـًا: جاء في نص املادة اجلديــــــدة املقترحة أن املواطن 
املسّرح من القطاع األهلــــي يتـــم إعطاؤه األولويـــة في التوظيف 
) باجلهات احلكومية ( ومبرتب ال يجاوز ما كان يحصل عليه في 
عمله السابق وما يحصل عليه مثيله من املوظفني العموميني� 

وهنا نتساءل؟ ماذا إذا كان راتبه في القطاع األهلي أقل من 
راتب مثيله من املوظفني العمومييـــــن ؟ وفي اعتقــادنــــا أن ثمـــة 
معاييـــــر يجـــــب أن حُتـــدد كــــي ال يُستغل “حق األولوية” بصورة 
غيــــــر عادلة� كمــــــا أن الراتب يجب أال يتجــــــاوز ما كان يحصل 
عليه في عمله الســــــابق” وما يحصل عليــــــه مثيله من املوظفني 
العموميــــــني أيهما أقل� ألن املبدأ العام الذي تســــــتند إليه فكرة 
النــــــص املقترح يتمثل – كما رأينا – في تضامن املجتمع بتحمل 
األعباء الناجمة عن الكوارث واحملــــــن العامة� واملواطن العامل 
الذي تســــــعى املادة )4 مكرر( إلى حمايتــــــه يجب – ايضاً – أن 
يتحمل حصته من األعباء الناجمة عن األزمة العامة� وال يجوز 
أن يحصــــــل في أثناء األزمة وبســــــببها على أجر أعلى من أجره 

قبل األزمة� 

سادســـًا: نصت الفقرة األخيــــــرة من املادة اجلديدة املقترحة 
علــــــى أنه “إذا لم يتقدم املســــــّرح طالب الوظيفــــــة لتولي العمل 
املســــــند إليه خالل شــــــهر من تاريخ إخطاره وترشــــــيحه للعمل 
من قبل ديوان اخلدمة املدنية ســــــقط حقــــــه في االلتحاق بهذا 
العمل، وفــــــي احلصول على أي تعويض آخــــــر لهذا الضرر من 
الدولــــــة”� والواقع أن املقصود بهذه الفقرة ليس واضحاً للغرفة 
على األقل� فهل املقصود أن املسرح طالب الوظيفة العامة يفقد 
حقه في أن يحصل على الوظيفة العامة املســــــندة إليه، أم يفقد 
حقه في املطالبة بأية وظيفة عمومية أخرى؟ ومن جهة أخرى، 
مــــــا معنى أن يفقد حقه في احلصول على أي تعويض آخر لهذا 
الضرر من الدولة؟ هل الضرر هنا يتعلق بتســــــريحه من القطاع 
األهلي، أم هو الضرر الناجم عن فقدان حقه باملطالبة بوظيفــــة 

عمومية بشكــل مطلــــق؟� 

وخالصة القول:  

تعتقد الغرفة أن املبدأ الذي انبثق عنه هذا االقتراح بقانون 
هو مبدأ ســــــليم وواجب تفرضــــــه العدالة والدســــــتور� غير أن 
صياغة املقترح لم تُوفق في إحكام النص مبا يعكس البعد العام 
لالقتــــــراح والغاية احلقيقية ألصحابه� وتتجه الغرفة إلى القول 
أن البعــــــد العام لالقتــــــراح ومراميه االجتماعيــــــة واالقتصادية 
تدعونا إلى إعادة النظر في صياغته ورمبا إلى إصداره بقانون 

جديد وليس من خالل مادة واحدة في قانون قائم <

إجراءات دخول املواد الغذائية واألدوية إلى اململكة العربية السعودية

في الثالث والعشـــرين من أكتوبـــر 2019، عقدت غرفة جتارة 
وصناعـــة الكويـــت، بالتعـــاون مع الهيئـــة العامة للغـــذاء والدواء 
الســـعودية، ورشـــة عمل بعنوان “اجـــراءات دخول املـــواد الغذائية 
واألدويـــة مـــن دول مجلس التعاون اخلليجي الى اململكة العربية 
السعودية”، بحضور السيد/ صالح الرفيعي – رئيس قسم الفسح 
بالهيئـــة العامـــة للغـــذاء والدواء الســـعودية، ومبشـــاركة عدد من 
الهيئـــات احلكومية واالحتادات املهنية وشـــركات القطاع اخلاص 

املعنية بقطاع املواد الغذائية.

كان الهــــــدف من عقد هذه الورشــــــة هو التعريف بنظام آلية 
فســــــح اإلرســــــاليات احملدثة للمنتجات اخلاضعة لرقابة الهيئة 
العامــــــة للغذاء والدواء الســــــعودية والواردة عبــــــر منافذ اململكة 
العربية السعودية ) منفذ اخلفجي / منفذ الرقعي (، باإلضافة 
إلى معرفــــــة اإلجراءات الالزم اتخاذها قبــــــل تصدير املنتجات 
الغذائية إلى اململكة، تفادياً ألية عوائق أو خســــــائر مادية جراء 

رفض الشحنات على املنافذ� 

وفي هذه الورشــــــة أوضح السيد/ الرفيعي بأن هيئة الغذاء 
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والدواء السعودية حرصت على تقدمي ورشة العمل هذه لتوعية 
الشركات الكويتية باالشــــــتراطات التي ستطبق على املصدرين 
إلى اململكــــــة، والتعرف على الظروف الفعليــــــة للنقل والتخزين 
باملوقع واشراك التاجر باملسئولية جتاه ما يتم استيراده وضمان 
ســــــحب العينــــــات في أجواء مناســــــبة تضمن عدم تلــــــف العينة 
وصحة القرار، مشــــــيراً إلى أنه قــــــد مت تخصيص 8 منافذ من 
أصل )16( منفذاً تتوفر بها البنية التحتية املناسبة مبا يتماشى 
مع متطلبات هيئة الغذاء والدواء الســــــعودية ملعاينة االرساليات 
املبردة واملثلجة، والذي جاء بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك 
الســــــعودية، الفتاً إلى أنه سيتم جتهيز كافة املنافذ األخرى قبل 
أغسطس 2020، حيث جاري التنسيق مع اجلهات ذات العالقة 

داخل وخارج اململكة�

 وتطرق السيد/ الرفيعي إلى أنه قد مت السماح بدخول املواد 
الغذائية واألدوية من منفذ اخلفجي وذلك بســــــبب تأهيل املنفذ 
الستقبال املواد الغذائية أكثر من منفذ الرقعي، وأن التعامل مع 
املنتج الكويتي سيكون كباقي الدول املصدرة للمملكة، منوهاً بأن 
شــــــهادة التصدير اخلليجية الزالت معتمدة وتعد وثيقة مطلوبة 

في مرحلة الفسح�

ومبداخلــــــة من الســــــيدة/ د� رمي الفليج – نائب املدير العام 
للشئون الفنية – الهيئة العامة للغذاء والتغذية، طالبت بأن تكون 
هيئة الغذاء بدولة الكويت هي اجلهة املعتمدة لدى هيئة الغذاء 
السعودية، وعليه أفاد السيد/ الرفيعي بأنه سيتم التنسيق بني 

اجلانبــــــني للعمل على اعتماد هيئة الغذاء الكويتية لدى اململكة، 
مشيراً إلى ضرورة أن تقوم هيئة الغذاء الكويتية باستيفاء كافة 
املتطلبات ومن أهمهــــــا أن يكون لها مختبر خاص مجهز بكامل 

اخلدمات واملعدات املطلوبة ومطابق للمواصفات اخلليجية�

واســــــتكمل السيد / الرفيعي حديثه بأنه جاري التنسيق مع 
اجلهات ذات العالقة سواء داخل أو خارج اململكة لتحديد اآللية 
املناســــــبة وطريقة تطبيقها، مع ضرورة االلتــــــزام باملواصفات 
واملعاييــــــر اخلليجيــــــة وضــــــرورة تســــــجيل الشــــــركات باملوقع 
االلكترونــــــي ملعرفة كافة االلتزامات والشــــــروط التي يجب أن 
تستوفيها للحصول على شــــــهادة الفسح املباشر، والتي الزالت 
حتت التجربة، وتطرق إلى إجراءات الفســــــح في مســــــتودعات 
الوكيل داخل اململكة والتي تشــــــترط بأن تكــــــون مجهزة بكامل 
خدماتها ومســــــجلة في املوقــــــع االلكتروني للهيئــــــة، وأنها تتم 
عن طريق أخذ موعد ملعاينة الشــــــحنة باملســــــتودع ليتم بعدها 
أخذ املوافقة على الفســــــح بأقل من 24 ساعة، وتأتي كل هذه 
اإلجراءات لتفادي الغــــــش التجاري في املواد الغذائية وحفاظا 

على سالمة املستهلك�

وفــــــي ختام االجتماع نوهت الغرفــــــة بضرورة مخاطبتها من 
ِقبل الشــــــركات في حال واجهتها أي مشاكل لدى تعاملها مع أي 
دولة، مشــــــيرة إلى أنه سيتم التنســــــيق مع هيئة الغذاء والدواء 
السعودية ونظيرتها في دولة الكويت للتوصل الى حلول مناسبة 
تســــــهم في تســــــهيل احلركة التجارية بني دولة الكويت واململكة 

العربية السعودية الشقيقة <

 دعــــم املنَتـــج احمللـــي 

شـــاركت غرفـــة جتارة وصناعة الكويت فـــي ملتقى دعم املنتج 
احمللـــي – “صناعتنـــا فخرنـــا”، الـــذي أقامتـــه كل مـــن جمعيـــة 
الصحافيـــني الكويتيـــة واجلمعيـــة الكويتيـــة حلمايـــة امللكيـــة 
الصناعيـــة، حتـــت رعايـــة معالي وزيـــر التجـــارة والصناعة وذلك 

يومي 3 و4 نوفمبر 2019.

يأتي هذا امللتقى لبحث أفضل السبل التي تساعد املنتجات 
الكويتيــــــة على أن حتتل موقعها التنافســــــي الذي تســــــتحقه في 
السوق الكويتية واألسواق اخلارجية� وقد شهد امللتقى مشاركة 
نواب من مجلس األمة املوقــــــر، والعديد من اجلهات احلكومية 

واالحتادات النوعية والشركات اخلاصة� 

فــــــي حفل افتتــــــاح امللتقى القى عضو مجلــــــس إدارة الغرفة 
ونائب أمني الصندوق الفخري، الســــــيد فهد يعقوب اجلوعان، 
كلمة أشار فيها إلى “ان غرفة جتارة وصناعة الكويت قد أولت، 
منذ نشــــــأتها، اهتماماً بالغاً بدعم وتشجيع الصناعة، ومن ذلك 
جاء أول مؤمتــــــر نظمته الغرفة والذي ُخصــــــص لبحث قضايا 
وشــــــؤون الصناعة في الكويــــــت، وُعقد باملدرســــــة املباركية في 
مايــــــو 1962� وفي عام 1966 تقدمت الغرفة باقتراح بإنشــــــاء 
صندوق للتنمية الصناعية، وكان ذلك نواًة للتفكير بانشــــــاء بنك 
الكويت الصناعي، وأقامت الغرفة ندوة في أواخر أبريل 2001 
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حتت عنوان “أفضلية الشــــــراء للمنتج الوطني”، وتوالت جهود 
الغرفة في هذا املجال، ولعل أحدثها لقاء جلنة الصناعة والعمل 
بالغرفة في مايو 2016، مع وكيل وزارة األشــــــغال العامة، وكبار 
املســــــؤولني في الوزارة لبحث ومناقشــــــة الصعوبات التي تواجه 
الدولة لدعم املنتج الوطني، واســــــتحقاق شــــــركات ومؤسسات 
القطاع اخلــــــاص الصناعية للدعم في املشــــــتريات احلكومية، 
وبخاصة املشــــــاريع التي يتم تنفيذها من خالل وزارة األشــــــغال 
العامــــــة، بحيث يصبح دعم املنتج احمللي وتشــــــجيعه هو األصل 

والقاعدة العامة واجبة النفاذ� 

كذلك شاركت الغرفة مع الهيئة العامة للصناعة في االعداد 
للوفد الصناعي الكويتي الذي زار دولة قطر خالل يومي 8 و9 
يناير 2019 للترويج للصادرات الصناعية الكويتية� وفي مارس 
2019 عقدت جلنــــــة الصناعة والعمل اجتماعا مع املســــــؤولني 
بالهيئة العامة للصناعة للتباحث حول حماية الصناعة الكويتية 
ومناقشة قضايا مكافحة االغراق والرسوم التعويضية والوقائية 
التي يتوالها مكتب األمانة الفنية ملكافحة املمارسات الضارة في 

التجارة الدولية والتابع لألمانة العامة لدول مجلس التعاون”�

وبدوره شارك عضو مجلس إدارة الغرفة، السيد/ أحمد 
القضيبي، في اجللســــــة األولى للملتقــــــى، وعرض ورقة عمل 
حول “أفضليــــــة املنتج احمللي وانعكاســــــاته علــــــى االقتصاد 

احمللي”، جاء فيها: 

“إن عنوان حلقتنا “أفضلية املنتج احمللي وانعكاســــــاته على 
االقتصاد احمللــــــي”، وبالتالي فاحللقة تتضمن شــــــقني، أولهما 
أفضلية املنتج احمللي، وثانيهما آثار ذلك على االقتصاد احمللي� 
لذا ستنقســــــم ورقتي إلى جزأين، يســــــتعرض كل منهما مرئيات 

ومالحظات الغرفة بشأنه، وذلك كما يلي:
أواًل: أفضلية املنتج احمللي

إن لهذا املوضوع تاريخاً طوياًل حافاًل بحراك نشــــــط متعدد 
اجلهــــــات والتوجهات� غير أنه ســــــيتم جتاوز كل هــــــذا التاريخ 
الذي يعود إلى تســــــعينات القرن املاضي، وما شهده من ندوات 
واجتماعات وما تشكل خالله من جلان متابعة مقترحات غرفة 
جتارة وصناعة الكويت بشأن إعطاء األولوية للمنتجات الكويتية 
في مشتريات احلكومة واملشــــــاريع العامة وقطاع النفط، لنركز 
على التطورات التي شــــــهدها هذا املوضــــــوع خالل عام 2018 

والشهور التي انقضت من عام 2019�

في عام 2018، تلقت الغرفة شــــــكاوى مدعمة بالوقائع من 
عدة شــــــركات صناعية كويتية تشــــــير إلى منافســــــة غير عادلة 
ملنتجاتها مع املنتجات األجنبية واملنتجات ذات املنشــــــأ الوطني 
)املنتجات اخلليجية(، وهو ما دعا الغرفة للتحرك وبذل اجلهود 
لتخفيف معاناة الشركات الكويتية� وبالفعل لقيت هذه التحركات 
واجلهود جتاوباً طيباً لدى معالي وزير التجارة والصناعة خالد 
الروضان الذي أصدر القــــــرار 2018/633 بإعطاء األفضلية 
في األســــــعار بنســــــبة 15 % للمنتجات الكويتية على مثيالتها 
األجنبية أو ذات املنشأ الوطني متى كانت مطابقة للمواصفات 

والشروط�

ورغم ارتياح مجتمع األعمال لهذا القرار العادل واملستحق، 
وجتاوب اجلهاز املركزي للمناقصات العامة مع هذا القرار في 
البدايــــــة، عاد اجلهاز فرفض االلتزام بالقرار على اعتبار أنه ال 
يتفق مع املادة األولى من قانون املناقصات العامة 2016/49�

ومن هنا جتدد احلراك الداعي إلى أفضلية املنتج الكويتي، 
وهنا أيضاً البد من توجيــــــه الثناء والتقدير إلى أعضاء مجلس 
األمــــــة احملترمني الذين قدموا بتاريخ 28 أبريل 2019 اقتراحاً 
بقانــــــون بتعديل قانون املناقصات العامــــــة� وبالفعل، وفي يوليو 
2019، صــــــدر القانون 74 لســــــنة 2019 بتعديــــــل بعض أحكام 
القانون رقم )49( لســــــنة 2016 بشأن املناقصات العامة� ومن 

أهم ما جاء به القانون 2019/74 ما يلي:

“علــــــى املجلــــــس أو اجلهة صاحبة الشــــــأن فــــــي مناقصات 
التوريد – أو ما في حكمها – الترسية على عرض املنتج احمللي 
متى كان مطابقاً للمواصفات والشــــــروط وكانت األسعار املقدم 
بها ال تزيد عن أقل األســــــعار التــــــي قدمت عن منتجات مماثلة 

مستوردة بنسبة 20 %”

والغريــــــب في األمر، ان دولــــــة الكويت أبــــــدت، ومنذ فترة، 
اهتمامــــــاً خاصــــــاً بترويج وتشــــــجيع املنتج الوطنــــــي، حيث نص 
قــــــرار وزير التجــــــارة والصناعة رقم )6( لعــــــام 1987 على أن 
“تعطى املنتجات الوطنية أفضلية في األسعار على مثيالتها من 
املنتجات األجنبية بنسبة ال تقل عن 10 %، وعلى مثيالتها ذات 
املنشأ الوطني اخلليجي بنسبة ال تزيد عن 5 %”� وحتى صدور 
قانون التنظيم الصناعي املوحد لدول مجلس التعاون رقم )22( 
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لســــــنة 2009، والذي لم يتطرق إلى مبــــــدأ األولوية، كان قانون 
الصناعة رقم )56( لسنة 1996 ينص على أن “تعطى األولوية 
في مشــــــتريات احلكومة والهيئات واملؤسســــــات العامة ملنتجات 
الصناعة احمللية على أن تكون مطابقة للمواصفات القياســــــية 

املعتمدة���”�

كذلــــــك قانون املناقصــــــات العامة رقم )37( لســــــنة 1964 
والقوانــــــني املعدلة له، وقرار مجلس الوزراء رقم )412( لســــــنة 
1999 في شــــــأن دعم املنتجات الوطنية والسلع احمللية، والقرار 
الوزاري رقم )282( لســــــنة 2000 في شأن تعديل بعض أحكام 
القرار الوزاري رقم )6( لســــــنة 1987 بشأن إجراءات التحقق 
من إعطاء األولوية في املشتريات احلكومية للمنتجات الوطنية 
واملنتجات ذات املنشــــــأ الوطني� واملرســــــوم رقم )259( لســــــنة 
2003 واملرســــــوم رقم )13( لســــــنة 2004 بإنشاء جلنة متابعة 
تنفيذ أحــــــكام األولوية املقررة ملشــــــتريات احلكومــــــة والهيئات 

واملؤسسات العامة للمنتجات احمللية�

وأيضا ســــــعت الدولة إلى دعم وتشــــــجيع املنتج الوطني من 
خالل احلملة التي اطلقتها في أواســــــط ديســــــمبر 2011 حتت 
شعار “مّنا وفينا” لترويج وزيادة الوعي االستهالكي نحو املنتج 
الوطني، وقدرت ُكلفة هــــــذه احلملة بحوالي )2.1( مليون دينار 
على مــــــدى ثالث ســــــنوات� كذلك قرار وزارة االشــــــغال العامة 
اإلداري رقم )2015/843( في مارس، والذي تشكلت مبوجبه 
جلنة للتحقق من توافر أولوية اســــــتخدام املنتجات الوطنية في 
مشاريع الوزارة وإلزام كافة قطاعات التصميم بالوزارة واملكاتب 
االستشارية بالتقيد بأحكام األولوية وتطبيق قرار وزير األشغال 
رقم )25( لسنة 2000، في شــــــأن حتديد ضوابط املواصفات 
الفنية التي تطرح على أساسها املناقصات واملمارسات� وأخيراً 
مت صدور القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن املناقصات العامة 

للدولة، والذي ُعدل بالقانون 2019/74 كما سبق ذكره�

بعد ما تقدم، فإن الســــــؤال الذي يطرح نفســــــه هو: طاملا 
أن هناك اهتمامــــــاً واضحاً بدعم الصناعــــــة واملنتَج الوطني 
عبــــــر عدة محاور، فما هو الســــــبب وراء تعطيــــــل تنفيذ هذه 
التشــــــريعات والقــــــرارات؟ وما هو الســــــبيل األجنــــــع لتطبيق 

أفضلية املنتج احمللي؟

في معرض اإلجابة على هذين السؤالني، قد تتعدد وجهات 

النظر، فمنها ما يرى أن الســــــبب يرجع إلى ارتفاع أسعار املنتج 
احمللي مقارنة مبثيلــــــه األجنبي، وإلى انخفاض جودته، وقصور 
الدعاية التسويقية له�� وباملقابل يرى بعض الصناعيني احملليني 
ان العقبات تكمن في عدم ثقة مســــــؤولي الشــــــراء لدى اجلهات 
احلكومية باملنتج احمللي وتفضيلهم األجنبي، حتى قبل اختباره، 
وفي عدم االهتمام – في أغلب األحيان – بإعطاء املنتج احمللي 
األولويــــــة عنــــــد اتخاذ قرار الشــــــراء، وفي عــــــدم توفر احلماية 

الكافية للمنتج احمللي�

والواقــــــع ان ُكاًل مــــــن وجهتــــــي النظر ال تخلو مــــــن قدر من 
الصحة، ولو بدرجات تتباين من منتج محلي إلى آخر، وبالتالي 
فإن عبء تفعيل مبدأ أفضلية الشــــــراء للمنتج احمللي، وتشجيع 
وحث املقاول واملســــــتهلك احمللي على اإلقــــــدام عليه، ال يقع – 
باعتقادنا – على عاتق طرف دون اآلخر، إمنا هو واجب وطني 

البد من تضافر جهود كل األطراف املعنية على حتقيقه�

فاألجهــــــزة احلكومية مدعــــــوة أوالً إلــــــى التعرف على 
املصانع احملليــــــة وطبيعة منتجات كٍل منهــــــا وعلى القوائم 
املعتمدة للصناعات احمللية، ثم إلى التطبيق اجلاد واحلازم 
لكافة القوانني والقرارات والتعاميم الداعمة للمنتج احمللي، 
الســــــّيما مبدأ أفضلية الشــــــراء للمنتج احمللــــــي، وإصدار 
التعليمات التي تســــــاعد على تنفيذها، وإعداد خطة شراء 
لكل جهــــــاز حكومي وتصنيف االحتياجات وحتديد كمياتها 
مع وضع مواصفات تفصيليــــــة دقيقة لها وحتديد املصانع 

التي توفرها�

وباملقابــــــل فإن املصانع احمللية مدعوة بدورها إلى حتســــــني 
نوعيــــــة انتاجها وتطوير جودته وتنويعــــــه وجتديد تصاميمه مبا 
يتالءم مع احتياجات وشــــــروط اجلهات احلكومية، كذلك العمل 
على خفــــــض تكاليف انتاجها وإدخال التقنيــــــات احلديثة حتى 
يستطيع املنتج احمللي منافسة مثيله األجنبي مع االلتزام بتوفير 
االصناف والكميات املطلوبة فــــــي املواعيد احملددة، إلى جانب 
احلرص على تســــــجيل واعتماد منتجاتها لــــــدى بنك املعلومات 
اخلــــــاص بإدارة ضبط اجلــــــودة بوزارة االشــــــغال العامة، لتكون 
شــــــهادة تلك اإلدارة مبثابة تسويق ملنتجاتها لدى جميع مقاولي 

املشروعات احلكومية�

إن دعــــــم املنتج احمللي وترويجه واجب وطني اســــــتراتيجي، 
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ينبغي أن تتضافر جهود كافــــــة األطراف من أجل حتقيقه بغية 
الوصول إلى قطاع صناعي قوي وفاعل، يسهم في تنويع القاعدة 

االقتصادية ويدعم التنمية في البالد�
ثانيًا: انعكاسات األفضلية على االقتصاد احمللي

إن االستثمارات احلكومية واملصروفات احلكومية، وبخاصة 
في دولــــــة الكويت، مكونان أساســــــيان ألي ازدهــــــار اقتصادي، 
وليس هذا تعبيراً إنشــــــائيا، ألن معادلــــــة االقتصاد احمللي تقوم 
على نشــــــاط احلكومة والقطــــــاع اخلاص والتعامــــــل مع العالم 
اخلارجي، وبالتالي فإن دور احلكومة أساســــــي في املســــــاهمة 
فــــــي النمو االقتصادي، وحتقيق االســــــتقرار االقتصادي الكلي، 
وباألخص في دولة الكويت التي يرتهن اقتصادها بسلعة النفط، 
وهذا األخير عرضة لتقلبات األسواق العاملية وتبدالت السياسة 

وحتوالت األحداث�

وفيما عدا الرواتب والتحويالت، ميكن القول إن كل االنفاق 
احلكومي يخضع لنظام املشــــــتريات احلكومية سواء في اجلانب 
االســــــتثماري كتشــــــييد الطرق واجلســــــور واألنفــــــاق واملطارات 
واملستشفيات واملدارس أو في اإلنفاق اجلاري من مواد استهالكية 
وخدمات، وكل هذه البنود متر عبر بوابة املشــــــتريات احلكومية، 
ويتنافــــــس القطــــــاع اخلاص علــــــى تقدميها ملصلحــــــة احلكومة، 
وبالتبعية تقوم املنشآت اخلاصة بالتوظيف واالستثمار وامتالك 
املعرفة، وتنتقل األموال من يد ليد، مما يحدث أثراً على مستوى 
االقتصــــــاد الكلي يفوق األموال التي أنفقتهــــــا الدولة واملرصودة 
في املوازنة، وهذا األثر املضاعف يعرف لدى االقتصاديني بأثر 

�)Fiscal Multiplier( املضاعف املالي

ووفقــــــا لتقريــــــر صندوق النقــــــد الدولي الصــــــادر في يناير 
Kuwait–SELECTED ISSUES“ 2018”، فــــــإن الكويت أكبر 
دولة على مســــــتوى دول مجلس التعاون من حيث نصيب االنفاق 
احلكومي من اقتصادها احمللي، حيث بلغت هذه النسبة، حسب 
إحصائيات عام 2016، حوالي 56 %، وهذه النسبة قد تتجاوز 

90 % إذا مت قيــــــاس نصيــــــب االنفاق احلكومــــــي من االقتصاد 
الكويتي احمللي غير النفطي�

وفــــــي هذا الصــــــدد، وعند النظر إلى أبــــــواب املصروفات 
والنفقــــــات احلكومية املعتمدة للســــــنة املالية 2020/2019، 
والتــــــي بلغت 21.5 مليار دينــــــار )70.7 مليار دوالر(، جند أن 
املشتريات احلكومية من السلع واخلدمات تتركز في البندين 
) الســــــلع واخلدمات، والنفقات الرأســــــمالية()1(� وتبلغ جملة 
املخصصــــــات لهذيــــــن البندين 6.7 مليار دينــــــار )21.9 مليار 
دوالر(، ومبقارنــــــة هــــــذه املخصصــــــات بحجم النــــــاجت احمللي 
االجمالــــــي الكويتي لعام 2018 – والبالــــــغ 142 مليار دوالر 
– فإن هذه املخصصات تشــــــكل 15.4 % من حجم االقتصاد 
احمللي، ولو افترضنا أن نســــــبة القطاع النفطي تبلغ 52 %)2( 
من االقتصاد، فإن االنفاق احلكومي على الســــــلع واخلدمات 
والنفقات الرأســــــمالية يصل إلــــــى 32 % من حجم االقتصاد 

الكويتي غير النفطي�

وعلى ضوء ذلك ال يســــــاورنا شــــــك أن دعم املنتج احمللي، 
وإعطاءه األفضلية في هذا السوق الضخم، سينعكس ايجابا 
وبصورة كبيــــــرة على الصناعة احملليــــــة ومنتجاتها، بل وعلى 
الــــــدورة االقتصادية الكلية، وهذه االثار االيجابية تنشــــــأ من 

عاملني، وهما:

1 -  وفقــــــا للتقرير الصادر عن الهيئة العامة للصناعة “التحليل 
االحصائي واالقتصادي للمسح الصناعي لدولة الكويت – 
إصدار 2016”، فإن الطاقة العاطلة في القطاع الصناعي 
بلغــــــت 31.2 %، رغــــــم أن النســــــبة املقبولــــــة عاملياً 5 %� 
وبالتالــــــي فإن األفضلية ستســــــاهم في زيــــــادة الطلب على 
منتجــــــات املصانع الكويتية، مما سيســــــاعد في اســــــتغالل 
الطاقــــــات العاطلــــــة، وانخفــــــاض التكلفة للوحــــــدة، وزيادة 

تنافسية املنتجات الكويتية داخلياً وخارجياً�

2 -  وفقــــــا لتقديرات صندوق النقد الدولــــــي عام 2016، فإن 

1 -  يشــــــار إلى أن املشــــــتريات احلكومية ال تنحصر فــــــي هذين البندين فقط، فمثال في بند تعويضات العاملني، هناك مزايــــــا عينية تقدم للعاملني، وقد متثل 
مشتريات لسلع وخدمات، كذلك هناك منافع عينية تقدمها الدولة ضمن بند مصروفات “املنافع االجتماعية”� ولكن مت التركيز على البندين )السلع واخلدمات 

والنفقات الرأسمالية(، حيث تعبر عن املشتريات احلكومية بشكل واضح وصريح�

2 - مت االفتراض بناًء على أن نسبة مساهمة القطاع النفطي في الناجت احمللي االجمالي لعام 2016 قد بلغت 51.5 %�
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املضاعفات املالية لدول مجلــــــس التعاون اخلليجي، ومنها 
الكويت، كاآلتي:

االنفاق االستثمارياالنفاق اجلاري

0.30.4خالل سنة

0.31.6خالل ثالث سنوات
Source: IMF, Bang for the Buck in the GCC: Structural Reform Priorities 

to Power Growth in a Low Oil Price Environment, 2016

 مالحظة: املضاعف املالي لالنفاق االســــــتثماري يظهر على املدى املتوســــــط، 
وذلــــــك ألن هذا االنفاق يذهب إلــــــى رأس املال املادي والــــــذي يحتاج وقتا كي 

تكتمل طاقاته االنتاجية�

املضاعف املالي: هو مدى مساهمة االنفاق احلكومي في زيادة الناجت احمللي غير 
النفطي، أو مبعنى آخر مقدار التغير في الناجت احمللي االجمالي غير النفطي، لو 

تغير االنفاق احلكومي بوحدة واحدة�

ومــــــن اجلدول يتضح أن املضاعف املالــــــي لالنفاق اجلاري 
ضعيف نســــــيبا، ولكــــــن لالنفاق االســــــتثماري أفضل نســــــبيا، 
وخالل األجل املتوســــــط، فإن كل زيادة في االنفاق االستثماري 
احلكومي بوحدة واحدة، ينتج عنها زيادة في الناجت احمللي غير 
النفطي بواقع 1.6 وحدة� ومن اجلدير بالذكر أن الدراســــــات 
االقتصادية تشير إلى أن هناك صفتني لالقتصادات اخلليجية 
تقلل من أثر املضاعف للسياسة املالية، وهاتان الصفتان هما: 
زيادة الواردات وزيادة العمالة الوافدة التي تتميز بارتفاع ميلها 
احلــــــدي لالدخار والتحويل للخارج� وعلى ضوء ذلك فإن زيادة 
األفضلية والشــــــراء من املنتجــــــات احمللية يســــــاعد في تقليل 
الواردات وزيادة التوطني للصناعات، وهو ما يساعد في زيادة 

آثار املضاعف املالي�

وأخــــــــيرًا

إن الغرفــــــة - مــــــن منطلق حرصهــــــا على حتقيــــــق الكفاءة 
االقتصادية، ومن واقع مطالعتها 

ألفضل املمارســــــات العاملية في مجــــــال االنفاق احلكومي – 
تود أن تنهي هذه الورقة باالشارة 

إلى أن هناك دراسة صادرة عن منظمة التعاون االقتصادي 
والتنمية عام 2013 حتت عنوان:

 ،”Industrial Policy: Emerging Issues and New Trends”
وتشــــــير هذه الدراســــــة إلى أن هنــــــاك أربعة أمثلة لسياســــــات 
صناعية أثبتت جدواها على مستوى العالم، ومن هؤالء األربعة 

يأتي “استخدام االنفاق احلكومي لتنمية االبتكارات”�

وفــــــي هذا الســــــياق، تتطلع الغرفــــــة إلى أن يكــــــون االنفاق 
احلكومي أداة لتشجيع شركات القطاع اخلاص على تبني أفضل 
املمارســــــات فــــــي االدارة واالنتاج، وأن يكون محفــــــزاً لها للحاق 
بركب الثــــــورة الصناعية الرابعة، وهو ما يزيد من تنافســــــيتها، 
ويفتح أمامها الباب لالنطالق نحو األســــــواق ليس فقط احمللية 

بل واالقليمية والعاملية�

وينبغــــــي للقطــــــاع اخلاص الصناعــــــي أال يعتمد في خططه 
التســــــويقية على املشــــــتريات احلكومية فقط، ألن هذه األخيرة 
عرضة لتقلبات أســــــعار النفط العامليــــــة� ومن الضروري أن يتم 
االهتمام أيضا باألســــــواق االقليميــــــة والعاملية من خالل خطط 
تصديرية تقوم على منتجات كويتية ذات تنافســــــية وقادرة على 

املنافسة داخل الكويت وخارجها”<

وجهة نظر الغرفة في شأن إصالح بيئة األعمال 

حتـــت رعاية ســـمو رئيس مجلـــس الوزراء الشـــيخ صباح 
اخلالد احلمد الصباح، وبتنظيم مشترك بني هيئة تشجيع 
االســـتثمار املباشـــر، ومجموعة البنك الدولي، وغرفة جتارة 
وصناعة الكويت، اســـتضافت الغرفة يوم 9 ديســـمبر 2019 
ملتقـــى الكويـــت اإلقليمـــي حول إصـــالح بيئـــة األعمال في 

الدول العربية.

فــــــي اجللســــــة االفتتاحية، ألقى رئيــــــس غرفة جتارة 
وصناعة الكويت الســــــيد علي محمــــــد ثنيان الغامن كلمة 

خلص فيها وجهة نظر الغرفة في شأن مبادرات إصالح 
بيئة األعمال من خالل ثالث نقاط هي: 

أواًل– لــــــم يكن جنــــــاح الكويت في دخــــــول نادي الدول 
العشر األكثر حتســــــناً في مؤشر سهولة ممارسة األعمال 
سنة 2020 من قبيل املصادفة، بل جاء حصاداً طيباً جلهد 
منهجــــــي كبير لم تقّصر فيه أية جهة عامة أو خاصة ذات 
صلة� وإني إذ أتقدم الى كل واحدة منها بالثناء والتقدير، 
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ألعرب عن ثقتي املطلقة، بأن هذا النجاح سيكسب زخماً 
مؤثــــــراً� فليس أدعى الــــــى النجاح من لــــــذة النجاح� غير 
أن هــــــذا االجناز – على أهميته -  يجب أال ينســــــينا أنه 
يتعلق مبؤشــــــر واحد، وال ميكن أن يحقق جدواه كاملة ما 
لم نشــــــهد قفزة مماثلة في العديد من املؤشرات االخرى� 
وهي مؤشــــــرات نعتقــــــد أن الكويت حتتل فيهــــــا مواقع ال 
تكافئ قدراتها وال تعكس أوضاعها� وتعزى هذه احلقيقة 
– برأينا - الى أســــــباب متعددة في طليعتها؛ أن الكويت ال 
ل، وأن الدميوقراطية الكويتية تتيح درجة  جتامل وال تتجَمّ
من الشــــــفافية تؤدي – في بعض احلاالت – الى محاسبة 

الذات بقسوة� 

ثانيـــًا– ال أريد وال أســــــتطيع أن أدخل في التفاصيل 
الفنيــــــة ملؤشــــــر ســــــهولة ممارســــــة االعمــــــال وعناصره 
ومكوناتــــــه� ولكني – باملقابل – ال أســــــتطيع أن أجتاهل 
تساؤالً ملحاً عن مدى قدرة أي مؤشر من هذا النوع على 
أن يكــــــون دقيقاً بنفس الدرجة، ومفيــــــداً بنفس الدرجة، 
القتصــــــادات كافة دول العالم، على مــــــا بينها من فوارق 

عريضة واختالفات عميقة؟ 

ثالثـــًا– يتمثــــــل الهــــــدف األول واألهم ملؤشــــــر تســــــهيل 
بيئة ممارســــــة االعمــــــال بانعكاســــــاته االيجابية على حجم 
االســــــتثمارات الوطنية واألجنبية، ورفع كفاءة التنافســــــية 
الدولية، وعدالة املنافسة احمللية� وبتعبير آخر، إن الهدف 
االول واالهم ملؤشر ســــــهولة ممارسة االنشطة االقتصادية 
هــــــو متكني القطاع اخلاص مــــــن أداء دوره؛ قاطرًة للتنمية، 
وأداًة للتحــــــول، ومحــــــوراً لإلصالح� وبالتالــــــي، إن االجناز 
الكبير واملســــــتحق الذي سجلته الكويت في هذا املؤشر لن 
ينعكس نتائج واضحة وموازية ما لم تواكبه سياسات فعلية 
تنقل الشــــــعارات املعلنة عن الدور التنموي للقطاع اخلاص 

في دولة الكويت الى واقع عملي� 

من جانبه قدم مستشار الغرفة السيد ماجد بدر جمال 
الديــــــن أمام امللتقى ورقة عمل حــــــول إصالح بيئة األعمال 
حتت عنــــــوان “الشــــــروط املوضوعية الســــــتثمار النجاح”� 
عــــــرض فيها وجهة نظر الغرفة في شــــــأن مبادرات إصالح 

بيئة األعمال�

وفيما يلي نص هذه الورقة:

“يقــــــال في عالم السياســــــة أن من يضحــــــك أخيراً يضحك 
طوياًل� وأنســــــج على هذا املنوال فأقــــــول: في مجال املؤمترات 
املتخصصة مــــــن يتكلم أخيراً يتكلم قلياًل� ذلك أن من ســــــبقوه 
يكفونه مؤونة احلديث عن بعض األفكار والدخول في التفاصيل� 
خاصة إذا كان من ســــــبقوه بعلــــــم واختصاص من اصغينا إليهم 

باهتمام واحترام هذا الصباح� 

ولعل في هذه احلقيقة بالذات ما يبرر لي أن أعرض وجهة 
نظــــــر غرفة جتارة وصناعة الكويت في شــــــأن مبادرات اصالح 
بيئــــــة األعمال من خالل نقــــــاط موجزة ومختــــــارة قد ينقصها 

التساوق ولكن ال تفتقد التكامل�

أواًل: إن مفهوم حتســــــني بيئــــــة األعمال من منظور الغرفة 
هــــــو حترير األنشــــــطة االقتصادية من كل مــــــا يقيد حريتها، 
ويضعــــــف كفاءتهــــــا، ويزيــــــد تكاليفهــــــا� ورغم االنعكاســــــات 
االيجابية لتحســــــني بيئة األعمال على التدفقات االستثمارية 
الوطنيــــــة واألجنبيــــــة، وعلى زيادة حجم التجــــــارة اخلارجية، 
وتعزيز التنافسية الدولية واملنافسة احمللية، وتشجيع القطاع 
اخلاص، فإن أهمية مؤشــــــر تســــــهيل بيئة األعمال بحد ذاته 
تتمثل فيمــــــا يوفره من معلومات ومقارنات تســــــاعد الى حٍد 
بعيد في رسم السياسات االصالحية والتنموية� ولقد جنحت 
الكويــــــت – وألول مــــــرة – في أن حتجز مقعــــــداً على طاولة 
الدول العشــــــر األكثر حتسناً في مؤشر سهولة األعمال لسنة 
2020، وهذا اجناز نعتز به، ونتقدم بالشــــــكر والتقدير لكافة 
اجلهات الرســــــمية واألهلية التي عملت مبنهجية وموضوعية 
وحمــــــاس على حتقيقه� ويجدر بنا أن نشــــــير هنا الى أمرين 
اثنيـــــــن؛ أولهمـــا، أن هذا االجناز وان قام على حتسن واضح 
في ســــــبعة من مكونات املؤشر العشره، فقد اتكأ بشكل الفت 
علــــــى ما حققته الكويت من تســــــهيل في مكّون بدء النشــــــاط 
االقتصادي� واألمر الثانــي هو أن احتفاظ الكويت بإجنازها 
هــــــذا أو تطويره ســــــنة 2021 منوط الى حــــــٍد كبير بنجاحها 
في اصدار تشريعات حديثة لتنظيم وتسوية قضايا االعسار 
واالفالس من جهة، كما انه منوط باهتمامها باملكّون احلادي 
عشر الذي سيدخل في حساب املؤشر ألول مرة عام 2021، 

وهو مكّون العقود واملشتريات احلكومية�  
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ثانيـــًا: إن جنــــــاح دولة ما فــــــي تطوير موقعها على مؤشــــــر 
حتسني بيئة األعمال، يعني أن تلك الدولة قد استطاعت تطوير 
ما ال يقل عن ثالثة من املكونات الرئيســــــية للمؤشــــــر، وذلك من 
خالل إصدار التشريعات والقرارات واالجراءات الالزمة لذلك� 
أما مدى انعكاس ذلك حتســــــناً فعلياً في بيئة األعمال فهذا أمر 
آخر� فثمة مسافة دائماً بني حتسن املؤشر والتحسن احلقيقي 
لبيئة األعمال� وهي مســــــافة تقصر أو تطول تبعاً لكفاءة الدولة 
في إنفاذ تشــــــريعاتها وإجراءاتها� وفي رأينا أن النقـاط التاليـة 
ميكن أن تلخص أهم أســــــباب اتساع املسافة بني حتّسن مؤشر 
تســــــهيل بيئة األعمال وحتّسن البيئة نفسها في الكويت والعديد 

من االقتصادات العربية:

آ- ضعــــــف الثقة بني املواطنني مــــــن جهة، وبني مجتمع األعمال 
والسلطات الرســــــمية املختصة من جهة ثانية؛ ويعزو تقرير 
التنمية ملنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا الصادر عن 
البنك الدولي حتت عنوان “من االمتيازات الى املنافســــــة” 
ظاهرة ضعف الثقة هذه الى ما أسماه “قنوات الترّبح” التي 
اتسعت في بعض الدول الى درجة االنحراف بعدالة املنافسة 

وجرح حياد اجلهات الرقابية واالدارية�

ب- ضعف صوت القطاع اخلاص، وضعف ســــــمع الســــــلطتني؛ 
فمنظمــــــات القطــــــاع اخلــــــاص التــــــي تبــــــدي رأيهــــــا بجرأة 
وموضوعية في شــــــأن السياســــــات االقتصادية العامة قليلة 
العــــــدد� وأقل منها منظمات القطاع اخلاص التي تدعو الى 
الدعم واحلماية حتت الفتة املصلحة الوطنيـة� وباملقابــــــــل، 
ما زالت السلطتان التشريعية والتنفيذية في الكويت تقفان 
موقفاً موارباً من إشــــــراك القطاع اخلــــــاص في بناء القرار 

االقتصادي، واالستماع باهتمام الى اطروحاته� 

جـ-  من الثابت – ومبوجب تقارير رســــــمية – أن ترهل االدارة 
العامة وقصورها وضعف كفاءتها تعتبر من أهم أسباب التعثر 
التنمــــــوي إن لم يكن أهمها علــــــى االطالق� وهذا ما ينعكس 
سلباً على جهود القطاع اخلاص ومبادراته وتنافسيته� ومبا 
أن االنفاق العام يعتبر احملرك الرئيسي للنشاط االقتصادي 
في دول مجلس التعــــــاون اخلليجي، فإن هذه احلقيقة تبدو 

أكثر وضوحاً وتأثيراً في هذه الدول� 

د- إن خلــــــق فرص عمل كافية ومنتجة ومســــــتدامة ال ميكن أن 

يحــــــدث إال من خــــــالل قطاع خاص تنافســــــي� وبالتالي، إن 
السعي الصادق واحلثيث إلى إيجاد قطاع خاص عربي قوي 
لــــــم يعد خياراً يقبل التأجيل بل أصبح واجباً البد من أدائه� 
وفي الكويت بالذات، لم يعد من املقبول أن نســــــمع ونقرأ كل 
يوم شــــــعارات وعناوين عريضة عن إعطاء القطاع اخلاص 
دوره التنموي القيادي، ثم نســــــمع ونقرأ كل يوم تشــــــريعات 

وإجراءات وقرارات تعمل بعكس هذا االجتاه�

إن قوة أو قدرات القطاع اخلاص في العالم العربي تتفاوت 
مــــــن دولة إلى أخــــــرى، ولكنها لم تصل في أي مــــــن هذه الدول 
إلــــــى درجــــــة قيادة عملية اإلصــــــالح والتحــــــول� وال يدعي أحد 
وجــــــود وصفة من شــــــأنها خلق النمو الذي يقــــــوده قطاع خاص 
تنافسي، فهذه الوصفة غير موجودة� ولكن علينا أن نذكر دائماً 
أن املجتمعات واالقتصادات التي اعتمدت ثقافة الثقة وأطلقت 
قوى املنافســــــة هي املجتمعات التي كســــــرت احللقــــــة املفرغة� 
وانطلقت في التنمية واالزدهار� أما االقتصادات التي سيطرت 
على مجتمعاتها ثقافة الشــــــك واالرتياب، فقد بقي حراكها في 
دائرة الركود� وهذا ما أكده وفّصله كتاب فرنســــــيس فوكوياما: 

“الثقة”، وكتاب اآلن بيرفيه: “مجتمع الثقة”�

ثالثًا: اســــــتميحكم عذراً في أن أنتقل مبؤشــــــر تسهيل بيئة 
األعمال في الكويت خصوصــــــاً والعالم العربي عموماً إلى أفق 
أرحــــــب، وهو انتقال ال يقصد به أبــــــداً التفكير خارج الصندوق 
كما يقال، بل هو في اعتقاد غرفة جتارة وصناعة الكويت تفكير 
فــــــي أعماق الصندوق وجوهره� فنحــــــن جميعاً نبحث اليوم في 
مؤشــــــر تســــــهيل بيئة األعمال باعتباره من املنطلقات األساسية 
لرســــــم السياســــــات من جهة، وجزء متقدماً من جهود اإلصالح 
االقتصادي من جهــــــة ثانية� وفي اعتقادنا أن هذا املؤشــــــر لن 
يســــــتطيع أن يؤدي دوره هذا بشقيه في ظل التراجع مبؤشرات 

التعليم والتعلم واملعرفة�

إن بني الــــــدول النامية التي جنحت فــــــي اإلصالح والتحول 
اختالفات كبيرة ليس في بنياتها االقتصادية فحســــــب بل وفي 
أنظمتها السياســــــية أيضاً، والعامل املشترك شبه الوحيد بينها 
جميعــــــاً هو اعتمادها على تطوير التعليم باعتباره مفتاح التقدم 

وصاحب األولوية املطلقة على كل املؤشرات األخرى�

إن حتسن موقع الكويت والعديد من الدول العربية الشقيقة 



(51)

2 0 1 9 التقريــــر ال�ســنوي 

في مؤشر تســــــهيل ممارسة األعمال إجناز ال ميكن ألحد إنكار 
أهميتــــــه� ولكن هذا اإلجناز يصبح قليــــــل الداللة واألثر، صعب 
التطور واالســــــتدامة مــــــا دام موقع الكويت في مؤشــــــر املعرفة 
العاملــــــي، الذي يصدر عن برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، موقعاً 
متراجعــــــاً، والعكس غير صحيــــــح؛ مبعنى أن حتقيق تقدم الفت 
في موقع الكويت على مؤشر املعرفة ومؤشرات التعليم ال ميكن 

إال أن ينعكس إيجاباً على مؤشر تسهيل بيئة األعمال� 

ومن جهة أخرى، ثمة مؤشر بالغ األهمية في هذا الصدد 
هو مؤشــــــر “فقر التعلم”� ويقصد به نســــــبة األطفال في سن 
العاشــــــرة الذين ال ميكنهم قراءة وفهم قصة قصيرة وبسيطة� 
ويعتبر القضاء على “فقر العلم” اليوم شرطاً أساسياً للقضاء 
على الفقــــــر وتعزيز الرخاء� وإذا اســــــتمرت منطقة الشــــــرق 
األوســــــط وشــــــمال أفريقيا على معدلها احلالــــــي البطيء في 
حتســــــني تعليم األطفال، فإن 59 % مــــــن أطفال املنطقة في 
سن العاشــــــره لن يتمكنوا عام 2030 من القراءة وترتفع هذه 

النســــــبة الــــــى 90 % في دول املنطقة التــــــي تعيش صراعات 
داميــــــة� وما يجب أن يلفــــــت انتباهنا متاماً فــــــي دول مجلس 
التعاون اخلليجي، هــــــو أن ظاهرة “فقر التعلم” موجودة بقوة 
حتى بالدول املرتفعة الدخل في املنطقة حيث يعاني طفل من 
كل ثالثة أطفال في ســــــن العاشرة من “فقر التعلم”� علماً أن 
كينيا جنحت في حتقيق تقدم كبير في هذا املضمار من خالل 
تدريــــــب املعلمني� كما حققت فييتنام جناحاً مماثاًل من خالل 

تصميم منهج دراسي يخلو من احلشو�

ويذكــــــر في هذا الســــــياق أيضاً أن الغرفــــــة، وفي إطار لقاء 
ضــــــم مجلس إدارة الغرفة وجلنة حتســــــني بيئة األعمال وتعزيز 
التنافســــــية وممثلي الصحافة الكويتية، استضافت في السابع 
والعشــــــرين من أكتوبــــــر 2019 كاًل من مدير اقتصــــــاد التنمية 
مبجموعة البنك الدولي، وعميد مجلس املديرين التنفيذيني في 
البنك، حيث قاما بتقدمي شــــــرح واٍف للعوامل التي ساهمت في 

تقدم الكويت مبؤشر حتسني بيئة األعمال <

أنشـــطة جلـــــان الغــــرفة

تناولـــت اللجـــان املنبثقـــة عـــن مجلـــس إدارة الغرفة خـــالل عام 

2019 العديـــد مـــن القضايا واألمور التي تهم األســـرة االقتصادية 

واالقتصاد الوطني عمومًا، وفيما يلي عناوين أبرز ما بحثته كٌل من 

هذه اللجان.

جلنة املالية واالستثمار 

عقـــدت اللجنـــة اجتماعـــني أجـــرت خاللهمـــا اللقاءيـــن 
التاليني:

- لقــــــاء خبراء صنــــــدوق النقد الدولي في إطــــــار برنامج تقييم 
القطاع اخلاص املالي ومناقشة محاوره�

- لقاء وفد مؤسسة ستاندرد آند بورز، في إطار تقييم التصنيف 
االئتماني السيادي لدولة الكويت�

جلنة الصناعة والعمل 

عقدت اللجنة خالل العام أربعة اجتماعات بحثت خاللها 
عددًا من املواضيع من أبرزها:  

- إبداء الــــــرأي بتعديل املادتــــــني )51( و)70( من القانون رقم 
)2016/6( بشأن العمل في القطاع األهلي� 

- لقــــــاء مع خبراء منظمة العمل الدولية بشــــــأن الدعم املطلوب 
لتحقيق املواءمة مع معايير العمل الوطنية والدولية في قطاع 

التشييد والبناء�

- بحــــــث القرارات اخلاصة بكافة أشــــــكال االغراق والرســــــوم 
الوقائيــــــة في إطــــــار الضوابط والشــــــروط املعتمدة من قبل 

األمانة العامة لدول مجلس التعاون اخلليجي�

- إبداء الرأي بشــــــأن تعديل القانون رقم )2000/19( اخلاص 
بدعم العمالة الوطنية�

- إبــــــداء الــــــرأي حول رفع الرســــــوم اجلمركية علــــــى الواردات 
اخلليجية من حديد التسليح ولفائف احلديد�

- استعراض التحديات التي تواجه املصانع بخصوص الصرف 
الصناعي�
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جلنة التجارة والنقل 
عقدت اللجنة خالل العام ستة اجتماعات بحثت خاللها 

عددًا من املواضيع من أهمها:

- مناقشــــــة موضوع تخصيص قســــــائم تخزينيــــــة تخدم قطاع 
األعمال�

- متابعة ما يتعلق باالشتراطات الصحية اخلاصة بوسائل نقل 
املواد الغذائية املستوردة�

- استعراض الدراسة التي أعدها احتاد شركات ووكالء املالحة 
الكويتية حول رسوم وخدمات املوانئ الكويتية�

- االطالع على مالحظــــــات أصحاب املركبات التجارية املتنقلة 
حول القرار الوزاري رقم )693 لسنة 2017( بشأن املركبات 

التجارية�

- إعــــــادة تفعيل اللجنــــــة الثنائية مــــــع اإلدارة العامة للجمارك، 
ومتابعة التطورات اخلاصة بالقائمة الذهبية للمســــــتوردين 

واملصدرين لدى هذه اإلدارة�

- التطــــــورات اخلاصــــــة مبركز اخلدمــــــات املتكاملــــــة ومنطقة 

احلاويات خارج السياج األمني مليناء الشعيبة�

- إبداء الرأي حول قانــــــون الغذاء املوحد لدول مجلس التعاون 
اخلليجي والئحته التنفيذية�

- مناقشــــــة املعوقــــــات التي تواجه شــــــركات توصيــــــل الطلبات 
االستهالكية�

- لقاء مع املسؤولني في الهيئة العامة للغذاء والدواء في اململكة 
العربية السعودية، بحضور الشركات الكويتية املعنية�

جلنة املشاريع العامة واالسكان 

 عقدت اللجنة خالل العام أربعة اجتماعات، ومن أبرز ما 
ناقشته خاللها:

- اســــــتعراض التكلفــــــة التقديريــــــة لعمل مظالت في الســــــاحة 
احمليطة ملبنى الغرفة�

- بحث موضــــــوع حتويل قاعة املعامالت الســــــابقة إلى قاعات 
تدريب ملركز عبدالعزيز الصقر للتنمية والتطوير <



الفصـــل الثــانــي

لقـــــــاءات ومــؤمتـــــرات ونـــــــــــدوات

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

مواقفها في ضوء قناعات تستند إلى املعلومة الوافية واملفهوم الواضح.

وبصفتها ممثلة لقطاع األعمال في الكويت، ُتدعى الغرفة للقاء كبار الضيوف الرسميني للدولة، بحيث تتمكن من طرح 
وجهـــة نظرهـــا بالعالقـــات التجاريـــة واالقتصادية مع بلدان هـــؤالء الضيوف، وتوثيـــق صالتها باحملافـــل االقتصادية العربية 
والدولية، ويبني هذا الفصل أهم تلك اللقاءات خالل عام 2019، كما يبني املؤمترات والندوات احمللية التي شاركت فيها الغرفة 

والفعاليات واألنشطة األخرى.

لقـــــاءات گــبار املســــــــــؤولني 2019

تلبية لدعوة كرمية من ســـمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
جابر املبارك احلمد الصباح – حفظه الله – للمشـــاركة بوفد 
اقتصادي مصاحب لزيارة سموه، اجته وفد من القطاع اخلاص 
الكويتي إلى اململكة األردنية الهاشـــمية – عّمان خالل الفترة 
11 – 12 فبراير 2019 برئاسة السيد/ ضرار يوسف الغامن – 

عضو مجلس إدارة غرفة جتارة وصناعة الكويت.

وعلى هامش الزيارة تشرف وفد الغرفة االقتصادي بعقد 
لقاء خاص مع سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر املبارك 
احلمــــــد الصباح – حفظه الله، ومبعيته أصحاب املعالي وزير 
التجارة والصناعــــــة ووزير الدولة لشــــــؤون اخلدمات، ووزير 
املاليــــــة، ووزيــــــر التربية والتعليــــــم العالي، ومديــــــر الصندوق 
الكويتــــــي للتنمية االقتصادية العربية، حيث قدم رئيس الوفد 
عرضاً شاماًل للقاء االقتصادي الكويتي - االردني الذي حقق 
نتائــــــج باهرة، فاقــــــت التوقعات وبحضــــــور كبير من أصحاب 
األعمال االردنيني، كما تطرق اللقاء لعدد من املواضيع املهمة 

ذات الشأن االقتصادي�

كما ترأس السيد علي محمد ثنيان الغامن، رئيس مجلس 
إدارة غرفة جتارة وصناعة الكويت وفداً اقتصاديا رافق سمو 

رئيس مجلس الوزراء الشــــــيخ جابــــــر املبارك احلمد الصباح، 
حفظــــــه الله، في زيارته الرســــــمية جلمهوريــــــة مصر العربية 

خالل الفترة 20 – 21 أكتوبر 2019� 

خالل الزيارة، عقد ســــــمو الشــــــيخ جابر املبارك جلســــــة 
محادثات رسمية مع معالي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس 
مجلس الوزراء املصري، حضرها عن اجلانب الكويتي رئيس 
مجلــــــس إدارة غرفــــــة جتارة وصناعة الكويــــــت ورئيس الوفد 
االقتصادي املرافق الســــــيد علي محمد ثنيان الغامن، ومعالي 
نائــــــب رئيس مجلس الــــــوزراء وزير اخلارجية الشــــــيخ صباح 
اخلالــــــد، ومعالي نائب رئيــــــس مجلس الــــــوزراء وزير الدولة 
لشــــــؤون مجلس الوزراء الســــــيد أنس الصالح، ومعالي وزير 
التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون اخلدمات السيد خالد 
الروضــــــان، ومعالي وزير النفط  وزير الكهرباء واملاء الدكتور 
خالد الفاضل، ونائب وزير اخلارجية السيد خالد اجلارالله، 
وعدد من كبار املســــــؤولني في ديوان مجلــــــس الوزراء ووزارة 
اخلارجيــــــة والصندوق الكويتي للتنميــــــة االقتصادية العربية 
والهيئة العامة لالستثمار، تناولت سبل دعم عالقات البلدين، 

والتشاور في العديد من امللفات <

لقـــاءات ومؤتمـــرات ونـــدوات

سمو رئيس مجلس الوزراء يلتقي وفد الغرفة
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2 0 1 9 التقريــــر ال�ســنوي 

گــــبار الشخصــيـــات الذين زاروا الغرفــة عــام 2019

تاريخ اللقاءالضيفم

5 فبراير 2019رئيسة برملان مملكة الدمنرك1

18 فبراير 2019وزير املالية ووزير الطاقة األردنيني ومستشار جاللة امللك للشؤون االقتصادية2

21 فبراير 2019وزير املالية اجلزائري3

2 مايو 2019رئيس وزراء جمهورية كوريا اجلنوبية4

2 سبتمبر 2019وزير اخلارجية االندونيسي5

29 سبتمبر 2019وزير التجارة والصناعة العراقي6

11 نوفمبر 2019رئيس غرفة جتارة وصناعة موسكو7

12 نوفمبر 2019وزير الصحة في جمهورية جزر القمر8

12 نوفمبر 2019رئيس وزراء جمهورية طاجيكستان9

18 نوفمبر 2019رئيس مجموعة البنك اإلسالمي10

18 نوفمبر 2019وزير التجارة االيرلندي11

18 نوفمبر 2019وزيرة التعاون الدولي في جمهورية سيراليون12

20 نوفمبر 2019ممثل البنك الدولي املقيم في دولة الكويت13

لقاءات مع كبار الضيوف الرسميني للدولة في قصر بيان:

التقى ممثلو الغرفة وأصحاب األعمال الكويتيون خالل عام 2019 بشخصيات وقيادات سياسية واقتصادية زارت البالد، تضّمن 
برنامج زيارتها االجتماع بأصحاب األعمال الكويتيني في مقر إقامتهم في قصر بيان، وهم:

تاريخ اللقاءالضيفم

5 نوفمبر 2019رئيس جمهورية استونيا1
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فــــي إطــــار برنامجهــــا لتبــــادل الوفــــود والبعثــــات التجاريــــة 
للترويج للمنتجات الصناعية الكويتية واملعني بترتيب لقاءات 
جتمع بني أصحاب املصانع الكويتية وأصحاب األعمال في عدد 
من األسواق املستهدفة لتنمية الصادرات الكويتية غير النفطية 
وإقامة املشاريع املشــــتركة، بادرت الهيئة العامة للصناعة بدولة 
الكويــــت بالتعاون مع غرفــــة جتارة وصناعــــة الكويت ونظيرتها 
القطريــــة باإلعداد لعقد لقاء جمع عددًا من املصانع الكويتية 
وأصحــــاب األعمال فــــي دولة قطر الشــــقيقة، وذلك مبقر غرفة 

جتارة وصناعة قطر خالل الفترة 8 - 9 يناير 2019.

ترأس الوفد الصناعي الكويتي للدوحة السيد/ عبدالكرمي 
تقي عبدالكرمي مدير عام الهيئة العامة للصناعة، وضم الوفد 
ممثلني عن حوالي 20 شــــــركة صناعية كويتية ومسؤولني من 
الغرفة والهيئة العامة للصناعــــــة واحتاد الصناعات الكويتية، 
وقد مثل الغرفة كل من الســــــيدين: حمــد جــــــراح العمــــر نائب 
املديــــــر العام، وعلي محمـد احلســــــيان م� مدير إدارة الصناعة 

والعمل�

شهد اللقاء اجتماعات ضمت أصحاب األعمال من البلدين 

لتعزيز التبادالت التجاريــــــة، ومت طرح العديد من املوضوعات 
منها إنشــــــاء مجلس أعمال كويتي – قطري مشــــــترك لتعزيز 
العالقات بني القطاع اخلاص في كال البلدين وحل أية معوقات 
تواجه االستثمارات املتبادلة والتبادل التجاري، واقتراح إنشاء 
مكتب متثيلي للهيئة العامــــــة للصناعة في غرفة قطر، وبحث 
إقامــــــة معرض دائــــــم للصناعات الكويتية فــــــي قطر ومعرض 
مشترك ملنتجات البلدين في دول مختلفة حول العالم للترويج 

املشترك للصناعات الكويتية والقطرية�

التقــــــى الوفــــــد الكويتي خالل الزيــــــارة مع وزيــــــر التجارة 
والصناعــــــة القطــــــري وممثلي اجلمــــــارك القطريــــــة وموانئ 
قطــــــر وبنك قطر للتنمية للتباحث حــــــول األمور ذات االهتمام 

املشترك�

ومما ينبغي ذكره بأن غرفة جتارة وصناعة الكويت، نظمت 
يومي 23 و24 يناير 2018 زيارة وفد اقتصادي رفيع املستوى 
من غرفة جتارة وصناعة قطر برئاسة الشيخ خليفة بن جاسم 

آل ثاني للكويت <

مشاركة الغرفة في الوفد الصناعي الكويتي لدولة قطر 

نشاطــــات محليــة أخــــــرى

الغرفة تستضيف اجتماع السوق العربية االلكترونية – املشروع الرقمي

اســـتضافت غرفة جتارة وصناعة الكويت، بتنظيم مشترك 
مع احتاد الغرف العربية يوم 8 يناير 2019، لقاء للمسؤولني 
عـــن إدارات التقنيـــة واالقتصـــاد الرقمـــي فـــي الغـــرف العربية 
والغرف املشـــتركة، حتت عنوان »السوق العربية االلكترونية – 

املشروع الرقمي«. 

وقد اســــــتقبل رئيس الغرفة الســــــيد/ علي محمد ثنيان الغامن 
املشــــــاركني في اللقاء مرحباً بهم ومتمنياً لهم حــــــواراً مثمراً يعزز 
دور الغــــــرف العربية في تطوير التجــــــارة البينية العربية من خالل 

توظيف التقنيات احلديثة واالقتصاد الرقمي�

وقد تنــــــاول االجتماع شــــــرح مفهوم االقتصــــــاد الرقمي الذي 

يُعرف بانه االقتصاد املعتمد اساســــــاً علــــــى تكنولوجيا املعلومات، 
ويســــــاهم في تطوير النظام االقتصادي تقنياً من خالل استخدام 
ادوات واســــــاليب جديدة تعتمد على التطــــــور التكنولوجي والذكاء 
االصطناعــــــي، ويتم من خاللــــــه حتقيق طفرة فــــــي تطوير وتنمية 

التجارة البينية� 

ومت خالل االجتماع مناقشــــــة املواضيع ذات الصلة بالتفاصيل 
الفنية واملالية واللوجســــــتية املتعلقة بإقامة مشروع السوق العربية 
االلكترونيــــــة، وانتهى إلى إقرار أهمية متابعــــــة االحتاد للخطوات 
الالزمة الســــــتكمال دراســــــات اجلدوى، والتعرف علــــــى التجارب 

األخرى وبلورة دور االحتاد في هذا املوضوع <
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الغرفة تستقبل متدربي هيئة أسواق املال حديثي التخرج

بتنظيم مشترك بني غرفة جتارة وصناعة الكويت وهيئة 
تشجيع االستثمار املباشر وغرفة التجارة األمريكية، ُعقد في 
الكويـــت يوم 14 ينايـــر 2019 »املنتدى االقتصـــادي الكويتي 

االمريكي الثاني«.

شارك في هذا اللقاء، إلى جانب السادة أعضاء مجلس 
إدارة الغرفــــــة، عدد من اخلبراء واملختصــــــني من اجلانبني 
الكويتــــــي واألمريكي، وخاصة في مجــــــاالت: الطاقة، البنية 
األساســــــية، الصحــــــة، املواصــــــالت، التمويــــــل، تكنولوجيا 

املعلومات، واخلدمات اللوجستية�

اســــــتُهل اللقاء بكلمة للســــــيد عبدالوهاب محمد الوزان، 
نائــــــب رئيس غرفة جتارة وصناعــــــة الكويت، مما جاء فيها: 
»ان الواليــــــات املتحــــــدة األمريكية هي ثاني شــــــركاء الكويت 
التجاريــــــني ويصل حجم التجــــــارة البينية بــــــني الدولتني ما 

يقارب سبعة مليارات دوالر«�

وأكد أن »البيئة االســــــتثمارية فــــــي الكويت تعيش تطوراً 
إدارياً وتشريعياً عميقاً وسريعاً، يسمح لنا أن ندعو الشركات 

اســـتقبلت غرفـــة جتـــارة وصناعة الكويت يـــوم 29 يناير 
2019، مجموعـــة املتدربني من هيئـة اســـــواق املـال حديثي 
التخرج، حيث رحب الســـيد/ حمـــد جــــــراح العمـــر – نائب 
املدير العام بالغرفة، بالسادة املتدربني وأبدى استعداد الغرفة 
الدائم الســـتضافتهم وتقـــدمي كافة اخلدمات ملســـاعدتهم، 
مؤكدًا اســـتمرار الغرفة في تنمية العنصر البشري الكويتي 
الـــذي يعتبـــر من أهـــم ركائز عمليـــة التنميـــة االقتصادية، 
مشيرًا الى أن الغرفة تولي اهتمامًا بالغًا ملخرجات التعليم، 
وهي تعمل دائمًا على صقلها بالعلم واخلبرة لتمكينها في 
االنخراط في مجال العمل ولتتوافق مع متطلبات القطاع 
اخلـــاص، حيـــث مت إطالعهـــم علـــى دور الغرفـــة كمؤسســـة 
اقتصاديـــة عريقـــة ذات نفـــع عام تقدم خدماتها ملنتســـبيها 

االمريكيــــــة الى اعتبــــــار الكويت من وجهاتها االســــــتثمارية 

الواعدة؛ فاملســــــتثمر األجنبي أصبح يعامل معاملة املستثمر 

الوطني متاماً«� 

وفي اجللسة اخلتامية للملتقى، ألقى السيد علي محمد 

ثنيــــــان الغامن رئيس غرفــــــة جتارة وصناعــــــة الكويت، كلمة 

جاء فيها: »ان خصوصية العالقات السياســــــية والعسكرية 

واالســــــتراتيجية بني الكويت والواليــــــات املتحدة األمريكية، 

ال بــــــد أن يدعمها ويواكبهــــــا تطوير للمصالــــــح االقتصادية 

املشــــــتركة، وباالجتاهني معاً� ومن هنا، فإن أهداف املنتدى 

االقتصادي الكويتــــــي األمريكي ال تقف عند حدود املصالح 

االقتصادية بل حتمل ابعاداً أمنية وسياسية واقليمية تفرض 

علينــــــا متابعة هذا املنتدى واغناءه وتنويع مشــــــاهده، بحيث 

يكون رافداً أساسياً جلدول أعمال احلوار االستراتيجي بني 

حكومتي البلدين الذي يتزامن معه املنتدى« <

مـــن رجـــال األعمال وكافـــة فئـــات املجتمع وإســـهاماتها في 

القطاع اخلاص، كما أشار السيد/ العمــر إلى جتربة الغرفة 

باالرتقـــاء بخدماتهـــا عبـــر اســـتخدام األســـاليب احلديثـــة 

والتقنيـــات املتطـــورة فـــي كافة أعمالهـــا مبا يعـــود باملنفعة 

ألعضائها والسرعة في إجناز خدماتها.

كما التقى املتدربون مبســــــؤولي الغرفة الذين قاموا بدورهم 

ــــــن إداراتهـــــا وتقديـم نبـذة عــن  بشــــــــــرح واٍف عـــــن كــل إدارة مـــ

مركـز أصحـاب األعمـال ومركز عبدالعزيز حمد الصقر للتنمية 

والتطوير وإدارة املعامــــــالت، والدور الذي يقومون به من خالل 

مواقعهم ونقــــــل خبرتهم وجتاربهم للمتدربني لالســــــتفادة منها 

مستقبال <  

املنتدى االقتصادي الكويتي االمريكي الثاني
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منتدى األعمال لدول مجلس التعاون اخلليجي واالحتاد االوروبي

بتنظيـــم مشـــترك بني غرفـــة جتارة وصناعـــة الكويت، 
العامـــة  واألمانـــة  املباشـــر،  االســـتثمار  تشـــجيع  وهيئـــة 
للمجلـــس األعلـــى للتخطيـــط، وبالتعـــاون مـــع مندوبية 
االحتـــاد األوروبـــي فـــي الرياض، أقيـــم “منتـــدى األعمال 
الثالث لالحتاد األوروبي ودول مجلس التعاون اخلليجي” 
حتت شعار “واحة من الفرص”، وذلك خالل الفترة 19 – 

20 مارس 2019.

وفي افتتاح املنتدى ألقى السيد رئيس الغرفة كلمة جاء 
فيها: “أن احلــــــوار األوروبي اخلليجــــــي النمطي لم يحقق 
– مع األســــــف الشــــــديد وعلى مدى ثالثــــــني عاماً - هدف 
الوصــــــول الــــــى اتفاقية للتجارة احلرة بــــــني الطرفني� وقد 
شــــــهد االقليمان خالل هذه العقود الثالثة تغيرات سريعة 
وعميقة تضعهما – على حٍد سواء – أمام حسابات جديدة 
ملصاحلهما والتحديات التي تواجهها، وتدعوهما – بالتالي 
– الــــــى اعــــــادة النظر في منط التفكير وآليــــــة التعامل، مبا 

ينسجم مع املستجدات”�

وأضاف “ان من مصلحــــــة االحتاد األوروبي أن يتعرف 
بعمق على أبعاد التحوالت واملخاطر التي متر بها املنطقة، 
وأن مــــــن مصلحة االحتاد األوروبي ودول املجلس أن يوظفا 
قضايــــــا األمن والهجــــــرة لتأكيد ضــــــرورة وأهمية تعاونهما 
االقتصــــــادي التنمــــــوي� فالبحر املتوســــــط لــــــم يعد بحيرة 
أوروبيــــــة – عربيــــــة، بل أصبح على شــــــواطئه وعبر مياهه 
مدن وطرق، وقواعد وقوى، حتمي مصالح دول أخرى ذات 

قدرات تنافسية عالية”�

 وقد حتدث في املنتدى زهاء ثالثني متحدثاً من الطرفني 
اخلليجي واألوروبي، تناولوا من خالل كلماتهم وأوراق عملهم 
محاور املنتدى التي اشــــــتملت على عرض الفرص التجارية 
واالســــــتثمارية فــــــي دول مجلــــــس التعــــــاون اخلليجي على 
الشــــــركات األوروبية، إلى جانب عرض اخلبرات األوروبية 
واخلليجية في قطاعات الرعاية الصحية والنظام الرقمي 

واالبتكار والريادة في مجال األعمال <

جمعية الهالل األحمر الكويتي تقلد الغرفة لقب »شريك اإلنسانية املاسي«

استقبل السيد/ علي محمد ثنيان الغامن – رئيس غرفة 
جتارة وصناعة الكويت يوم 12 فبراير 2019 الدكتور/ هالل 
مساعد الساير – رئيس مجلس إدارة جمعية الهالل األحمر 
الكويتـــي، ترافقه الســـيدة/ ملا العثمان – مديـــر إدارة تنمية 
املـــوارد باجلمعيـــة، وقد حضـــر اللقاء الســـيد/ ماجد جمال 
الدين – مستشـــار الغرفة والسيد/ رباح عبدالرحمن الرباح 

– مدير عام الغرفة.

وجاء هذا اللقاء لتقدمي شكر وتقدير جمعية الهالل األحمر 
الكويتــــــي إلى غرفة جتــــــارة وصناعة الكويــــــت، باإلضافة إلى 
تقليدها لقب »شريك اإلنســــــانية املاسي«، وذلك ملا تقدمت به 
الغرفة من تبرع إلى اجلمعية في سبيل دعم املشاريع اإلنسانية 
التي تنفذها داخل دولة الكويت، وبشكل خاص تبرعها لصالح 

حملة »تعليم أطفال األســــــر احملتاجة داخــــــل الكويت«، وكذلك 
تبرعها لصالح فريق بيت الياســــــمني التطوعي، ودعم مشــــــروع 
»تعليــــــم أطفال الالجئني الســــــوريني في لبنــــــان«، حيث أعرب 
الدكتور/ الساير عن امتنان أعضاء مجلس إدارة جمعية الهالل 
األحمر الكويتي وكافة موظفــــــي ومتطوعي اجلمعية على هذا 

التبرع السخي�

وبدوره أعرب الســــــيد/ علــــــي محمد ثنيان الغــــــامن – رئيس 
غرفة جتــــــارة وصناعة الكويت عن كامل تقديــــــره جلهود جمعية 
الهالل األحمر الكويتي والقائمني عليها والعاملني فيها في سبيل 
دعم املشــــــاريع اإلنسانية داخل وخارج دولة الكويت، مؤكداً التزام 
الغرفة بأن تكون شــــــريكاً بالعمل اإلنســــــاني النبيل واملساهمة في 

تفعيل املسؤولية االجتماعية ملؤسسات الدولة <
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دور الوساطة في حل النزاعات الناشئة

بالتعاون مع برنامج تطوير القانون التجاري في وزارة التجارة 
االميركية )CLDP(، نظم مركز الكويت للتحكيم التجاري التابع 
لغرفــــة جتــــارة وصناعــــة الكويت، فــــي الثاني والعشــــرين من أبريل 
2019، ورشة عمل حول »دور الوساطة في حل النزاعات الناشئة«.

في بداية أعمال الورشــــــة ألقى رئيس مجلس إدارة مركز 
الكويت للتحكيــــــم التجاري والنائب األول لرئيس غرفة جتارة 
وصناعــــــة الكويت، الســــــيد عبدالوهاب محمــــــد الوزان، كلمة 
جــــــاء فيها »ان مركز الكويت للتحكيم التجاري يســــــعى بخطى 
ثابتة نحو نشــــــر ثقافــــــة التوفيق والتحكيم، ودعم األنشــــــطة 
البحثية واملهنية التي تخدم مجتمع األعمال، موضحاً ان هذه 
الورشة تأتي في سياق جهود حثيثة تكلّلت بالنجاح في الفترة 
املاضية، عقد خاللها املركز أكثر من عشــــــرين محفاًل علمياً 
يشمل املؤمترات وورش العمل واملشاركات الدولية من ندوات 
ومحاضــــــرات وما يقارب اخلمســــــني دورة تدريبية من برنامج 

»إعداد احملكمني«�
وأضاف »كما شهد املركز تطوراً ملحوظاً في عدد القضايا 
التي تربو على مئتي دعوى حتكيمية، باإلضافة إلى قيام املركز 
بإيفــــــاد مجموعة من حديثي التخرج فــــــي املجال القانوني إلى 
احملكمة الدائمة للتحكيــــــم بالهاي، وذلك بهدف تأهيل كوادر 

من احملّكمني على املســــــتوى الدولــــــي، واالطالع على التجارب 
الدولية في مجال التحكيم«�  

 CLDP مــــــن جانبه، قال املستشــــــار القانوني فــــــي برنامج
السيد آدم الصراف، إن الهدف من البرنامج هو تزويد املعنيني 
بالقضايــــــا التجارية ببعض املمارســــــات في ما يخص املنازعات 
الناشــــــئة للمشــــــاريع اجلديدة والتكنولوجية، موضحاً انه يوجد 
العديد من املمارســــــات الناجحة في حل النزاعات التجارية في 

أميركا من املمكن االقتداء بها�
ومــــــن جهته أكد األمني العام ملركز الكويت للتحكيم التجاري 
الدكتــــــور أنس التورة أهمية نشــــــر ثقافــــــة التحكيم كبديل حلل 
النزاعــــــات التجارية، على يد محّكمني دوليني ومتخصصني في 

هذا املجال�

وبعد ذلك بدأت جلسات العمل، وكانت اجللسة األولى بعنوان 
»تطوير إطار فعال لتســــــوية املنازعات البديلة« حتدث فيها كل 
من اخلبير الدولي بيتر لوريات، واخلبير الدولي في الوســــــاطة 
والتحكيم محمد سامي عبدالصادق، أما اجللسة الثانية فكانت 
بعنوان »دور الوساطة في حل النزاعات التجارية الناشئة«، في 
حني كانت اجللسة الثالثة واألخيرة بعنوان »اتفاقية االونسيترال 

اجلديدة: انفاذ تسويات الوساطة الدولية« <

لقاء وزيرة الدولة للشؤون االقتصادية 

تلبية للدعوة التي وجهها رئيس غرفة جتارة وصناعة الكويت 
الســـيد علـــي محمد ثنيـــان الغامن، قامـــت معالي الســـيدة مرمي 
العقيل وزيرة الدولة للشـــؤون االقتصادية، في الثامن والعشرين 

من إبريل 2019، بزيارة الغرفة واجتمعت مبجلس إدارتها.

وقد عّبر السيد الغامن عن سعادته بعقد هذا اللقاء الذي يأتي 
في ســــــياق التعاون املشــــــترك فيما بني القطاعــــــني العام واخلاص 
لبحث ومناقشة املواضيع االقتصادية التي تقع ضمن اختصاصات 
وزارة الدولة للشؤون االقتصادية، كما أعرب عن شكره وتقديره ملا 
أبدته معالي الوزيرة مرمي العقيل من استجابة لدعوة الغرفة، ومن 

رغبة في تعميق احلوار مع القطاع اخلاص�

من جهتهــــــا، أعربت معالي الوزيرة عن شــــــكرها وتقديرها 
لغرفة جتــــــارة وصناعة الكويت على دعوتهــــــا لعقد هذا اللقاء، 
مؤكدة حرصها على ضرورة التعامل الفّعال مع القطاع اخلاص 
في مواضيــــــع عدة ذات صلة بالتنمية واالقتصاد، وأوضحت أن 
الــــــوزارة تضع ضمن أولوياتها عدة مواضيع ذات صلة مباشــــــرة 
مع تطور االقتصــــــاد احمللي، منها تطويــــــر قانون اخلصخصة، 

والبدائل االستراتيجية لتنويع مصادر الدخل�

من جانبهم قام الســــــادة أعضاء مجلس إدارة الغرفة بطرح عدة 
مواضيع للمناقشة مع الســــــيدة العقيل، منها: تطوير املوانئ، وإقرار 
قانون تنظيم الرهن العقاري، وتوفير األراضي خلدمات التخزين <
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  الغرفة تبحث شؤون املركبات التجارية املتنقلة

فـــي إطار جهود غرفة جتارة وصناعـــة الكويت الرامية إلى 
توفيـــر بيئة اقتصادية مناســـبة لقطاع املشـــروعات املتوســـطة 
والصغيـــرة، عقـــدت الغرفـــة، بالتعاون مع اجلهـــات احلكومية 
املعنيـــة، لقاًء ألصحاب املركبـــات التجارية املتنقلة، وذلك يوم 
15 مايو 2019، برئاسة السيد/ عماد عبدالله الزيد – مساعد 
املدير العام، وقد حضر اللقاء كٌل من السيد/ يوسف احلسيني 
– الوكيـــل املســـاعد للشـــؤون املاليـــة واإلدارية بـــوزارة التجارة 
والصناعة، السيد/ فارس العنزي – نائب مدير عام الصندوق 
الوطنـــي لرعايـــة وتنميـــة املشـــروعات الصغيـــرة واملتوســـطة، 
السيدة/ د. أمل الرشدان – نائب املدير العام لشؤون التفتيش 
والرقابة والســـيد/ فيصل صـــادق – نائب مدير عام محافظة 

العاصمة في بلدية الكويت. وأكد السيد الزيد بأن هذا اللقاء 
يهـــدف إلى مناقشـــة املعوقـــات والتحديات التـــي تواجه قطاع 
املركبات التجارية املتنقلة، وبحث احللول املناسبة لها، وكذلك 
االستماع، من اجلهات املعنية، إلى أهم االشتراطات والضوابط 
التي وردت في القرار الوزاري رقم )693( لسنة 2017 اخلاص 
بتنظيم املركبات التجارية وآلياتها، والذي أفادت وزارة التجارة 
والصناعـــة بأنه مت إصدار 1040 رخصة جتارية متنقلة لعدة 

أنشطة.

من جانبهم طرح أصحاب املركبات التجارية املتنقلة املعوقات 
واملشاكل التي حتول دون متكينهم من أداء انشطتهم على النحو 

املأمول <

الغرفة تنظم املنتدى االقتصادي الكويتي - الكوري 

 مبناســـبة زيـــارة دولة رئيـــس وزراء جمهوريـــة كوريا اجلنوبية 
والوفـــد االقتصـــادي املرافق إلى دولة الكويت، عقدت غرفة جتارة 
وصناعة الكويت في الثاني من مايو 2019، »املنتدى االقتصادي 
الكوري – الكويتي« الذي حضره دولة رئيس وزراء كوريا اجلنوبية 

والوفد املرافق.

اســــــتُهل امللتقى بكلمة لرئيس غرفة جتارة وصناعة الكويت 
الســــــيد علي محمد ثنيان الغامن، أكد فيها أن بيئة األعمال في 
الكويت تعيش مرحلة من التحسن املستمر وأنها كانت أول دول 
املنطقة في االنفتاح على الشركات والعمالة الكورية للمساهمة 

في نهضتها التجارية والعمرانية� 

وكان أبرز ما جاء في كلمته:

»ولعل أهم محطتني في مســــــيرة العالقات الكويتية الكورية 
همــــــا املوقف الكــــــوري الصلب فــــــي تأييد احلــــــق الكويتي عام 
1990، والزيارة التي قام بها حضرة صاحب الســــــمو أمير دولة 
الكويــــــت إلى ســــــيؤول منتصف عام 2004، ومــــــن جهة أخرى، 
أدت النهضــــــة الصناعية املبهرة التي شــــــهدتها جمهورية كوريا 
اجلنوبيــــــة، والتطور الكبير في إنتاج النفــــــط ومرافقه في دولة 

الكويــــــت إلــــــى تعاون متميز بــــــني الدولتني على مســــــتوى قطاع 
النفط، جعل الكويت ثاني مــــــوردي الطاقة إلى كوريا اجلنوبية� 
األمر الذي ارتفع بحجم التبادل التجاري بني البلدين إلى قرابة 
14 مليــــــار دوالر عــــــام 2018، منها 1.3 مليــــــار دوالر صادرات 

كورية، وحوالي 300 مليون دوالر صادرات سلعية كويتية، وأكثر 
من 12 مليار دوالر امدادات نفطية«� 

من جهته، أشــــــاد دولة رئيس وزراء كوريا اجلنوبية، الســــــيد 
لي ناك يون، بعمق العالقات بني البلدين في وقت يســــــجل فيه 
هذا العام ذكرى مرور )40( عاماً على هذه العالقة املميزة التي 
اتسمت بالصداقة، وأضاف بأنه قد أكد لسمو أمير البالد بأن 
كوريا شــــــريك في اخلطة التنموية الطموحة التي وضعتها دولة 

الكويت »رؤية 2035«�

وبعــــــد ذلك بــــــدأت اجللســــــة الفنية التــــــي أدارها الســــــيد 
عبدالوهاب محمد الوزان، النائــــــب األول لرئيس الغرفة والتي 
حتــــــدث فيها مختصون فــــــي املجال االقتصــــــادي من اجلانبني 

الكويتي والكوري <



(61)
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الغرفة تكّرم موظفيها الذين شارفت مدة خدمتهم على االنتهاء

أقامـــت غرفة جتارة وصناعـــة الكويت، في العاشـــر من يونيو 
2019، حفل غداء تكرميًا ملوظفيها الذين شارفت مدة خدمتهم 

على االنتهاء.

اســــــتُهل احلفل بكلمة لرئيــــــس الغرفة الســــــيد علي محمد 
ثنيــــــان الغامن، أعــــــرب فيها عن اعتزازه وســــــعادته بتواجده بني 
اخوانه وابنائه موظفي الغرفة، وبحضور السادة أعضاء مجلس 
اإلدارة الذين حرصوا، مشــــــكورين، علــــــى التواجد اليوم لتكرمي 
أخوة أعزاء وزمالء أحباء، من الذين شارفت مدة خدمتهم على 
االنتهاء، والذين قضوا ســــــنوات طــــــوال من أعمارهم في خدمة 
الغرفــــــة، فعملوا بجد واجتهاد على رفعة شــــــأنها وعلو مكانتها، 
وبإحساس اتسم دائماً باملســــــؤولية العالية، ومبثابرٍة واخالٍص 
قل نظيرهما، فتركوا بذلك بصمة مضيئة في ســــــجل اجنازات 
الغرفة املشــــــرفة، على مدى تلك الســــــنوات، وأصبحوا منوذجاً 
يحتــــــذى به ومثاالً يقتدى به مــــــن ِقبل زمالئهم في العطاء الذي 
ال يقــــــف عند حد معني، ســــــائاًل الباري عــــــز وجل أن يطيل في 
أعمارهم، ويُلبســــــهم ثــــــوب الصحة والعافيــــــة وان ينعموا بحياة 
أسرية سعيدة، وأن يحالفهم النجاح والتوفيق في املرحلة املقبلة 

من حياتهم املديدة بإذن الله�

كما أشــــــاد الســــــيد الغامن، في ســــــياق كلمته، بجهود جميع 
العاملــــــني في الغرفــــــة، على مختلــــــف مراكزهم ومســــــتوياتهم 

الوظيفية واإلدارية�

وبدوره القى مدير عام الغرفة الســــــابق السيد أحمد راشد 
الهارون كلمًة، عّبر من خاللها عّما كان يخاجله من شــــــعور دائم 
بالثقة واالرتياح طيلة فترة عمله بالغرفة التي امتدت ألكثر من 
)15( عامــــــاً، والتي تكللت بفضل اللــــــه وبجهود األخوة العاملني 

بالغرفة بالنجاح والتوفيق، بفضل تعاونهم ودعمهم� 

ومن جانبه خاطب مستشار الغرفة السيد ماجد بدر جمال 
الدين املكرمني قائاًل:

»إن طــــــول مــــــدة خدمتكــــــم في مؤسســــــة بأصالــــــة ومهنية 
ومصداقيــــــة غرفة جتارة وصناعة الكويت، يجب أن يبقى دائماً 
موضــــــع فخركم واعتزازكم، ألنه دليــــــل – وال أوثق – على كرمي 
طبعكم، وطيب معشــــــركم، ومتّيز قدراتكم، وباملقابل، إن والءكم 
للغرفــــــة وارتباطكــــــم بها يجــــــب أن يبقى دائمــــــاً موضع زهوها 
وســــــرورها، ألنه دليل وال أصدق على حســــــن اختيارها، ورقي 

بيئتها، ووفاء مجلس إدارتها«�

وبعد ذلــــــك، ونيابة عن املكّرمني، ألقــــــى نائب مدير حترير 
»االقتصــــــادي الكويتي« الســــــيد عبداملجيد الطرابلســــــي، كلمة 
أعرب فيها عن شــــــكره وتقديره لرئيــــــس وأعضاء مجلس إدارة 
الغرفة ولإلدارة العليا على هذا احلفل وعلى ما القوه من عناية 
وجتاوب خالل عملهم فيها، وخص بالذكر رفيق دربه املستشار 
ماجــــــد جمال الدين، كمــــــا القى مديــــــر إدارة الصناعة والعمل 

السيد محمود حمزه رمضان كلمة مماثلة <

نـدوة »املمارسات الصحية السليمة في املنشآت الغذائية«

بالتعـــاون مع الهيئة العامـــة للغذاء والتغذيـــة، عقدت غرفة 
جتارة وصناعة الكويت بتاريخ 24 يونيو 2019 ندوة توعوية حتت 
عنوان »املمارسات الصحية السليمة في املنشآت الغذائية«. ركزت 
النـــدوة على التعريف باللوائح واالشـــتراطات الصحية اخلاصة 
بهذه املمارســـات باإلضافة إلى توعيـــة القطاع اخلاص بالقرارات 

والقوانني الصادرة عن الهيئة العامة للغذاء والتغذية. 

ترأس الندوة مساعد املدير العام للشؤون التجارية بالغرفة، 

بحضور الســــــيدة/ د� أمل الرشدان – نائب املدير العام لشؤون 
التفتيش والرقابة بالهيئة العامة للغذاء والتغذية�

شارك في الندوة عدد من شركات القطاع اخلاص األعضاء 
لدى الغرفة في قطاع املواد الغذائية� 

يأتــــــي انعقاد هذه الندوة في ســــــياق اجلهود املشــــــتركة بني 
الغرفة والهيئة العامة للغذاء والتغذية، وذلك من خالل اللقاءات 
الدوريــــــة التي تهــــــدف إلى توعيــــــة أصحاب املطاعــــــم بأهمية 
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الغرفة شريك استراتيجي في تنظيم القمة االقتصادية العربية – البريطانية

منتـدى األعمـال الكـويتي األندونيسي

بتنظيـــم مـــن غرفـــة التجـــارة العربيـــة البريطانيـــة، ُعقـــدت 
فـــي الثالث مـــن يوليو 2019، فـــي مركز اململكـــة اليزابيث الثانية 
العربيـــة  االقتصاديـــة  »القمـــة  لنـــدن  البريطانيـــة  بالعاصمـــة 

البريطانية 2019 – رؤى مشتركة«.

وكانت غرفة جتارة وصناعة الكويت شــــــريكاً اســــــتراتيجياً 
في تنظيم »القمة«، وشــــــارك في رعايتها بنك الكويت الوطني، 
واملركــــــز املالي، وبورصــــــة الكويت� وكان رئيــــــس غرفة جتارة 
وصناعة الكويت السيد علي محمد ثنيان الغامن، من املتحدثني 
الرئيسيني في جلســــــة االفتتاح، كما شاركت السيدة الدكتورة 
ســــــميرة أحمد ســــــيد عمر املدير العام ملعهد الكويت لألبحاث 
العلميــــــة، في اجللســــــة اخلاصة بالطاقة املتجددة� والســــــيدة 
شــــــيخة خالد البحر نائــــــب الرئيس التنفيــــــذي ملجموعة بنك 
الكويــــــت الوطني في اجللســــــة اخلاصة باملصــــــارف والتمويل، 
والتي رعاها املركز املالي الكويتي وترأســــــها الرئيس التنفيذي 
للمركز السيد مناف عبدالعزيز الهاجري، كما شارك في القمة 
»احتاد مصارف الكويت واحتاد شركات االستثمار« فضاًل عن 

الهيئة العامة لتشجيع االستثمار املباشر�

عقـــدت غرفة جتـــارة وصناعة الكويت يوم 2 ســـبتمبر 2019 

منتدى األعمال الكويتي األندونيســـي بحضور معالي الســـيدة/ 

ريتنـــو مارســـودي – وزيـــرة اخلارجيـــة باجلمهورية األندونيســـية 

والوفـــد املرافق لهـــا، ترأس الفعالية الســـيد/ عبدالوهاب محمد 

الوزان – نائب رئيس الغرفة. كما حضر املنتدى سعادة عبدالوهاب 

وضرورة اعتماد املعايير العاملية للسالمة الغذائية، وكذلك نشر 
الوعي حول اإلجراءات اخلاصة باملمارســــــات الصحية السليمة 
الواجب توافرها في املنشآت الغذائية، ومعرفة كافة االجراءات 
في عمليــــــة تبريد املــــــواد الغذائية، وتعريف املنشــــــآت بالطرق 
واملمارســــــات الصحية الســــــليمة، والوقاية من اآلثار الســــــلبية 

لبعض املمارسات غير السليمة�

وتوزعت أعمال »القمة« على خمس جلســــــات عمل تناولت: 
االســــــتثمار في البنية الرئيســــــية والتنمية املســــــتدامة، الطاقة 
املتجددة، دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا كمحرك لألسواق 
العاملية، الزراعة واألمن املائي، الشباب والعمالة وريادة األعمال، 

املصارف والتمويل: التقنيات املالية والسلسلة املغلقة�

ومما جاء في كلمة رئيس غرفة جتارة وصناعة الكويت السيد 
علــــــي محمد ثنيان الغامن: »في اعتقادنــــــا ليس ثمة أزمة خطيرة 
في العالم العربي والشــــــرق األوســــــط، بل هنــــــاك أزمة تنبثق من 
هذه املنطقة لتضع العالــــــم كله على حدود اخلطر� ويؤكد تقرير 
أولبرايت – هادلــــــي ان تداعيات »الربيع العربي الغاضب« كانت 
ســــــبباً أساســــــياً وراء جنوح بريطانيا نحو بريكست، كما ساهمت 
في عودة التطرف الى الســــــاحة السياسية الدولية� ومن مصلحة 
أوروبا والعالم العربي معاً أن يوظفا قضايا الهجرة واألمن لـتأكيد 
أهمية تعاونهما االقتصادي� وأن احلرب التجارية احلمائية متثل 
أحد أهم االخطار املهددة للتعاون االقتصادي العربي البريطاني 

ألن أضرار احلروب التجارية تلحق باالقتصاد العاملي كله« <

الصقر – ســـفير دولة الكويت لدى أندونيســـيا، وعدد من السادة 
أعضاء مجلس إدارة الغرفة وممثلي الشركات الكويتية.

يأتي عقــــــد هذا املنتدى على هامش انعقــــــاد الدورة األولى 
للجنة العليا املشتركة الكويتية – األندونيسية املنعقدة في دولة 

الكويت <

 مــــــن جانبها نوهت الســــــيدة/ الرشــــــدان بأن النــــــدوة جاءت 
بهدف توعية الشركات العاملة في قطاع املواد الغذائية وتعريفها 
بالقوانني التي تخص ســــــالمة املنتجات الغذائية للعمل في اجتاه 
واحد يصب في مصلحة املســــــتهلك، وأكدت في الوقت ذاته على 
اســــــتعداد هيئة الغذاء والتغذية في حل املشاكل التي قد تواجهها 
منشآت قطاع التغذية عن طريق اخلط الساخن )1807770( <
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2 0 1 9 التقريــــر ال�ســنوي 

ملتقى دعم املنتج احمللي – صناعتنا فخرنا

الغرفة تنظم مؤمترًا صحفيًا لوفد غرفة جتارة وصناعة البحرين

لقاء مسؤولني كبار في البنك الدولي

شــــاركت غرفــــة جتــــارة وصناعــــة الكويــــت فــــي ملتقــــى دعــــم 
املنتــــج احمللي – صناعتنا فخرنا، الــــذي أقامته كل من جمعية 
الصحافيــــني الكويتيــــة واجلمعيــــة الكويتيــــة حلمايــــة امللكيــــة 
الصناعيــــة، حتت رعايــــة معالي وزير التجــــارة والصناعة، وذلك 

يومي 3 و 4 نوفمبر 2019.

مثــــــل الغرفة في هــــــذا امللتقى كل من الســــــيد/ فهد يعقوب 
اجلوعــــــان - نائب أمــــــني الصندوق الفخري، والســــــيد/ أحمد 
ســــــليمان القضيبي – عضو مجلس إدارة الغرفة، ورئيس جلنة 

برعايـــة ســـامية مـــن حضـــرة صاحـــب اجلاللـــة حمد بن 
عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين الشقيقة، وبتنظيم 
مـــن غرفـــة جتـــارة وصناعـــة البحريـــن، بالتعـــاون مـــع احتاد 
الغـــرف العربيـــة، واألمانـــة العامـــة جلامعة الـــدول العربية، 
واملؤسســـة العربيـــة لضمـــان االســـتثمار وائتمان الصـــادرات 

أصــــدرت مجموعة البنــــك الدولي مســــاء الرابع والعشــــرين 
من أكتوبر املنصرم تقريرها بشــــأن مؤشــــر ســــهولة األعمال لعام 
2020 فــــي دولــــة الكويــــت. وبهــــذه املناســــبة حظيت غرفــــة جتارة 
وصناعة الكويت يوم 27 أكتوبر 2019 باســــتضافة كل من ســــعادة 
السيد سيمون جانكوف مدير اقتصاد التنمية مبجموعة البنك 
الدولي، واالســــتاذ الدكتور ميرزا حســــن عميــــد مجلس املديرين 
التنفيذيــــني فــــي البنك الدولــــي، حيث قاما مشــــكوَرين بتقدمي 
شــــرح واف للعوامــــل التــــي ســــاهمت فــــي تقــــدم الكويت مبؤشــــر 
حتســــني بيئة األعمــــال، وذلك فــــي إطار لقاء ضم مجلــــس إدارة 
الغرفة وجلنة حتســــني بيئة األعمال وتعزيز التنافسية وممثلي 

الصحافة الكويتية.

وفي هــــــذا اللقاء أكد مدير اقتصــــــاد التنمية في البنك 
الدولي أن الكويت قامت بالعديد من اإلصالحات املهمة، ال 

الصناعة والعمل� 

وفي حفل االفتتاح ألقى السيد/ فهد اجلوعان، كلمة عرض 

من خاللها جهــــــود الغرفة في دعم وتشــــــجيع الصناعة واملنتج 

احمللي منذ نشأتها� 

وبدوره شــــــارك السيد/ أحمد القضيبي في اجللسة األولى 

للملتقــــــى، وعــــــرض ورقة عمل حــــــول “أفضليــــــة املنتج احمللي 

وانعكاساته على االقتصاد احمللي” <

ومركز “اليونيدو” الدولي لريادة األعمال واالســـتثمار، ُأقيم 
فـــي مملكة البحريـــن، خـــالل الفتـــرة 11 – 13 نوفمبر 2019 
املؤمتر الثامن عشـــر ألصحاب األعمال واملســـتثمرين العرب 
حتت شعار »االســـتثمار في الثورة الصناعية الرابعة، الريادة 

واالبتكار في االقتصاد الرقمي«.

سيما اجلهود الكبيرة التي بذلتها جلنة بيئة حتسني االعمال، 
متوقعــــــاً أن حتقق البالد نتائج أفضل خــــــالل العام املقبل، 
خصوصاً أن هناك إصالحات جتري على قدم وساق، منها 
ما يتعلق بالعملية التشريعية عبر قوانني مفيدة في حتسني 
بيئــــــة العمــــــل في القطاعــــــني العام واخلاص، واســــــتقطاب 
اســــــتثمارات وعمالة أكثر، األمر الذي جعل الكويت تنافس 

دوالً أوروبية حتقق جناحات�

من ناحيته، أشار عميد مجلس املديرين التنفيذيني في 
البنك الدولــــــي، إلى أن الكويت حققت إجنــــــازاً كبيراً على 
صعيد حتسني بيئة االعمال أخيراً، متوقعاً أن تتقدم البالد 
خالل الســــــنوات الثالث املقبلة مــــــن )20( إلى )25( مرتبة 

في املؤشر <
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ومســــــاهمة منها فــــــي جهود اإلعالن عــــــن تفاصيل هذا 

املؤمتــــــر، نظمت غرفة جتــــــارة وصناعة الكويــــــت، بتاريخ 3 

ســــــبتمبر 2019 مؤمتــــــراً صحافياً لوفد مــــــن غرفة جتارة 

وصناعة البحرين، برئاســــــة السيدة ســــــونيا محمد جناحي 

عضو مجلس إدارة الغرفة�

وشــــــملت أبرز فعاليات املؤمتر هــــــذا العام تنظيم »رالي 

ريــــــادة األعمــــــال للدول العربيــــــة«، وهو مســــــابقة مصممة 

خصيصاً لتشجيع ومساعدة جميع الطالب في اجلامعات 

العربية على حتويل أفكارهم التجارية املبتكرة إلى شركات 

ومشاريع ناشئة < 



الفصــل الثالـــث

نشــاطات الغرفــة في املجـــالني العربـــي والدولــــي

التقـريـــر اإلداري



(66)

بصفتها ممثلة لقطاع األعمال في الكويت، تشارك غرفة جتارة وصناعة الكويت في العديد من املؤمترات والندوات 
العربيـــة والدوليـــة ذات الطبيعة االقتصادية، أو املتصلة مبهام الغرفة ونشـــاطاتها، وبحيث تتمكن من طرح وجهة نظر 
القطـــاع اخلـــاص الكويتي في األمـــور التي تتناولها هذه املؤمتـــرات والندوات من جهة، ومن توثيـــق عالقاتها وصالتها 
بالغرف واحملافل االقتصادية العربية والدولية من جهة ثانية. كما تتمكن من شرح مواقف دولة الكويت من القضايا 

االقتصادية الدولية.

ودرجت العادة أن تأخذ مشـــاركة الغرفة في هذه املؤمترات والندوات أحد شـــكلني اثنني: أولهما أن تشـــارك بصفتها 
اخلاصـــة كممثـــل لألســـرة االقتصادية الكويتيـــة، وثانيهما أن تشـــارك الغرفة ضمن وفد الكويت الرســـمي، حيث يكون 

ممثلو الغرفة أعضاء في وفد دولة الكويت.

نشاطات الغرفة في المجالين العربي والدولي

  شاركت الغرفة في اجتماعات اللجان االقتصادية بني دولة الكويت والدول األخرى، وذلك على النحو التالي: 

10 – 12 فبرايرعّمانالدورة الرابعة للجنة العليا الكويتية – األردنية1

2
الدورة األولى للجنة الوزارية الكويتية - اليونانية املشتركة للتعاون 

13 – 15 مارسأثينااالقتصادي والفني

19 – 21 مارسالكويتالدورة العاشرة للجنة الوزارية الكويتية - اجلزائرية املشتركة3

7 – 9 إبريلالكويتالدورة التاسعة للجنة العليا الكويتية - املغربية املشتركة4

23 – 24 إبريلاملنامةالدورة العاشرة للجنة العليا املشتركة بني دولة الكويت ومملكة البحرين5

11 – 12 مايوالكويتالدورة السابعة للجنة العليا الكويتية – العراقية6

22 – 23 يوليوالكويتالدورة الثانية للجنة الوزارية الكويتية الفيتنامية املشتركة7

2 سبتمبرالكويتالدورة األولى للجنة الوزارية العليا املشتركة الكويتية – اإلندونيسية 8

9
الدورة الثانية للجنة الوزارية الكويتية القيرغيزية املشتركة للتعاون 

17 – 19 سبتمبربشكيكاالقتصادي والفني

29 – 30 سبتمبرالكويتالدورة األولى للجنة الوزارية الكويتية - العراقية املشتركة10

9 أكتوبرأنقرهالدورة الثانية للجنة العليا الكويتية التركية املشتركة11

12
الدورة السادسة للجنة الكويتية الصينية املشتركة للتعاون 

13 – 14 نوفمبرالكويتاالقتصادي والفني والتجاري

10– 12 ديسمبرالكويتاالجتماع السادس للجنة الكويتية األملانية املشتركة13
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أنشــطـــــة دوليــــــة أخــــــرى

أواًل: في نطاق مجلس التعاون اخلليجي

الفتـرةالبــــلدالــفـعــالّيــــــةم

8– 9  يناير 2019الدوحةاملشاركة في الوفد الصناعي الكويتي لدولة قطر1

13 – 14 مارس 2019الرياض االجتماع )25( للجنة السوق اخلليجية املشتركة2

19 - 20 مارس 2019مسقطاالجتماع )72( ملجلس إدارة مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون اخلليجي3

14 – 18 إبريل 2019 دبيالبرنامج التدريبي "املهارات اإلدارية في مجال اإلعالم"4

5)ACD( 2 مايو 2019الدوحةمنتدى األعمال لدول حوار التعاون اآلسيوي

19 يونيو 2019الكويتالدورة )51( ملجلس احتاد غرف دول مجلس التعاون اخلليجي6

7
االجتماع الثاني بني األمانة العامة ملجلس التعاون لدول اخلليج العربية 

1 يوليو 2019الرياضوقطاع األعمال اخلليجي

8
االجتماع الثالث ملجلس إدارة مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون 

21 يوليو 2019مسقطاخلليجي لعام )2019(

3 سبتمبر 2019الكويتتنظيم مؤمتر صحفي لوفد غرفة جتارة وصناعة البحرين9

8 – 9 سبتمبر 2019مسقطاالجتماع )27( للجنة السوق اخلليجية املشتركة10

15 سبتمبر 2019الكويتاالجتماع الرابع والسبعون ملجلس إدارة مركز التحكيم التجاري اخلليجي11

17 سبتمبر 2019الرياضاللقاء اخلامس لهيئة االحتاد اجلمركي اخلليجي والقطاع اخلاص12

13
االجتماع )45( للجنة القيادات التنفيذية الحتاد غرف دول مجلس التعاون 

6 أكتوبر 2019مسقطاخلليجي

14– 15 أكتوبر 2019الشارقةاملؤمتر السادس ملسؤولي املوارد البشرية وسوق العمل بدول مجلس التعاون اخلليجي14

15
ورشة عمل إجراءات دخول املواد الغذائية واألدوية من دول مجلس التعاون 

23 أكتوبر 2019الكويتاخلليجي إلى اململكة العربية السعودية

16
االجتماع )75( ملجلس إدارة مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون 

28 - 29 أكتوبر 2019املنامةلدول اخلليج العربية

13 نوفمبر 2019مسقطاللقاء التشاوري الدوري بني وزراء التجارة وممثلي القطاع اخلاص اخلليجي17

28 نوفمبر 2019الدوحةاالجتماع )46( للجنة القيادات التنفيذية الحتاد غرف التعاون اخلليجي18
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ثانيًا: في إطار الدول العربّيـــــة

الفترةالبـــلدالــفـعـــاليـّـةم

8 يناير 2019الكويتاجتماع السوق العربية االلكترونية املشروع الرقمي1

16 يناير 2019بيروتمنتدى القطاع اخلاص العربي التحضيري للدورة الرابعة للقمة العربية التنموية2

3
زيارة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر املبارك الصباح، حفظه 

الله، والوفد املرافق له إلى اململكة األردنية الهاشمية )عّمان(
11 و 12 فبراير 2019عّمان

17 فبراير 2019مسقطاجتماع اللجنة املالية الحتاد الغرف العربية4

18 فبراير 2019مسقطاجتماع الدورة )129( ملجلس احتاد الغرف العربية5

20 – 21 فبراير 2019بغدادزيارة معالي وزير التجارة والصناعة إلى العراق لتطوير العالقات الثنائية6

2 – 3 مارس 2019القاهرةملتقى مصر لالستثمار الرابع7

8 – 11 إبريل 2019القاهرةورشة عمل "الثقافة التنظيمية وأثرها على البيئة االبداعية للعاملني"8

2– 14 إبريل 2019تونسمؤمتر رجال األعمال العرب والصينيني9

14– 21 إبريل 2019القاهرةالدورة )46( ملؤمتر العمل العربي10

11
ورشة العمل العربية حول: األساليب احلديثة لتطبيق إدارة املخاطر 

على األعمال الصناعية طبقاً للمواصفات القياسية الدولية )2018: 
)15031000

21 – 24 إبريل 2019القاهرة

12
زيارة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر املبارك احلمد الصباح 

20 – 22 أكتوبر 2019القاهرةحفظه الله، والوفد املرافق له إلى جمهورية مصر العربية

13
العرب حتت  واملستثمرين  األعمال  عشر ألصحاب  الثامن  املؤمتر 
شعار االستثمار في الثورة الصناعية الرابعة: الريادة واالبتكار في 

االقتصاد الرقمي
11 – 13 نوفمبر 2019املنامة

17 – 19 نوفمبر 2019عّمانملتقى األعمال الكويتي – األردني14

18 نوفمبر 2019املنامةالدورة )130( ملجلس احتاد الغرف العربية15

9 ديسمبر 2019الكويتملتقى الكويت اإلقليمي حول اصالح بيئة األعمال في الدول العربية16

25 – 26 ديسمبر 2019جدةالندوة العربية بشأن "تشغيل الشباب"17
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ثالثـــًا: على الصــــعيد العاملـــــــي

الفترةالبـــلدالــفـعـــاليـّـةم

14 يناير 2019الكويتاللقاء الثاني للتعاون االقتصادي الكويتي األمريكي1

2
اجتماع الدورة )35( للجمعية العمومية للغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة 

والزراعة واالجتماع )28( ملجلس اإلدارة
4 مارس 2019القاهرة

6 – 7 مارس 2019فلورنسازيارة وفد جتاري من الغرفة إلى جمهورية إيطاليا3

19– 20 مارس 2019الكويتمنتدى األعمال الثالث لدول مجلس التعاون اخلليجي واالحتاد األوروبي4

5
اجتماعات مجلس اإلدارة واللجنة التنفيذية للغرفة العربية اليونانية املتزامنني مع 

انعقاد ورشة العمل الثالثة حول ثقافة العمل واألعمال في العالم العربي
20 – 21 مارس 2019أثينا

27-28 مارس 2019برلنياملنتدى العربي األملاني الثامن للتعليم والتدريب املهني6

1 – 3 إبريل 2019مدريداملؤمتر الدولي حول األعمال وحقوق اإلنسان7

1 – 5 إبريل 2019نيويوركمؤمتر الفريق العامل الثالث املعني بإصالح تسوية املنازعات بني املستثمرين والدول8

8 إبريل 2019تورنتواملنتدى االقتصادي الكويتي الكندي9

8 – 12 إبريل 2019تورينوورشة عمل "العمل الالئق ومحطة التنمية املستدامة" لعام 102030

22- 24 إبريل 2019واشنطناالجتماع اخلاص بتقرير سهولة ممارسة أنشطة األعمال11

10– 21 يونيو 2019جنيفالدورة )108( ملؤمتر العمل الدولي12

13
االجتماع املشترك للمكتب التنفيذي ومجلس إدارة الغرفة العربية األملانية واجتماع 

اجلمعية العامة
25 يونيو 2019برلني 

25– 27 يونيو 2019برلنيامللتقى االقتصادي العربي األملاني "نحو شراكة اقتصادية متكافئة ومستدامة"14

2 يوليو 2019لندناالجتماع التنفيذي للغرفة العربية – البريطانية15

3 يوليو 2019لندنالقمة االقتصادية العربية – البريطانية “رؤى مشتركة”16

3– 4 يوليو 2019لندناالجتماع الرابع عشر ملجموعة التوجيه املشتركة الكويتية – البريطانية17
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الفترةالبـــلدالــفـعـــاليـّـةم

2 سبتمبر 2019الكويتمنتدى األعمال الكويتي اإلندونيسي18

23 سبتمبر 2019الكويتاملؤمتر املصرفي العاملي: صياغة املستقبل19

25 سبتمبر 2019برلنيندوة املدراء التنفيذيني للغرف العربية والغرف العربية األجنبية املشتركة20

21
الدورة الرابعة جللسة احلوار االستراتيجي بني الكويت واليابان في مجال 

الكهرباء واملاء
8– 10 أكتوبر 2019طوكيو

22
املنتدى االقتصادي العربي النمساوي احلادي عشر واملعرض املصاحب له 

واجتماعات مجلس إدارة غرفة التجارة العربية النمساوية، واالحتفال بالذكرى 
الثالثني لتأسيس الغرفة 

23 أكتوبر 2019فيينا

23
استضافة مسؤولني اثنني من مجموعة البنك الدولي للحديث عن العوامل التي 

ساهمت في تقدم دولة الكويت في مؤشر حتسني بيئة األعمال لعام 2019
27 أكتوبر 2019الكويت

29– 30 أكتوبر 2019أثيناالقمة االقتصادية األوروبية – العربية الرابعة24

15– 16 نوفمبر 2019كراتشياالجتماع )29( ملجلس إدارة الغرفة اإلسالمية25

26
اجتماعات مجلس إدارة الغرفة التجارية العربية البلجيكية اللكسمبورجية 

واملنتدى االقتصادي الكويتي البلجيكي
20 نوفمبر 2019بروكسل

25 نوفمبر 2019برلنياالجتماع املشترك للمكتب التنفيذي ملجلس إدارة الغرفة العربية األملانية27

25– 26 نوفمبر 2019برلنيامللتقى العربي األملاني العاشر للطاقة28

29
املنتدى االقتصادي العربي اليوناني الثامن واحتفاالت الغرفة العربية اليونانية 

27– 28 نوفمبر 2019أثينامبناسبة الذكرى األربعني على تأسيسها

3- 4 ديسمبر 2019بانكوكاالجتماع التشاوري اإلقليمي الثالثي حول تنقل اليد العاملة بني آسيا والدول العربية30

11 ديسمبر 2019مسقطمنتدى األعمال األوروبي ودول مجلس التعاون اخلليجي الرابع31

10–13 ديسمبر 2019 دبياالجتماع الثالث اخلاص بتقرير ممارسة أنشطة األعمال32

تابــع على الصــــعيد العاملـــــــي



(71)

2 0 1 9 التقريــــر ال�ســنوي 

باإلضافة إلى لقاءات ممثلي الغرفة مع كبار الضيوف الرســـميني للدولة، بلغ عدد الوفود التي اســـتقبلتها الغرفة خالل عام 
2019 )42( وفدًا اقتصاديا وجتاريًا من )34( دولة، ومن جهات دولية أخرى حسب اجلدول التالي:

تاريخ الزيارةاســـــــــــــم الوفــــــــــــــــــدالدولـــــــةم

2019/1/7وفد البرملان األسترالياستراليا1

2019/1/14نائب رئيس الغرفة األمريكية والوفد املرافق لهالواليات املتحدة2

2019/1/29رئيس احتاد رجال األعمال العراقيني في البصرة والوفد املرافق لهالعراق3

2019/2/5رئيسة برملان مملكة الدمنارك والوفد املرافق لهاالدمنارك4

2019/2/12مدير تنفيذي في بنك التنمية االفريقيبنك التنمية االفريقي5

2019/2/13رئيس جلنة الصداقة الكويتية اجلورجية في البرملان اجلورجي والوفد املرافق لهجورجيا6

2019/2/13محافظ جنوب سيناء املصرية والوفد املرافق لهمصر7

2019/2/18عدد من أصحاب املعالي الوزراء األردن8

2019/2/18رئيس وكالة جذب وحماية االستثمارات والوفد املرافق لهقيرغيستان9

2019/2/20خبراء منظمة العمل الدوليةمنظمة العمل الدولية10

2019/2/21وزير املالية اجلزائري والوفد املرافق لهاجلزائر11

2019/3/13وفد إعالمي أوكرانيا12

2019/3/19ممثلو مفوضية االحتاد األوروبياالحتاد األوروبي13

2019/3/19وفد معهد دول اخلليج العربية في واشنطنالواليات املتحدة14

2019/3/25وفد جتاري جنوب أفريقيا15

2019/4/16فريق منظمة التعاون االقتصادي والتنميةمنظمة التعاون االقتصادي16

2019/4/30عضو مجلس إدارة الغرفة العربية االسترالية والوفد املرافق لهاستراليا17

2019/5/2رئيس وزراء جمهورية كوريا اجلنوبية والوفد املرافق لهكوريا اجلنوبية18

2019/7/24وفد جتاري فيتنام19

2019/9/2وزيرة اخلارجية األندونيسية والوفد املرافق لهاإندونيسيا20

2019/9/3وفد غرفة جتارة وصناعة البحرينالبحرين21

2019/9/16وفد جتاري جنوب أفريقيا22

2019/9/25وفد غرفة جتارة وصناعة الشرقيةالسعودية23

2019/9/29وزير التجارة والصناعة العراقي والوفد املرافق لهالعراق24

2019/10/14وفد احتاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينيةفلسطني25

2019/10/24وفد غرفة التجارة الدولية الصينيةالصني26

الوفــــود التجاريــة التي اســــتقبلتها الغرفــة خـالل عـام 2019
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تاريخ الزيارةاســـــــــــــم الوفــــــــــــــــــدالدولـــــــةم

2019/10/27ممثلو مجموعة البنك الدوليالبنك الدولي27

2019/11/5عضو مجلس إدارة غرفة جتارة وصناعة استونيا والوفد املرافق لهاستونيا28

2019/11/11رئيس هيئة االستثمار األردنية والوفد املرافق لهاألردن29

2019/11/11رئيس غرفة جتارة وصناعة موسكو والوفد املرافق لهروسيا االحتادية30

2019/11/12رئيس وزراء جمهورية طاجيكستان والوفد املرافق لهطاجيكستان31

وزيرة الصحة والتضامن واحلماية االجتماعية في جمهورية القمر املتحدة جمهورية القمر املتحدة32
2019/11/12وسفير اجلمهورية لدى الكويت

2019/11/17عضو مجلس الشيوخ الفرنسي وسفيرة فرنسا لدى الكويتفرنسا33

2019/11/18وزير الدولة ووزير التجارة والتوظيف واألعمال والوفد املرافق لهإيرلندا34

2019/11/18وزيرة اخلارجية والتعاون الدولي والوفد املرافق لهسيراليون35

2019/11/18رئيس مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية والوفد املرافق لهالبنك اإلسالمي36

2019/11/19وفد جتاري أثيوبيا37

2019/11/27وفد من الهيئة العامة للغذاء والدواءالسعودية38

2019/12/2مستشار الصندوق الهاشمي لتنمية البادية األردنية والوفد املرافق لهاألردن39

2019/12/15وفد من غرفة جتارة وصناعة االحساءالسعودية40

2019/12/18مدير عام الدعم التجاري بشركة ميناء الدقم والوفد املرافق لهسلطنة عمان41

رئيس كنفدرالية املؤسسات املواطنة التونسية يرافقه أمني السر ملجلس تونس42
2019/12/22التعاون الكويتي التونسي 

التـــــاريخاجلهـــــة / البلـــــــــــــــدم

14 يناير 2019غرفة جتارة الواليات املتحدة األمريكية1

11 فبراير 2019غرفة جتارة األردن وغرفة صناعة األردن2

18 إبريل 2019غرفة جتارة وصناعة اونتاريو )كندا(3

24 إبريل 2019غرفة جتارة وصناعة البحرين4

بروتوكوالت وقعتها الغرفة عام 2019

وقعت الغرفة خالل عام 2019 أربعة بروتوكوالت مع اجلهات التالية:



20 19 التقريــــر ال�ســنوي 

الفــصــل الرابــــع

اخلدمـــات اإلداريــة والتنظيميــة التي تؤديهــا الغرفــة

التقـريـــر اإلداري
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الخدمات اإلدارية والتنظيمية التي تؤديها الغرفة

وعلــــــى الرغم من صعوبــــــة تصنيف اخلدمــــــات التي تؤديها 
الغرف، فإن من املمكن تبويبها ضمن ثالث فئات رئيســــــية، تبعاً 

لطبيعة النشاط واجلهة املستفيدة منه�

تعكــــــس أولى هــــــذه الفئــــــات دور الغرفــــــة كممثلة ألصحاب 
األعمال في احلياة االقتصادية والتشــــــريع التجاري واملالي في 
البالد، بينما تهدف الفئة الثانية إلى تعزيز العالقات االقتصادية 
وتوســــــيع حجم املبادالت التجارية مــــــع البلدان العربية والبلدان 
األجنبية بصــــــورة عامة، أما ثالثة هذه الفئــــــات فهي ما تقدمه 

الغرفة ألعضائها من خدمات مباشرة�

وقد تناولنا املجموعتــــــني األولى والثانية من هذه اخلدمات 
في الفصول الثالثة الســــــابقة، ونسعى في هذا الفصل إلى بيان 
مدى ما قدمته الغرفة خالل عام 2019 ملنتســــــبيها من خدمات 
مباشرة والتي ميكن، نظراً لشموليتها لغالبية أصحاب الفعاليات 

االقتصادية، أن تُعتبر نوعاً من اخلدمة العامة للمجتمع ككل�

وجتدر اإلشــــــارة في هذا الصدد إلى أن التصنيف السالف 
الذكــــــر إمنا هو لتســــــهيل البحث وتبويبه ليس إال، فنشــــــاطات 
الغرفة متكاملة ومتداخلة تسعى جميعاً لتحقيق هدف واحد هو 

خدمة الوطن واقتصاده�

موجــز إحصـــائي خلدمــات الغرفـــة اإلدارية والتنظيميـــة

يبني اجلدول رقم )1( عدد املنتسبني للغرفة، مؤسساٍت وأفراداً، في عام 2019، مقارنة باألعوام الستة السابقة:
جدول رقم )1(

إجمالي املنتسبني إلى الغرفة لألعوام 2013 – 2019 
)املشتركون الذين جددوا اشتراكهم واملشتركون اجلدد(

                 العـــــــــــام
2013201420152016201720182019  املعامـــــالت

زيادة 2019 
عن 2018  %

3.58 %18,49920,50522,74625,99428,35433,57934,784جتديد اشتراك

4.21 %7,5287,5397,6738,3428,3439,2759,665+ جتديد مت العام السابق

3.72 %26,02728,04430,41934,33636,69742,85444,449إجمالي جتديد االشتراك

29.74 %6,4017,1969,08910,31712,47715,84220,554اشتراك جديد

10.74 %32,42835,24039,50844,65349,17458,69665,003إجمالي عدد املشتركني

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

جددوا اشــــــتراكهم بالغرفة خالل عام 2019 قد بلغ )44,449( 

عضــــــواً مقابل )42,854( عضواً في العام الســــــابق، أي بارتفاع 

نســــــبته 3.72 %� أمــــــا عدد األعضاء اجلــــــدد فبلغ )20,554( 

عضواً مقابــــــل )15,842( عضواً في عــــــام 2018، أي بارتفاع 

نســــــبته 29.74 %� وبذلك يكون إجمالي عدد املنتسبني للغرفة 

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

ومّلا كانت خدمة املجتمع وتنمية اقتصاده مجااًل رحبًا ال حدود له، وعملية واسعة ومستمرة ودائمة التطور، فإن معيار إنتاجية 
الغـــرف يكمـــن فـــي مدى ما تنجزه من مهام ومقدار ما توفره ألعضائها ومنطقتها من خدمات، قياســـًا مبا يتوفر لها من إمكانات 

وكفاءات، وتبعًا لتجاوب اجلهات الرسمية صاحبة القرار.
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في عــــــام 2019 قد بلغ )65,003( أعضــــــاء مقابل )58,696( 
عضواً في العام السابق، أي بارتفاع نسبته 10.74 %�

ومما يذكر ان الغرفة كانت قد افتتحت في أواخر عام 2005 
فرعــــــاً في برج التحرير، يعمل قبــــــل الظهر وبعده، كما أن العمل 
في فرع خيطان كان قد توقــــــف اعتباراً من مارس 2006، غير 
أن الغرفــــــة افتتحت في أوائل أبريل 2009 فرعاً في موقع آخر 
من منطقــــــة خيطان مبحافظة الفروانية، كما افتتحت في أوائل 
مارس 2010، فرعاً في منطقة جابر العلي مبحافظة األحمدي 

وفرعاً آخر مبحافظة اجلهراء في أوائل شهر مايو 2010�

تعكس املعامــــــالت التي تنجزها الغرفــــــة مدى ونوعية 
اخلدمات املباشــــــرة التــــــي تقدمها ألعضائهــــــا، حيث إنها 

معامالت يومية مستمرة ومتنوعة�

ويبني اجلدول رقم )2( أن إجمالي عدد املعامالت التي 

ويُذكر أن وزارة املواصالت خصصت، مشكورة، موقعاً لفرٍع 
للغرفــــــة ضمن مبنى احلكومة مــــــول التابع لها في منطقة جليب 
الشــــــيوخ في محافظــــــة الفروانية، وقد مت افتتاحــــــه في فبراير 
2014� وفي أوائل يوليو 2017 افتتحت فرعاً في مركز خدمات 
املشاريع الصغيرة واملتوسطة التابع للهيئة العامة للقوى العاملة، 
عدا عــــــن تواجدها فــــــي إدارة النافذة الواحــــــدة )مركز الكويت 
لألعمال( التابعة لوزارة التجارة والصناعة في منطقة اشبيليه، 
وهكذا فإن بإمكان السادة األعضاء اجناز معامالتهم في أي من 

الفروع الثمانية إلى جانب املقر الرئيسي�

أجنزتهــــــا الغرفة خالل عام 2019 قــــــد بلغ  )451,818( 

معاملة، منهــــــا )275,865( تصديق توقيــــــع و)51,636( 

تصديق فاتورة و)40,276( شــــــهادة منشــــــأ، و)65,421( 
شهادة انتساب�

املعــــــامـــــــــــــــالت

جدول رقم )2(
مجموع املعامالت التي أجنزتها الغرفة 

األعوام 2013 – 2019

                 العـــــــــــام
2013201420152016201720182019  املعامـــــالت

زيادة 2019 
عن 2018  %

14.22 %31,69034,62438,34943,35448,29657,27365,421شهادة انتساب

10.70 %23,56025,94530,04731,65734,85436,38340,276شهادة منشأ

25.48 %10,49810,23110,29310,46910,3699,73912,221شهادات أخرى)1(

2.93 %193,315215,150227,047227,328252,673268,000275,865تصديق توقيع

10.45 %34,19336,04841,61942,54845,58846,74851,636تصديق فاتورة

21.19 %4,8184,6364,2184,5694,9205,2806,399معامالت أخرى)2( 

6.70 %298,074326,634351,573359,925396,700423,423451,818إجمالي املعامـالت

)1(  تشمل: شهادة بدل فاقد + شهادة خاصة + شهادة للداخلية�
)2(  تشمل: إلغاء ملف + تعديالت + 24 شكوى عام 2019�

ويالحــــــظ مــــــن اجلدول رقــــــم )2( أن كل أنــــــواع املعامالت، وهي 
شهادة االنتساب وشهادات املنشأ وتصديق التوقيع وتصديق الفواتير، 
حققت في عام 2019 ارتفاعاً بنسب متفاوتة عما كانت عليه في عام 

2018، مبا فــــــي ذلك عدد املعامالت األخرى، وهكذا كانت احملصلة 
أن حقق إجمالي عدد املعامالت املنجزة عام 2019 ارتفاعاً نســــــبته 

6.7 % عما كان عليه في عام 2018�
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 املراســــــــــــالت

تعد املراســــــالت التــــــي ترســــــلها أو تتلقاهــــــا الغرفة مبثابة 
جســــــر يربط رجال األعمال الكويتيني مبجتمع األعمال العربي 
والدولي� وبالتالي فإنها تعكس نشــــــاط الغرفة كهمزة وصل بني 

رجال األعمال واملؤسسات في الكويت ونظرائهم في اخلارج�

وبلغ عدد الرســــــائل التي تلقتها الغرفة عام 2019 )6860( 

من منطلق حرص الغرفة على تطوير خدماتها وحتســــــينها 
باستمرار، تلبية لتطلعات أعضائها واالرتقاء مبجتمع األعمال، 
ووفاًء للمتطلبات الدولية اخلاصة بتحســــــني بيئة األعمال، فقد 
توقفــــــت اعتباراً من تاريخ 15 ســــــبتمبر 2019 عن قبول الدفع 
النقدي لرسوم اخلدمات التي تقدمها واقتصرت وسائل استيفاء 
الرســــــوم لديها على الدفع اآللي، ومن خالل البطاقات البنكية 

والشيكات املصرفية املصدقة�

ويذكــــــر في هذا الصدد أنه، ومع مطلع عام 2020 اعتمدت 

رســــــالة مقابل )8244( رسالة في العام الســــــابق� وصدر عنها 
)3339( رسالة مقابل )3405( رسائل في عام 2018�

أمــــــا عدد الرســــــائل الدورية التي صدرت عــــــن الغرفة عام 
2019 فبلغ )386,732( رسالة مقابل )321,872( رسالة في 

عام 2018� 

الغرفة شهادة الكترونية وفق نظام )Qr -  Code( الذي يضمن 
لها احلماية الفنيــــــة الالزمة، وتتضمن الشــــــهادة أهم البيانات 
واملعلومات املطلوبة للشركات واملؤسسات املنتسبة إليها، لتكون 
بدياًل عن شــــــهادة االنتســــــاب الورقية التي اعتادت الغرفة على 
إصدارها، حيث يستطيع أعضاء الغرفة حالياً جتديد العضوية 
الســــــنوية وما يترتب عليه من استخراج شــــــهادة االنتساب آلياً، 
دون احلاجــــــة للحضور الشــــــخصي، ودون احلاجة لتوقيعات أو 

إجراءات ورقية�

جدول رقم )3(
مجموع مراسالت الغرفة 1960 – 2019

الرسائل الدورية الصادرةالرسائل الواردةالرسائل الصــادرةالســــنة

19601,7001,3002,300

19705,7635,03924,064

19809,6469,76348,388

19899,9589,78181,495

199211,03710,92467,413

20008,1959,38061,390

20056,4159,23080,333

20104,7918,431228,678

20114,5197,969263,528

20124,0217,678239,130

الغرفة تضيف خدمات الكترونية جديدة

وزع مجلـــس إدارة الغرفـــة أعمالـــه بني عدد من اللجـــان الدائمة 
)مـــن أعضائـــه ومن غيـــر أعضائه(، أمـــا ما يعرض علـــى الغرفة من 
قضايـــا وأمور طارئة ال تدخل في اختصاص إحدى اللجان الدائمة، 
فتشـــكل الغرفـــة جلنـــة مؤقتـــة لبحثهـــا، وينتهي عمل هـــذه اللجنة 

بانتهاء مهمتها.

وتشــــــارك الغرفة في العديــــــد من اللجان املشــــــتركة داخل 
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الرسائل الدورية الصادرةالرسائل الواردةالرسائل الصــادرةالســــنة

20133,6987,855179,868

20143,8278,002147,274

20153,6208,22796,561

20163,2607,511287,577

20173,3877,351338,162

20183,4058,244321,872

20193,3396,860386,732

تابع مجموع مراسالت الغرفة

وزع مجلـــس إدارة الغرفـــة أعمالـــه بني عدد من اللجـــان الدائمة 
)مـــن أعضائـــه ومن غيـــر أعضائه(، أمـــا ما يعرض علـــى الغرفة من 
قضايـــا وأمور طارئة ال تدخل في اختصاص إحدى اللجان الدائمة، 
فتشـــكل الغرفـــة جلنـــة مؤقتـــة لبحثهـــا، وينتهي عمل هـــذه اللجنة 

بانتهاء مهمتها.

وتشــــــارك الغرفة في العديــــــد من اللجان املشــــــتركة داخل 

 اللجــــــــــــــان

دولة الكويت، وهي جلان ال تشــــــكلها الغرفة، وإمنا تشكلها جهة 

حكومية وتدعى الغرفة للمشــــــاركة في عضويتها، ويتم تشــــــكيل 

بعض هذه اللجان أحياناً، من قبل مؤسسات مدنية تدعو الغرفة 

لعضويتها� وهذه اللجان ميكن أن تكون دائمة أو مؤقتة حســــــب 

طبيعة مهمتها وقرار تشكيلها�

1 - مكتب الغرفة:

يعتبــــــر مكتب الغرفة مبثابة اللجنة اإلدارية واملالية، ويجتمع 
بسرعة للبت في القضايا العاجلة ويحيل الهام منها بعد دراسته 

إلى مجلس اإلدارة�

2 - جلنة العضوية والعرف التجاري:

تختــــــص بكافة أمــــــور عضويــــــة الغرفة، وتضــــــع املقترحات 
والتوصيات اخلاصة بشــــــروط التســــــجيل في الغرفــــــة، وتقوم 
باإلشراف على إجراء وإصدار شهادات من الغرفة بالكشوفات 
التي جتريها على البضائع وحتديد حالتها وكمياتها� كما تختص 

بتحديد العرف التجاري�
وتختــــــار الغرفة ممثليها فــــــي مجلس إدارة مركــــــز الكويت 

للتحكيم التجاري من أعضاء هذه اللجنة�

اللجــــــان املنبثــقــــــــة عـــن مجـــــــــلس اإلدارة

3 - جلنة الصناعة والعمل:

تختص بشؤون الصناعة والتصنيع في البالد، ومتثيل الغرفة 
في اللجــــــان والهيئات الصناعية احمللية والدولية، واإلشــــــراف 
على الدراسات الصناعية، كما تختص مبشاكل ومواضيع العمل 
والعمالــــــة، ومتثيل الغرفة في مؤمترات العمل العربية والدولية، 
وفي املؤسسات املختصة بالتدريب املهني بالبالد، وتشرف على 

الدراسات العمالية ودراسات العمل واإلنتاجية�

4 - جلنة التجارة والنقل:

وتختــــــص بشــــــؤون التجــــــارة الداخلية والتجــــــارة اخلارجية 
واإلشــــــراف علــــــى الدراســــــات املتعلقة بهما� كما تهتم بشــــــؤون 
النقل بأنواعه، واملالحة ومواضيعها، وشؤون اجلمارك واملوانئ، 

وحماية املستهلك�
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تشـــارك الغرفة في العديد من الهيئات واملجالس واللجان التي 

تتعلـــق باختصاصهـــا، منهـــا ما هو دائـــم، ومنها مـــا يختص مبهمة 

محدده بالذات تنتهي مع انتهائها. ومن أهم هذه اللجان:

- اللجنة العامة للتوحيد القياسي�

- الهيئة العامة للصناعة�

- املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية�

- الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب�

- مجلس إدارة اجلهاز املركزي لتكنولوجيا املعلومات�

- اللجنة الفنية الدائمة لوضع القواعد احملاسبية�

- اللجنة االستشارية للسياسات التجارية�

- جلنة إنشاء منظومة املؤهالت املهنية الكويتية�

- اللجنة العليا للمؤمتر الوطني لتطوير التعليم�

- اللجنة االستشارية لشؤون العمل�

- مجلس أمناء مركز التميز في اإلدارة بكلية العلوم اإلدارية�

- اللجنة الوطنية للمسؤولية املجتمعية�

- جلنة استشارية للمناطق احلرة�

- اللجنة الدائمة لتنظيم أوضاع العمالة الوافدة في القطاع األهلي�

- اللجنة الوطنية حلماية حقوق امللكية الفكرية�

- الهيئة العامة للبيئة�

- املجلس االستشــــــاري لبرنامج هيئــــــة األمم املتحدة اإلمنائي 
بدولة الكويت�

- جلنة دراسة محاضر ضبط املخالفات التجارية�

أهم اللجان الگـويتية الدائمة واملؤقتة التي تشارك فيها الغرفة

- اللجنة الدائمة لتحسني بيئة األعمال وتعزيز التنافسية�

- اللجنة العليا للسياحة�

- اللجنة الوطنية حلماية املستهلك� 

- اللجنة العليا لسالمة األغذية�

- اللجنة الوطنية ملتابعة تنفيذ اتفاقية تيسير التجارة�

- جلنة حتسني مؤشر بدء النشاط التجاري�

- جلنة مراجعة تصنيف دولة الكويت على مؤشر مدركات الفساد�

- اللجنة الفرعية لكفاءة الطاقة ألجهزة التبريد والغساالت�

- اللجنة العليا لإلشراف على تنظيم مؤمتر دولي ملكافحة الفساد�

- فريق العمل اإلداري للجنة العليا ملؤمتر مكافحة الفساد�

- اللجنة الفنية لوضع الالئحة التنفيذية لألواني املفرغة من الهواء�

- اللجنة التحضيرية اخلاصة بجائزة الكويت للتنمية املستدامة�

- جلنة اختيار املتقدمني لبرنامج تأهيل املهندسني واملعماريني 

الكويتيني حديثي التخرج�

- اللجنة الدائمة ملسح األسواق�

- اللجنة الكويتية اليابانية لرجال األعمال�

- جلنة الشكاوى والتحكيم – اإلدارة العامة للطيران املدني�

- اللجنة الكويتية – اليابانية لرجال األعمال�

- جلنة املنح الدراسية للفائقني )مؤسسة الكويت للتقدم العلمي(�

5 - جلنة املالية واالستثمار:

تختــــــص مبواضيــــــع امليزانيــــــة العامــــــة للدولــــــة والتخطيط 
االقتصادي، واملواضيع االقتصادية العامة، كما تختص بشــــــؤون 
االســــــتثمار محلياً ودوليــــــاً، واألمور النقدية وشــــــؤون املصارف 
وشــــــركات االستثمار وشؤون ســــــوق األوراق املالية، والدراسات 

املتعلقة بكل هذه املواضيع�

6 - جلنة املشاريع العامة واإلسكان:

تختص بأمور اإلسكان والسياسات اإلسكانية، وقطاع املقاوالت 
واملقاولني بشكل عام، وأمور اخلدمات األساسية كالكهرباء واملاء 

والطرق، وكافة الدراسات املتعلقة بهذه املواضيع�
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 قام مركــــــز عبدالعزيز حمد الصقر للتنمية والتطوير خالل 
عــــــام 2019، بتنفيــــــذ عدد مــــــن برامج التدريب اشــــــتملت على 
برامــــــج تدريب قصيــــــرة وبرامج مهنية طويلــــــة موجهة لعدد من 
القطاعات اخلاصة واحلكومية، حيث بلغت )49( برنامجاً� وقد 
حظي العاملون بشركات القطاع اخلاص بالنصيب الرئيسي من 
البرامج التي نفذها املركز� وقد بلغ عدد املشاركني في البرامج 
التدريبية للعام 2019 حوالي )1550( مشــــــاركاً بتناٍم مضطرد 
عن السنوات الســــــابقة، ومتثل اعداد املتدربني واعداد البرامج 
التدريبية لهذا العام مستويات متقدمة، وذلك مساهمة من املركز 
في خدمة بيئة األعمال احمللية وتنمية مهارات العاملني فيه� كما 

استمر املركز بتقدمي االستشارات للجهات ذات العالقة وإجراء 
دراســــــة مسح لالحتياجات التدريبية لشــــــركات القطاع اخلاص 
فــــــي دولة الكويت، وذلك لتمكني املركز من تقدمي برامج تدريبية 
متميزة� وقد ساهمت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، مشكورة، 
بفعالية في دعم تنفيذ عدد من برامج املركز املوجهة لشــــــركات 

القطاع اخلاص� 
كما استمر املركز باإلشراف على برامج املنح الدراسية التي 
تقدمها غرفة جتارة وصناعة الكويت واملعنية بتقدمي منح دراسية 
للدراســــــات العليا لدرجة املاجســــــتير في تخصص إدارة األعمال 

وتخصص القانون التجاري�

مرگــز عبدالعزيز حمد الصقر للتنمية والتطوير - 2019 

- فريــــــق عمل مراجعة وضع املعاييــــــر الفنية لتصنيف املقاولني 
ومتعهدي املقاوالت�

-  جلنة تكرمي املشروعات الرائدة للعمل االجتماعي في القطاعني 
األهلي واخلاص في دول مجلس التعاون اخلليجي�

- جلنة التأكد من مطابقة السلع واخلدمات ملواصفات ومقاييس 
اجلودة�

- اللجنة العليا إلدارة املعاهد األهلية�
- جلنة بحث اإلجراءات الالزمة لتأسيس شركات ذات الغرض 

اخلاص�
- اللجنة الوطنية ملواصفات التشييد ومواد البناء�

- مجلس الشراكة االستشاري املوحد )شركة نفط الكويت(�

- جلنة إعداد الالئحة التنفيذية لقانون مراقب احلسابات�
- اللجنة العليا لقيادة وتنســــــيق االســــــتراتيجية الوطنية لتعزيز 

النزاهة ومكافحة الفساد�
- جلنة التحقيق في الشكاوى التجارية�

- جلنة تنظيم مؤمتر حتسني السياسات العامة ومناخ االستثمار 
في الدول العربية�

- اللجنة املشتركة للمعارض اخلارجية�
- اللجنة الفنية إلعداد مشروع مواصفات قياسية بشأن شحن 

السيارات الكهربائية�
- اللجنــــــة الوطنيــــــة التوجهيــــــة الدائمة لتنفيــــــذ أجندة 2030 

ألهداف التنمية املستدامة�

عــــدد فترة انعقاد البرنامجالبرامج التدريبية القصيرة
املشــاركني

اجلهة املستفيدة ) شركات القطاع اخلاص والوزارات (
2023 - 24 يناير 2019تنمية وتنويع احملاصيل الزراعية )العبدلي(1

2727 - 31 يناير 2019تنمية وتنويع احملاصيل الزراعية )الوفرة(2

177 – 19 مارس 2019أساسيات التخطيط االستراتيجي املؤسسي3

1711 – 20 مارس 2019 القراءة املبسطة وحتليل ميزانيات الشركات واحلسابات اخلتامية لغير املاليني4

2416 – 27 مارس 2019التحليل املالي للبيانات املالية املنشورة للمؤسسات5

البرامج التي نفذها املركز خالل عام 2019
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عــــدد فترة انعقاد البرنامجالبرامج التدريبية القصيرة
املشــاركني

اجلهة املستفيدة ) شركات القطاع اخلاص والوزارات (

6
الشهادة العاملية االحترافية في مكافحة غسل االموال ومتويل االرهاب

ICA International Advanced Certificate in Anti Money Laundering
2417-28 مارس 2019

2645  مارس 2019ديوانية املبادرين 7
317 مارس – 3 ابريل 2019أساسيات التدقيق املالي8
3122 مارس – 4 ابريل 2019 أساسيات إبرام العقود وأفضل املمارسات في صياغتها9

77- 8 ابريل 2019 استشارات مالية واعداد دراسات جدوى10

711 – 10 ابريل 2019إعداد دراسات اجلدوى االقتصادية11

18 7-10 ابريل 2019 استشارات قانونية 12

810 – 10 ابريل 2019 أساسيات حتليل وإدارة املخاطر13

14
الشهادة الدولية االحترافيـة املتقـدمة فـي االلتـزام الرقـابي

ICA-International Advanced Certificate in Regulatory Compliance 
1414 - 18 ابريل  2019

1555 ابريل 2019ورشة عمل عن مكافحة غسل األموال15

1647 ابريل 2019ورشة عمل عن االلتزام الرقابي وإدارة املخاطر16

17 Train of Trainers  2112 – 23 ابريل 2019أساسيات إعداد املدربني املعتمدين – املرحلة األولى

18
مستجدات قانون العمل الكويتي اجلديد رقم 6 لسنة 2010 مقارنة مع قانون العمل 

2814 – 30 ابريل 2019امللغي رقم 38 لسنة 1964

3037 ابريل 2019ورشة عمل عن دراسة اجلدوى االقتصادية19

20)Effective Project Management(      PMP - 2816 ابريل – 1 مايو 2019مبادىء وأدوات االدارة الفعالة للمشاريع

160 مايو 2019ورشـة عمــل عن كيف حتمي امللكية الفكرية ملشروعك الصغير واملتوسط21

2169 مايو 2019 ديوانية املبادرين 22

23
الشهادة الدولية االحترافيـة املتقـدمة فـي االلتـزام الرقـابي

)ICA-International Advanced Certificate in Regulatory Compliance(
1524 – 19 سبتمبر 2019

2214 – 25 سبتمبر 2019إعداد وكتابة التقارير الفنية24

624 – 9 اكتوبر 2019التنبؤ باستخدام البيانات والذكاء االصطناعي25

26
الشهادة العاملية االحترافية في مكافحة غسل االموال ومتويل االرهاب

ICA International Advanced Certificate in Anti money laundering 
1327- 17 أكتوبر 2019 

1475 أكتوبر 2019ورشة عمل عن حوكمة الشركات 27

1558 أكتوبر 2019ورشة عمل عن االلتزام الرقابي وإدارة املخاطر28

1660 أكتوبر 2019ورشة عمل عن مكافحة غسل األموال29

30 HACCP ISO 22000- 2018  2270 اكتوبر 2019 ورشة عمل عن مبادئ نظام جودة الغذاء

2735 اكتوبر 2019 ورشة عمل عن دراسة اجلدوى االقتصادية للمشاريع 31

32
برنامج تدريبي عن " نظم الرقابة الداخلية احلديثة "

 Internal Control COSO / COCO2019 2713 – 30 أكتوبر
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أواًل: برامج التدريب القصيرة: 

نفــــــذ املركــــــز )30( برنامجــــــاً تدريبيــــــاً قصيــــــراً، والبرامج 
التدريبية القصيرة تكون مدتها الزمنية أســــــبوعاً واحداً، حيث 
تغطــــــي عدداً مــــــن املهارات األساســــــية مثل املهــــــارات االدارية 
والقانونية واحملاسبية واملالية ومهارات تنمية االبداع والتخطيط 

االستراتيجي����� إلخ� 
ثانيًا: برامج التدريب املهني: 

نفذ املركز عدداً من البرامج املهنية مثل:
- الهندسة القيمية 

- التصميم واجلرافيك ديزاين 

- تصميم وبرمجة املواقع االلكترونية 
ثالثًا: برنامج اللغة االجنليزية لألعمال: 

قام مركز عبدالعزيز حمد الصقر للتنمية والتطوير بالتعاون 
مع مركز اللغات بجامعة الكويت ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي 
بتنفيــــــذ برنامج )اللغــــــة االجنليزية لألعمال( املوجه ملنتســــــبي 
شــــــركات القطاع اخلاص والذي يهدف إلى تنمية مهارات اللغة 

االجنليزية للعاملني في السوق احمللي� 
ومــــــن اجلديــــــر بالذكــــــر أن البرنامج يقــــــوم بتدريس )منهج 
كامبريدج للغة االجنليزية لألعمال( والذي يؤهل املنتسبني فيه 
للتقدم بعدها الختبار شــــــهادة جامعــــــة كامبريدج املتقدمة للغة 

االجنليزية وامتحان اآليلز� 

عــــدد فترة انعقاد البرنامجالبرامج التدريبية القصيرة
املشــاركني

اجلهة املستفيدة ) شركات القطاع اخلاص والوزارات (
330 – 6 نوفمبر 2019إعداد دراسات الـجـدوى االقتصادية  للمشاريع33

34
ورشة:

 Risk analysis and acritical Point for HACCP and its requirements 2019 582 نوفمبر

35
جودة وسالمة الغذاء وحماية املستهلك

 Food quality, Food Safety and consumer Protection
1142 – 14 نوفمبر 2019

36
) اللغة االجنليزية لألعمال - املرحلة األولى (

)Preliminary( "Business English Language" Cambridge Business 
English Certificate - BEC – part-1 

1117 نوفمبر – 11 ديسمبر 2019

1721 – 20 نوفمبر 2019إعداد املوازنات التقديرية  37

2449 – 26 نوفمبر 2019التقييم العقاري38

2413 – 27 نوفمبر 2019التطبيقات العملية حلوكمة الشركات39

2456 نوفمبر – 18 ديسمبر 2019مشروع تأهيل وتدريب املبادرين للمشروعات الصغيرة واملتوسطة40

41ISO 22000:2018 for food safety management systems2019 146 – 4 ديسمبر

126 – 4 ديسمبر 2019الوقاية من احلريق للمهندسني واملختصني من غير العاملني باإلطفاء42

43
تسويق االختراعات والتكنولوجيا

 Inventions and Technology Commercialization     
812 – 10 ديسمبر 2019

820 – 11 ديسمبر 2019السالمة من احلريق ملفتشي ومراقبي السالمة44

936 – 12 ديسمبر 2019االستزراع السمكي )الوفرة(45

1433 – 17  ديسمبر 2019االستزراع السمكي )العبدلي(46

1534 – 18 ديسمبر 2019 املهارات املتقدمة في مجال خدمة العمالء 47

1526 – 19 ديسمبر 2019 أساسيات التأمني ووثائق التأمني 48

2226 – 26 ديسمبر 2019أساسيات التأمني ووثائق التأمني49
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رابعًا: ريادة األعمال للمشروعات الصغيرة واملتوسطة:
اســــــتمر مركز عبدالعزيــــــز حمد الصقر للتنميــــــة والتطوير 
بتقــــــدمي برامج »أكادميية املبادرين« وهو مشــــــروع )دبلوم ريادة 
األعمــــــال – تأهيل وتدريــــــب املبادرين للمشــــــروعات الصغيرة 
واملتوسطة( على التوالي للسنوات الستة املاضية وذلك بالتعاون 
مع كل من الصندوق الوطني للدعم ورعاية املشروعات الصغيرة 

واملتوسطة ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي� 
وقد شارك في هذا البرنامج حوالي )60( متدرباً من أرباب 

األعمال واملبادرين للمشروعات الصغيرة واملتوسطة� 
كما اســــــتمر املركز بعقد »ديوانية املبادرين« والتي تعد أحد 
البرامــــــج الطموحة التي يقوم املركز مــــــن خاللها بالتواصل مع 

املبادرين الذين التحقوا ببرامجه التدريبية� 
كما قام املركز بتقدمي خدمات االستشارات الفنية والقانونية 
واالرشاد للمبادرين للمشروعات الصغيرة واملتوسطة على شكل 
منفــــــرد والتي اســــــتفاد منها عدد من املبادريــــــن من أجل تقدمي 

مشاريعهم للجهات التمويلية� 
 خامســـًا: برامـــج تخصصيـــة بالتعـــاون مع االحتـــاد العاملي 

:)ICA( لاللتزام
وقد قــــــام مركز عبدالعزيز حمد الصقــــــر للتنمية والتطوير 

منذ أربع ســــــنوات مضت، وبالتعاون مع االحتاد العاملي لاللتزام 
ICA وجامعة مانشســــــتر في بريطانيا، بتنفيذ كٍل من البرامج 

التالية التي يتم عقدها دورياً كل سنة: 
1- الشهادة العاملية االحترافية املتقدمة في االلتزام وإدارة 

املخاطر في مجال األعمال
(ICA Advanced Certificate in Risk & Business Compliance).

2 - الشهادة العاملية االحترافية املتقدمة في مكافحة غسل 
األموال�

وقد شارك في هذه البرامج لهذا العام )82( متدرباً من شركات 
القطاع اخلاص واملؤسسات احلكومية وسوق العمل احمللي�

كما شــــــارك )295( متدربــــــاً في ورش العمــــــل املتخصصة 
بااللتــــــزام وإدارة املخاطــــــر ومكافحة غســــــل األمــــــوال وحوكمة 

الشركات التي أقامها املركز في عام 2019�
ومــــــن اجلدير بالذكــــــر أن هــــــذه البرامج من البرامــــــج املهنية 
االحترافيــــــة املتخصصة عاملياً تنتهي باختبــــــارات دولية مُينح من 
يجتازها شــــــهادة احترافية في هذيــــــن التخصصني، حيث يُعتبران 
من املهارات الرئيسية التي يحتاجها سوق العمل احمللي والشركات 
العاملــــــة به، وذلك متشــــــياً وامتثــــــاالً ملتطلبات هيئة أســــــواق املال 

وأساسيات حوكمة الشركات واملؤسسات األهلية واحلكومية <

قدمت غرفة جتارة وصناعة الكويت في أواخر يوليو 2019، 
ست منح دراسية للطلبة الكويتيني ضمن برنامج املنح الدراسية 
التابع لها وذلك على ضوء ما مت اإلعالن عنه ســـابقًا في بداية 
عـــام 2019، حيـــث مت تطبيـــق معايير املفاضلـــة بني املتقدمني 

الختيار الفائزين باملنح الدراسية لهذا العام.
ويأتي ذلك مســــــاهمة من غرفة جتارة وصناعة الكويت في 
تعزيز املعرفة العلمية لدى الشباب الكويتي وإتاحة الفرصة لهم 
للتزود العلمي واحلصول على شهادات عليا من أرقى اجلامعات 
في العالم، ليكونوا رافــــــداً لالقتصاد الكويتي، وذلك إدراكاً من 
الغرفــــــة ملســــــؤوليتها االجتماعية ولدورها باملســــــاهمة بالتنمية 
البشــــــرية في الدولة مبا يعود على االقتصــــــاد الوطني بالفائدة 
والتمكني، وحرصها على تشجيع الكوادر الوطنية وإتاحة فرص 

استكمال التعليم ما بعد اجلامعي والدراسات العليا�
ومن اجلدير بالذكر أن هذه الدفعة من الطلبة املبتعثني هي 
الدفعة التاســــــعة على التوالي خالل الســــــنوات املاضية، إذ يتم 

عادة فــــــي بداية كل عام االعالن عن فتح باب الترشــــــيح للمنح 
الدراسية ملن تنطبق عليهم شروط املنحة املعلن عنها في وسائل 

االعالم وموقع الغرفة االلكتروني�
وبهــــــذه الدفعة يبلغ عدد املبتعثني خالل الســــــنوات املاضية 
)41( مبتعثاً، حيث انهى )34( مبتعثاً دراســــــتهم حســــــب اخلطة 

الدراسية لهم، وال يزال اآلخرون في طور الدراسة�
مما يذكر أن أحــــــد مبتعثي غرفة جتــــــارة وصناعة الكويت 
املتفوقني السيد/ حســــــني حبيب السيد إبراهيم باملركز الثالث 
في مسابقة عاملية تقام في فرنسا يشارك فيها أكثر من )100( 
دولة حــــــول العالم، وتنافــــــس رواد األعمــــــال واملبادرين بأفكار 
إبداعية ضمن منافســــــة »get in the ring«، وهي مســــــابقة 
حول اجلديــــــد في االبداعات التكنولوجية التــــــي تعود بالفائدة 
على املجتمعات في املجال املالي، التعليمي، الذكاء االصطناعي، 

تكنولوجيا املال������ الخ <

الغرفة تبتعث ستة طلبة كويتيني لدرجة املاجستير لعام 2019
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2 0 1 9 التقريــــر ال�ســنوي 

في سياق اهتمام مركز الكويت للتحكيم التجاري بنشر ثقافة 
التحكيم وتعزيز دوره كنظام قضائي لتســـوية املنازعات التجارية 
ليكون أداة متميزة تســـهم في منو االقتصاد وجذب االستثمارات 
اخلارجية، ولسعيه الدائم والدؤوب في إعداد جيل من احملّكمني 
وتأهيلهم من خالل تنفيذ برامج تدريبية، نعرض فيما يلي أبرز 

أعمال املركز خالل عام 2019 على النحو التالي:

مجلس اإلدارة:

عقد مجلس إدارة املركز أربعة اجتماعات استعرض خاللها 
أعمال املركز وتناول العديد من املواضيع املتعلقة به�

اللجنة التنفيذية:     
عقدت اللجنة التنفيذية ســــــبعة اجتماعات أشرفت من خاللها 
على ســــــير قضايا التحكيم والتوفيق فــــــي املركز إضافة ملتابعة 

كافة املسائل املتعلقة باألمانة العامة�

احملّكمون واخلبراء:    

مت قبــــــول طلبات القيد لعــــــدد )25( محّكماً وموّفقاً، كما مت 
قبول طلبات القيد خلبيرين�

الـقـضــايـــا:     

بلغ عدد القضايا املعروضة على املركز خالل العام )33( 
قضية وقد بلغ إجمالي قيمة املطالبات في طلبات التحكيم 
املعروضة )10,111,280/902 د�ك( )عشرة ماليني ومائة 
وأحد عشــــــر ألفاً ومائتني وثمانني ديناراً وتســــــعمائة واثنني 

فلس(�

هــــــذا باإلضافة إلى العديد من طلبات التحكيم غير املقبولة 
نظــــــراً لعدم اســــــتيفاء الشــــــروط اخلاصــــــة بالتحكيــــــم أو عدم 

اختصاص املركز بنظر النزاع�

نشاط األمانة العامة:    

ركزت األمانة العامة للمركز من خالل أنشطتها على حتقيق 
رســــــالته بنشــــــر ثقافة التحكيم والعمل على تطوير ورفع كفاءة 
احملّكمني واخلبراء املقيدين، باإلضافة إلى العمل على حتسني 
البيئة القانونية ملمارســــــة األعمال التجارية، وتعزيز التعاون بني 
املركــــــز واجلهات ذات الصلة، كمــــــا حرصت األمانة العامة على 

تفعيــــــل اتفاقيات التعاون املبرمة مع مختلف اجلهات مبا يحقق 
أهداف املركز، ومتّثل ذلك من خالل األنشطة التالية:

الــــدورات:

1 - دورة »الطرق البديلة حلل املنازعات«: 

في إطار برنامج املؤسســــــة العامــــــة للتأمينات االجتماعية 
السنوي باسم »برنامج تدريب القانونيني حديثي التخرج« قدم 
املركز دوره »الطرق البديلة حلل املنازعات« مرتني خالل عام 
2019 األولى في الفتــــــرة 6 - 8 يناير والثانية في الفترة 24 
– 26 ديســــــمبر 2019، وبلغ إجمالــــــي املتدربني في الدورتني 

سبعني متدرباً�

2- دورة »إعـداد احملّكميـن«: 

أقام املركــــــز البرنامج التدريبي »برنامــــــج إعداد احملكمني« 
للسنة العاشــــــرة على التوالي بجميع املراحل الثالث ومبشاركة 

11 متدرباً وذلك في الفترة 14 - 30 أبريل 2019�

ورش العمل واملؤمترات:

1 - ورشة عمل »دور الوساطة في حل النزاعات الناشئة«: 

 أقــــــام املركز ورشــــــة عمل بعنــــــوان »دور الوســــــاطة في حل 
النزاعات الناشئة« بالتعاون مع برنامج CLDP التابع لوزارتي 
التجارة والعدل األمريكيتني، وذلك يوم 22 أبريل 2019 مبشاركة 

)163( من احملّكمني واخلبراء والقانونيني واالقتصاديني�

االجتماعات والزيارات اخلارجية:

1- اجتماع مجلس إدارة »دار القرار«: 

اســــــتضاف املركز فعاليات االجتماع الـــــــ )74( ملجلس إدارة 
مركز التحكيــــــم التجاري لدول مجلس التعــــــاون اخلليجي »دار 

القرار« يوم 15 سبتمبر 2019�

2- زيارة محكمة التحكيم الدائمة - الهاي: 

قــــــام وفد من املركز بزيــــــارة إلى محكمــــــة التحكيم الدائمة 
ومحكمة العــــــدل الدولية بالهاي خالل الفترة من 4-7 نوفمبر 

�2019

مرگـــز الگــــويت للتحگـــيم التجــــــاري عام 2019
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مــرگــــز أصحـــــاب األعمــــــال 

ُيعد مركز أصحاب األعمال بالغرفة البوابة الرئيسية للحصول على مختلف املعلومات التجارية والصناعية والقانونية واخلدمات األخرى 
التي تقدمها الغرفة، ذلك أنه همزة الوصل بني أعضاء الغرفة ومراجعيها من جهة، وبني مختلف إداراتها وأقسامها من جهة ثانية.

ويبني اجلدول التالي ما قدمه املركز من خدمات خالل عام 2019:

املجموعأنواع اخلدمات واملعلومــــاتم

3077خدمة الرد على االستعالم الهاتفي ألصحاب األعمال داخل الكويت�1

2118خدمة الرد على االستعالم الهاتفي ألصحاب األعمال خارج الكويت�2

276تقدمي اخلدمات واملعلومات ألصحاب األعمال بحضورهم شخصياً للمركز�3

379االستعالم التجاري )بيانات أعضاء الغرفة(�4

-االشتراك مبجلة االقتصادي الكويتي�5

422املراسالت البريدية�6

7�E-MAIL 2654املراسالت اإللكترونية

-طلب نشر اسم العضو في مجالت الغرف العربية واألجنبية�8

4االستعالم عن السمعة التجارية لعضو بالغرف العربية واألجنبية�9

88خدمات التصوير�10

31شكوى جتارية�11

411خدمة اجناز معاملة عضو بإدارة املعامالت�12

33مقابالت أصحاب األعمال مع ممثلي اإلدارات املتخصصة بالغرفة�13

268مستخدمو خدمة االنترنت املجانية من أعضاء الغرفة باملركز�14

942حتديث بيانات األعضاء املنتسبني للغرفة� 15



الفـصـل الخـامــس

احلســــــابـــــــات اخلتــــــاميـــــة

التقـريـر المالي
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السادة رئيس وأعضاء مجلس االدارة احملترمني

غرفة جتارة وصناعة الكويت

دولة الكويت

التقرير حول تدقيق البيانات املالية

الرأي

قمنا بتدقيق البيانات املالية لغرفة جتارة وصناعة الكويت )الغرفة( والتي تتضمن بيان املركز املالي كما في 31 ديســــــمبر 2019 
وبيان الدخل الشــــــامل، وبيان التغيرات في حقوق امللكية وبيان التدفقات النقدية للســــــنة املنتهية في ذلك التاريخ، وااليضاحات حول 

البيانات املالية، مبا في ذلك ملخص السياسات احملاسبية الهامة�

برأينا، أن البيانات املالية املرفقة تظهر بصورة عادلة، من كافة النواحي املادية، املركز املالي للغرفة كما في 31 ديســــــمبر 2019 
وعن نتائج أعمالها وتدفقاتها النقدية للسنة املنتهية في ذلك التاريخ وفقا للمعايير الدولية للتقارير املالية� 

أساس ابداء الرأي

لقد قمنا بأعمال التدقيق وفقا للمعايير الدولية للتدقيق� أن مســــــئولياتنا وفق تلك املعايير قد مت شــــــرحها ضمن بند مســــــئوليات 
مراقب احلســــــابات حــــــول تدقيق البيانات املالية الوارد في تقريرنا� كما اننا مســــــتقلني عن الغرفة وفقــــــا  ملتطلبات ميثاق األخالقية 
للمحاســــــبني املهنيني الصادر عن املجلس الدولي ملعايير أخالقية احملاســــــبني، كما قمنا بااللتزام مبســــــئولياتنا األخالقية األخرى مبا 
يتوافــــــق مع تلك املتطلبات وميثاق االخالقية� اننا نعتقد بأن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها، كافية ومالئمة لتكون أساســــــا في ابداء 

رأينا�

مسئولية االدارة حول البيانات املالية

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

اخلطأ�

وإلعداد تلك البيانات املالية، تكون ادارة الغرفة مسؤولة عن تقييم قدرة الغرفة على حتقيق االستمرارية، واالفصاح، عند احلاجة، 
عن األمور املتعلقة بتحقيق تلك االســــــتمرارية وتطبيق مبدأ االســــــتمرارية احملاســــــبي، ما لم يكن بنية االدارة تصفية الغرفة أو ايقاف 

أنشطتها، أو عدم توفر أي بديل آخر واقعي سوى اتخاذ هذا اإلجراء�

مسئوليات مراقب احلسابات حول تدقيق البيانات املالية

ان أهدافنا هي احلصول على تأكيدات معقولة بأن البيانات املالية، بشــــــكل متكامل، خالية من فروقات مادية، ســــــواء كانت ناجتة 
عــــــن الغــــــش أو اخلطأ، واصدار تقرير التدقيق الذي يحتوي على رأينا� ان التأكيدات املعقولة هي تأكيدات عالية املســــــتوى، ولكنها ال 
تضمــــــن بأن مهمة التدقيق املنفذة وفق متطلبات املعايير الدولية للتدقيق، ســــــوف تكتشــــــف دائما األخطــــــاء املادية في حالة وجودها� 

الحســـابـــات الختاميــــة

تقـــــــرير مراقـــب احلســـــــــابات املســـتقل
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إن الفروقات ميكن أن تنشــــــأ من الغش أو اخلطأ وتعتبر مادية ســــــواء كانت منفردة أو مجتمعة، عندما يكون من املتوقع أن تؤثر على 
القرارات االقتصادية للمستخدم بناء على ما ورد في تلك البيانات املالية� 

وكجزء من مهام التدقيق وفق املعايير الدولية للتدقيق، نقوم مبمارسة التقديرات املهنية واالحتفاظ مبستوى من الشك املهني طيلة 
أعمال التدقيق� كما أننا:

> نقوم بتحديد وتقييم مخاطر الفروقات املادية في البيانات املالية، سواء كانت ناجتة عن الغش أو اخلطأ، وتصميم وتنفيذ اجراءات 
التدقيــــــق املالئمــــــة التي تتجاوب مع تلك املخاطر، واحلصول على أدلة التدقيق الكافية واملالئمة لتوفر لنا أساســــــا إلبداء رأينا� إن 
مخاطر عدم اكتشاف الفروقات املادية الناجتة عن الغش تعتبر أعلى من تلك املخاطر الناجتة عن اخلطأ، حيث أن الغش قد يشمل 

تضارب، أو تزوير، أو حذوفات مقصودة، أو عرض خاطئ أو جتاوز إلجراءات الضبط الداخلي�

> استيعاب اجراءات الضبط الداخلي التي لها عالقة بالتدقيق لغرض تصميم اجراءات التدقيق املالئمة حسب الظروف، ولكن ليس 
لغرض ابداء الرأي حول فعالية اجراءات الضبط الداخلي للغرفة�

> تقييم مالئمة السياســــــات احملاســــــبية املتبعــــــة ومعقولية التقديرات احملاســــــبية املطبقة وااليضاحات املتعلقة بهــــــا واملعدة من قبل 
االدارة�

> االستنتاج حول مالئمة استخدام االدارة لألسس احملاسبية في حتقيق مبدأ االستمرارية، وبناء على أدلة التدقيق التي حصلنا عليها، 
ســــــوف نقرر فيما اذا كان هناك أمور جوهرية قائمة ومرتبطة بأحداث أو ظروف قد تشــــــير الى وجود شكوك جوهرية حول قدرة 
الغرفة على حتقيق االستمرارية� واذا ما توصلنا الى وجود تلك الشكوك اجلوهرية، فان علينا أن نلفت االنتباه لذلك ضمن تقرير 
التدقيق والى االفصاحات املتعلقة بها ضمن البيانات املالية، أو في حالة ما اذا كانت تلك االفصاحات غير مالئمة، ســــــوف يؤدي 
ذلك الى تعديل رأينا� ان اســــــتنتاجاتنا ســــــوف تعتمد على أدلة التدقيق التي حصلنا عليها حتى تاريخ تقرير التدقيق� ومع ذلك فإنه 

قد يكون هناك أحداث أو ظروف مستقبلية قد تؤدي الى عدم قدرة الغرفة على حتقيق االستمرارية� 

> تقييــــــم االطــــــار العام للبيانات املالية من ناحية العرض والتنظيم والفحوى، مبا فــــــي ذلك االفصاحات، وفيما اذا كانت تلك البيانات 
املالية تعكس املعامالت واألحداث املتعلقة بها بشكل يحقق العرض الشامل بشكل عادل�

التقرير حول املتطلبات القانونية والتشريعات األخرى

برأينا أن الغرفة حتتفظ بســــــجالت محاســــــبية منتظمة وان البيانات املالية متفقة مع ما هو وارد في تلك السجالت� وقد حصلنا 
على كافة املعلومات وااليضاحات التي رأيناها ضرورية ألغراض التدقيق، وقد اجري اجلرد وفقا لالصول املرعية�

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

جرانت ثورنتون – القطامي والعيبان وشركاهم
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بيـــــان الدخــــل گـــما فــي 31 ديســـمبر 2019

السنة املنتهيةالسنة املنتهية

االيرادات

في 31 ديسمبرإيضاحات
2 0 1 9  

د.ك

في 31 ديسمبر
2 0 1 8  

د.ك

66,145,9175,728,229رسوم محصلة

777,974119,392صافي ايراد مبنى الغرفه

795,706628,770ايراد فوائد

(11,248))8,316(8صافي تكلفة املجلة 

10,968)16,017(9صافي )عجز( / وفر مركز عبدالعزيز الصقر للتنمية والتطوير

12,433)47,634(10صافي )عجز( / وفر مركز الكويت للتحكيم التجاري

6,947,6306,488,544مجموع اإليرادات

املصاريف واألعباء األخرى

(4,602,648))4,164,929(11املصاريف العمومية واالدارية

(81,193))88,512(مصاريف االنترنت 

(6,935))6,041(مصاريف مشاركات في معارض محليه ودوليه

(10,958))16,600(مصاريف دورات تدريبية

(934,691))951,821(12 - أاستهالك ممتلكات واالت ومعدات

)5,636,425()5,227,903(مجموع املصاريف واألعباء األخرى

1,719,727852,119وفر السنة

--ايرادات اخرى شاملة للسنة

1,719,727852,119الوفر الشامل للسنة

إن اإليضاحات املبينة في نهاية التقرير تشگــل جزءا من هذه البيانات املالية
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امليزانيـــة العموميـــة گـــما فـــي 31 ديســـمبر 2019

املوجودات
إيضاحات

31 ديسمبر
2 0 1 9

د.ك

31 ديسمبر
2 0 1 8

د.ك

موجودات غير متداولة
127,110,746ممتلكات واالت ومعدات

7,957,974

موجودات متداولة
13760,278671,078ذمم مدينة وحسابات مدينة أخرى

46,83231,747نقد في الصندوق

14606,790632,504أرصدة لدى البنوك

1526,020,00023,715,000ودائع ألجل

27,433,90025,050,329مجموع املوجودات املتداولة

34,544,64633,008,303مجموع املوجودات 

حقوق ملكية الغرفة واملطلوبات
حقوق ملكية الغرفة

27,211,40226,359,283االحتياطي العام

1,719,727852,119وفر السنة

28,931,12927,211,402مجموع حقوق الغرفة

مطلوبات غير متداولة
3,920,9783,860,349مخصص مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني

مطلوبات متداولة
16122,691244,242ذمم دائنه وحسابات دائنة اخرى

85,272300,974مصاريف مستحقة

310,262343,509مخصص إجازات مستحقة
1,007,800920,955إيرادات مقبوضة مقدماً

17166,514126,872أمانات للغير
1,692,5391,936,552مجموع املطلوبات املتداولة

34,544,64633,008,303مجموع حقوق ملكية الغرفة واملطلوبات

     رئيس مجلس اإلدارة                                                                                             أمني الصندوق الفخري

            علي محمد ثنيان الغامن                                                                               عبدالله سعود احلميضي

إن اإليضاحات املبينة في نهاية التقرير تشگــــل جزءا من هذه البيانات املالية
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بيـــان التغيرات في حقـــوق ملگــــيـــــة الغرفـــة
مجموع حقوق ملكية الغرفةصافي  الوفر االحتياطي العام

د.كد.كد.ك

25,483,934875,34926,359,283الرصيد في 31 ديسمبر 2017
852,119852,119-الوفر الشامل للسنة

-(875,349)875,349محول الى االحتياطي العام
26,359,283852,11927,211,402الرصيد في 31 ديسمبر 2018

1,719,7271,719,727-الوفر الشامل للسنة
-(852,119)852,119محول الى االحتياطي العام

27,211,4021,719,72728,931,129الرصيد في 31 ديسمبر 2019

بيــــان التدفقـــات النقديـــة 
ايضاح

السنة املنتهية في
31 ديسمبر 2019

السنة املنتهية في
 31 ديسمبر 2018

د.كد.كأنشطة التشغيل
1,719,727852,119وفر السنه
التعديالت:

951,821934,691استهالك ممتلكات وآالت ومعدات
320,110478,152مخصص مكافاة نهاية اخلدمة للموظفن

(26,519))259,481(مكافأة نهاية اخلدمة املدفوعة للموظفني
2,732,1772,238,443

التغيرات في موجودات ومطلوبات التشغيل:
(91,212))89,200(ذمم مدينة وحسابات مدينه اخرى

155,251)121,551(ذمم دائنه وحسابات دائنة اخرى
178,732)215,702(مصاريف مستحقه

5,194)33,247(مخصص اجازات مستحقه
86,84523,381ايرادات مقبوضه مقدما

36,629)16,703(امانات للغير 
2,342,6192,546,418صافي النقد الناجت من انشطه التشغيل

انشطة االستثمار
(1,810,000))2,305,000(ودائع الجل

(843,567))104,593(شراء ممتلكات واالت ومعدات
7,085-القيمة الدفترية ملمتلكات واالت ومعدات مستبعده

)2,646,482()2,409,593(صافي النقد املستخدم في أنشطة االستثمار
(100,064))66,974(النقص في النقد وشبه النقد

18572,045672,109النقد وشبه النقد في اول السنه
18505,071572,045النقد وشبه النقد في اخر السنه

إن اإليضاحات املبينة في نهاية التقرير تشگــــل جزءا من هذه البيانات املالية
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ايضاحات حــــــول البيانــــــات املاليـــــــة 

1- اهداف الغرفة
غرفة جتارة وصناعة الكويت مؤسسة ذات نفع عام غايتها تنظيم املصالح التجارية والصناعية ومتثيلها والدفاع عنها والعمل على 
ترقيتهــــــا، وتتمتع الغرفة بالشــــــخصية االعتبارية فلها ضمن نطاق هذا القانون حق التملك والبيع والشــــــراء والتقاضي والرهن وقبول 

التبرعات والهبات وعقد القروض وغير ذلك من االعمال التي تدخل في حدود اختصاصها�
ان عنوان الغرفة املســــــجل والذي من خالله تقوم الغرفة بأنشطتها الرئيسية هو: القبله – قطعة 1 – ش عبدالعزيز حمد الصقـر 

– قسيمة 900087�
مت املصادقة على البيانات املالية للســــــنة املنتهية في 31 ديســــــمبر 2019 )مبا في ذلك بيانات املقارنة( واملوافقة على اصدارها من 

قبل ادارة الغرفة بتاريخ 16 فبراير 2020�
2- بيان االلتزام

مت إعداد هذه البيانات املالية وفقا للمعايير الدولية للتقارير املالية الصادرة من قبل مجلس معايير احملاسبة الدولية والتفسيرات 
الصادرة عن جلنة تفسير املعايير الدولية للتقارير املالية التابعة ملجلس معايير احملاسبة الدولية� 

3- التغيرات في السياسات احملاسبية 
املعايير اجلديدة واملعدلة املطبقة من قبل الغرفة  3.1

هنــــــاك عدد من املعايير اجلديدة واملعدلة مفعلة للفترات الســــــنوية التــــــي تبدأ في او بعد 1 يناير 2019 والتي مت تطبيقها من قبل 
الغرفة� فيما يلي املعلومات حول هذه املعايير اجلديدة:

يفعل للفترات السنويةاملعيار او التفسير
 التي تبدأ في

   1 يناير 2018املعيار الدولي للتقارير املالية رقم 9 األدوات املالية: التصنيف والقياس    

  1 يناير 2019املعيار الدولي للتقارير املالية رقم 16 عقود اإليجار

املعيار الدولي للتقارير املالية رقم IFRS 9( 9( - األدوات املالية 
قــــــام مجلس معايير احملاســــــبة الدولية )IASB( باصدار املعيار الدولي للتقارير املالية رقــــــم 9 »األدوات املالية« )2014( ما ميثل 
امتام خطته الستبدال معيار احملاسبة الدولي رقم 39 »األدوات املالية: التحقق والقياس«� يقوم املعيار اجلديد بادخال تغيرات واسعة 
النطاق على تعليمات معيار احملاسبة الدولي رقم 39 فيما يتعلق بتصنيف وقياس االصول املالية كما يقوم ايضا بادخال منوذج »خسارة 
ائتمانيــــــة متوقعة« جديد خاص بهبوط قيمة االصول املالية� يقــــــوم املعيار الدولي للتقارير املالية رقم 9 أيضا بتقدمي تعليمات جديدة 

حول تطبيق محاسبة التحوط� 
فيما يلي املجاالت الرئيسية لألثر: 

> ان تصنيف وقياس االصول املالية يســــــتند الى املعايير اجلديدة التــــــي تراعي التدفقات النقدية التعاقدية لالصول ومنوذج االعمال 
الذي يتم فيه ادارتها�

> ان اي هبوط في القيمة مبني على خســــــارة ائتمانية متوقعة يســــــجل على الذمم التجارية املدينة واالستثمارات في االصول من نوع 
الديون املصنفة حاليا كاستثمارات متاحة للبيع ومحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق، ما لم يتم تصنيفها كاستثمارات بالقيمة العادلة 

من خالل االرباح او اخلسائر وفقا للمعايير اجلديدة�
> لم يعد باالمكان قياس االســــــتثمارات في االســــــهم بالتكلفة ناقصا هبوط القيمة وجميع هذه االســــــتثمارات يتم قياســــــها عوضا عن 
ذلك بالقيمة العادلة� يتم عرض التغيرات في القيمة العادلة في االرباح او اخلسائر ما لم تقم الغرفة بتصنيف نهائي ال رجعة فيه 
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لعرضها في االيرادات الشاملة األخرى�
> اذا اســــــتمرت الغرفــــــة باختيار خيار القيمة العادلة لبعض اخلصوم املالية، عندها يتم عــــــرض تغيرات القيمة العادلة في االيرادات 

الشاملة األخرى الى احلد الذي ترتبط فيه تلك التغيرات مبخاطر االئتمان اخلاصة بالغرفة�  
يحتــــــوي املعيار الدولي للتقارير املالية رقم 9 على ثالث فئات تصنيف رئيســــــية لالصول املالية: مقاســــــة بالتكلفة املطفأة، القيمة 
العادلة من خالل االيرادات الشــــــاملة االخرى والقيمة العادلة من خالل االرباح او اخلسائر� يقوم املعيار بحذف فئات معيار احملاسبة 

الدولي رقم 39 اخلاصة باالستثمارات احملتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق، القروض واملدينني واالستثمارات املتاحة للبيع� 
التصنيف والقياس:    

ان الذمم املدينة محتفظ بها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية ومن املتوقع ان تؤدي الى تدفقات نقدية متثل فقط دفعات اصل 
الدين والفائدة� هذا وقد قامت إدارة الغرفة بتحليل خصائص التدفقات النقدية التعاقدية لتلك االدوات واستنتجت بانها تفي باملعايير 
اخلاصة بقياس التكلفة املطفأة مبوجب املعيار الدولي للتقارير املالية رقم 9� لذا، ال يوجد هناك حاجة العادة القياس لهذه االدوات� 

انخفاض القيمة:  
يتطلب املعيار الدولي للتقارير املالية رقم 9 ان تقوم الغرفة بتســــــجيل خســــــائر االئتمان املتوقعة على جميع اصولها املالية املقاسة 
بالتكلفة املطفأة� تســــــتند خســــــائر االئتمان املتوقعة الى الفرق بني التدفقات النقدية التعاقدية املستحقة وفقا للعقد وجميع التدفقات 
النقدية التي تتوقع الغرفة استالمها� يتم بعد ذلك خصم النقص بالتقريب الى معدل الفائدة الفعلي االصلي لالصل� ومبوجب املعيار 

الدولي للتقارير املالية رقم 9، تقوم الغرفة بقياس خسائر االئتمان املتوقعة على النحو التالي: 
> خســــــائر االئتمان املتوقعة ملدة 12 شــــــهرا: تتمثل هذه اخلسائر في اخلســــــائر التي تنتج عن احداث افتراضية محتملة خالل االثني 

عشر شهرا بعد تاريخ التقرير؛ و 
> خســــــائر االئتمان املتوقعة مدى احلياة: تتمثل هذه اخلســــــائر في اخلسائر التي تنتج عن احداث افتراضية محتملة على مدى العمر 

املتوقع لالداة املالية�
لم يكن لتطبيق هذا املعيار تأثير مادي على البيانات املالية للغرفة�

املعيار الدولي للتقارير املالية رقم 16 عقود االيجار
يحل املعيار الدولي للتقارير املالية 16 محل معيار احملاســــــبة الدولي 17 وثالثة تفســــــيرات ذات صلة� قدم املعيار الدولي للتقارير 
املالية رقم 16 متطلبات جديدة ومعدلة فيما يتعلق مبحاســــــبة عقود اإليجار� ونتيجة لذلك، أصبحت محاســــــبة املستأجر اآلن مختلفة 
بشكل كبير وتزيل التمييز بني االيجارات التمويلية والتشغيلية� يتطلب األمر اآلن االعتراف باصل »حق انتفاع« والتزام عقد اإليجار في 
تاريخ بدء جميع عقود اإليجار، باستثناء عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار منخفضة القيمة� ومع ذلك، بقيت احملاسبة من قبل 

املؤجر إلى حد كبير دون تغيير� إن تطبيق املعيار الدولي للتقارير املالية رقم 16 ليس له تأثير جوهري على البيانات املالية للغرفة�
لم يكن لتطبيق هذا املعيار تأثير مادي على البيانات املالية للغرفة�

4- ملخص السياسات احملاسبية الهامة
4.1 اعتبارات عامة

ان السياسات احملاسبية الهامة التي مت استخدامها إلعداد هذه البيانات املالية هي:
مت اعــــــداد البيانــــــات املالية للغرفة على اســــــاس التكلفة التاريخية� مت عرض البيانات املالية بالدينــــــار الكويتي )»د�ك«( وهو عملة 

التشغيل والعرض للغرفة�
مت اعداد البيانات املالية باســــــتخدام أسس القياس احملددة ضمن املعايير الدولية للتقارير املالية )IFRS( ولكل أصل أو خصم أو 

ايراد أو مصروف على حدة�  مت بيان أسس القياس بشكل أوفر ضمن السياسات احملاسبية أدناه�
4.2 عرض البيانات املالية

مت عرض البيانات املالية وفق معيار احملاســــــبة الدولي )IAS( رقم )1(: عرض البيانات املالية )معدل في 2007(� حيث اختارت 
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الغرفة ان تعرض بيان الدخل الشامل�
4.3   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 �

4.4   ممتلكات واالت ومعدات

تظهر املمتلكات واالالت واملعدات بالتكلفة بعد طرح االســــــتهالك املتراكم وخســــــارة هبوط القيمة� تستهلك الغرفة املمتلكات واالالت 
واملعدات على طريقة القسط الثابت بنسب سنوية حددت الستهالك املمتلكات واالالت واملعدات على فترة العمر االنتاجي املقدرة لها�

4.5   مخصص مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني

يحتسب مخصص مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني عن فترة اخلدمة املتراكمة لكل موظف بتاريخ املركز املالي وفقا للنظام الداخلي 
للغرفة ووفقا لقانون العمل الكويتي فـي القطاع االهلي�

مبوجــــــب القــــــرار رقم )1( لعــــــام 2008 الصادر بتاريــــــخ 7 يناير 2008 وبناء علــــــى موافقة هيئة مكتب الغرفة في جلســــــتها رقم 
2007/4، املنعقده بتاريخ 5 ديسمبر 2007، قررت إدارة الغرفة احتساب مخصص مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني الكويتيني العاملني 
بالغرفة على اســــــاس كامل آخر راتب شهر تقاضاه بدال من احتساب املخصص للمبلغ الذي يزيد عن املبلغ اخلاضع لسقف التأمينات 

االجتماعية وكما كان معمول به سابقا�
4.6   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�
5- احكام االدارة الهامة وعدم التأكد من التقديرات

ان اعداد البيانات املالية للغرفة يتطلب من االدارة اتخاذ االحكام والتقديرات واالفتراضات التي تؤثر على القيمة املدرجة لكل من 
االيرادات واملصاريف واالصول واخلصوم واالفصاح عن االلتزامات الطارئة في نهاية فترة التقارير املالية� مع ذلك، فان عدم التأكد 
مــــــن تلــــــك االفتراضات والتقديرات قد تؤدي الى نتائج تتطلب بعض التعديالت غيــــــر اجلوهرية على القيمة املدرجة لكل من االصول 

واخلصوم والتي قد تتأثر في الفترات املستقبلية� 
أحكام االدارة الهامة  

عند تطبيق السياســــــات احملاســــــبية للغرفة، تقوم االدارة باتخاذ االحكام الهامة التالية والتي لها اكبر االثر على املبالغ املدرجة في 
البيانات املالية�

عدم التأكد من التقديرات 
ان املعلومات حول التقديرات واالفتراضات التي لها اهم االثر على حتقق وقياس االصول واخلصوم وااليرادات واملصاريف مبينة 

ادناه� قد تختلف النتائج الفعلية بصورة جوهرية� 
االعمار االنتاجية لالصول القابلة لالستهالك 

تقوم االدارة مبراجعة تقديرها لالعمار االنتاجية لالصول القابلة لالستهالك بتاريخ كل تقرير مالي استنادا الى االستخدام املتوقع 
لالصول� كما ان التقديرات غير املؤكدة في هذه التقديرات تتعلق بتقادم فني قد يغير استخدام بعض البرامج واملعدات� 
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62 -  رســـــوم محصلـــــــة 0 1 92 0 1 8
د.كد.ك

3,866,9853,669,990اشتراكات

475,316440,276تصديق فواتير

552,607537,081تصديق تواقيع

45,00646,744تعديل ملفات

658,620597,999شهادات االنتساب

493,965374,425رسوم االنتساب

53,41861,714أخرى مختلفة

6,145,9175,728,229

72 -  صافي إيراد مبنى الغرفه 0 1 92 0 1 8
د.كد.ك

447,235445,147إيراد اإليجار

(325,755))369,261(مصاريف املبنى

77,974119,392

82 -  صافي تگـــلفة املجلــة  0 1 92 0 1 8
د.كد.ك

8,3339,068إيراد املجلة

(20,316))16,649(تكاليف املجلة

)8,316()11,248(

92 -  صافي )عجز( / وفر مركز عبدالعزيز الصقر للتنمية والتطوير 0 1 92 0 1 8
د.كد.ك

263,126228,615اإليرادات

(2,855))2,677(االستهالك

(214,792))276,466(املصاريف

)16,017(10,968
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102 - صــافي )عجز( / وفر مركز الگـــويت للتحگـــيم التجاري 0 1 92 0 1 8
د.كد.ك

32,36070,868اإليرادات

(58,435))79,994(املصاريف

)47,634(12,433

8 1 0 92 1 0 112-  املصـــــاريف العموميــة واإلداريــة
د.كد.ك

2,404,8062,541,915رواتب واجور واجازات ومنح للموظفني

245,757452,672مؤمترات وحفالت ووفود وهدايا

275,297255,500املسئولية االجتماعية واالشتراكات

11,0348,094بريد وهاتف واتصاالت

27,49132,727قرطاسية ومطبوعات

6,1719,075صيانة وتصليح املعدات

56,64359,425مصاريف تأمني ضد الطواريء

81,84426,186صحف واعالم ونشر واعالن

24,46921,714مصاريف متنوعة

308,034467,259مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني

140,547139,572التأمينات االجتماعية

107,27485,042مصاريف احلاسب االلي

43,82017,204استشارات ودراسات

17,03217,917مصاريف اخرى مختلفة

153,849167,205كهرباء وماء

153,860123,346ايجارات

107,001177,795البعثات الدراسية

4,164,9294,602,648
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12-  ممتلگـــات واالت ومعـــدات
أ - يتألف هذا البند مما يلي :

مبنى
اثـاثتوسعة مبنى املقراملقر

ومفروشات
معدات 

وجتهيزات
احلاسب
االجماليالسيارات اآللي

د.كد.كد.كد.كد.كد.كد.كالتكلفه
112,029,6234,012,251756,642419,310294,488125,00017,637,314 يناير 2019

104,593-14,93812,93876,717--اضافات

(69,816)(10,000)(23,549)(35,371)(896)--استبعادات

3112,029,6234,012,251770,684396,877347,656115,00017,672,091 ديسمبر 2019

االستهالك املتراكم
18,794,883160,490377,227179,38292,16175,1979,679,340 يناير 2019

481,185160,490115,16297,85468,38028,750951,821محمل على بيان الدخل الشامل

(69,816)(10,000)(23,549)(35,371)(896)--متعلق باالستبعادات

319,276,068320,980491,493241,865136,99293,94710,561,345 ديسمبر 2019

القيمة الدفتريه
312,753,5553,691,271279,191155,012210,66421,0537,110,746 ديسمبر 2019

ب - يتألف هذا البند مما يلي :

مبنى
املقر

توسعة مبنى 
املقر

اثـاث
ومفروشات

معدات 
وجتهيزات

احلاسب
االجماليالسيارات اآللي

د.كد.كد.كد.كد.كد.كد.كالتكلفه
112,029,6233,451,187748,350312,266269,351120,00016,930,777 يناير 2018

561,06416,735120,042160,72645,000843,567-اضافات

(137,030)(40,000)(75,589)(12,998)(8,443)--استبعادات

3112,029,6234,012,251756,642419,310294,488125,00017,637,314 ديسمبر 2018

االستهالك املتراكم
274,234106,34398,87281,4478,874,594-18,313,698 يناير 2018

481,185160,490111,43686,03768,87826,665934,691محمل على بيان الدخل الشامل

(129,945)(32,915)(75,589)(12,998)(8,443)--متعلق باالستبعادات

318,794,883160,490377,227179,38292,16175,1979,679,340 ديسمبر 2018

القيمة الدفتريه
313,234,7403,851,761379,415239,928202,32749,8037,957,974 ديسمبر 2018

ب -  األرض املقام عليها مبنى مقر الغرفة مستأجرة من الدولة ابتداء من 15 يوليو 2013 ملدة عشرين سنه�    
ج  -  تستهلك الغرفه املمتلكات واالالت واملعدات بالنسب السنويه التالية :

   مبنى املقر  4 %          اثاث ومفروشات 15 %       معدات وجتهيزات ، احلاسب اآللي، السيارات 25 %
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13 - ذمـــم مدينـــة وحســابات مدينــة أخــــرى

2 0 1 92 0 1 8

د.كد.ك
95,512139,889ذمم مدينة

49,29051,050ذمم املوظفني املدينة

103,47093,181مصاريف مدفوعة مقدما

3,8803,880تأمينات مسترده

16,17513,965حسابات حتت التسوية

74,88756,816ايجارات مستحقة

415,007307,563فوائد مستحقة

2,0574,734موجودات ثابتة تخص مركز عبدالعزيز الصقر للتنمية والتطوير

760,278671,078

14 - أرصــــدة لدى البنــــوك
أ – يتألف هذا البند من أرصدة احلسابات البنكية التالية:

2 0 1 92 0 1 8
د.كد.ك

223,980430,400بنك الكويت الوطني 

3,5491,865بنك اخلليج

96,94820,915البنك االهلي الكويتي

4,1673,574البنك التجاري الكويتي

4,3793,934البنك االهلي املتحد

8,2257,625بنك برقان

58,15060,885بنك الكويت الوطني – حساب ممتاز

6,3205,612بيت التمويل الكويتي

23,01623,030بنك الكويت الوطني – اللجنة الكويتية اليابانيه لرجال األعمال – )ايضاح 17(

125,53569,176بنك الكويت الوطني – مركز الكويت للتحكيم التجاري – )ايضاح 17(

52,3174,784بنك الكويت الوطني - أون الين 

204704بنك الكويت الوطني – ملتقى الكويت لالستثمار

606,790632,504

ب-  ان رصيد حســــــاب بنك الكويت الوطني – اللجنة الكويتية اليابانية لرجال األعمال، ورصيد حســــــاب مركز الكويت للتحكيم التجاري والبالغ مجموعها 148,551 د�ك 
)مبلغ 92,206 د�ك في 2018(، هي أرصدة بنكية خاصة بالغير، وتظهر مبالغ معادلة لهذه احلسابات ضمن بند امانات للغير�

مت خصم تلك االرصدة من النقد وشبه النقد )ايضاح 18( كونها ارصدة نقدية خاصة بالغير�
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15 - ودائـــــع ألجــــــل

أ- يتألف هذا البند مما يلي:
2 0 1 92 0 1 8

د.كد.ك
11,390,00018,345,000بنك اخلليج

6,630,0005,370,000البنك االهلي الكويتي

-5,950,000بنك برقان

-2,050,000بنك الكويت الوطني

26,020,00023,715,000

ب - الودائع بالدينار الكويتي تستحق خالل سنة وبفوائد تتراوح بني 3.25 % - 3.62 %  سنويا )بني 2.65 % - 3 % في 2018(� 

16 - ذمــم دائنـــة وحســـــابات دائنـــة اخــــرى
2 0 1 92 0 1 8

د.كد.ك
108,510216,424ذمم دائنة

14,18127,818ارصدة دائنة اخرى

122,691244,242

17 -  أمانــــــــــات للغيــــــر
2 0 1 92 0 1 8

د.كد.ك
21,97522,975اللجنة الكويتية اليابانية لرجال األعمال – ايضاح 14

108,31267,670مركز الكويت للتحكيم التجاري – ايضاح 14

36,22736,227تأمني ايجارات

166,514126,872

18 -  النقـــد وشـــبه النقــد
2 0 1 92 0 1 8

د.كد.ك
46,83231,747نقد في الصندوق

606,790632,504أرصدة لدى البنوك

(92,206))148,551()ناقصا(: االرصدة البنكية اخلاصة بالغير )14 – ب(

505,071572,045
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2 0 1 9 التقريــــر ال�ســنوي 

19- أهداف وسياسات ادارة املخاطر

تتعرض أنشــــــطة الغرفة الى العديد من املخاطر املالية، مثل: مخاطر الســــــوق )وتشمل مخاطر سعر العملة ومخاطر سعر الفائدة 
ومخاطر تقلبات األسعار(، ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة�

تتولى االدارة العامة للغرفة، مســــــئولية ادارة مخاطر الغرفة� ويتركز عمل تلك االدارة، وبشــــــكل أساســــــي، على تأمني االحتياجات 
النقدية قصيرة ومتوســــــطة األجل للغرفة والتقليل من احتمالية التفاعل مع املؤشــــــرات الســــــلبية التي قد تؤدي الى التأثير على نتائج 

أنشطة الغرفة وذلك عن طريق اعداد تقارير املخاطر الدورية التي توضح مدى تعرض الغرفة لتلك املخاطر وحجمها وأهميتها� 

ال تدخل الغرفة في / أو تتاجر في األدوات املالية، مبا في ذلك مشتقات األدوات املالية، على أساس التخمينات املستقبلية�

ان أهم املخاطر املالية التي تتعرض لها الغرفة هي كما يلي:
19.1 مخاطر السوق

أ( مخاطر العمله األجنبيه

تتمثل مخاطر العمله األجنبيه في تقلب االدوات املالية نتيجة لتغير اسعار حتويل العمالت األجنبية� ترى اإلدارة انه يوجد مخاطر 
ضئيله من تكبد خسائر بسبب تقلبات اسعار الصرف وبالتالي فان الغرفة ال تقوم بالتحوط ملخاطر العمالت االجنبية�

ب( مخاطر معدالت أسعار الفائدة

تظهر مخاطر اســــــعار الفائده من احتمالية التغير في ســــــعر الفائده الذي قد يؤثر على الربحية املســــــتقبلية أو على القيمة العادله 
لالدوات املالية� ال تواجه الغرفة مخاطر ذات أهمية بشأن مخاطر معدالت سعر الفائدة� 

19.2  مخاطر االئتمان

مخاطر االئتمان هي تلك املخاطر التي تنتج عن عدم قدرة طرف من أطراف األدوات املالية الوفاء بالتزاماته جتاه الطرف اآلخر 
مســــــببا بذلك خســــــارة 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 أنشطة 

مختلفة� كما يتم احلصول على ضمانات حيثما كان ذلك مناسبا�

ان مدى تعرض الغرفة ملخاطر االئتمان محدود باملبالغ املدرجة ضمن املوجودات املالية كما في تاريخ املركز املالي وامللخصة على 
النحو التالي:

2 0 1 92 0 1 8
د.كد.ك

760,278671,078ذمم مدينة وحسابات مدينة أخرى

46,83231,747نقد في الصندوق

606,790632,504ارصدة لدى البنوك

26,020,00023,715,000ودائع ألجل

27,433,90025,050,329

19.3 مواقع متركز املوجودات واملطلوبات

تعمل الغرفة داخل دولة الكويت، إن جميع موجودات الغرفة ومطلوباتها في داخل دولة الكويت� 
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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 الســــــيولة ومراقبة تلك الســــــيولة 

بشكل منتظم�
اجلدول أدناه يلخص فترات االســــــتحقاق ملطلوبات الغرفة� ان تواريخ االســــــتحقاق اخلاصة مبطلوبات الغرفة، حســــــب االتفاقيات 

التعاقدية، مبنية على أساس الفترات املتبقية، كما في تاريخ املركز املالي�  
فترات االستحقاق كما في 31 ديسمبر 2019

املجموعما يزيد عن سنه3 الى 12 شهر1 الى 3 أشهرخالل شهر واحد
د.كد.كد.كد.كد.ك

املطلوبات
3,920,9783,920,978---مخصص مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني

108,51014,181122,691--ذمم دائنة وحسابات دائنة اخرى
85,272-85,272--مصاريف مستحقة

310,262-310,262--مخصص اجازات مستحقة
1,007,800-1,007,800--ايرادات مقبوضة مقدما

166,514-166,514--أمانات للغير
1,678,3583,935,1595,613,517--مجموع  املطلوبات

فترات االستحقاق كما في 31 ديسمبر 2018

املجموعما يزيد عن سنه3 الى 12 شهر1 الى 3 أشهرخالل شهر واحد
د.كد.كد.كد.كد.ك

املطلوبات
3,860,3493,860,349---مخصص مكافأة نهاية اخلدمة

216,42427,818244,242--ذمم دائنة وحسابات دائنة اخرى
300,974-300,974--مصاريف مستحقة

343,509-343,509--مخصص اجازات مستحقة
920,955-920,955--ايرادات مقبوضة مقدما

126,872-126,872--أمانات للغير
1,908,7343,888,1675,796,901--مجموع  املطلوبات

20 - تگـــاليــــف املوظفــــــني
ظهرت تكاليف املوظفني أدناه ضمن احلسابات التالية الواردة ضمن بيان الدخل الشامل:

2 0 1 92 0 1 8

د.كد.ك
2,853,3873,148,746املصاريف العمومية واالداريه

106,36494,820ضمن املصاريف اخلاصة مبركز عبدالعزيز الصقر للتنمية والتطوير )ايضاح 9(
35,82434,704ضمن املصاريف اخلاصة مبركز الكويت للتحكيم التجاري  )ايضاح 10(

2,995,5753,278,270




