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مجلــــــس اإلدارة

األعضــــــــــاء

املديـــــــر العــــــــام

أحـمــــــد ســـــــليــمـان القـضــيبـــي
حســــــــــني علــــــــــي اخلــــــــــــــــــرافـي
خــــــــــــالــد مشـــــــــاري اخلــــــــــــالـد

دبــوس فيصـل غـــانــم الدبــوس 
ســــــــــــايـــــــر بـــــــــــــــدر الســـــــــــــايـــر
ضــــــــــرار يـــــوســــــف الغـــــــــــانـــــــم
طـــــــارق بـــــدر ســــــالـم املطــــــــــوع
طـــالل جـاسم محمد اخلــرافي
عبدالله عبداللطيف الشـــــايع
عبـــــــــدالله جنيـــــــــــب املــــــــــــــــــــال
علي حســـني مگـي اجلمعـــــــــــة
عمــران حبيـب جــوهـر حـيــــــات
محمــد حـمـود زامـــــــل الفجـــــــي
محمد عبـدالرضـا گــاگــولي
مصـعـــــــب ســـــــــــالــــم النصـــــــــــف
وفـــــــــاء أحمــــــــد القطـــــامـــــــــــــي
وليـــــد خــــــالد حـمـود الدبوس

ربـــاح عبــــدالرحمــــن الربـــــــــــاح مدقـقــو احلســابات القطامـي والعيبــان وشرگــاهــم - جــرانت ثورنتــون

الغــــانـم  ثنيــــــــــان  محــمـــد  عـــلـي 
رئيـــس مجلـــــــس اإلدارة

الـــــــــــوزان مـحــمــــــد  عبــدالوهـــاب 
النـــائب األول للرئيــــــــس

الصـــــــــــــقـر جــــاســــــــــــم  محـمـــــــــــــد 
النـــائب الثـــاني للرئيــــــــس

عبـــــــدالله ســـــــــعـــود احلـمـيضــــــي
أمــني الصــــــندوق الفخــــــري

فــهــد يعقــــوب يوســـــف اجلوعـان
نـــــائب أمـــني الصــــندوق الفخــــري

أســـامـــة محمـــد يوسـف النصـــــف
عضــــــــو املگــــتـــــــب

البحـــــــــــــــــر محــمـــــــــــــد  عـــصــــــــــــام 
عضــــــــو املگــــتـــــــب
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8  ��������������������������������������������������������������������������������������������� >  تقدمي السيد رئيس مجلس اإلدارة - ملخـص تنفيـذي:

الفصل األول: القضـايـــــا االقتصـــادية التي عاجلتهـــــا الغرفـــــة
> رأي الغرفة حول اقتراح بقانـــون بتعديل مـادتني من قانون العمــل بالقطـــاع األهلــي: ����������������������������������������������������  14 
 16  �������������������������������������������������������������������������������������� > مرئيات الغرفة حول تعريف املشروعات الصغيرة واملتوسطة: 
> األصناف الرئيسية للسلع واملنتجات ذات امليزة التنافسية املصّدرة والواردة من وإلى دولة الكويت: ������������������������������  18 
19  ���������������������������������������������������������������������������������������������������� > التيسير التجاري كاستراتيجية تنموية لدولة الكويت:

> حماية املنتج الوطني واالجتهادات التي انعكست سلباً على دوره التنموي املنشود: ��������������������������������������������������������  21 
> حملة موجزة عن جهود الغرفة كعضو في اللجنة املكلفة مبراجعة تصنيف دولة الكويت على مؤشر مدركات الفساد:�����  22 
23  �������������������������������������������������� > مالحظات الغرفة حول مشروع الالئحة التنفيذية للقانون في شأن السجل التـجـاري:
> مالحظات الغرفة وتساؤالتها حــــول مشروع في شأن تنظيم التأمني واإلشراف والرقابة عليه:�������������������������������������  25 
 28  ������������������������������������������������������������������������������������������������ > الغرفة تناقش توجهات ومقترحات لتنظيم سوق العمل:
28  ���������������������������������������������������������������������������������������������������� > الغرفة تثّمن قرار إعطاء األولوية للمنتجات الكويتية:
 29  �������������������������������������������������������������������������� > تطوير آلية توظيف املقيمني بصورة غير قانونية في القطاع اخلاص: 
 29  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� > أنشطـــــة جلــــان الغرفـــــة:

الفصـل الثانـي: لقـــــاءات ومؤمتــــرات ونـــــــدوات

لقاءات كبار املسؤولني 2018 

> سمو االمير يثّمن دور الغرفة في إجناح مؤمتر إعادة إعمار العراق: �����������������������������������������������������������������������������  32

> وسمو ولي العهد يشيد بدور الغرفة:�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  32 

>  سمو رئيس مجلس الوزراء يستقبل رئيس الغرفة: �������������������������������������������������������������������������������������������������������  33 

>  معالي الشيخ ناصر صباح األحمد الصباح يلتقي مجلس إدارة الغرفة:�������������������������������������������������������������������������  33 

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

34  ����������������������������������������������������������������������������������������������������� گــــبار الشخصــيـــات الذين زاروا الغرفــة عــام 2018 

 > نشاطــــات محليــة أخــــــرى:

 35  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� - ندوة »النظام الضريبي في بريطانيا«:
- ندوة »الكويت بوابة ملستقبل املنطقة االقتصادي«:�������������������������������������������������������������������������������������������������������  35 
 36  �������������������������������������������������������������������������������������������� - متدربو هيئة أسواق املال حديثو التخرج يزورون الغرفــة:

36   ������������������������������������������������������������������������������������ - لقــاء مع الشركات الكويتية متهيداً ملؤمتر استثمر في العراق:

الفهــرســـت
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 37  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� - مؤمتـــر »استثمر في العراق«:
38   �������������������������������������������������������������������������� - ورشة عمل حول »تعزيز العالقات االقتصادية الكويتية – اليابانية«:
39  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ - ملتقى الكويت لالستثمار 2018: 
 44  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� - حلقة نقاشية بشأن العمالة في قطاع البناء:

- لقاء بني ممثلي االحتادات النوعية والهيئة العامة للقوى العاملة:���������������������������������������������������������������������������������  45 
45  �������������������������������������������������������������������������� - ندوة »اللوائح واالشتراطات للرقابة الغذائية والتراخيص الصحية«: 
45  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� - ونــــدوة »توسيــم املنتجــات الغذائيــــة«:
-��� ولقاء حول االشتراطات الصحية اخلاصة بوسائل نقل املواد الغذائية:�������������������������������������������������������������������  46
- لقــاء مع اجلهاز املركزي ملعاجلة أوضاع املقيمني بصورة غير قانونية: �����������������������������������������������������������������������  46

- زيـــارة مشروع جسر الشيخ جابر: ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  46  
47  ���������������������������������������������������������������������������������� - لقــاء مع مسؤولة برنامج العمل الالئق في دول اخلليج العربية:
47  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� - مؤمتــر التحكيم في منازعات امللكية الفكرية 2:
- نـدوة حـول السـياحـة بجمهـوريــة فيتنــام:���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  48

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

50  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� أوالً: في نطاق مجلس التعاون اخلليجي: 
ثانياً: في إطار الدول العربية: ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  51
ثالثاً: على الصعيد العاملي:���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  52
 53  ������������������������������������������������������������������������������������������ - الوفود التجارية التي استقبلتها الغرفة خالل عام 2018:
 56  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� - بروتوگــوالت وقعتهـــا الغرفـــة عــــام 2018:

الفصــل الرابـــع: اخلدمـــات اإلداريــة والتنظيميــة التي تؤديهــــا الغرفــــة
58  ��������������������������������������������������������������������������������������������� > موجــز إحصـــائي خلدمــات الغرفـــة اإلدارية والتنظيميـــة:

- املعــــــامـــــــــــــــالت:�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  59

60  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� - املراســــــــــــالت:

61  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� > اللجـــــان:

- اللجــــــان املنبثــقــــــــة عـــن مجـــــــــلس اإلدارة:�������������������������������������������������������������������������������������������������������������  61

61  ��������������������������������������������������������������������������� - أهم اللجان الگـويتية الدائمة واملؤقتة التي تشارك فيها الغرفة:



63  ����������������������������������������������������������������������������������������� > مرگــز عبدالعزيز حمد الصقر للتنمية والتطوير - 2018:

63  ��������������������������������������������������������������������������������������������� - البرامــــج التي نفــــذها املرگـــــز خــــالل عـــام 2018:

65  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� أوالً : برامج التدريب القصيرة:

65  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ثانياً : برامج التدريب املهني:

65  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ثالثاً : برنامج اللغة االجنليزية لألعمال:

رابعاً : ريادة األعمال للمشروعات الصغيرة واملتوسطة:�������������������������������������������������������������������������������������������  65

65  ���������������������������������������������������������������� :)ICA( خامساً : برامج تخصصية بالتعاون مع االحتاد العاملي لاللتزام

الغرفـــة توفـــد الدفعة الثامنة من املبتعثني الگـــويتيني لنيــــــل درجـــة املاجســـــتير:��������������������������������������������������  66

> مرگـــز الگــــويت للتحگـــيم التجــــــاري عام 2018:��������������������������������������������������������������������������������������������������  66

66  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� اللجنة التنفيذية:
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تقديــم رئـيــــس مجلـــس االدارة - ملخـــص تنفيــــذي

منـــذ تأسيســـها، تســـعى غرفة جتارة وصناعة الكويت، نحو حتقيق هدفني أساســـيني؛ أولهما، املســـاهمة فـــي تنظيم وتنمية 
االقتصاد الوطني، بحيث تكون الثروة النفطية الناضبة جســـرًا نحو إيجاد بنية تنموية متجددة ومســـتدامة. وثانيهما، إيجاد 
قطـــاع خـــاص قوي يســـتطيع أن يتســـلم قاطرة هـــذه البنية التنمويـــة، وأن يقودها بكفـــاءة واقتدار، وفي إطـــار توجهات الدولة 

وخططها، وااللتزام بأسس احلرية االقتصادية املتمثلة بتكافؤ الفرص، وعدالة املنافسة، والشفافية.

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

جهود الغرفة وأنشطتها خالل العام 2018�

يختــــــص الفصــــل األول من 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�

ففي أواخر ديســــــمبر 2017 تلقت الغرفة خطاباً من مجلس األمة بشــــــأن رغبة جلنة الشؤون الصحية واالجتماعية والعمل 
باملجلس مبعرفة وجهة نظر الغرفة باالقتراح بقانون “بتعديل نص املادة )51( من القانون رقم )6( لسنة 2010”� وفي أوائل 
يناير وجهت الغرفة للمجلس كتاباً أعربت فيه عن اعتقادها بأن من املتعذر عليها ابداء رأي موضوعي في االقتراح ما لم تتوافر 

تقديرات حول تكلفته على املال العام وعدد املواطنني الذين سيشملهم�

وفي أواسط ديسمبر 2018 استجابت الغرفة لدعوة اللجنة الجتماع لتدارس اقتراح بتعديل املادتني )51 و70( من القانون 
املذكــــــور� ونزوالً عنــــــد رغبة اللجنة بتوثيق ما طرحه ممثلــــــو الغرفة من رأي في االجتماع، أعدت الغرفة مذكرة بهذا الشــــــأن 

وقدمتها للمجلس في العشرين من ديسمبر 2018�

واســــــتجابة لرغبة مؤسســــــة الكويت للتقدم العلمي في التعرف على مرئيات الغرفة حول تعريف تصنيف حجم املشروعات 
الصغيرة واملتوسطة والكبيرة، أعدت الغرفة مذكرة مختصرة ضّمنتها مرئياتها في هذا الشأن، وقدمتها للمؤسسة في العشرين 

من مارس 2018�

واســــــتجابة لرغبة من الهيئة العامة للصناعة، أعدت الغرفة قائمة باألصناف الرئيســــــية للســــــلع واملنتجات ذات امليزة التنافسية 
املصّدرة والواردة من وإلى دولة الكويت من مجموعة الدول التي حددتها الهيئة، وزودتها بها في السادس عشر من إبريل 2018�

وحتت رعاية وحضور حضرة صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح، حفظه الله ورعاه، وبتنظيم 
مشــــــترك بني غرفة جتارة وصناعة الكويت وهيئة تشــــــجيع االستثمار املباشر، أُقيم في قاعة التحرير بقصر بيان ومركز جابر 
األحمد الثقافي يومي 20 – 21 مارس 2018، “ملتقى الكويت لالستثمار 2018”� وقد شاركت الغرفة في أبحاث هذا املؤمتر 

بورقة عن “التيسير التجاري كاستراتيجية تنموية لدولة الكويت”� قدمها مستشار الغرفة�

ونتيجة ملتابعة الغرفة ملوضوع حماية املنتج الوطني وما أحيط به من اجتهادات انعكســــــت ســــــلباً على دوره التنموي املنشود، 
وّجه رئيس الغرفة في التاسع من أبريل كتاباً إلى معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أعرب 
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فيه عن مخاوف الغرفة من تطبيق ما انتهت إليه بعض الفتاوى الصادرة عن إدارة الفتوى والتشــــــريع، واخلاصة ببعض العقود 
التي تزمع وزارة االشــــــغال العامة إبرامها، وبخاصة الفتوى املؤرخة في 2018/10/22، حيث أكدت الغرفة ان املســــــاواة بني 
ــــــج الوطنــــــي واملنتج اخلليجي وفقاً لالتفاقية االقتصادية اخلليجية تخص الضريبة اجلمركية فقط وليس أفضلية ترســــــية  املنتَ

العطاءات كما رأت الفتوى�

 وكممثل للقطاع اخلاص، شــــــاركت الغرفة في عضوية اللجنة املكلفة بإعداد مراجعة مؤشــــــرات مدركات الفســــــاد وإعداد 
اآلليات والتدابير الالزمة لتعديل ترتيب دولة الكويت على املؤشر العاملي ملدركات الفساد، وفي هذا اإلطار قدمت الغرفة إلى 

الهيئة العامة ملكافحة الفساد، في الثاني من إبريل، ورقة موجزة ركزت أولوياتها فيها على اجلانب االقتصادي من املؤشر�

واســــــتجابة لرغبة وزارة التجارة والصناعة في معرفة مالحظات الغرفة حول مشــــــروع الالئحة التنفيذية للقانون 18 لسنة 
2018، في شــــــأن الســــــجل التجاري، أعدت الغرفة مذكرة ضّمنتها مالحظاتها في هذا الشــــــأن، قدمتها للوزارة في السابع من 

أكتوبر 2018�

وبحضور معالي وزير التجارة والصناعة وممثلني عن غرفة جتارة وصناعة الكويت واالحتاد الكويتي للتأمني، عقدت جلنة 
الشــــــؤون املالية واالقتصادية في مجلس األمة املوقر اجتماعاً يوم 18 نوفمبر 2018 لتدارس “مشــــــروع قانون في شأن تنظيم 
التأمني واإلشــــــراف والرقابة عليه”� وتلبية لرغبة اللجنة في أن تتلقى مذكرات مبالحظات وآراء اجلهات الثالث التي شاركت 
في اللقاء، أعدت الغرفة مذكرة قدمتها إلى اللجنة في الســــــابع والعشــــــرين من نوفمبر، خلصت فيها ما أبدته من مالحظات 

وطرحته من تساؤالت، لتنتهي بوقفة أطول مع الدور املأمول لنشاط التأمني في “رؤية الكويت 2035”�

وفي اجتماعها األخير لعام 2018، استعرضت جلنة الصناعة والعمل، املنبثقة عن مجلس إدارة الغرفة، ما دأبت الصحف 
على تداوله في اآلونة األخيرة حول توجهات ومقترحات بعض املسؤولني باجلهات املعنية بتنظيم سوق العمل في دولة الكويت، 
وقد رأت الغرفة أن من شــــــأن ذلك أن يثير تســــــاؤالت حول الدوافع وراء النشــــــر وتكراره، كما يتطلب إجراء لقاءات مع الوزراء 
املعنيني للتشــــــاور وتدارس اآلثار الســــــلبية احملتملة على دور القطاع اخلاص� وبهذه املناســــــبة أعــــــادت الغرفة التذكير – عبر 
افتتاحية عدد نوفمبر من مجلتها – بأن شــــــمولية انعكاســــــات ونتائج القرار االقتصادي جتعل من الضروري مشــــــاركة القطاع 

اخلاص في بنائه )وليس في اتخاذه( سعياً الكتساب الدعم الكافي لنجاحه�

ومبناســــــبة إصدار معالي وزير التجارة والصناعة قراره بإعطاء األولوية للمنتجات الكويتية أصدرت الغرفة بياناً ثّمنت فيه 
هذا القرار وعممته على الصحف الكويتية�

وعِقب اللقاء الذي ُعقد في الثالث والعشرين من أكتوبر 2018، بني الغرفة واجلهاز املركزي ملعاجلة أوضاع املقيمني بصورة 
غير قانونية، في مقر الغرفة، أعلن “اجلهاز” عن تطوير آلية للتوظيف في القطاع اخلاص بالتنسيق مع غرفة جتارة وصناعة 

الكويت لتشمل شرائح أوسع من املقيمني بصورة غير قانونية�

ويختتم التقرير فصله األول بسرد عناوين أبرز القضايا التي بحثتها اللجان املنبثقة عن مجلس إدارة الغرفة خالل عام 2018�
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،
ــــــنّي الفصـــل الثانـــي من هذا التقرير، أهــــــم اللقاءات التي أجرتها الغرفة مع كبار املســــــؤولني في الدولة، ومع ضيوفها  ويبــــــــــ

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

ففي التاســــــع عشر من فبراير استقبل حضرة صاحب السمو أمير البالد، الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح، حفظه الله 
ورعاه، بقصر السيف، رئيس الغرفة ومجموعة من ممثليها، لتهنئة سموه بالنجاح الباهر الذي حققه مؤمتر إعادة إعمار العراق، 

حيث أشاد سموه بالدور الفاعل للغرفة وجهودها في التحضير واملشاركة في مؤمتر الكويت الدولي إلعادة إعمار العراق�

كما اســــــتقبل ســــــمو ولي العهد الشــــــيخ نواف األحمد الصباح الســــــادة رئيس وأعضاء الغرفة، حيث أشــــــاد سموه بدورهم 
ومشاركتهم في اإلعداد والتحضير للمؤمتر�

وفي احلادي والعشرين من يناير استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء، الشيخ جابر املبارك احلمد الصباح، في قصر السيف، 
رئيس الغرفة يرافقه رئيس غرفة التجارة والصناعة العربية - األملانية والوفد املرافق�

وتلبيــــــة لدعوة مــــــن الغرفة، التقى معالي النائب األول لرئيــــــس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، رئيــــــس مجلس أمناء املنطقة 
االقتصادية الدولية الشمالية، الشيخ ناصر صباح األحمد الصباح، في التاسع عشر من إبريل مبجلس إدارة الغرفة، وصحب 

معاليه في هذا اللقاء السادة والسيدات أعضاء مجلس أمناء املنطقة�

وعلــــــى الصعيد اخلارجي التقت الغرفة فــــــي قصر بيان كاًل من: رئيس جمهورية القمــــــر، ورئيس جمهورية كوت دي فوار، 
واســــــتقبلت كاًل من: وزيرة الشــــــؤون اخلارجية والتكامل االقليمي بجمهورية غانا، وزيرة الدولة لشــــــؤون الهجرة واملصريني في 
اخلارج، وزير الدولة للشــــــؤون اخلارجية بجمهورية بنغالديش، رئيس البرملان الســــــويدي، وزيــــــر التجارة والصناعة بجمهورية 
الصومال، وزيرا املالية والبيئة التحتية بجمهورية غويانا، وزير خارجية جمهورية الدومينيكان، رئيســــــة وزراء رومانيا، محافظ 
مدينة “هوشــــــي منه” بجمهورية فيتنام، أمني عام مجلس التعاون، محافظ منطقة “شــــــانلي أورفــــــا” التركية، محافظ جزيرة 

كورس اليونانية، ووزير خارجية األرجنتني�

وأقامت الغرفة ندوة حول النظام الضريبي في بريطانيا، وندوة الكويت بوابة ملستقبل املنطقة االقتصادي، ومؤمتر استثمر 
فــــــي العراق، وشــــــاركت في تنظيم ملتقــــــى الكويت لالســــــتثمار 2018، ونظمت مؤمتر التحكيم في منازعــــــات امللكية الفكرية، 
وندوة وورشــــــة عمل حول تعزيز العالقات االقتصادية الكويتية - اليابانية، وندوة حول اللوائح واالشــــــتراطات للرقابة الغذائية 
والتراخيص الصحية، وحلقة نقاشية بشأن العمالة في قطاع البناء، وندوة توسيم املنتجات الغذائية، وندوة حول السياحة في 
فيتنام� والتقت الغرفة الشــــــركات الكويتية متهيداً ملؤمتر اســــــتثمر في العراق، كما نظمت لقاء بني ممثلي االحتادات النوعية 
والهيئة العامة للقوى العاملة، ولقاء حول االشــــــتراطات الصحية لوســــــائل نقل املواد الغذائيــــــة، كما التقت مع اجلهاز املركزي 
ملعاجلة أوضاع املقيمني بصورة غير قانونية، والتقت كذلك مســــــؤولة برنامج العمل الالئق في الدول اخلليجية، وقام وفد من 

الغرفة بزيارة مشروع جسر الشيخ جابر، واستقبلت الغرفة متدربي هيئة أسواق املال حديثي التخرج�

ويشرح الفصل الثالث من التقرير نشاط الغرفة على الصعيدين العربي والدولي، فيشير إلى أنها متثلت في اجتماعات ثمان 
جلان اقتصادية كويتية مشتركة مع دول أخرى وهي: قرغيزيا، بريطانيا، تونس، باكستان، سريالنكا، األردن، أوكرانيا، ومصر�
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،
وفي إطار مجلس التعاون اخلليجي شــــــاركت الغرفة في اجتماعات احتاد الغرف اخلليجية، وحفل تكرمي الفائزين بجائزة 
الشــــــارقة للتميز االقتصادي، واالجتماع )24( للجنة الســــــوق اخلليجية املشــــــتركة، واللقاء التشاوري الدوري بني وزراء التجارة 
وممثلي القطاع اخلاص اخلليجي، كما التقت معالي أمني عام مجلس التعاون اخلليجي، وقامت بزيارة عمل لبعض غرف دولة 

اإلمارات العربية املتحدة�

وعلــــــى الصعيد العربي، شــــــاركت الغرفة في جميع اجتماعات احتاد الغرف العربيــــــة وجلانه التنفيذية، واملنتدى الثالث 
لالســــــتثمار فــــــي مصر، ومؤمتر الكويت الدولي إلعــــــادة إعمار العراق، والدورة )46( ملؤمتر العمــــــل العربي، والدورة )25( 
للجمعية العامة للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، ومعرض اجلزائر الدولي، واملؤمتر العربي لألملنيوم، واملؤمتر 
العربي الســــــادس لالســــــتثمار في األمن الغذائي، كما شــــــاركت في دورة تدريبية حول تعزيز القدرة التنافســــــية للمشــــــاريع 

الصغيرة واملتوسطة�

أما على املســــــتوى العاملي، فشــــــاركت الغرفة في كل اجتماعات الغرفة اإلسالمية، ومنظمة العمل الدولية، والغرف العربية 
– األجنبية املشــــــتركة، وفي ندوة حتســــــني إدارة وعائدات االستثمار، وندوة الكويت بوابة ملســــــتقبل املنطقة االقتصادية، وورش 
عمل منتدى االقتصاد املعرفي، ومعرض الكويت التجاري بدورته االســــــتثنائية ألعضاء منظمة التعاون اإلسالمي، وورشة عمل 
املتاجرات والفرص االســــــتثمارية، واملؤمتر الدولي التاســــــع لألعمــــــال، وامللتقى العربي – األملاني للطاقة، ومنتدى االســــــتثمار 
الصيني – الكويتي األول، وفي مؤمتر احتاد الغرف في آســــــيا واحمليط الهادئ، واملؤمتر العاملي للتميز املؤسســــــي، كما قامت 

بزيارة دراسية جلورجيا لتحسني بيئة األعمال�

   وبلغ عدد الوفود التي استقبلتها الغرفة )48( وفداً اقتصادياً وجتارياً من )36( دولة ومن جهات دولية أخرى� 

  ووقعــــــت الغرفة خالل عام 2018 خمســــــة بروتوكوالت مع كل من: منظمة العمــــــل العربية، غرفة جتارة وصناعة رومانيا، 
منظمة العمل الدولية، مقاطعة قرطبة االسبانية، ومع وزارة التجارة والصناعة بدولة الكويت�

وفي فصلـه الرابـع، يتناول التقرير اخلدمات اإلدارية والتنظيمية التي تؤديها الغرفة، ويبنّي نطاقها ومدى فعاليتها، فيشير 
إلــــــى أن عــــــدد أعضاء الغرفة بلغ عام 2018 حوالي )58.7( ألف عضو مقابــــــل )49.17( ألفاً عام 2017 و)44.65( ألفاً عام 
2016، و)39.51( ألفــــــاً عام 2015، وحوالــــــي )35.74( ألفاً عام 2014 و)32.43( ألفاً عــــــام 2013 ونفس الرقم تقريباً في 

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

أمــــــا عــــــدد املعامالت التي أصدرتها الغرفة أو صادقت عليها خالل العام فبلغ حوالي )423.42( ألف معاملة مقابل حوالي 
)396.70( ألفــــــاً عــــــام 2017 و)359.93( ألفاً عــــــام 2016 و)351.57( ألفاً في عــــــام 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 املراســـــــالت التي تعكس نشاط الغرفة كجسر اتصال وتواصل بني أصحاب األعمال واملؤسسات الكويتية ونظرائهم 
في اخلارج، فقد تلقت الغرفة خالل العام )8,244( رســــــالة، وصدر عنها )3,405( رســــــائل، إلى جانب حوالي )321.87( ألف 

رسالة دورية�



وإلــــــى جانــــــب جلانها اخلمــــــس، املنبثقة عن 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 للتعليــــــم التطبيقي 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 التنافسية،��� أما اللجان املؤقتة التي شاركت فيها الغرفة، والتي 

ل ملهمة معينة بالذات وتنتهي بانتهائها، فقـد بلغـت )32( جلنة�  تُشَكّ

وتناول الفصل الرابع أيضاً، أنشــــــطة مركز الكويت للتحكيم التجاري، ومركز عبدالعزيز حمد الصقر للتنمية والتطوير، 
ومركــــــز أصحاب األعمال، التابعة كلهــــــا للغرفة، كما تناول برنامج الغرفة للبعثات الدراســــــية، كما نوه بالتطوير االلكتروني 

امللموس الذي شهدته اخلدمات التي تقدمها الغرفة ألعضائها� 

وأفرد التقرير فصلـه اخلامـس للحسابات اخلتامية للغرفة عن عام 2018، حيث ناهز صافي اإليرادات )6.49( مليون 
دينار وهو يزيد قلياًل عن مثيله في عام 2017 البالغ )5.56( مليون دينار� علماً أن إيرادات الغرفة قد تراوحت خالل األعوام 
السبعة السابقة، )بني 4.49 مليون عام 2011 و5.31 مليون عام 2016(� أما مجموع املصاريف، قبل االستهالك، فارتفع إلى 
حوالي )4.69( مليون دينار مقابل حوالي )3.95( مليوناً عام 2017� أما الوفر التشــــــغيلي الذي حققته الغرفة عام 2018، 
فقــــــد انحفض قلياًل بعد االســــــتهالك من حوالي )875.35( ألفاً عام 2017 إلــــــى )852.12( ألفاً عام 2018� وهنا يجدر 
التنويــــــه بأن نفقات الغرفة تناهز أو رمبا تزيد، ومنذ ســــــنوات طويلة، عــــــن إيراداتها الذاتية املتولدة عن خدماتها ألعضائها 
)االنتســــــاب، االشتراك، التصديق���(، ويسد هذا “العجز النظري” عادة بصافي إيراد مبنى الغرفة وريع االستثمار، اللذين 

بلغ مجموعهما عام 2018 زهاء )748.2( ألف دينار�

 أخيــراً يســــــعد مجلس إدارة غرفة جتارة وصناعة الكويت أن يرفع صادق الثناء والوالء إلى مقام حضرة صاحب الســـمو 
أمير البالد – ورئيس الغرفة الفخري منذ تأسيســـها عام 1959 - الشـــيخ صباح األحمد اجلابر الصباح، حفظه الله ورعاه، 
كما يرفع إلى سموه فائق الشكر على ما يوليه لالقتصاد الوطني على اختالف قطاعاته وأنشطته من اهتمام بالغ� كما يتقدم 
املجلس بالشــــــكر واالمتنان إلى ســـمو ولي العهد الشـــيخ نواف األحمد اجلابر الصباح، حفظه الله، وإلى سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشـــيخ جابر املبارك احلمد الصباح، وإلى حكومته املوقرة بكافة وزاراتها ومؤسســــــاتها، على تعاونها الصادق والبّناء 

مع جهود الغرفة في سبيل خدمة الكويت واقتصادها الوطني� 

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

والله أدعو أن يوفق كل مسعى يهدف إلى حماية الكويت وخير شعبها وازدهار اقتصادها.
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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 2018.

رأي الغرفة حول اقتراح بقانـــون بتعديل مـادتني من قانون العمــل بالقطـــاع األهلــي

فـــي أواخر ديســـمبر 2017 تلقت الغرفـــة خطابًا من مجلس 
األمة املوقر في شـــأن رغبة جلنة الشـــؤون الصحية واالجتماعية 
والعمل في املجلس، مبعرفة وجهة نظر الغرفة باالقتراح بقانون 
“بتعديل نص املادة )51( من القانون رقم )6( لسنة 2010 بشأن 

العمل في القطاع األهلي”.

وبعد دراســــــة املقتــــــرح، وجهت الغرفة فــــــي الثالث من يناير 
2018 كتابــــــاً إلــــــى مجلس األمة أعربت فيه عــــــن اعتقادها بأن 
من املتعذر عليها إبداء رأي موضوعي في االقتراح ما لم تتوفر 
تقديرات على قدر مقبول من الصحة عن تكلفته على املال العام 

وعدد املواطنني الذين سيشملهم�

وفي الســــــابع عشر من ديســــــمبر 2018، استجابت الغرفة 
للدعــــــوة الكرميــــــة التــــــي تلقتها من جلنــــــة الشــــــؤون الصحية 
واالجتماعيــــــة والعمــــــل في مجلس األمة املوقر، للمشــــــاركة في 
االجتمــــــاع الــــــذي نظمته اللجنــــــة للعديد من اجلهــــــات املعنية، 
لتــــــدارس االقتــــــراح بقانــــــون بتعديل املادتــــــني )51( و)70( من 

القانون املذكور�

ونزوالً عند رغبة اللجنة النيابية احملترمة بتوثيق ما طرحه 
ممثلــــــو الغرفة مــــــن رأي في االجتماع املذكــــــور، أعدت الغرفة 
مذكــــــرة حتت عنوان “قراءة لالقتراح بقانــــــون بتعديل املادتني 
)51( و)70( من القانون 2010/6 في شــــــأن العمل بالقطاع 

األهلي” قدمتها للمجلس في العشرين من ديسمبر 2018�

وفي ما يلي نص هذه املذكرة:

“يــــــوم األثنــــــني 17 ديســــــمبر 2018 ، كانــــــت غرفة جتارة 
وصناعة الكويت ضمن اجلهات العديدة املشاركة في االجتماع 
الذي دعت إليه جلنة الشــــــؤون الصحية واالجتماعية والعمل 
في مجلس األمة، لبحــــــث االقتراح بقانون بتعديل املادتني 51 
و 70 من القانون رقم 6 /2010 في شــــــأن العمل في القطاع 

األهلي� 

وهذه املذكرة تتقدم بها الغرفة – مشفوعة بالشكر والتقدير 
– نــــــزوالً عند رغبة اللجنة املوقرة فــــــي توثيق ما طرحه ممثلو 

الغرفة من رأي في االجتماع املذكور� 

أواًل-  تعديل الفقرة األخيرة من املادة )51(

النص احلالــــي؛ “ويراعى في ذلك أحكام قانون التأمينات 
االجتماعية على أن يستحق العامل مكافأة نهاية اخلدمة كاملة 
عنــــــد انتهاء خدمته في اجلهة التي يعمل بها دون خصم املبالغ 
التي حتملتها هذه اجلهات نظير اشــــــتراك العامل في مؤسسة 
التأمينــــــات االجتماعية أثناء فترة عمله، ويســــــري هذا احلكم 
اعتباراً من تاريخ العمل بقانون رقم )6( لســــــنة 2010 املشار 

إليه” 

النــــص املقتــــرح؛ نفــــس النــــص احلالــــي بعــــد حــــذف عبارة 
)ويراعى في ذلك أحكام قانون التأمينات االجتماعية(.

القضايا االقتصادية التي عالجتها الغرفة
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وجهة نظر الغرفة؛ من حيث املبدأ، ال تخفي الغرفة حتفظها 
جتاه تطبيق التشريعات االقتصادية بأثر رجعي، خاصة عندما 
يــــــؤدي “األثر الرجعي” الى تغيير في املراكــــــز املالية املعتمدة 
للشــــــركات واملؤسســــــات، والى االخالل باحلقوق وااللتزامات 
املترتبة على تعاقدات انعقدت عليها ارادة أطرافها� والتعديل 
املقتــــــرح للمادة 51 هو بالتأكيد من هذه التشــــــريعات� غير أن 
هذه املادة بالذات ســــــبق أن مرت بتعديــــــالت ثالثـــــــة مبوجب 
ــــــن 2017/32، و2017/85، و2018/17، وهــــــي  القوانيـــــــــــ
تعديالت وثقت بشــــــكل قاطع أن املــــــادة )51( موضوع البحث 
تنســــــحب – بدًء من تاريخ صدور القانون رقم 2010/6 بشأن 
العمل في القطاع اخلاص - على احتساب مكافأة نهاية اخلدمة 
لكل كويتي تنتهي خدمته لــــــدى اجلهة التي يعمل بها بعد هذا 
التاريخ� وبالتالــــــي، لم يعد هناك مجال للتحفظ جتاه التعديل 
الرابــــــع واجلديد على املــــــادة )51(، باعتبــــــاره مجرد توضيح 

وتأكيد ملا سبق اقراره في التعديالت السابقة� 

ثانيًا -  تعديل الفقرة األخيرة من املادة )70(

النص احلالي؛ “وال حتســــــب ضمن االجازة الســــــنوية أيام 
العطل الرسمية وأيام االجازات املرضية الواقعة خاللها����” 

النــــص املقتــــرح؛ “وال حتســــب ضمن االجازة الســــنوية أيام 
العطل والراحة األســــبوعية والعطل الرســــمية وأيام االجازات 

املرضية الواقعة خاللها....”

وجهة نظر الغرفة؛ تتلخص بالنقاط التالية:

1- كان القانون السابق للعمل في القطاع األهلي )1964/38( 
يقر للعامل باجازة ســــــنوية مدتها 14 يوماً، ومتتد الى 21 
يوماً بعد خمس ســــــنوات متصلة� وجــــــاء القانون اجلديد 
)2010/6( ليرفــــــع مدة االجازة الســــــنوية الى 30 يوماً، 
بزيادة تتراوح بني 42 % و 110 % عن القانون الســــــابق� 
ومبــــــا أن ايام العطل األســــــبوعية والرســــــمية واالجازات 
املرضية ال حتتســــــب ضمن أيام االجازة السنوية، فإن مدة 
هذه االجازة تصل الى 35 يوماً على األقل� ويأتي التعديل 
اجلديــــــد املقترح ليخرج أيام الراحة األســــــبوعية من مدة 
االجازة السنوية، ويرفع هذه املدة الى 40 يوماً على األقل� 

وهي مدة تفوق مثيالتها حتى في أكثر الدول املتقدمة� 

2- مبا أن املشــــــاريع الصغيرة واملتوسطة ملزمة قانوناً بتعيني 
عمالة كويتية، فإن هذه املشــــــاريع ســــــتكون أكثر املشاريع 
تضــــــرراً من زيادة تكلفة عنصر العمالة� وهذا ما يتناقض 
مع رؤية الدولة ومع حرصنا جميعاً على دعم هذه املشاريع 

وتشجيعها� 

3-  من حســــــن التدبيــــــر والتخطيط فعاًل اعتماد سياســــــات 
الســــــخاء املتوازن لتعزيــــــز اجتذاب العمالــــــة الكويتية الى 
القطاع اخلــــــاص� إال أن هذه السياســــــات يجب أن تكون 
في إطار املفهوم العام حلقوق املواطنة، دون أن تنســــــحب 
آثارها الى ســــــخاء غير مبرر على العمالــــــة غير الوطنية 
والتي متثل قرابة 90 % من العمالة في القطاع اخلاص، 
والتــــــي حتظى بحقــــــوق عملها كاملة في إطــــــار من العدل 
واالحترام وااللتزام مبا رســــــمته االتفاقيــــــات واملنظمات 
الدوليــــــة املختصة� ولكن من الصعب أن نبرر حصول أكثر 
من 1.7 مليون عامل غير كويتي على امتيازات وشــــــروط 
اســــــتثنائية، بحجة اجتذاب العمالــــــة الوطنية الى القطاع 
اخلاص� ذلك أن اســــــتخدام الســــــخاء في غير مراده على 
هذا العدد الضخم مــــــن العمالة الوافدة، يؤدي بالضرورة 
الى تضخــــــم تكاليف العمل واالنتاج في الكويت )بنســــــبة 
تزيــــــد عن 15 % في األجور الشــــــهرية وتزيد عن 18 % 
في مكافأة نهاية اخلدمة( وســــــينعكس – بالتالي – سلباً 
على تنافسيتها االقتصادية واالقليمية والدولية من جهة، 
وسيرفع أسعار وتكاليف السلع واخلدمات محلياً من جهة 
ثانية� إن تشريعات العمل يجب أن توازن بدقة بني ابعادها 
االجتماعية واالقتصاديــــــة في آٍن معاً� خاصة وأن األبعاد 
االقتصاديــــــة هي التي حتمل األبعاد والتبعات االجتماعية 
لهــــــذه التشــــــريعات وجتعل اســــــتمرارها وتطويرهــــــا أمراً 

ممكناً� 

4-  في التحليل الواقعي، يوقع التعديل املقترح عقوبة واضحة 
على املؤسسات والشركات التي اختارت طوعاً وتشجيعاً أن 
يتمتع العاملون لديها بيوم راحة اسبوعي طاملا أن حجمها 
ومالءتها وطبيعة عملها تســــــمح لهــــــا بذلك� بينما يكافىء 
التعديل املقترح الشــــــركات واملؤسسات التي لم تأخذ بهذا 
اخليار� وبالتالي، فإن املشــــــاريع التي ستقام في املستقبل 
ســــــتتردد طوياًل أمام اقرار يوم الراحة األســــــبوعية� مبا 
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يعني أن التعديل املقترح ســــــيؤدي لالضــــــرار بالعمالة في 
القطاع اخلاص من حيث اراد أن يدعمها� 

5-  مــــــن الواضح أن التعديل املقترح ينظر الى القطاع األهلي 
الوطنــــــي من خــــــالل أقوى مؤسســــــاته وأكثرهــــــا اقتداراً 
وأكبرها حجماً، بينما تشكل املنشآت واملؤسسات الصغيرة 
واملتوسطة أكثر من 80 % من حجم هذا القطاع، وغالبية 
هذه املنشآت واملؤسسات ال ميكنها مالياً أن تتحمل تكلفة 
يوم الراحــــــة األســــــبوعية، وال ميكن عملياً لألســــــواق أن 
تتحمــــــل توقفها عن العمل ملدة يومني اثنني في األســــــبوع� 
خاصة وأن كثيراً منها تعمــــــل أيام اجلمعة وتدفع لعمالها 
أجــــــر يومني مقابل ذلك� ومن املعــــــروف، أن األمل معقود 
على هذه املنشــــــآت الصغيرة واملتوســــــطة في اســــــتيعاب 
الشــــــريحة األكبر من العمالة الكويتية التي ستدخل سوق 

العمل مستقباًل�

6-  أكدت املذكرات اإليضاحية التي صاحبت اقتراحات تعديل 
املادتــــــني 51 و70 مــــــن القانــــــون 2010/6، أن أول وأهم 
أهداف هذه التعديالت هو حتقيق املســــــاواة بني العاملني 

في اجلهات احلكومية والعاملني في القطاع اخلاص�  

وبالعودة الى قانون ونظام اخلدمة املدنية املقرر باملرســــــوم 
بقانــــــون 1979/15 جنــــــد أن اعتبــــــار يوم الســــــبت يوم راحة 

اسبوعية للموظف العام قد رافقته أمـــور ثالثـة: 

- حق اجلهة احلكومية في اســــــتدعاء العامل )املوظف( للعمل 
في يوم الراحة األسبوعية�

- عدم اســــــقاط أيــــــام الراحة األســــــبوعية من مــــــدة االجازة 
السنوية� حيث قرر تعديل املادة )23( من القانون املشار إليه 
مبوجب القانون 63 لســــــنة 1986 أنه “ال تدخل أيام العطل 
األســــــبوعية والعطلة الرســــــمية التي تتخلل االجازة الدورية 

املستحقة من حساب مدة هذه االجازة ���” 

- اعتبــــــار يــــــوم الراحة األســــــبوعية كأيام العمــــــل العادية في 
احتساب مقابل نهاية مدة اخلدمة�

إن اصالح هيكل قــــــوة العمل أحد أهم أهداف االصالح 
االقتصــــــادي فــــــي الكويت إن لــــــم يكن أهمهــــــا جميعاً� وهو 
بالتالي موضع تشــــــجيع وتعــــــاون كافة األطراف الرســــــمية 
واألهلية املعنية� وهنا ترى غرفة جتارة وصناعة الكويت أن 
هذا الهدف يصعب حتقيقه بأداة تشريعية واحدة، بل يحتاج 
الى منظومة متكاملة من التشريعات والسياسات واألدوات، 
تبــــــدأ بالعمل على تطوير دور وبيئــــــة عمل القطاع اخلاص، 
ليكون قوياً وقادراً على توفير فرص العمل، واكتســــــاب ثقة 

الشباب الكويتي وإقبالهم <

مرئيـــات الغرفــــة حـــــول تعريــــف املشـــــــروعات الصــــــغيرة واملتوســـــــطة

اســـتجابة لرغبة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي في التعرف 
علـــى مرئيـــات الغرفـــة حـــول تعريـــف تصنيف حجم املشـــروعات 
الصغيـــرة واملتوســـطة والكبيـــرة، أعدت الغرفة مذكـــرة مختصرة 
ضّمنتهـــا مرئياتهـــا فـــي هـــذا الشـــأن، وقدمتهـــا للمؤسســـة فـــي 

العشرين من مارس 2018.

وفيما يلي نص هذه املذكرة:

يطيب لنا في البداية اإلشارة إلى أن مؤسسة الكويت للتقدم 
العلمي قد المســــــت قضيــــــة هامة، وهي وضــــــع تعريف يوضح 
ماهية املشروعات الصغيرة واملتوسطة، حيث يتفق الباحثون – 
على اختالف تخصصاتهــــــم ومناهجهم البحثية – على صعوبة 

وضع تعريف جامع مانع يســــــتوعب االختالفات بني اقتصادات 
العالم واالختالفات بني اجلهات املعنية بهذه املشــــــروعات داخل 
الدولة الواحــــــدة� ولعل هذا يتضح جليا في التعريفات املختلفة 
التــــــي تتبناها املنظمــــــات الدوليــــــة لهذه املشــــــروعات� فالبنك 
الدولــــــي يصنفها بأنها كل مشــــــروع يضم أقل مــــــن 300 عامل 
بجانب معايير أخرى لرأس املال والعائد، وفي بعض دراســــــات 
منظمة العمل الدولية تُصنف بأنها املشــــــروعات التي ال تتعدى 
عمالتها 100 عامل، وفي دراســــــات أخرى لنفس املنظمة تُعرف 
هذه املشــــــروعات بأنها التي ال تزيــــــد عمالتها عن 250 عاماًل، 
وتصنفها منظمة العمل العربية بأنها املشروعات التي يعمل بها 

أقل من 100 عامل� 
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وتفتقــــــر الكويت لتعريف وطني محدد بهذا اخلصوص، وال 
تعدو التعريفات املوجودة في جهات حكومية ِعدة كونها شروطا 
للتمويل – كما في الصندوق الوطني لرعاية وتنمية املشروعات 
الصغيرة واملتوســــــطة أو البنك الصناعــــــي الكويتي – أو فئات 
وضعــــــت جلمع البيانات كمــــــا فــــــي االدارة املركزية لإلحصاء، 
والتي تصنف املنشآت وفقا لعدد العمال، فهناك فئة من 10-0 
عمال، وأخرى بني 11-19 عامل، وثالثة من 20 عاماًل فأكثر� 
وفي املــــــادة األولى من القانون رقم 98 لســــــنة 2013 اخلاص 
بالصندوق الوطني، عّرف املشــــــرع الكويتي املشــــــروع الصغير 

واملتوسط وفقا ملعياري رأس املال وعدد العمال، كما يلي:

املشــــروع الصغيــــر: هو الذي يكون عــــــدد العاملني الكويتيني 
فيه ال يتعدى أربعة أشخاص، وال يزيد رأس ماله عن 250000 

د�ك�

املشــــروع املتوسط: هو الذي يتراوح عدد الكويتيني العاملني 
فيه بني خمسة إلى خمســــــني شخصا، وال يزيد رأس ماله عن 

500000 د�ك�

وعند النظر إلى هــــــذا التعريف تبدو ثمة مالحظات حتول 
دون اعتمــــــاده تعريفاً وطنيــــــاً، من بينها أن املُشــــــرع لم يتطرق 
إلى عــــــدد العمالة غير الكويتية، وهنا ولــــــو افترضنا أن هناك 
مشــــــروعاً صناعياً فيه خمســــــون عاماًل كويتياً، وفي ظل نسبة 
ــــــاع الصناعي تبلــغ حاليـــا  عمالــــــة وطنية مفروضـــة على القطــ
3 %، لذا فإن املشــــــروع يحق لــــــه أن يجلب 1667 عاماًل وافداً 

إضافياً، فكيف يصنف مثل هذا كمشروع صغير أو متوسط�

مما ســــــبق يتضح أنه ليس هناك تعريــــــف موحد لدى دولة 
الكويــــــت، وبالتالي ال توجد إحصائيات حول هذا القطاع الهام، 
تتيح وضع اســــــتراتيجية لتنميته، خاصة وأنه ميكن أن يشــــــكل 
رافدا حقيقيا لتنويع االقتصاد الكويتي مبا يســــــتوعب شــــــبابيَة 
وحيويــــــَة املجتمــــــع الكويتــــــي� وال ننكر أن وضــــــع تعريف لهذه 
املشــــــروعات يحتاج األخذ في االعتبار العديد من العوامل مثل 
ثقافة العمل وحجم السكان والهيكل الصناعي ومستوى التكامل 
مع االقتصــــــاد الدولي ودرجة تطور القطاع اخلاص واالنتاجية 
ومقــــــدار الدعم املمكــــــن تقدميه للقطاع� وأيضــــــا يتطلب ذلك 

تضافر جهود جهات عديدة ذات عالقة بهذا املوضوع�

ولقد ســــــعى البعض إلــــــى وضع تعريف عام للمشــــــروعات 
الصغيــــــرة واملتوســــــطة مبينا أنهــــــا “املشــــــروعات التي يدخل 
حجمها دائرة املشــــــروعات التي حتتاج للدعم والرعاية بسبب 
عدم قدرتها الفنية واملالية على توفير هذا الدعم من مواردها 
وقدراتها الذاتية”، وعند النظر إلى هذا التعريف جنده وصفاً 
ال يبني الســــــمات لهــــــذا القطاع، وال ميكن اســــــتخدامه إلعداد 

االحصائيات بخصوصه� 

وفي الوقت ذاته، عّرفت دراســــــات أخرى املنشآت الصغيرة 
واملتوســــــطة بأنها كل منشــــــأة تتراوح عوائدها بني 1000-10 
مرة متوســــــط نصيب الفرد من الناجت القومي االجمالي للدولة 
مقوما بالدوالر حسب تعادل القوة الشرائية� ورغم جاذبية هذه 
القاعدة ألنها جتعل تعريف هذه املنشآت يختلف وفقا ملستويات 
التنمية االقتصادية في الدول – معبرا عنها بنصيب الفرد من 
الناجت – ولكن هذه القاعدة قد تناســــــب الدول التي يعبر فيها 
نصيب الفرد من الناجت بصورة حقيقية عن التنمية االقتصادية، 
أما الدول اخلليجية وباألخــــــص الكويت، فقد حققت معدالت 
مرتفعة من نصيب الفرد من الناجت نتيجة ما حباها الله به من 
موارد نفطية، وما زالت القدرات االقتصادية األخرى، بخالف 

القطاع النفطي، في مراحلها األولية من التطور والتنمية�

ورغم ما تقدم ميكن وضع تعريف مقترح بناء على املعطيات 
اآلتية:

1- عند النظر إلى الدول األخرى في تكتل دول مجلس التعاون 
لــــــدول اخلليج العربية جندها جميعا صاغت تعريفا وطنيا 

لهذه املشروعات�

2- عنــــــد النظر إلى التعريفات في هذه الدول جندها اعتمدت 
علــــــى معيارين وهما عــــــدد العمالة، وااليرادات الســــــنوية 
لهذه املشــــــروعات، ولعل املعيار األول ميتاز بسهولة جمعه 
وعدم تأثره بالتغيرات في مؤشرات االقتصاد النقدي مثل 
التضخــــــم، أما املعيــــــار الثاني فيوضح حجــــــم أعمال هذه 

املنشآت ويعطي احلوافز لتمويلها�

3- وفقــــــا لبيانــــــات املركــــــز االحصائي لدول مجلــــــس التعاون 
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األصناف الرئيسية للسلع واملنتجات ذات امليزة التنافسية املصّدرة والواردة من وإلى دولة الگــويت

طلبــــت الهيئة العامــــة للصناعة مــــن الغرفة اقتــــراح قائمة 
باألصناف الرئيســــية للســــلع واملنتجــــات ذات امليزة التنافســــية 
املصدرة والواردة من وإلى دولة الكويت من مجموعة محددة من 
الدول، واســــتجابة لهذه الرغبة أعــــدت الغرفة القائمة املطلوبة 
وضّمنتها بيانًا يشــــمل رقم البند اجلمركي، صنف البند، قيمة 
الصــــادرات الفعلية والصــــادرات احملتملة، وكذلــــك الفرص غير 
املســــتغلة، بالنســــبة لكل دولة من دول املجموعة اخلمس عشرة، 
باإلضافــــة إلــــى ملحق قائمة بالســــلع املســــتثناة مــــن التحليل، 
وقدمتهــــا إلــــى الهيئــــة العامة للصناعة في الســــادس عشــــر من 

أبريل 2018.

وكمقدمه لهذه القائمة )البالغة 30 صفحة(، أشارت الغرفة 
إلى أنها اعتمدت للتعرف على هذه السلع ذات امليزة التنافسية 
علــــــى البيانات املســــــتقاة مــــــن تقييمات مركز التجــــــارة الدولي 
)International Trade Center( حــــــول الصادرات احملتملة 
بني دولة الكويت كمصــــــدر والدول محل االهتمام للهيئة العامة 
للصناعة كسوق لها� وللمزيد ميكن الرجوع إلى املوقع االلكتروني 

.exportpotential.intracen.org/#/home :اآلتي

وبخصوص السلع الواردة إلى دولة الكويت، فقد مت االعتماد 
على نفس املصدر ولكن متت النظرة إلى الدول األخرى كمصدر 

وإلى الكويت كسوق لها�

ومــــــن اجلدير بالذكر أن تقدير الصــــــادرات احملتملة يرتبط 
طبيعياً بنمــــــاذج اجلاذبيــــــة )Gravity Model(، ويقوم على 
فكرة أن التجــــــارة احملتملة بني دولتني، ترتبط إيجابيا بالعرض 
والطلب في الدولتني، وســــــلبيا باملعوقــــــات التجارية بينهما في 

شكل رسوم جمركية أو مسافات جغرافية�

وبخصوص املنهجية املتبعة من قبل مركز التجارة الدولي 
لتقدير الصادرات احملتملة، فإنها تقوم على أدبيات الباحثنَي 
Yvan Decreux و Julia Spies، واللذيــــــن قدمــــــا – في 

ديسمبر من عام 2016 - منهجية للتعرف على الصادرات 
احملتملة والفرص التصديرية للدول النامية حتت عنوان:
”Export Potential Assessments – A methodology to 

identify export opportunities for developing countries“

ومما يجــــــدر ذكره أن هذه املنهجية تســــــتثني من حتليالتها 
بعض املنتجــــــات ذات اآلثار البيئية أو الصحية الضارة، أو التي 
ال تدخل من ضمــــــن اهتمامات مركز التجارة الدولية، بحيث ال 

يفضل أن توجه إليها أنشطة ترويجية <

لدول اخلليج العربية، فــــــإن الناجت الصناعي التحويلي من 
املنشــــــآت اخلاصة خالل عــــــام 2014، بلغ 81 مليار دوالر 
في السعودية، و36 مليار دوالر في االمارات، و21.3 مليار 
في قطر، و9.7 مليار دوالر في الكويت، و8.2 مليار دوالر 

في عمان، و5 مليار دوالر في البحرين�

4- ومن االحصائيات في النقطة )3( يتضح أن هيكل املنشآت 
اخلاصة في الكويت يقترب من نظيرتها في سلطنة عمان 

ومملكة البحرين�

ومن هذه املعطيات ميكن تقدمي تعريف لهذه املشــــــروعات 
في دولة الكويت يقترب من نظيره في ســــــلطنة عمان أو مملكة 

البحرين، على النحو التالي:

1- املشروعات املتناهية الصغر: ومتتلك عمالة من 1-5، وتقل 

إيراداتها السنوية عن 100 ألف دينار كويتي�

2- املشــــــروعات الصغيــــــرة: ومتتلك عمالة مــــــن 6-25 عامل، 

وتتراوح إيراداتها السنوية بني 100 ألف دينار و500 ألف 
دينار كويتي�

3- املشــــــروعات املتوســــــطة: ومتتلك عمالة ما بني 100-26 

عامل، وتتراوح إيراداتها الســــــنوية بني 501 ألف وحتى 3 
ماليني دينار كويتي�

واملجال متاح لدراســــة هذا املقترح واســــتطالع الرأي بشأنه 

قبل إصدار قرار متعجل بهذا اخلصوص <
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التيسير التجاري گـاســـتراتيجية تنمويـــة لدولــــــة الگـــــويت

حتت رعاية وحضور حضرة صاحب السمو أمير البالد الشيخ 
صبـــاح األحمـــد اجلابـــر الصبـــاح، حفظه اللـــه ورعـــاه، وبتنظيم 
مشـــترك بـــني غرفـــة جتـــارة وصناعـــة الكويـــت وهيئـــة تشـــجيع 
االســـتثمار املباشـــر، ُأقيم في قاعـــة التحرير بقصر بيـــان ومركز 
جابـــر األحمـــد الثقافي يومي 20 – 21 مـــارس 2018، “ملتقى 
الكويت لالســـتثمار 2018”. وقد شـــاركت الغرفة في أبحاث هذا 
املؤمتر بورقة عن “التيسير التجاري كاستراتيجية تنموية لدولة 
الكويت”. قدمها مستشار الغرفة السيد ماجد بدر جمال الدين.

وفيما يلي نص هذه الورقة:

التيسير التجاري Trade Facilitation، من املصطلحات 
املواربة التي جتمع بني ســــــعة االنتشــــــار والتباين في التعريف� 
فهناك تعريف ملنظمــــــة التجارة العاملية، وآخر ملنظمة اجلمارك 
الدولية، وثالث للبنك الدولي، ورابع ملركز األمم املتحدة للتيسير 
التجاري� ولعل ما جُتمع عليه هذه التعريفات، على اختالفها، هو 

أنها تعطي وزناً خاصاً لكٍل من بنية املوانئ وبيئة اجلمارك�

 The Economist وفــــــي الدراســــــة التــــــي قامــــــت بهــــــا
Intelligence Unit، بناء على تكليف من غرفة جتارة وصناعة 
الكويت، مت تعريف التيســــــير التجاري في الكويت بأنه: “تعبئة 
االســــــتثمارات واعتماد التدابيــــــر الرامية الى تعزيز تنافســــــية 
االقتصــــــاد الوطني، وتنويع القاعدة االنتاجية، وزيادة التدفقات 
التجارية، وتخفيض تكلفة االســــــتيراد من خالل حتسني األداء 

في أربعة محاور رئيسية هـي: 
1- البنية التحتية واللوجستية: طرق – موانىء – مطارات�

2- البيئــــــة اجلمركية: االجــــــراءات العابرة للحــــــدود، الوثائق، 
التعرفة، التكلفة، الفساد�

3- البيئة التنظيمية: العبء االداري، التشريعات، حل املنازعات�
4- استخدام التكنولوجيا وتطبيقاتها في االقتصاد املعرفي�

ويحظــــــى التيســــــير التجاري في الكويــــــت بأهمية مضاعفة 
باعتبارها دولة ذات اقتصاد منفتح وعالي االنكشــــــاف بســــــبب 
اعتماده شبه الكلي على االستيراد� مما يجعل لتخفيض تكاليف 
التجارة وزيادة كفاءتها أثراً عميقاً في تطوير الكويت الى مركز 
جتاري وخدمي، وبالتالي، الى مركز مالي� إذ ال ميكن ألية دولة 

أن تكــــــون مركزاً مالياً ما لم تكن أصاًل مركزاً جتارياً� وازدادت 
أهمية التيســــــير التجــــــاري لدولة الكويت بعــــــد اعالن االحتاد 
اجلمركي اخلليجي� ألنه يحدد قدرتها على اجتذاب مستوردات 

دول مجلس التعاون اخلليجي للدخول من بوابتها�

وقد انتهت دراســــــة EIU التي أصدرتها الغرفة الى التأكيد 
على ما يلي:

 TFI لو حتســــــن أداء الكويت على صعيد التيسير التجاري
بنســــــبة 20 % الزداد حجم مســــــتوردات الكويت بنسبة 40 %، 
والنخفضت تكاليف مســــــتورداتها بنسبة 15 %، أما إذا طورت 
الكويت أداءها بنســــــبة 30 % فإن حجم املســــــتوردات سيرتفع 
بنسبة 45 %، وســــــتنخفض تكاليف االستيراد 19 %� وترتفع 
هاتان النســــــبتان الى 112 % و 30 % على التوالي لو حتســــــن 

مؤشر التيسير التجاري في الكويت بنسبة 50 %�

ورغم ان اســــــتراتيجية التيســــــير التجاري هذه تستلهم النجاح 
املبهر للتجربــة الســــــنغافورية، فإنهـــا – في الكويت – ال تقوم على 
النشــــــاط التجاري واعادة التصدير فحســــــب، إذ ســــــيبقى للنفط 
وصناعاته مســــــاهمة مرموقة في الناجت احمللي االجمالي� كما ان 
هذه االستراتيجية حتتاج حتماً لتطوير قطاعات النقل، واالتصاالت، 

والتأمني، والصناعات اخلفيفة، والصناعات املعرفية�

ولعــــــل أهم ما يجــــــب أن نلفت النظر إليه هنــــــا هو أن هذه 
االســــــتراتيجية توفر فرص عمل مجزية وتتناســــــب مع رغبات 
وقدرات العمالة الوطنية، وتفســــــح – في الوقت نفسه – مجاالً 
كبيراً لتوسعة أنشــــــطة املشاريع الصغيرة واملتوسطة� وتتفق كل 

االتفاق مع الرؤية املستقبلية ملنطقة شمال اخلليج واجلزر� 

مــــــن املؤكد أن موانــــــئ الكويــــــت تعتبر العنصــــــر األهم في 
بنيتها األساســــــية االقتصادية� بل ان تاريخ الكويت السياســــــي 
واالجتماعي واالقتصادي يرتبط الى حٍد بعيد باعتبارها ميناء 
حراً وعالي الكفاءة، استطاع أن يصل بخدماته الى العراق وبالد 
الشــــــام شــــــماالً، والى كل اجلزيرة العربية جنوباً، والى سواحل 
الهند وأفريقيا شرقاً وغرباً� ويبدو واضحاً أن مستقبل الكويت 
االقتصادي لن يكون أقل ارتباطــــــاً وتأثراً باملوقع وامليناء� علماً 
بأن نشاط موانىء الكويت الثالثة – الشويخ، الشعيبة، والدوحه 
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– مقاساً مبا يستقبله من حاويات منطية بحجم 20 قدماً، يبلغ 
حاليــــــاً 10 % من كفاءة ميناءي راشــــــــــد وجبل على مجتمعني، 
25 % مــــــن كفاءة ميناء جّده، 35 % من كفاءة ميناءي خورفكان 

والشارقة مجتمعني، و 75 % من كفاءة ميناء الدمام�

ولكننا هنا لســــــنا معنيني باملؤشرات واملقارنات إال بقدر ما 
تعنيه من فرص استثمارية� وقد عّبر السيد رئيس اجللسة عن 
هذا بعمق وإيجاز حني أقَرّ بأن الكويت تشكو قصوراً نسبياً في 
كفاءة التيســــــير التجاري مبحاوره األربعة، غير أن هذا القصور 
يحمل بطبيعته فرص استثمار كبيرة ومجزية، ألن االبداع يكمن 

في القدرة على حتويل املشكلة الى فرصة� 

إن أكثر الدراســــــات حتفظاً في هذا املجال، تقّدر أن حجم 
االســــــتثمارات التي حتتاجها الكويت لرفع تنافسيتها في مجال 
التيســــــير التجاري ال تقل عن 35 مليار دوالر خالل الســــــنوات 
اخلمــــــس القادمة عدا ما يحتاجه مشــــــروع املطار اجلديد� كما 
تؤكد هذه الدراســــــات على أن الشــــــراكة بــــــني القطاعني العام 
واخلــــــاص P�P�P� هــــــي الصيغة األفضل لتنفيــــــذ غالبية هذه 
االســــــتثمارات، وأن وجــــــود القطاع اخلاص األجنبي كشــــــريك 
اســــــتراتيجي أمر هام بالنســــــبة للكويت، وتوظيف ذكي بالنسبة 

للقطاع اخلاص األجنبي والوطني على حٍد سواء�

ومن املفترض أن تتركز هذه االســــــتثمارات في تطوير املوانىء 
البحرية واملطارات والطرق السريعة التي تربط هذه املوانئ بكافة 
أرجاء البالد� وكذلك في النقل البحري، وتطوير قطاع التأمني� 

ولعل أهــــــم مجاالت االســــــتثمار وأكثرها مــــــردوداً هنا، هو 
التقنيات واألنظمة الذكية مثل أجهزة املناولة واعادة الشــــــحن، 
ونظــــــام املراقبــــــة والتوجيه على الطرق الســــــريعة، ونظام بوابة 
البيانات االليكترونية املعروف باسم Trade Net ، الذي يسمح 
بتعبئــــــة منوذج التخليــــــص اجلمركي الكترونياً مبا فيه تســــــديد 
الرسوم والتعرفه� وقد جنح هذا النظام في سنغافوره باختصار 
الزمن الــــــالزم العتماد التصريح اجلمركي مــــــن ما يتراوح بني 
يومني وســــــبعة أيــــــام الى عشــــــر دقائق فقط، مــــــع توفير أعلى 

مستوًى من التشديد على االعتبارات األمنية�

اسمحوا لي – في النهاية – أن أعيد الى األذهان موضوعاً 
بالغ األهمية هو “خصخصة ادارة وتشــــــغيل املوانىء الكويتية” 

وال أقول خصخصة ملكيتها� 

عــــــام 2007، وبناء على اتفاق مع نائب رئيس الوزراء ووزير 
الدولة لشــــــؤون مجلس الوزراء آنذاك )د� اسماعيل الشطي( - 
تشــــــكل فريق عمل من الغرفة، احتاد شركات املالحة، شركات 

املناولة الثالث، واملوانىء� 

وانتهــــــى الفريق إلى اقتراح بإنشــــــاء شــــــركة مســــــاهة عامة 
الدارة وتشغيل موانىء الكويت، تتولى عمليات املناولة والتخزين 

والعمليات البحرية، وتوفير الرافعات اجلسرية والكهربائية� 

وقــــــد لقي االقتراح تفهمــــــاً كاماًل من د� الشــــــطي، ومن د� 
معصومة املبــــــارك التي تولت وزارة املواصــــــالت بعده، غير أن 
دراســــــة قامت بها شــــــركة أجنبيــــــة بتكليف مــــــن املوانىء دعت 
لتأســــــيس 3 شركات كل واحدة منها ألحد املوانئ الثالثة بحجة 
تأمني املنافســــــة� غير أن فريق العمل املشار إليه أوضح مثالب 
هذا التوجه وعقمه االقتصادي، مؤكداً أن املنافســــــة احلقيقية 
واملطلوبة ســــــتكون بــــــني موانــــــئ الكويت واملوانــــــئ األخرى في 
املنطقة� وهذه املنافســــــة ســــــتكون قوية وكافية، لضمان تطوير 

اخلدمات وتخفيض التكاليف� 

إن إحياء هذا املشــــــروع بشــــــكل أو بآخر، يجب أن يكون عنواناً 
لتوجه جديد في اجتذاب االستثمار األجنبي املباشر، ليس الى دولة 

الكويت فحسب، بل الى استراتيجية التيسير التجاري بالذات�

ومن قبيل التأكيد على ثقتنا بنجاح الكويت في االنتقال إلى 
اقتصاد تنافسي نعود إلى استلهام جتربة سنغافورة التي بدأت 
في أوائل ســــــتينات القرن املاضي من الصفر أو أقل، مبســــــاحة 
ال تزيــــــد عن )700 كم2(، وبعد احتاللــــــني طويلني لم يتركا لها 
إال الفقر والفوضى والبعوض، جندها اآلن من أكثر اقتصادات 

العالم غنى وقوة، ففيها:
أكثر من 14000 مكتب دائم لشركات أوروبية فقط�

أكثر من 130 مصرفاً أجنبياً�
أكثر من 400 مليار دوالر استثمارات أجنبية�

مــــــن اكبر مراكز جتــــــارة النفط في العالــــــم وليس لديها 
برميل نفط�

90 مليون راكب في املطار�

تســــــتقبل 20 % من حاويــــــات العالم، أي أكثر من ضعف ما 
تستقبله موانىء دول مجلس التعاون مجتمعة <
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حمايــة املنتــج الوطنــــي واالجتهـــادات التي انعگـســـت ســــلبًا على دوره التنمـــوي املنشـــــود

نتيجـــة ملتابعـــة الغرفـــة ملوضـــوع حمايـــة املنتـــج الوطني وما 
أحيط به من اجتهادات انعكست سلبًا على دوره التنموي املنشود، 
وّجـــه رئيس الغرفة في التاســـع من أبريل كتابـــًا إلى معالي نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشـــؤون مجلس الوزراء أعرب 
فيه عن مخاوف الغرفة من تطبيق ما انتهت إليه بعض الفتاوى 
الصادرة عن إدارة الفتوى والتشريع، واخلاصة ببعض العقود التي 
تزمع وزارة االشغال العامة إبرامها، وبخاصة الفتوى املؤرخة في 

2018/10/22 والتي قررت أن:

“��� املشــــــّرع فــــــي قانــــــون املناقصات اجلديد أعــــــاد تنظيم 
إعطاء األولوية في املشــــــتريات احلكومية بالنســــــبة للمنتجات 
الوطنية التي كان ينظمها التشــــــريع القدمي والقرارات الوزارية 
املنظمة لهذا الشــــــأن؛ بأن ســــــاوى بني املنتج الكويتي والســــــلعة 
املنتجــــــة في أي مــــــن دول مجلس التعــــــاون اخلليجي في مفهوم 
املنتج الوطني، كما انه رفع نســــــــبة تفضيــــــل املنتــج الوطني من 
10 % إلــــــى 15 % خالفاً ملا ورد بقرار وزير التجارة والصناعة 
رقم 6 لسنة 1987 وتعديالته والقرارات التالية له واملشار إليها 
جميعــــــا بوثائق املناقصة ��� حيث أوجــــــب على اجلهاز املركزي 
للمناقصات العامــــــة واجلهة اإلدارية الترســــــية ألرخص عطاء 
مقدم من منتجات وطنية إذا كان ســــــعره اإلجمالي يزيد بنسبة 
ال تتجــــــاوز 15 % عن أرخص العطــــــاءات املقدمة عن منتجات 
أجنبيــــــة حتقيقاً للغاية التي تنشــــــدها الدولة مــــــن دعم اإلنتاج 

الوطني سواء كان كويتياً أو خليجياً���الخ -”�

وقـــد انتهـــت الفتـــوى املذكـــورة إلـــى أن “التشــــــريع اجلديد 
قد نســــــخ القواعد القدمية الواردة في القرارات املشــــــار إليها، 
وبالتالي – وحسب رأي إدارة الفتوى والتشريع – هناك تعارض 
بني نســــــب أفضلية ترســــــية العطاء على املنتج الوطني الواردة 
بالقرارات املشــــــار إليها والنســــــب الواردة بقانــــــون املناقصات 
اجلديــــــد، ومن ثم فــــــإن قانون املناقصات اجلديد يســــــري على 
هذه املسائل التي تناولتها هذه القرارات وال محل إلعمالها بعد 

العمل بأحكام هذا القانون”�

وتفادياً لألضرار التي ســــــتلحق باملنتــــــج الوطني )الكويتي( 
نتيجة تطبيق الرأي املشار إليه أعربت الغرفة ملعاليه عن ثقتها 

بأن اآلراء التي تضمنتها الفتاوى املشــــــار إليها قد توســــــعت في 
فهم املســــــاواة بني املنتج الوطني واملنتج اخلليجي إلى أبعد مما 
قصده املشرع أصاًل� ذلك أن الرأي الصحيح – من وجهة نظر 
الغرفة – أن املســــــاواة بني املنتج الوطني واملنتج اخلليجي وفقاً 
للمادة األولى من االتفاقية االقتصادية املوحدة بني دول مجلس 
التعاون )املصادق عليها بالقانون رقم 5 لســــــنة 2003( تخص 
الضريبـــة اجلمركيـــة وتقتصـــر عليهـــا وتقصد إلـــى أن ُيعامل 
املنتـــج اخلليجـــي معاملـــة املنتج الوطنـــي جمركيـــًا ومن باب 

االلتزام باالحتاد اجلمركي بني دول املجلس.

وانطالقاً من هذا املفهوم رأت الغرفة أن يتم إلغاء القرارات 
الصادرة فيما يتعلق بنسبة األفضلية واستصدار قرارات وزارية 
باعتماد نسبة أفضلية للمنتج الوطني تبلغ 15 %، إعماالً للمادة 
40 من املرســــــوم 30 لسنة 2017 في شــــــأن الالئحة التنفيذية 
لقانون املناقصات العامة املشار إليه� وتبقى نسبة أفضلية املنتج 

اخلليجي على املنتج األجنبي 10 %�

كمــــــا رأت الغرفــــــة مخاطبــــــة جهات االختصــــــاص بضرورة 
وأهمية إدراج النســــــبة املشار إليها بالبند السابق ضمن شروط 
العطــــــاءات التي تطرحها جميع الــــــوزارات واجلهات، ومخاطبة 
اجلهــــــاز املركزي للمناقصــــــات لكافة اجلهات بضــــــرورة التقيد 

بذلك عند النظر بالعطاءات التي تقدم إليه�

هذا وقد أرفقت الغرفة بكتابها إلى معاليه مذكرة تفصيلية 
تبنّي تطور حماية املنتج الوطني في ضوء التنظيم التشريعي 
والتجـــارب اإلقليمية لدول مجلس التعـــاون اخلليجي، وعلى 
نحو يجزم بإعطاء أفضلية في األسعار للمنتجات الوطنية على 
مثيالتها من املنتجات األجنبية بنسبــة التقل عن 15 %، مبينة 
قواعد وشــــــروط األفضلية وكيفيــــــة التحقق من االلتزام بها من 
خــــــالل إلزام اجلهــــــات احلكومية بأهمية وضــــــرورة التثبت من 
أن األســــــعار التي جرت على أساســــــها املفاضلة مطابقة للواقع 
ولألسعار الســــــائدة، وذلك بأي طريقة تراها مناسبة لسد باب 

الغش والتحايل <
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حملــة موجــزة عن جهــود الغرفـــة گـعضـو فـي
 اللجنــة املگـلفة مبراجعــة تصــنيف دولــة الگـويت على مؤشــر مدرگـــات الفســاد

في الثاني عشـــر من مارس 2018 عقد مجلس الوزراء املوقر 
اجتماعـــًا صدر عنه قرار “بتشـــكيل جلنة برئاســـة الهيئة العامة 
ملكافحـــة الفســـاد )نزاهـــة( وعضويـــة تســـع وزارات، وســـت هيئات 
حكوميـــة، وممثل للقطـــاع اخلاص”، مهمتها مراجعة مؤشـــرات 
مدركات الفساد واعداد اآلليات والتدابير الالزمة لتعديل ترتيب 

دولة الكويت على املؤشر العاملي ملدركات الفساد.

 وكممثل للقطاع اخلاص شــــــاركت الغرفة في عضوية هذه 
اللجنة ممثلة مبستشارها السيد ماجد بدر جمال الدين�

وفي األول من أبريل طلب مجلس الوزراء موافاته بتصورات 
اللجنة “في شــــــأن منهجية العمل املناسبة لتنفيذ املهام املوكلة” 

)أي تنفيذ التوصيات التي توصلت إليها(�

وفــــــي الثاني مــــــن أبريل قدمــــــت الغرفة إلــــــى الهيئة العامة 
ملكافحة الفســــــاد )نزاهة( ورقة موجــــــزة للبحث في إطار تقرير 
اللجنــــــة املكلفــــــة مبراجعة تصنيــــــف دولة الكويت على مؤشــــــر 

مدركات الفساد�

ورأت الغرفة ان تركز أولوياتها، في هذه الورقة، على اجلانب 
االقتصادي من املؤشر، حيث قدمت املقترحات التالية:

أواًل– اعطاء القطاع اخلاص دوره التنموي: 

- العمــــــل على تخفيض هيمنــــــة القطاع العام علــــــى االقتصاد 
الوطني�

- االنتقال باالقتصاد الكويتي من اقتصاد ريعي يحكمه االنفاق 
العام الى اقتصاد انتاجي يحركه القطاع اخلاص�

.P. P. P اخلصخصة وشراكة القطاعني العام واخلاص -
- تعزيز التنافسية� 

- توسيع القاعدة االنتاجية وتخفيض االعتماد على النفط� 
- احلريــــــة االقتصادية في ظل ممارســــــة الدولــــــة لدورها في 

التخطيط والرقابة والتصحيح� 

ثانيـــًا– معاجلـــة العجز املســـتمر في اقرار وتنفيـــذ االصالحات 

االقتصادية. 

- شبكة الرفاه االجتماعي�

- الهدر�
- اجتذاب االستثمارات�

- توجيه العمالة الوطنية الى القطاع اخلاص�
- اســــــتعادة مصداقية السلطتني من خالل تأكيد قدرتهما على 

مكافحة الفساد وفرض النزاهه� 
- اعالن النتائج التي تتوصل اليها جلان التحقيق� 

- عدم افالت املدانني� 

ثالثًا- سالمة التشريع وتوازنه: 

- ملاذا ال يتم احترام القانون؟ 
- ازدياد اجلرعة السياســــــية في التشريع وابتعاده عن االسس 

الفنية�
- التشــــــريعات القاصــــــرة عن غايتها، وتلــــــك مرتبكة الصياغه، 
والتشــــــريعات املنطلقة مــــــن نظرة الشــــــك والتربص ونظرية 

املؤامرة، مما يبقي احلراك في دائرة الركود� 
- تطوير التشريع مطلوب، ولكن استقراره مطلوب أيضاً وبذات 

الدرجه�
- عدم مشاركة منظمات املجتمع املدني والقطاع اخلاص بعملية 

بناء التشريع� 
- فتح باب الفساد من خالل التوسع في “االستثناءات”� 

رابعًا– التضخم الوظيفي: 

- اعــــــادة الهيكلــــــة تبعاً العــــــادة النظر في الــــــدور االقتصادي 
للدولة� 

- التضخم والترهل مع ندرة الكفاءات� 
- االنتقال مبهفوم االدارة العامة من اداة لتوزيع الثروه الى أداة 

أساسية تنموية�
- ال ميكــــــن للقطاع اخلاص أن ينجــــــح في ظل ادارة عامة قليلة 

الكفاءة� 
- احملاباة في التعيينات القيادية� 

- الربط بني الراتب والشهادة العلمية� 
- ثقافة احلصانة ضد الرقابة واملساءله والعقاب� 
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مالحظـــات الغرفـــة حــول مشروع الالئحة التنفيذيـــة للقانــون في شــأن الســجل التـجــــاري 

خامسًا– مصداقية االحصاءات واملعلومات وطبيعتها من جهة، 

واحلق في احلصول عليها من جهة ثانية. 

- دقة االحصاءات ومصداقيتها� 
- حجب املعلومه وسيادة مبدأ السرية� 

- التناقض بني األجهزة الرسمية في حتليل املعلومة� 

استجابة لرغبة وزارة التجارة والصناعة في معرفة مالحظات 
الغرفـــة حـــول مشـــروع الالئحـــة التنفيذيـــة للقانـــون 18 لســـنة 
2018، في شأن السجل التجاري، أعدت الغرفة مذكرة ضّمنتها 
مالحظاتها في هذا الشأن، قدمتها للوزارة في السابع من أكتوبر 

.2018

وفي ما يلي نص هذه املذكرة:

تقدمي:

منذ ما يقارب العامني تقريباً أبدت غرفة جتارة وصناعة 
الكويــــــت مالحظاتها في شــــــأن املقترح الــــــذي أعدته وزارة 
التجارة والصناعة بإصدار قانون جديد للســــــجل التجاري، 
ُمعربــــــة في ذات الوقت عن تقديرها الصادق ملبادرة الوزارة 
وجهدها في هذا الصدد� وبتاريخ 27 مايو 2018 مت نشــــــر 
القانون 18 لسنة 2018 في شأن السجل التجاري بجريدة 
الكويت اليوم مســــــتجيباً للعديد من املالحظات التي أبدتها 
الغرفة مبوجــــــب مذكرتها املرفقة ضمــــــن كتابها املؤرخ 10 

أكتوبر 2016�

وبتاريخ 27 سبتمبر 2018 استلمت الغرفة من وزارة التجارة 
والصناعــــــة مشــــــروع الالئحــــــة التنفيذية للقانون املشــــــار إليه� 
والغرفة إذ تُؤكد مرة أخرى شكرها حلرص الوزارة على معرفة 
مالحظاتها حول هذه املسودة، تنتهز هذه الفرصة لإلعراب عن 
تقديرها جلهود الوزارة في مجال تطوير التشريعات االقتصادية 
مبا يســــــتجيب للتطورات العاملية واإلقليمية ويُسهم في حتسني 

بيئة األعمال�

ويســــــر الغرفة أن تدرج فيما يلي مالحظاتها حول الالئحة 
املقترحة، سواء من حيث الشكل أو من حيث املوضوع�

يشــــــار أخيراً إلى أن الغرفة قدمت فــــــي أوائل يونيو 2018 
مذكرة إلى الهيئة العامة ملكافحة الفســــــاد واللجنة التي شكلها 
مجلس الوزراء املوقر برئاســــــتها لتحســــــني موقــــــع الكويت على 
املؤشــــــر العاملي ملدركات الفســــــاد، ضمنتها وجهة نظرها حول 

تشكيل هذه اللجنة <

أواًل:- من حيث الشكل: 

تشــــــكو الالئحة املقترحة من عدد من العيوب الشكلية؛ منها 
مــــــا يتعلق بتكرار بعض البيانات كما هو واضح في املادة الثانية 
البنــــــود )2، 4، 12( وفي املادة الســــــابعة، ومنها الغموض الذي 
يكتنف جتديد القيد والربط بــــــني القيد امللغي واملنتهي وإعادة 
القيد تارة أخرى� نضيــــــف إلى ذلك ما نالحظه من متييز غير 
مبرر في الرســــــوم املســــــتحقة بني القيد القدمي والقيد اجلديد 
دون بيان معيار التفرقة بينهما، إلى غير ذلك من مســــــائل تتعلق 
باحملــــــددات والضوابط املنظمة حلق االطالع وعلى النحو الذي 

سنورده تفصياًل بهذه املذكرة�

ومــــــن جهة اخرى، خلت نصوص املقتــــــرح من تخويل الوزير 
املختص او من يفوضه احلق في التصالح في اجلرائم املنصوص 
عليها باملادة )19( من القانون؛ باعتبار أن التصالح عملية ودية 
ال تخل باحلق في اللجوء إلى القاضي، ولكنها تستهدف سرعة 
الفصــــــل في اخلالف علــــــى نحو يضمن الوقــــــت واجلهد ودون 

اإلضرار باملال العام�

وفــــي إطــــار املالحظات الشــــكلية، تــــــرى الغرفة أن الالئحة 
املقترحــــــة لم تلتزم بدرجــــــة كافية بعدم اخلــــــروج عن “نطاق 
القانون وإطاره، فال تُضيــــــف إليه وال حتذف منه وال تخالفه؛ 
بل توضحه وتســــــتكمله فيما أحاله القانــــــون إليها”� وأبرز ما 
يؤخذ على مشــــــروع الالئحة في هذا الصدد أنها لم تستجب 
لإلحاالت التي متت إليها من قبل القانون، حيث جاءت مسودة 
هذه الالئحة في أربعة عشر مادة في حني أن املشرع قد أحال 
إليها إحاالت صريحة في عشــــــرة مواضع من القانون املشــــــار 
إليها وضمن املواد ])2، 4 )بند 2، 3( ، 5، 15، 17 )بند 15( 

�])22 ،20، 18،
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ومن جهة أخرى، جتدر اإلشــــــارة إلى أهمية حتديد احملكمة 
املختصــــــة الوارد ذكرها ضمن الفقرة الثانية من املادة )19( من 
القانون 18 لسنة 2018 في شأن السجل التجاري، باعتبار ان 
القرارات التــــــي تتخذ بالقيد أو الشــــــطب او احملو أو التجديد 
ــــــاء هـي قــــــرارات إدارية تختص بهــــــا الدائرة اإلدارية  أو اإللــغــ

باحملكمة الكلية�

والغرفة إذ تكتفي في كتابها هذا على إدراج أمثلة من املثالب 
الشكلية في مشروع الالئحة، تأمل تدارك هذه املثالب وغيرها 

عند إعداد الصياغة النهائية لالئحة�

ثانيًا: من حيث املوضوع: 

 تتضمن هذه املالحظــــــات املوضوعية التي أغفلت الالئحة 
املقترحــــــة تنظيمها، واملوضوعات التــــــي تنظمها على نحو غير 
كاف، فضــــــاًل عن احملظورات التي نعتقــــــد أنه كان من الواجب 

النص عليها�

> لم يبني املقترح األحكام املنظمة لبيع احملالت التجارية أو رهنها�

> جــــــاء املقترح خالياً متامــــــاً من التنظيــــــم القانوني إلجراءات 
الصلح القضائي أو فســــــخه أو إبطالــــــه، خاصة وأن الغرفة 
تعلم بأن هناك مقترحات ضمن مشــــــروعات قوانني “إعادة 
هيكلــــــة الديون” و “حقوق الضمان علــــــى املنقول” و “إعادة 
تأهيل املؤسسات التجارية” الســــــتكمال املراحل الدستورية 

إلقرار هذه اإلجراءات�

> لم يحدد املشــــــروع حاالت اإلعفاء من الرسوم سواء بالنسبة 
للمســــــتخرجات او الشــــــهادات التي تطلبهــــــا بعض اجلهات 
احلكوميــــــة أو الهيئــــــات العامة أو املؤسســــــات اخلاصة ذات 
النفــــــع العام أو الهيئات القضائية أســــــوة مبــــــا هو معمول به 

باألنظمة اإلقليمية والدولية�

> لــــــم يتضمن مشــــــروع الالئحــــــة أية معاجلة حلــــــاالت رفض 
القيد أو التأشــــــير أو التجديــــــد أو اإللغاء أو أي تنظيم آللية 
إخطــــــارات الشــــــطب املنصوص عليها باملــــــادة )15/ 2( من 

القانون املذكور�

> وردت نصوص الالئحة املقترحة خالية أيضاً من أي إشارة إلى 
التصنيف الدولي لألنشــــــطة االقتصادية، وعلى نحو يفقدها 
التفاعل والتكامل مع مشروعات الوزارة؛ ويضعف استجابتها 

للمتطلبــــــات الدولية، وعلى األخص فيمــــــا يتعلق ببناء نظام 
آلي لقواعد وبيانات السجل التجاري وفق التصنيف الدولي 
لألنشــــــطة االقتصادية؛ ومبا يحقق الربط اآللي بني اجلهات 
ذات العالقــــــة كاإلدارة املركزيــــــة لإلحصــــــاء، والهيئة العامة 
للمعلومات املدنية، وبلدية الكويت، ووزارة الشئون اإلجتماعية 
والعمل وكافــــــة اجلهات العامة واخلاصة ذات العالقة لنصل 
بالنهاية إلى توحيد السجل التجاري الوطني بدولة الكويت�

> جاء مشــــــروع الالئحــــــة خالياً من تنظيم حكــــــم انتقالي مينح 
الشــــــركات املقيدة بالســــــجل التجاري عنــــــد صدورها فترة 
زمنية تتمكن خاللها من توفيق أوضاعها مبا يتماشى مع ما 
اســــــتحدثه من أحكام، ونفاذاً لإلحالة التي أوردتها املادة )9( 
من هذا املشروع؛ وهي ليست فقط من املتطلبات األساسية 
الالزمة لتحســــــني بيئة األعمال من وجهة نظر الغرفة؛ وإمنا 
متثــــــل أيضاً إخالالً تشــــــريعياً يتعني معاجلتــــــه في الصياغة 
النهائيــــــة لالئحة، خاصة وأن العقوبة املنصوص عليها ضمن 

املادة )19( من القانون جاءت عقوبة مغلظة إلى حٍد بعيد�

> جاء مشــــــروع الالئحة قاصراً عن تنظيم خطوات وإجراءات 
الضبطية القضائية ضمن احملددات التي أرســــــتها القواعد 
القانونية العامة واألصول القضائية الهامة، ســــــواء من حيث 
التقييد باالطالع مبكان املنشــــــأة املسجلة بالسجل التجاري 
وأثنــــــاء مواعيد العمل الرســــــمية ولغايــــــة التحقق من صحة 
تطبيــــــق أحكام القانون 18 لســــــنة 2018 وأحكام املســــــودة 
املقترحة هذه� وعلى نحو يجنب الوزارة الوقوع في املغاالة او 

الشطط عند مباشرة هذا احلق من قبل العاملني بالوزارة�

> لم يوفق مشــــــروع الالئحة في وضــــــع التنظيم الكافي ألحكام 
الســــــجل اإللكتروني، ســــــواء مــــــن حيث فهرســــــته أو تنظيم 
صفحاته أو بيان حجيتــــــه في اإلثبات� وترى الغرفة أنه كان 
مــــــن األجدى وضع األحكام العامة لهذا الســــــجل ليس فقط 
استجابة لإلحالة الواردة ضمن املادة )2( من القانون؛ وإمنا 
أيضــــــاً حتقيقاً ملا أوردته املذكرة اإليضاحية من “عدم توافق 
الســــــجل التجاري احلالي” ملا شهده العالم من ظهور لوسائل 
حديثة كاحلاسب اآللي واإلنترنت والبرامج اإللكترونية التي 

تستخدمها حالياً جميع مؤسسات الدولة�

> غــــــاب عن املقترح وضع اآللية الالزمة لوســــــيلة إخطار طالب 
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القيد أو الشــــــطب أو التأشير، برغم اإلحالة الواضحة التي 
نص عليها القانون في البند الثالث من مادته الرابعة�

> نالحظ أن املقترح قد ســــــاوى في احلجيــــــة مبواجهة التاجر 
بني البيانات واملعلومات واملستندات املقدمة منه واملستندات 
أو البيانات التي تســــــتمدها الوزارة عــــــن غير طريق التاجر 
كاجلهــــــات املذكــــــورة باملــــــواد )10، 11، 13، 15، 17( مــــــن 
القانون 18 لســــــنة 2018، وذلك باملخالفــــــة للقواعد العامة 

واألصول الهامة في قانون اإلثبات�

> أشــــــار البند )15( من املادة )17( من قانون السجل التجاري 
إلــــــى وجود بيانات إضافية ســــــتحددها الالئحــــــة التنفيذية؛ 
غيــــــر أن الالئحة املقترحة جاءت خالية من أية إشــــــارة إلى 
هذه البيانات، وعلى نحو ســــــيفتح املجال واسعاً أمام الوزارة 

بحضـــور معالي وزيـــر التجارة والصناعـــة وممثلني عن غرفة 
جتـــارة وصناعة الكويـــت واالحتاد الكويتي للتأمني، عقدت جلنة 
الشـــؤون املاليـــة واالقتصادية فـــي مجلس األمة املوقـــر اجتماعًا 
يوم 18 نوفمبر 2018 لتدارس “مشـــروع قانون في شـــأن تنظيم 
التأمني واإلشـــراف والرقابة عليـــه”. وتلبية لرغبة اللجنة في أن 
تتلقـــى مذكـــرات مبالحظـــات وآراء اجلهات الثالث التي شـــاركت 
فـــي اللقاء، أعدت الغرفة مذكرة قدمتها إلى اللجنة في الســـابع 
والعشـــرين مـــن نوفمبـــر، خلصت فيهـــا ما أبدته مـــن مالحظات 
وطرحتـــه من تســـاؤالت، لتنتهـــي بوقفة أطول مع الـــدور املأمول 
لنشاط التأمني في “رؤية الكويت 2035”، والذي تعتقد الغرفة 
أن لـــه الـــوزن األهم في حتديد “اجلهة املختصة” التي ســـتتولى 

تنظيم هذا النشاط والرقابة عليه. 

وفيما يلي نص هذه املذكرة:

أواًل -  مالحظات وتساؤالت سريعة

في البداية تقر الغرفـــة بأمرين اثنيــــن: أولهمـــا؛ أن اصدار 
قانون جديد لتنظيم نشــــــاط التأمني في الكويت أمر مســــــتحق 
منذ زمن طويل، إذ مضى على القانون احلالي أكثر من 57 عاماً 
شهد فيها هذا النشاط بالذات، وعلى مستوى العالم كله، تطوراً 
جذريــــــاً في مفاهيمه وآلياته وأنواعه وانتشــــــاره� وبالتالي، فإن 
من االنصاف أن نســــــجل الشــــــكر لـــوزارة التجـــــارة والصناعــــة 

لالجتهــــــاد الذي ميكن أن يأتي خاطئاً، بقصد أو بغير قصد، 
وعلى نحو يرهق كاهل التاجر وعلى غير ُمراد النص�

والغرفة إذ تختتــــــم مالحظاتها على الالئحة املقترحة تؤكد 
ضــــــرورة وأهمية أن تتضمــــــن الصيغة النهائيــــــة لالئحة حكماً 
إنتقاليــــــاً مينح الشــــــركات املقيدة بالســــــجل بعد صــــــدور قانون 
الســــــجل التجاري وهذه الالئحة فترة زمنية تتمكن خاللها من 
توفيق أوضاعها مبا يتماشى مع ما استحدثه من أحكام ال سيما 

في ظل حذف املادة )21( من املقترح األول�

مع تأكيد االســــــتعداد لكل تعاون ممكن في شرح وتفسير ما 
ورد فــــــي هذه املذكرة، ندعو الله أن يوفقنا جميعاً ملا فيه خدمة 

الكويت واقتصادها <

وللجنـــة الشؤون املاليــــة واالقتصادية في مجلس األمة لتعاونهما 
في تسريع اجلهود الجناز القانون املطلوب، والذي مر مشروعه 

بسنوات طويلة من التعديل واعادة النظر�

أما األمر الثانـــي الذي تقر به الغرفة فهو أن لنشاط التأمني 
بالذات أشكاالً وحسابات وتقنيات ال يُحسن قراءتها إال أصحاب 
اخلبــــــرة واالختصاص� وبالتالي، فإن مالحظاتها ســــــتقف عند 
حدود املــــــواد التنظيمية والرقابية دون خــــــوض باألمور الفنية� 
علماً بأننا عندما نشــــــير الى نص مادة محددة في املشروع إمنا 

نقصد النص الذي انتهى إليه فريق العمل�
ــــــل في مثل هــــــذه القوانني عدم حتديد  أواًل - مــــــن األفضـــــ
مبالغ مالية أو نســــــب فنية أو مواعيد زمنية، وترك ذلك للوائـــح 
التنفيذيـــــة، ذلك أن التغييــــــــرات املستمرة والتطوير املتواصـــل 
ملثل هذه األنشطــة تقتضـــي – بالضرورة – تغييرات وتعديالت 

مكافئة في املبالغ والنسب ورمبا في املواعيد أيضاً�
ومــــــن هنا، نرى ضرورة اعادة صياغــــــة املادة )7( املتعلقة 
برأس املــــــال، واملادة )15( املتعلقة مببالــــــغ الوديعة في ضوء 

هذه املالحظة�
ثانيًا -  املادة )9( من املشروع جتيز لشركات التأمني واعادة 
التأمني أن تنشــــــىء فيما بينها مجّمعاً للتأمني بغرض إدارة فرع 

مالحظــات الغرفــة وتســاؤالتها حــــول مشروع في شــأن تنظيــم التــأمني واإلشــراف والرقابــة عليــه
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معني من فروع التأمني أو عملية معينة بذاتها حلساب مشترك� 
وســــــؤالنا هنا، هل من الواجب أن يضم مجمع التأمني شركات 
تأمني وشركات إعادة تأمني؟ أم أن املجمع ميكن أن يقتصر على 

شركات تأمني أو شركات اعادة تأمني؟ 
ثالثًا -  تنص املادة )13( من املشــــــروع على أن “تشــــــكل هيئة 
فتوى ورقابة شــــــرعية مســــــتقلة للتأمني التكافلــــــي تضم عدداً من 
حملة الدكتوراة في الشــــــريعة االســــــالمية املتخصصني في مجال 
املعامالت االسالمية ويصدر بتشكيلها قرار من الوزير املختص”� 

هل يجب تشــــــكيل هذه الهيئة لكل شركة تأمني تكافلي، كما 
هــــــو احلال في الشــــــركات األخرى واملصارف التــــــي تعمل تبعاً 
للشــــــريعة االســــــالمية؟ أم أن املقصود إيجــــــاد هيئة واحدة لكل 
شــــــركات التأمني التكافلي؟ في احلالــــــة األولى، يكتفى مبوافقة 
“اجلهة املختصة” على من ترشــــــحهم الشــــــركة� أما في احلالة 

الثانية، فإن هيئة الفتوى يجب أن تتبع “اجلهة املختصة”� 

ومــــــن ناحية ثانية، ملاذا يجب أن يكون كل أعضاء الهيئة من 
حملة شــــــهادة الدكتوراة في الشريعة االســــــالمية؟ أال يكفي أن 
يكونوا من خريجي كلية الشــــــريعة االســــــالمية وأصحاب خبرة 

ومعرفة في مجال املعامالت االسالمية؟ 
رابعـــًا - ثمة مواد عديــــــدة ورد فيها تعبير “الوزير املختص” 
واملفروض حذف كلمــــــة “املختص” في كل مادة ورد فيها تعبير 

“الوزير املختص”�
خامســـًا- تعانــــــي شــــــركات التأمني في الكويــــــت من ظاهرة 
ارتفاع نســــــبة الوثائق التي يتأخر أو يتوقف أصحابها عن سداد 
األقســــــاط، مع بقاء عقودهم سارية املفعول� وهذا وضع يحّمل 
الشــــــركات تكاليف مرهقة، ويجرح مبــــــدأ التوازن بني التزامات 
الشــــــركات والتزامــــــات املتعاقديــــــن معها من أصحــــــاب وثائق 
التأمني� ومــــــن املؤكد أن القانون اجلديد ســــــيحقق نقلة نوعية 
بالغة األهمية لو اســــــتطاع أن يجــــــد مخرجاً عادالً للطرفني من 

هذه اإلشكالية�
سادســـًا- تنص املادة )60( علــــــى أن يعاقب باحلبس مدة ال 
تزيد على ستة اشهر وبغرامة ال تتجاوز ألف دينار كل من باشر 
مهنة خبير تقييم األخطار وتقدير اخلسائر أو استشاري التأمني 
أو خبير اكتواري دون أن يكون مقيداً في الســــــجالت املنصوص 

عليها في هذا القانون أو دون أن يجدد قيده�

ومن  املعروف أن خبرات تقييم األخطار وتقدير اخلســــــائر 
وخبرات استشــــــاري التحكيم واالكتواريني خبرات نادرة لدرجة 
تضطر معها شــــــركات التأمني لالســــــتعانة بخبراء من اخلارج� 
وعقوبة احلبس ستة اشــــــهر عقوبة مغلظة جتعل أصحاب هذه 

اخلبرات يترددون طوياًل في التعاون مع الشركات الكويتية�

ثانيًا-  نشاط التأمني في “رؤية الكويت اجلديدة 2035”

تعمــــــل في الكويت اآلن 38 شــــــركة تأمني، منها 27 شــــــركة 
وطنية و7 شركات عربية و4 شركات أجنبية� وفي عام 2017، 
بلــــــغ إجمالي عــــــدد وثائق التأمني الصادرة عن هذه الشــــــركات 
1.7 مليــــــون وثيقة، إجمالي مبالغها التأمينية 11.6 مليار دينار، 
وقيمة أقساطها السنوية 435 مليون د�ك، وإجمالي التعويضات 
املدفوعــــــة 327 مليون د�ك� وتســــــتاثر الشــــــركات الوطنية مبا 

يتراوح بني 92 % و 96 % من هذه األرقام�

وتنظــــــر غرفة جتارة وصناعة الكويــــــت إلى صناعة التأمني 
باعتبارها أحد أكثر النشاطات االقتصادية انسجاماً مع “رؤية 
الكويــــــت اجلديــــــدة 2035”� فالتأمني صناعــــــة مالية بالدرجة 
األولى وهي – في الكويت – في البيئة املالئمة لتطورها ومنوها 
وتلبيــــــة احتياجاتها التمويلية� والتأمني – أيضاً – خدمة عابرة 
للحدود وذات تنافسية عالية وآفاق تسويقية واسعة مما يؤهلها 
ملساهمة واضحة في تنويع القاعدة اإلنتاجية� وصناعة التأمني 
حتتاج إلى قــــــوة عامله متواضعة احلجم ولكنها عالية املؤهالت 
وذات مســــــتوى عال من الرواتب، مما ينســــــجم مع طبيعة سوق 

العمل في الكويت ومتطلبات العمالة الوطنية عالية املؤهالت�

ومن جهة أخرى، إن تزايد الوعي التأميني من جهة، وترسخ 
خطــــــى التأمني التكافلي من جهة أخرى، يؤشــــــران إلى توســــــع 
مســــــتقبلي كبير في سوق التأمني الكويتي والعربي واالسالمي، 

وخاصة من حيث التأمني على املمتلكات العامة واخلاصة�

والبد مــــــن التنبيه هنا إلى أن تنافســــــية الصناعة التأمينية 
الكويتية في السوق العاملية ترتبط إلى حٍد كبير بالتزام املعايير 

الدولية التي تتبناها اجلمعية الدولية للرقابة على التأمني 
International Association of Insurance 

Supervision - (IAIS)

 إن احلرص على االلتزام باملعايير الدولية يعتبر شرطاً أساسياً 
إذا أردنــــــا صناعة تأمني كويتية ذات قدرة تنافســــــية في أســــــواق 
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املنطقة وفي العالم االســــــالمي عموماً� ومن غير هذا االلتزام لن 
تســــــتطيع صناعة التأمــــــني الكويتية أن تكون مســــــاهماً فاعاًل في 
تنويــــــع االقتصاد الوطنــــــي وحتقيق طموحه ليكــــــون مركزاً جتارياً 
ومالياً وخدميــــــاً� وهذه احلقيقة بالذات تفــــــرض علينا أن ندرس 
بكثير من املهنية واملوضوعية حتديد “اجلهة املختصة” التي يعهد 
إليها بتنظيم قطاع التأمني واإلشــــــراف والرقابة عليه في الكويت� 
فال نختار هذه اجلهة ملجرد اخلروج الســــــريع من مأزق أو انسداد 
مؤقت، خاصة وأن أول املعايير الدولية لصناعة تأمني مناِفسة هو 

استقاللية اجلهة التي تتولى تنظيمها والرقابة عليها�

ثالثًا– اختيار “اجلهة املختصة”

تضم اجلمعيــــــة الدولية للرقابة علــــــى التأمني )IAIS( في 
عضويتهــــــا 163 جهة رقابية من مختلف دول العالم� ومن أصل 
هــــــذا العــــــدد، هناك 48 جهــــــة رقابية مســــــتقلة لتنظيم أعمال 
التامــــــني واإلشــــــراف على قطاعه� بينما عهد بهــــــذه املهمة إلى 
البنــــــك املركزي فــــــي 29 دولة، وإلى هيئة أســــــواق املال في 11 
دولــــــة، وهناك ثمــــــان دول وضعت صناعــــــة التأمني حتت رقابة 
وزارة املاليــــــة، ودولة واحدة فقط أولت هذه املســــــؤولية لوزارة 
التجارة والصناعة� وتوزعت هذه املســــــؤولية في 56 دولة على 
جهات ذات تســــــميات مختلفة ولكنها جميعــــــاً تعتبر من جهات 
الرقابــــــة املاليــــــة، ومعظمها ميــــــارس صالحياته على شــــــركات 

التأمني وشركات االستثمار في آٍن معاً�

واجلدير بالذكر أن IAIS تضم في عضويتها ثمانية أعضاء 
دوليني )ليست جهات رقابية( منها خمس مؤسسات دولية مالية 
)صندوق النقد الدولي، البنك الدولي، البنك الدولي للتسويات، 

بنك التنمية اآلسيوي، الهيئة األوروبية للتأمني والتقاعد(�

أما على املســــــتوى العربــــــي، فإن كاًل مــــــن أبوظبي واملغرب 
ولبنان قد اختار انشاء هيئة مستقلة للرقابة على التأمني، بينما 
اختارت الســــــعودية والبحرين البنك املركــــــزي، واختارت عمان 
هيئة ســــــوق املال، واختارت تونــــــس وزارة املالية، واألردن وزارة 
التجارة والصناعة� ووضع قطاع التأمني في مصر وقطر حتت 

رقابة “هيئة الرقابة املالية”�

أما في الكويت، فإن قانون شــــــركات ووكالء التأمني الصادر 
عــــــام 1961 عّرف رئيــــــس هذا القطــــــاع بأنه “رئيــــــس املالية 
واالقتصادية”� وأخــــــذت وزارة التجــــــارة والصناعة رقابة هذا 

القطاع حتت جناحها، وفي صيغة سبتمبر 2016 ملشروع قانون 
تنظيم التأمني واإلشــــــراف عليه، جــــــرى النص على إقامة هيئة 
مســــــتقلة لهذا القطاع، ومتت مراجعة املشــــــروع من قبل الفتوى 

والتشريع على هذا األساس�

وفي الصيغة التي اقترحتها احلكومة ملشــــــروع القانون محل 
البحــــــث مت تعريف “اجلهــــــة املختصة بأنها اجلهــــــة التي تتولى 
تنظيم نشاط التأمني وتطويره وتنميته والرقابة عليه بالوزارة” 
)التجارة والصناعة(� ورغم أن تعبير “اجلهة املختصة” قد ورد 
في مشروع القانون املقترح أكثر من 20 مرة، فإن فريق العمل لم 
ينجــــــح في حتديد “اجلهة املختصة” وترك تبعية قطاع التأمني 
حائرة بني أن تكون هيئة مستقلة، أو أن تتبع هيئة أسواق املال، 

أو تتبع بنك الكويت املركزي�

إننا نقدر متاماً الصعوبة التي تعترض إنشــــــاء هيئة مســــــتقلة 
بعد قرار مجلس الوزراء بعدم انشاء هيئات مستقلة جديدة� ولكن 
هــــــذا المينعنا من القول أن مثل هــــــذه الهيئة هو اخليار األفضل 
باعتقادنــــــا، في ضوء ما ذكرناه أعاله من دور لقطاع التأمني في 
رؤيــــــة الكويت اجلديدة، وفي ضوء ما ذكرناه من ضرورة االلتزام 

باملعايير الدولية إذا أردنا النجاح في حتقيق هذا الدور�

أما إذا تعذر الســــــير في هذا االجتــــــاه )مع التأكيد على أنه 
األفضل واألجدى(، فإن غرفة جتارة وصناعة الكويت تتمنى أال 
تسند مهمة تنظيم قطاع التأمني والرقابة عليه إلى هيئة أسواق 
املال� فهذه املهمة بعيدة فعاًل عن اختصاص الهيئة، وليس دقيقاً 
القــــــول بأن لدى الهيئة كفاءات قادرة على املهمة اجلديدة� ذلك 
أن هذه املهمة حتتاج لكفاءات جديدة وذات اختصاص مختلف�  
كمــــــا أن الهيئة التــــــي بدأت حتقق جناحات طيبة ومبّشــــــرة في 
احلصــــــول على مصداقية دولية يجب أال تُرهق في هذه املرحلة 
بالــــــذات بأعباء جديده تثقل خطواتها� إن 11 عضواً رقابياً من 
أصــــــل 153 عضواً في )IAIS(، أي ما نســــــبته 7 % فقط، قد 
اختارت هيئة أســــــواق املال لهذه املهمة، بينما اختارت 77 جهة 
أو ما نســــــبته 50 % إقامة هيئة مستقلة أو اسناد املهمة للبنك 
املركزي� وفي كل األحوال، اســــــندت مهمة تنظيم قطاع التأمني 
إلــــــى جهات مالية مختلفة التســــــميات في أكثر من 133 عضواً 
من أعضاء اجلمعية الدولية للرقابة على التأمني أو ما نســــــبته 

أكثر من 87 % من مجموع األعضاء <
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الغرفــة تنـاقـش توجهات ومقترحــات لتنظيــم ســوق العمــل

الغرفـــة تثّمــن قــرار إعطـــاء األولويــة للمنتجـــات الگــــويتية

في اجتماعها األخير لعام 2018، استعرضت جلنة الصناعة 
والعمـــل، املنبثقـــة عـــن مجلـــس إدارة الغرفـــة، ما دأبـــت الصحف 
علـــى تداوله في اآلونة األخيـــرة حول توجهات ومقترحات بعض 
املسؤولني باجلهات املعنية بتنظيم سوق العمل في دولة الكويت، 
وبخاصـــة تلـــك املتعلقة بنســـب العمالـــة الوطنية، ومنـــع إصدار 
تصريـــح عمل أو جتديـــده أو حتويله للعمالة الوافدة التي متلك 
مؤهاًل تعليميًا دون الدبلوم وتتجاوز اخلامسة والستني من العمر، 

فضاًل عن حاالت عديدة أخرى.

وقد رأت الغرفة أن إثارة مثل هذه املواضيع ونشر تصريحات 
ومقترحــــــات وأخبار حولها في وســــــائل اإلعــــــالم، وتكرار ذلك، 
مبناسبة وغير مناسبة، من شأنه أن يثير تساؤالت حول الدوافع 

مبناســـبة إصـــدار معالي وزير التجارة والصناعة قراره بشـــأن 
إعطاء األولوية للمنتجات الكويتية أصدرت الغرفة البيان التالي 

نصه وعممته على الصحف الكويتية:

“استقبلت غرفة جتارة وصناعة الكويت بارتيـــاح كبيـر قـرار 
معالي وزير التجارة والصناعـــة، الســــــيد خالد ناصر الروضان، 
رقم 633 لســــــنة 2018 بشــــــأن إعطاء األولوية في املشتريات 
احلكوميــــــة للمنتجات الوطنية واملنتجات ذات املنشــــــأ الوطني، 
والذي نص على أن: “تُعطى املنتجات احمللية والوطنية أفضلية 
في األســــــعار على مثيالتها من املنتجــــــات األجنبية، كما تعطى 
املنتجات احمللية أفضلية عن مثيالتها من املنتجات ذات املنشأ 
الوطني متــــــى كانت مطابقــــــة للمواصفات والشــــــروط وكانـــت 
األسعار املقدمــــة بهـــا ال تزيد عن أقل األسعار التي ُقدمت عن 
منتجات مماثلة أجنبية أو ذات منشأ وطني مطابقة للمواصفات 

بنسبة )15 %( خمسة عشر في املائة”�

وقــــــد أكدت الغرفة أن القرار جاء اســــــتجابة طيبة ملخاطبة 
الوزارة والســــــعي لديها بالتعاون مع جهــــــات معنية عديدة، وقد 
لقي صدى طيباً لدى املجتمع الصناعي الكويتي باعتباره حسماً 
موضوعياً للجــــــدل الدائر حول مفهوم حماية املنتجات الكويتية 

وراء النشر وتكراره من جهة، كما يتطلب من جهة أخرى، إجراء 
لقــــــاءات مع الوزراء املعنيني للتشــــــاور بشــــــأنها والتباحث حول 
محتوى تلك التصريحات ومدى جدية محتواها وتدارس آثارها 
الســــــلبية احملتملة على دور القطاع اخلاص، بغية احليلولة دون 
صدور قرارات نهائية »متعجلة«، ذات جرعات سياســــــية زائدة 

وبعيدة عن االعتبارات االقتصادية والفنية�

وبهذه املناســــــبة أعــــــادت الغرفة التذكير – عبــــــر افتتاحية 
مجلتها – بأن شــــــمولية انعكاســــــات ونتائج القرار االقتصادي 
جتعل من الضروري مشــــــاركة القطاع اخلاص في بنائه )وليس 

في اتخاذه( سعياً الكتساب الدعم الكافي لنجاحه <

وإعطائها األفضلية في األســــــعار على مثيالتهــــــا من املنتجات 
اخلليجية واألجنبية� 

كما أكدت الغرفة الدعوة إلى أن يتم حتديد اآللية املناســــــبة 
ملتابعة تنفيذ هذا القرار، موضحة أنها ترى أن هذه اآللية جاءت 
ضمنا في ديباجة القرار من خالل اإلشــــــارة إلى املرســــــوم رقم 
259 لسنة 2003 املعدل باملرسوم رقم 13 لسنة 2004 بإنشاء 

جلنــــــة متابعة تنفيذ أحكام األولوية املقررة ملشــــــتريات احلكومة 
والهيئات واملؤسســــــات العامة للمنتجات احمللية، حيث أُسندت 
تبعيــــــة هذه اللجنة للهيئة العامة للصناعــــــة� وكذلك تتم متابعة 
تنفيذ األولوية موضع البحــــــث من خالل تفعيل قرار مدير عام 
املؤسسة العامة للرعاية السكنية رقم 738 لسنة 2005 بتشكيل 

جلنة إجراءات إعطاء األولوية للمنتجات الوطنية� 

 ذلك أن تفعيل هاتني اآلليتني – بتقدير الغرفة – يســــــتكمل 
القرار الوزاري ويفّعله في معاجلة املشاكل والصعوبات التي تعوق 
تطبيق ما يصدر من قرارات إلعطاء األولوية للمنتج الوطني في 

مشتريات احلكومة والهيئات واملؤسسات العامة” <



2 0 1 8 التقريــــر ال�ســنوي 

29

تطويــر آليـــة توظيـــف املقيـمـني بصـــورة غيـــر قانونيــة فــي القطــــاع اخلــــاص

أنشـــــــطـــــة جلــــــــــان الغرفـــــــــــة

عِقـــب اللقـــاء الذي ُعقـــد في الثالث والعشـــرين مـــن أكتوبر 
2018، بـــني الغرفـــة واجلهـــاز املركـــزي ملعاجلة أوضـــاع املقيمني 
بصـــورة غير قانونية، في مقر الغرفة، أعلن “اجلهاز” عن تطوير 
آليـــة للتوظيـــف في القطاع اخلاص بالتنســـيق مـــع غرفة جتارة 
وصناعة الكويت لتشـــمل شرائح أوســـع من املقيمني بصورة غير 

قانونية.

وذكــــــر اجلهاز في بيــــــان صحافي أن رئيس اجلهاز الســــــيد 
صالح يوســــــف الفضالة، ورئيس غرفة جتارة وصناعة الكويت 
السيد علي محمد ثنيان الغامن، بحثا القضايا املتعلقة باملقيمني 

بصورة غير قانونية�

وأضاف، انه ميكن للباحثني عن عمل دخول املوقع االلكتروني 
الذي تُشــــــرف عليه غرفة جتارة وصناعة الكويت وإدراج طلبات 
التوظيــــــف اخلاصة بهم، حيث يقوم املوقع بعرض هذه الطلبات 

تناولـــت اللجـــان املنبثقة عن مجلـــس إدارة الغرفة خالل عام 
2018 العديد من القضايا واألمور التي تهم األسرة االقتصادية 
واالقتصاد الوطني عمومًا، وفيما يلي عناوين أبرز ما بحثته كٌل 

من هذه اللجان.

جلنة املالية واالستثمار 

عقــــــدت اللجنة ثالثــــــة اجتماعات أجرت خاللهــــــا اللقاءات 
التالية:

- لقــــــاء خبراء صندوق النقد الدولــــــي والبنك الدولي في إطار 
برنامج تقييم القطاع اخلاص املالي ومناقشة محاوره�

- لقاء وفد مؤسســــــة ستاندرد آند بورز، في إطار برنامج تقييم 
التصنيف االئتماني لدولة الكويت�

جلنة الصناعة والعمل 

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

للشركات واملؤسسات املنتسبه للغرفة�

وأشار إلى أن اجلهاز قام بتوفير قاعدة البيانات الالزمة في 
املوقع االلكتروني، داعياً كل من تنطبق عليه الشروط ولم يدرج 
اســــــمه في قاعدة البيانات إلى مراجعة مقــــــر اجلهاز لتحديث 

بياناته ومعلوماته�

وذكر أن الغرفــــــة وافقت على طلب اجلهاز املركزي باعتماد 
كافة بطاقات املراجعة والتأمــــــني الصحي الصادرة من اجلهاز 

في جميع معامالت الغرفة�

وكان السيد الفضالة قد قدم خالل اللقاء شرحاً مستفيضاً 
وعرضــــــاً مرئيــــــاً عن قضيــــــة املقيمني بصــــــورة غيــــــر قانونية، 
والتســــــهيالت واملزايا املقدمة لهم، وفقاً لقــــــرار مجلس الوزراء 

رقم )2011/409( <

- إبداء الرأي حول النسب املقترحة للعمالة الكويتية في اجلهات 
غير احلكومية�

- منع إصــــــدار تصاريح العمــــــل والتجديــــــد والتحويل حلاملي 
املؤهالت دون الدبلوم والذين بلغوا من العمر )65( عاماً�

- إبــــــداء الــــــرأي حول بعض شــــــكاوى حظر تصديــــــر املنتجات 
املصنعة من الكيروسني املدعوم� 

- إبــــــداء الــــــرأي في قرار الهيئــــــة العامة للقوى العاملة بشــــــأن 
تســــــجيل مهنة املهندس بجميع التخصصــــــات وعدم إصدار 
اذونات العمل إال بعد إصدار شــــــهادة من جمعية املهندســــــني 

الكويتية�

- مناقشــــــة آثار القرار اخلاص بفرض رسوم وقائية نهائية على 
واردات دول مجلس التعاون من مسطحات احلديد امللونة� 

- االطالع على رد الهيئة العامة للبيئة على كتاب الغرفة بشــــــأن 
إجراء فحص املواد الكيميائية املستوردة� 



جلنة التجارة والنقل 

عقدت اللجنة خالل العام ثالثــــــة اجتماعات بحثت خاللها 
عدداً من املواضيع من أهمها:

- مذكرة الغرفة بشأن االشــــــتراطات الصحية اخلاصة ببعض 
وســــــائل نقل املواد الغذائيــــــة الصادرة من قبــــــل هيئة الغذاء 

والتغذية�

- لقاء مع ممثلــــــي وزارة التجارة والصناعة لتقدمي عرض حول 
“حتســــــني بيئة االعمال ملؤشــــــر بدء النشــــــاط التجاري بدولة 

الكويت”�

- االطالع على خطاب وزارة التجارة والصناعة حول املصطلح 
التفصيلي لنشاط التجارة العامة واملقاوالت�

- االطالع على قرار تعديل بعض االشتراطات الصحية اخلاصة 
ببعض وســــــائل نقل املواد الغذائية وبدء العمل على تطبيقها 

اعتباراً من 1 يناير 2019�

جلنة املشاريع العامة واالسكان 

عقــــــدت اللجنة خالل العام ثالثــــــة اجتماعات، ومن أبرز ما 
ناقشته خاللها:

- مناقشة موضوع املظالت في منطقة البالزا الواقعة بني مبنى 
الغرفة ومواقف شركة املرافق العمومية�

- بحــــــث العــــــرض الفنــــــي واملالي املقــــــدم من املكتــــــب العربي 
لالستشــــــارات الهندســــــية النشــــــاء مظالت وارضيات ساحة 

البالزا�

جلنة العضوية والعرف التجاري 

عقــــــدت اللجنة خالل العام اجتماعني بحثت خاللهما عدداً 
من املواضيع أبرزها:

- التصديق على توقيع املمثل القانوني اخلاصة بشركات تنظيم 
معارض العقار والشركات العقارية <

30
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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 2018، كما يبني املؤمترات والندوات احمللية التي شاركت فيها الغرفة 

والفعاليات واألنشطة األخرى.

لقـــــاءات گــبار املســــــــــؤولني 2018

اســـتقبل حضرة صاحب الســـمو أميـــر البالد، الشـــيخ صباح 
األحمـــد اجلابر الصبـــاح، حفظه الله ورعاه، بقصر الســـيف، في 
التاســـع عشـــر مـــن فبرايـــر 2018، رئيـــس غرفة جتـــارة وصناعة 
الكويت السيد علي محمد ثنيان الغامن، وعددًا من السادة أعضاء 
مجلس إدارة الغرفة، لتهنئة ســـموه بالنجاح الباهر الذي حققه 

مؤمتر إعادة إعمار العـراق.

وأشــــــاد ســــــموه بالدور الفاعل لغرفة جتارة وصناعة 
الكويت واجلهود الكبيرة املبذولة في اإلعداد والتحضير 
واملشاركة في مؤمتر الكويت الدولي إلعادة إعمار العراق، 
واحلرص املقّدر إلجناح املؤمتر من خالل العمل الدؤوب 
الســــــتقطاب املئات من الشــــــركات االســــــتثمارية العاملية 
الكبــــــرى املمثلة للقطاع اخلاص واملتخصصة في مختلف 
املجاالت االســــــتثمارية للمشــــــاركة في هذا املؤمتر، مما 
أسهم بشكل بارز في إجناحه وحتقيق األهداف والغايات 

املنشودة منه إلعادة إعمار العراق الشقيق، متمنياً للجميع 
دوام التوفيق خلدمة الوطن العزيز ورفع رايته�

وأكد السيد رئيس الغرفة استعدادها الدائم للتعامل 
مع احلكومــــــة لتنفيذ الكثير من األمــــــور التي تطرق لها 
مؤمتر إعادة إعمار العراق، الســــــيما ملف االســــــتثمارات 

الكويتية في العراق�

وقال عقب لقاء ســــــموه: “تلقينا من صاحب الســــــمو 
الكثير من النصائح في هذا املوضوع، وأكد لنا سموه أن 
احلكومة ستقف مع القطاع اخلاص لتنفيذ هذه املشاريع، 
ونحن دائماً متفائلون في هذا املوضوع”، متمنياً التوفيق 

لهذه املساعي�

كما أكــــــد “ان النجاح الذي حققــــــه املؤمتر يدل على 
النية الصافية لســــــمو أمير البالد وأهل الكويت جتاه كل 

دول اجلوار والدول العربية الشقيقة” <

لقـــاءات ومؤتمـــرات ونـــدوات

ســــمو االميــر يثّمـــن دور الغرفــة في إجنـــاح مؤمتــر إعـــــادة إعمـــار العــــراق

وســـــمو ولــــي العهـــد يشـــــيد بــــدور الغرفـــــة

كما اســـتقبل سمو ولي العهد، الشـــيخ نواف األحمد الصباح، 
السادة رئيس وأعضاء الغرفة، حيث أشاد سموه بدورهم ومشاركتهم 
في اإلعداد والتحضير ملؤمتر الكويت الدولي إلعادة اعمار العراق، 
واملتمثل في جلب كبرى الشركات االستثمارية ورجال األعمال من 

مختلف الدول، لتحقيق النتائج املرجوة منه، سائاًل الله سبحانه 
وتعالـــى أن يوفـــق اجلميـــع ملا فيـــه اخلير والصـــالح لبلدنا العزيز 
حتت ظل القيادة الرشـــيدة لصاحب الســـمو أميـــر البالد، حفظه 

الله ورعاه، ذخرًا للبالد وقائدًا للعمل اإلنساني <
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ســــمو رئيـــس مجلــــس الــوزراء يســــتقبل رئيــــس الغرفـــــة

كما استقبل سموه في التاسع والعشرين من نوفمبر، 
وبحضور معالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة 
لشــــــؤون مجلس الوزراء الســــــيد أنــــــس الصالح ومعالي 
وزير الشــــــؤون االجتماعية والعمل وزير الدولة للشؤون 
االقتصادية السيدة هند الصبيح، كاًل من رئيس الغرفة 
ونائبــــــه األول، ومديرهــــــا العــــــام، ومستشــــــارها للبحث 
فــــــي متثيل القطاع اخلاص وللبحث في مشــــــروع قانون 

شركات التأمني <

اســـتقبل ســـمو رئيـــس مجلـــس الـــوزراء الشـــيخ جابـــر 
املبـــارك احلمـــد الصبـــاح، فـــي قصر الســـيف، فـــي احلادي 
والعشـــرين من ينايـــر 2018، رئيس غرفـــة جتارة وصناعة 
الكويـــت الســـيد علي محمـــد ثنيان الغـــامن، يرافقه رئيس 
غرفـــة التجارة والصناعة العربيـــة – األملانية الدكتور بيتر 

رامزاور، والوفد املرافق له.

حضـــر املقابلـــة معالـــي رئيس ديـــوان رئيس مجلـــس الوزراء 
الشيخة اعتماد خالد األحمد اجلابر الصباح.

تلبيـــة لدعوة من غرفة جتارة وصناعة الكويت التقى معالي 
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع رئيس مجلس 
أمنـــاء املنطقـــة االقتصاديـــة الدولية الشـــمالية، الشـــيخ ناصر 
صبـــاح األحمـــد الصبـــاح، في التاســـع عشـــر من إبريـــل 2018، 

مبجلس إدارة الغرفة.

وقد صحب معاليه في هذا اللقاء الســــــادة والسيدات 
أعضــــــاء مجلس أمنــــــاء املنطقة، وحتدث الشــــــيخ ناصر 
صباح األحمد شــــــاكراً للغرفة دعوتهــــــا، ومذكراً بأن كل 
اخلطط واالستراتيجيات التنموية في دولة الكويت تَعتبر 

شــــــراكة القطاع اخلاص من ركائزهــــــا ومنطلقاتها� كما 

لفت االنتباه إلى أن مشــــــروع املنطقة االقتصادية الدولية 

الشــــــمالية، مبا فيها مدينة احلريــــــر )الصبية( واجلزر، 

يســــــاعد في تعزيز األمن اخلارجي، وفي توثيق العالقات 

والتعاون مع اجلوار�

ثم حتدث أعضاء مجلس أمناء املنطقة االقتصادية الشمالية 

فقدموا عرضــــــاً مركزاً وموضحــــــاً لطبيعة املشــــــروع، باعتباره 

منطقة اقتصادية حرة مستقلة إدارياً <

معالــــي الشــيخ ناصــــر صـــباح األحمــد الصـــباح يلتقــي مجلـــس إدارة الغرفـــة

لقـــاءات مع گــبار الضـــيوف الرســــميني للدولـــة في قصـــر بيــــان

التقى ممثلو الغرفة وأصحاب األعمال الكويتيون خالل عام 2018 بشـــخصيات وقيادات سياســـية واقتصادية زارت البالد، تضّمن 

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

تاريخ اللقاءالضيفم

3 إبريل 2018رئيس جمهورية القمر1

17 إبريل 2018رئيس جمهورية كوت دي فوار2
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گــــبار الشخصــيـــات الذين زاروا الغرفــة عــام 2018

تاريخ اللقاءالضيفم

2018/1/15وزيرة الشؤون اخلارجية والتكامل االقليمي بجمهورية غانا1

2018/2/19وزيرة الدولة لشؤون الهجرة واملصريني في اخلارج2

2018/3/5وزير الدولة للشؤون اخلارجية بجمهورية بنغالديش3

2018/3/19رئيس البرملان السويدي4

2018/4/25وزير التجارة والصناعة بجمهورية الصومال5

2018/9/23وزيرا املالية والبيئة التحتية بجمهورية غويانا6

2018/10/16وزير خارجية جمهورية الدومينيكان7

2018/10/21رئيسة وزراء رومانيا8

2018/10/29محافظ مدينة "هوشي منه" بجمهورية فيتنام9

2018/11/7أمني عام مجلس التعاون10

2018/11/13محافظ منطقة "شانلي أورفا" التركية11

2018/11/18محافظ جزيرة كورس اليونانية12

2018/12/11وزير خارجية األرجنتني13
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نشاطــــات محليــة أخــــــرى

نــدوة »النظـــام الضــريبي في بريطانيــــــا«

نــدوة »الگــويت بوابـــة ملســتقبل املنطقــة االقتصـــادي«

أقامت غرفة جتارة وصناعة الكويت يوم 16 يناير 2018 ندوة 
بعنوان »النظام الضريبي في بريطانيا«. شـــارك في فعاليات هذه 
الندوة ســـعادة ســـفير اململكـــة املتحدة لدى دولـــة الكويت، وخبير 
الضرائب بإدارة التجارة الدولية بالســـفارة، والشـــريك الرئيســـي 
بشركة بريطانية متخصصة في احملاماة واالستشارات القانونية. 
وحضر الندوة عدد من الســـادة أعضاء مجلس إدارة الغرفة وعدد 

من ممثلي الشركات الكويتية.

استهل الســــــيد/ ضرار يوسف الغامن – عضو مجلس إدارة 
غرفة جتــــــارة وصناعة الكويت، الندوة بإلقــــــاء كلمة رحب فيها 
باحلضور، وأكد على أهمية وعمق العالقات التجارية املشتركة 
بني البلدين والتي متتد إلى ســــــنوات طويلة، مشيرا إلى حرص 
الغرفــــــة على التواصــــــل الدائم مع الســــــفارة البريطانية بهدف 
توثيق الروابط املشــــــتركة مع اململكــــــة املتحدة، وتذليل املعوقات 

التي تواجه تنمية التبادل التجاري�

ومت في الندوة، تقدمي عرض مرئي مت من خالله شرح النظام 

بتنظيـــم مشـــترك بـــني غرفة جتـــارة وصناعة الكويـــت ووزارة 
اخلارجيـــة ُعقدت فـــي الغرفة، فـــي احلادي والثالثـــني من يناير 

2018 ندوة »الكويت بوابة ملستقبل املنطقة االقتصادي«.

استهل نائب رئيس الغرفة، السيد عبدالوهاب محمد الوزان، 
النــــــدوة بكلمة مما قاله فيها، بعد الترحيب بالســــــادة احلضور: 
»استميحكم عذراً ببضع دقائق انتهزه فرصًة أللقي الضوء على 
قضايا ثالث: أوالها؛ أن غرفة جتارة وصناعة الكويت مشــــــرعة 
األبواب متفتحة الســــــمع والفكر لتقدمي خدماتها إلى سفاراتكم 
املوقرة من جهة، والســــــتقبال آرائكــــــم ومبادراتكم ومقترحاتكم 
بــــــكل احترام واهتمام من جهة أخرى� فأنتم املمثلون احملترمون 
لشــــــركائنا التجاريني� وشــــــركاء التجارة – في مفهومنا– ليسوا 
مجرد شــــــركاء في تبادل السلع واخلدمات وانشاء املشروعات، 
بل هم شــــــركاء معيشة وثقافة وحضارة أيضاً� والتجارة العادلة 
– كما يؤكــــــد التاريخ قدميه وحديثه – هي أهم جســــــور الفهم 

الضريبــــــي في بريطانيا بعدة قطاعــــــات مختلفة منها: ضرائب 
األمالك، وضرائب املؤسسات، وضرائب اإلقامة، باإلضافة إلى 
ضرائب اإلرث، وذلك بهدف إطالع قطاع األعمال الكويتي على 
آخر املســــــتجدات في هذا الشأن وتشــــــجيعه للقيام باملزيد من 

املشاريع االستثمارية والتجارية� 

كما تضمن العرض املرئي شــــــرحاً ألمناط وأنواع الضرائب 
املختلفــــــة باململكــــــة ومدى تنافســــــيتها مقارنة بالــــــدول األخرى 
واألسواق العاملية، خاصة في ظل تخفيض بعض أنواع الضرائب 
بنسبة 2 % بحلول عام 2020 للمستثمرين األجانب� كما اشتمل 
العرض على اإلشــــــارة إلى الفرص االستثمارية املثمرة في مدن 
أخرى جديدة، بخالف مدينة لندن، واإلشارة إلى أن هذه اآللية 
تضمــــــن أرباحا أكبر مقابل دفع ضرائــــــب أقل مما ميثل حافزا 
كبيرا حلث الشــــــركات الكويتية على خوض غمار االستثمار في 

تلك املدن <

والتفاهم، وأقوى ضمانات السلم والسالم�

والقضيـــة الثانيـــة التي أود أن أنتهــــــز فرصة حديثي إليكم 
للتذكير بها، هي الدورة الثانية ملنتدى الكويت لالستثمار الذي 
تعتز الغرفة بأن تكون شريكة هيئة تشجيع االستثمار املباشر 
فــــــي تنظيمه يومــــــي 20 و21 مارس القادم� والذي ســــــيكون 
لتعاونكم ومســــــاعيكم دور كبير بنجاحه، في التعريف بفرص 
االســــــتثمار في الكويت� وإنني أنظر – وبكثير من الثقة – الى 
حضوركم لقاءنا هذا باعتباره فاحتة هذا التعاون واخلطوات 

األولى لهذه املساعي�

أما القضية الثالثة، فهــــــي محاولة متواضعة ولكنها صادقة 
وحميمه، لإلجابة على الســــــؤال الذي يلح علينا جميعاً في هذا 

اللقاء: ملاذا الكويت؟

���ميــــــزة الكويت التنافســــــية األساســــــية، »قطعــــــة احللوى 
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متدربــــو هيئـــة أســـواق املـــال حديثــو التخـــرج يـــزورون الغرفـــة

اإلضافية واللذيــــــذة« التي متيز التعاون مع الكويت وأهلها، هي 
»احلرية«، بكل مــــــا لهذا التعبير من تطبيقــــــات ومدلوالت؛ في 
القول والعمل، في الفكر واالبداع، في الدميوقراطية والقضاء، 
وفي االستثمار والتجاره� فالكويت وليدة احلرية، موقعاً ونشأة 
وتاريخــــــاً وتطوراً� وهذا ما يعطي الكويت نكهة خاصة ال يعرف 

لذتها ومذاقها إال من عرفها وأهلها وتعامل معهم ومعها�

مــــــن جهتــــــه أشــــــاد ســــــعادة نائب وزيــــــر اخلارجية الســــــيد 
خالــــــد ســــــليمان اجلارالله بالتفاعل بني غرفــــــة جتارة وصناعة 
الكويــــــت ووزارة اخلارجية في ما يتعلق باالســــــتثمار داخل دولة 
الكويــــــت وخارجها، مشــــــيراً إلى ســــــعي وزارة اخلارجية لتعزيز 
دور اخلارجيــــــة دعماً لرؤية صاحب الســــــمو أميــــــر البالد عبر 
الدبلوماسية االقتصادية التي ستسهم في احلفاظ على مصالح 

اســـتقبلت الغرفة في الثالثني من يناير 2018 مجموعة 
من املتدربني من هيئة أسواق املال حديثي التخرج، حيث رحب 
الســـيد نائـــب مدير عـــام الغرفة بهـــم وأبدى اســـتعداد الغرفة 
الدائم الستضافتهم وتقدمي كافة اخلدمات ملساعدتهم، مؤكدًا 
اســـتمرار الغرفة في العمل على تنمية العنصر البشري الذي 
يعتبـــر من أهم ركائز عملية التنمية االقتصادية، مشـــيرًا إلى 
أن الغرفـــة تولي اهتمامًا بالغـــًا ملخرجات التعليم، وهي تعمل 
دائمًا على صقلها بالعلم واخلبرة لتمكينها من االنخراط في 
مجـــال العمل ولتتوافق مع متطلبـــات القطاع اخلاص، حيث 
مت إطالعهم على دور الغرفة كمؤسسة اقتصادية ذات نفع عام 
تقدم خدماتها ملنتســـبيها من رجال األعمال وعلى إسهاماتها 

الكويت، الســــــيما أن لدى دولة الكويت )110( فروع للسفارات 
على مستوى العالم، وكل منها لديه أجندة واضحة ومحددة في 

ما يتعلق باالستثمار الكويتي في اخلارج�

من ناحيته، قال املدير العام لهيئة الشراكة بني القطاعني 
العام واخلاص، الســــــيد مطلق الصانع، إن صدور املرســــــوم 
األميري بقانون )2014/116( بشأن الشراكة بني القطاعني 
ــــــل نقلة نوعية في مجــــــال إدخال مفهوم  العــــــام واخلاص مّثــ
الشراكة بني القطاعني العام واخلاص كأحد مرتكزات خطة 
التنمية وتوسيع قاعدة األنشــــــطة غير النفطية وفتح قنوات 
اســــــتثمار مهمة للقطاع اخلاص احمللــــــي واألجنبي، وكذلك 
اشــــــراك املواطنني فــــــي ملكية هذه املشــــــاريع إضافة إلى ما 

توفره لهم من فرص عمل« <

فـــي القطاع اخلـــاص بالعديد مـــن اخلدمات مثل اســـتضافة 
الوفـــود االقتصادية وتنظيم اللقاءات الثنائية واملؤمترات ذات 

الشأن االقتصادي.

كما أشــــــار إلى جتربة الغرفة اجلديــــــدة باالرتقاء بخدماتها 
عبر استخدام األساليب اإللكترونية احلديثة والتقنيات املتطورة 

في كافة أعمالها�

ومت اســــــتعراض مهام إدارات الغرفة وتقدمي شرح واٍف عن 
كل إدارة مــــــن إداراتها، وكذلك تقدمي نبذة عــــــن املراكز التابعة 
للغرفة والدور الذي تقوم به خدمة للمتدربني، لالســــــتفادة منها 

مستقباًل <

لقـــاء مــع الشــرگــات الگــويتية متهيـــدًا ملؤمتــــر اســـتثمر في العـــراق

 متهيدًا ملؤمتر »اســـتثمر في العراق« الذي عقدته الغرفة يوم 
13 فبراير 2018، ضمن سلسلة فعاليات مؤمتر الكويت الدولي 
إلعادة اعمار وتنمية العراق الذي استضافته دولة الكويت خالل 
الفتـــرة 12 – 14 فبرايـــر 2018، َعقـــدت غرفـــة جتـــارة وصناعة 
الكويـــت يوم 11 فبراير 2018، لقاًء متهيديًا موســـعًا للشـــركات 
الكويتية املشـــاركة في املؤمتر، حيث ترأست اللقاء السيدة/ وفاء 
أحمـــد القطامـــي - عضو مجلـــس إدارة الغرفة، بحضـــور كل من 

رئيـــس الهيئة الوطنية لتشـــجيع االســـتثمار في العـــراق، ومدير 
مكتب مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي.

حضر اللقاء ما يقارب )150( شــــــركة ملناقشــــــة أهم 
الفــــــرص االســــــتثمارية واملشــــــاريع املتاحة فــــــي العراق، 
األمــــــر الذي يوفر للقطاع اخلاص الكويتي األفضلية في 
عملية اســــــتثمار هذه الفرص مبا يخدم مصالح البلدين 

الشقيقني <  
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مؤمتـــــر »اســـــتثمر فـــي العـــــراق«

ضمن فعاليات مؤمتر الكويت الدولي إلعادة إعمار العراق 
الـــذي عقـــد في دولـــة الكويت خـــالل الفتـــرة 12 - 14 فبراير 
2018، عقـــدت غرفة جتارة وصناعة الكويت مؤمتر »اســـتثمر 
فـــي العـــراق« بتعاون مشـــترك مـــع وزارة اخلارجيـــة، مجموعة 
البنك الدولي والهيئة الوطنية لالستثمار العراقية، وذلك يوم 

13 فبراير 2018.

وقد جاء هذا احلدث الهام لتسليط الضوء على عدد كبير 
من املشــــــاريع االستثمارية االستراتيجية في جمهورية العراق 
الشــــــقيقة املوجهة للقطاع اخلــــــاص العاملي، حيث وصل عدد 

تلك املشاريع إلى ما يقارب )187( مشروعاً�

شارك باملؤمتر )1987( شخصية ميثلون )1850( شركة 
مــــــن )49( دولــــــة، وقد ُعقدت جلســــــات املؤمتــــــر على النحو 

التالي:

اجللسة العامة األولى:

 واشــــــتملت علــــــى كلمة افتتاحيــــــة لرئيــــــس غرفة جتارة 
وصناعة الكويت السيد/ علي محمد ثنيان الغامن الذي رحب 
فيها بضيوف الكويت وأكد من خاللها على القناعة الراسخة 
حلكومة دولــــــة الكويت في معاونة شــــــقيقها العراق للنهوض 

جتاه مسئولياتها ودورها الهام في املنطقة�

ومما قاله في هذه الكلمة:

»إن اليوم الثاني للمؤمتر ميثل نبضه االقتصادي احلقيقي، 
ألنه يتعلق مبشــــــاركة القطاع اخلاص الدولي في ملكية وفي 
متويل املشاريع التنموية التي يطرحها العراق� وهي املشاركة 
التي يفترض أن تكون، ويجب أن تكون، االكبر حجماً، واألبعد 

أثراً، واألعمق داللة�

ومــــــن هنا، جــــــاء برنامج هذا اليوم حافــــــاًل بالتعريف في 
العديد من هذه املشاريع بقطاعاتها املختلفة، وبعرض أشكال 
التمويــــــل، وتوضيح طبيعــــــة الضمانات غير املســــــبوقة التي 
حتظى بها هذه املشاريع، فضاًل عن صيغ الدعم الذي يتلقاه 

املستثمرون فيها���«� 

وأضاف »وبالنسبة للكويت وأهلها، ال ينتهي مؤمتر اعادة 
اعمار العراق بانتهاء أيامه الثالثه، بل هو يبدأ بعدها وانطالقاً 
منها� ذلك أن الكويت بطبيعــــــة جوارها اجلغرافي، وتكاملها 
االجتماعــــــي واالقتصــــــادي مــــــع جمهورية العــــــراق، وتوظيفاً 
لبنيتها األساسية مبوانئها وطرقها واتصاالتها، وكفاءة بنيتها 
املؤسســــــية بإدارتهــــــا ودميوقراطيتها وقضائهــــــا، فضاًل عن 
قدرات جهازها املصرفي وغنى جتربتها االســــــتثمارية، تقف 
مؤهلــــــة متاماً وقــــــادرة فعاًل على أن تكون البوابة الرئيســــــية 
جلهــــــود اعادة اعمــــــار العراق جتارًة ومتويــــــاًل وخدمات� وإن 
بوابات غرفة جتارة وصناعة الكويــــــت الفعلية واالليكترونية 

مشرعة لكم لتيسير اخلطوات األولى في هذا االجتاه«�

كما كانت ملعالي وزير التخطيــــــط بجمهورية العراق كلمة 
أثنى فيها على الدور االستراتيجي الكبير الذي تقوم به دولة 

الكويت جتاه املشاريع التنموية العراقية�

بعــــــد ذلك قامت مجموعــــــة البنك الدولــــــي بتقدمي ورقة 
حول البيئة االستثمارية في العراق من منظور البنك الدولي، 
مت فيها شــــــرح كافة اجلوانــــــب االســــــتثمارية املتعلقة باملناخ 

االستثماري في العراق�

ثم قدم رئيس الهيئة الوطنية لالستثمار في العراق، ورقة 
عمــــــل تناولت فرص القطاع اخلاص لالســــــتثمار في العراق، 
حيــــــث بنّي مدى توافر اجلــــــدوى االقتصادية للقطاع اخلاص 
لالستثمار في العراق وأهمية استغالل الفرص املتاحة والتي 
سيتم استعراضها في هذا املؤمتر حتت إشراف البنك الدولي 

ومؤسساته املالية�

بعد اجللسة العامة األولى في املؤمتر، مت عقد ثالث جلسات 
ركزت على )44( مشروعاً ضمن )12( قطاعاً اقتصادياً في 
مجاالت: النفط والغاز والنقــــــل، الصناعة، والعقار واملناطق 
االقتصادية، الطاقة والرعاية الصحية، متويل مشاريع إعادة 

اإلعمار، أشكال التمويل والضمانات،����
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ورشــة عمـل حــول »تعزيــز العالقــات االقتصـادية الگــويتية – اليابانيــة«

عقـــدت غرفة جتارة وصناعة الكويت، في الثاني عشـــر من 
مارس 2018، ورشـــة عمل حول »تعزيـــز العالقات االقتصادية 
الكويتية اليابانية«، برئاســـة الســـيد/ طارق بدر ســـالم املطوع 
– عضـــو مجلس إدارة الغرفـــة ورئيس اجلانب الكويتي للجنة 
الكويتية اليابانية ألصحاب األعمال، شارك فيها وفد اقتصادي 
يابانـــي برئاســـة الســـيد الرئيـــس التنفيذي للشـــرق األوســـط 
وشمال افريقيا لدى هيئة التجارة اخلارجية اليابانية )جترو(، 
وحضـــر هـــذه الفعالية عـــدد من الســـادة أعضاء مجلـــس إدارة 
الغرفـــة وممثلي عدة جهات حكومية، باإلضافة إلى الشـــركات 

الكويتية.

وبعد أن رحب السيد/ املطوع بالوفد الضيف واحلضور، 
معبراً عن سعادته بعقد هذا اللقاء، تطرق إلى مشاريع خطة 
التنمية في الكويت واملســــــاهمة امللحوظة للشركات اليابانية 
في تنفيذ املشــــــاريع الكبرى، حيث أعرب عن أمله مبشــــــاركة 
املزيد من الشــــــركات اليابانية وذلك لالستفادة من خدماتها 

وصناعاتهــــــا التي متتاز بالتقنيــــــة العالية، وأبدى اســــــتعداد 
الغرفة لتسخير إمكاناتها املتاحة في سبيل تقدمي التسهيالت 
للشــــــركات اليابانية والعمل على تذليل العقبات التي تواجهها 

إن وجدت�

مــــــن جانبه شــــــكر رئيس الوفد الضيف الغرفة على حســــــن 
االســــــتقبال، ثم قدم نبذة عن »جتــــــرو« والتي تعمل حتت مظلة 
وزارة االقتصــــــاد والتجارة اليابانية، وتهدف إلى تعزيز عالقات 
الشركات اليابانية مع نظيراتها في شتى انحاء العالم، ثم تطرق 
إلــــــى املجاالت التي من املمكن االســــــتفادة منها في الشــــــركات 
اليابانية كمصــــــادر الطاقة والطاقة املتجــــــددة، املواد الغذائية، 

النفط ومشتقاته، باإلضافة إلى التعليم�

كما قدم ممثلو عدة جهات حكومية كويتية أوراق عمل� ومن 
اجلانب اآلخر قدمت عدة شركات يابانية عروضاً عن خدماتها 

وأنشطتها <

كما كانت للصندوق العربي لإلمناء االقتصادي ورقة قدم 
فيها شــــــرحاً حول أهم وسائل الضمان التي ميكن أن يستفيد 
منها املســــــتثمر في العراق، باإلضافة إلى ورقة عمل من قبل 
وكالة ضمان االســــــتثمار متعدد األطراف تطرقت إلى شــــــرح 

واٍف حول طرق الضمان التي تقدمها الوكالة للمستثمرين�

من جانبه قدم رئيس الهيئة الوطنية لتشــــــجيع االستثمار 
في العراق، ورقة عمل استعرض فيها خدمة النافذة الواحدة 
التي تقــــــوم الهيئة الوطنية بتقدميها لالســــــتثمار في العراق، 
والتــــــي تهدف إلى تقدمي خدمات كاملة وشــــــاملة للمســــــتثمر 
األجنبي في كافة مراحل التأســــــيس وبدء العمل التجاري في 

العراق�

  ثــــــم قام معالي وزير خارجية الواليات املتحدة األمريكية 
بإلقــــــاء كلمة أكد فيهــــــا على أهمية تضافــــــر اجلهود الدولية 
إلعادة إعمار العراق، مشــــــيداً بالدور الكبير واحملوري الذي 
تقوم به دولة الكويت، سواء على املستوى احلكومي أو القطاع 

اخلاص، منوهاً إلى ضرورة التحرك اجلدي من قبل احلكومة 

العراقية في تهيئة مناخ اســــــتثماري مالئم للشركات الراغبة 

في االســــــتثمار بالعــــــراق، كما أعلن عن مبلــــــغ ثالثة مليارات 

دوالر ستقدمها حكومة الواليات املتحدة األمريكية كضمانات 

للشركات األمريكية العاملة في املشاريع املتوسطة والصغيرة 

في العراق�

 وبــــــدوره ألقى دولة رئيس الوزراء العراقي كلمة أكد فيها 

على الرغبة اجلــــــادة للحكومة العراقية في النهوض بالقطاع 

اخلاص العراقي مبختلف مجاالته االقتصادية، مشيراً إلى أن 

هناك توجهاً عاماً نحو استقطاب املستثمر األجنبي للدخول 

في مشاريع مشــــــتركة مع القطاع اخلاص العراقي من خالل 

تنفيذ مشاريع تنموية بشكل منفرد، حيث مت تكليف جلنة من 

قبل مجلس الوزراء العراقي تعمل على تســــــهيل وتذليل كافة 

املعوقات التي تواجه املستثمر األجنبي في العراق <
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ملتقــــى الگـــويت لالســـــــتثمار 2018

حتت رعاية وحضور صاحب الســـمو أمير البالد الشيخ صباح 
األحمد اجلابر الصباح، حفظه الله ورعاه، وبتنظيم مشترك بني 
غرفة جتارة وصناعة الكويت وهيئة تشجيع االستثمار املباشر، أقيم 
في قاعة التحرير بقصر بيان ومركز جابر األحمد الثقافي يومي 

20 - 21 مارس 2018، »ملتقى الكويت لالستثمار 2018«.

شـــهد حفـــل افتتـــاح امللتقـــى ســـمو ولي العهـــد الشـــيخ نواف 
األحمد اجلابر الصباح، حفظه الله، ومعالي رئيس مجلس األمة 
الســـيد مـــرزوق علي الغامن، وســـمو رئيس مجلس الوزراء الشـــيخ 

جابر املبارك احلمد الصباح، وكبار املسؤولني في الدولة.

وعقــــــب بدء حفل افتتاح امللتقى بالنشــــــيد الوطني ثم 
تالوة آيات من الذكر احلكيم، ألقى ســــــمو رئيس مجلس 
الوزراء الشــــــيخ جابر املبارك احلمــــــد الصباح كلمة قال 
فيها: »قبل عامني حظيت الــــــدورة األولى مللتقى الكويت 
لالستثمار برعاية صاحب الســــــمو أمير البالد، وها هو 
امللتقــــــى يعاود االنعقاد وقد تشــــــرف بالرعاية واحلضور 
الســــــاميني وفي قصر بيان بالذات، ولست أعرف رسالة 
ميكن أن توجه إلى املســــــتثمرين أفصح وأوضح من هذه 
الرســــــالة عن اهتمام دولــــــة الكويــــــت، وبتوجيه من قمة 
القيادة السياســــــية باالســــــتثمار املباشــــــر، وتهيئة املناخ 

املناسب الجتذابه وجناحه«�

وأضاف »من جهة ثانية أســــــتميحكم عذراً يا صاحب 
الســــــمو في أن أقــــــرأ بحضوركم هذا تشــــــجيعاً وتبريكاً 
جلهود هيئة تشــــــجيع االستثمار املباشر، وما أصابته من 
توفيق، خصوصــــــاً وأنها تنظم ملتقاهــــــا الثاني بالتعاون 
والتكامل مع القطاع اخلــــــاص ليلتقي فيه القطاعان في 
مسار الرؤية وكويت املســــــتقبل تأكيداً لسياسات الدولة 
الرامية إلــــــى أن يضطلع القطاع اخلاص بدوره الصحيح 

قاطرة للتنمية وأداة للتحول ومحوراً لإلصالح«�

وأكد سموه »رغم أن دعوة االستثمار األجنبي املباشر 
إلــــــى الكويــــــت تعتبــــــر حديثة نســــــبياً، إال أنهــــــا بالتأكيد 
دعــــــوة صادقة واعدة وفي موعدهــــــا الصحيح، ورغم أن 
البيئة االســــــتثمارية الكويتية ال تزال تعيش تطوراً إدارياً 

وتشــــــريعياً حديثاً وعميقاً وسريعاً إال انها أصبحت على 
درجــــــة مــــــن النضوج بحيــــــث تعامل االســــــتثمار األجنبي 
معاملــــــة االســــــتثمار الوطني دون تعقيــــــد أو متييز، وإذا 
كان انخفاض أســــــعار النفط يضع ضغوطاً على ميزانية 
الدولة، فقد واكبت هذا االنخفاض تعبئة غير مســــــبوقة 
للرؤى الهادفة لتوســــــيع وتنويع القاعدة اإلنتاجية� وأمام 
ملتقى كهذا يزهو بأصحاب اخلبرة واالختصاص لســــــت 
بحاجــــــة إلى القــــــول إن اقتصاداً يواجه هــــــذا القدر من 
التحديات، ويعيش مرحلة بهــــــذا الزخم من احلراك هو 
اقتصاد يزخر بآفاق واســــــعة من الفرص، كما أني لست 
بحاجة إلــــــى التذكير بأن العوائد ترتبــــــط بجرأة القرار 
وريادة االستثمار، خصوصاً وأننا نتحدث عن دولة مميزة 
بعبقرية املكان وحيوية الســــــكان ودميوقراطية واستقرار 
النظام السياســــــي وعدالة واســــــتقالل النظام القضائي، 
وقوة مالءة اجلهاز املصرفي ورشــــــاد السياسات النقدية 
ومصداقية القطــــــاع اخلاص، فضاًل عن بنية أساســــــية 
حديثة ومشاريع صغيرة ومتوسطة تتكامل مع القطاعات 
األخرى باســــــتخدام ذكي ومكثف القتصاد املعرفة، هذا 
كله باإلضافة إلى أن الكويــــــت متلك من االحتياطات ما 

يؤهلها لعبور جسر التحول واإلصالح بثقة واقتدار«�

وأضــــــاف ســــــموه »ال تقتصــــــر أهمية االســــــتثمارات 
األجنبية علــــــى كونها آليــــــة فاعلة الجتــــــذاب التدفقات 
التمويليــــــة، وإمنــــــا تتعدى ذلــــــك إلى اإلســــــهام في زيادة 
األصول غير املنظورة في البلد املضيف، والتي تؤدي إلى 
تعميق مفهوم الكلفة والعائد من خالل تعزيز اقتصادات 
احلجم وتطوير احترافية اإلدارة وإغناء شــــــبكة وتقنيات 
التســــــويق والنهوض بالقدرات البشرية وحتسني القدرة 
التنافسية بتعزيز حجم وجودة االستثمار وتوسيع القاعدة 

اإلنتاجية«�

وأكد »من هنا حظي موضوع حوافز االستثمار األجنبي 
املباشر بأهمية واضحة في الدول النامية بشكل خاص، ولم 
تقصر دولة الكويت بهذا املجال سواء في مجال اإلعفاءات 
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الضريبية واجلمركية وحرية التحويل واســــــتخدام العمالة 
وتوفير القسائم، وإتاحة التسهيالت املصرفية واستكمال 

البيئة االستثمارية اجلاذبة واملنافسة والعادلة«�

وقــــــال »رغم جناح الكويت في توفير كل هذه احلوافز 
التقليديــــــة ومبعاييــــــر علميــــــة واضحة، فإنهــــــا في ضوء 
الدراســــــات العلمية والتجارب العامليــــــة، تثق وتركز على 
أن احلوافــــــز احلقيقيــــــة والفاعلة الجتــــــذاب التدفقات 
االستثمارية الوطنية واألجنبية على حٍد سواء هي الثقة 
واحلرية والسياسات التي تعزز استقرار االقتصاد الكلي، 
ووجود قطاع خاص وطني كفء ومليء قادر على اإلسهام 

في مشاريع البنية التحتية وبرامج التخصيص«�

وتابــــــع »أما عن احلريــــــة واالنفتاح فــــــإن الكويت هي 
الدولة النموذج التي تعتبر احلرية بكل أبعادها السياسية 
واالجتماعية واالقتصادية هــــــي منطلق وجودها وهدفه 
في آن معــــــاً، كما يعتبــــــر االنفتاح والتعــــــاون الدولي من 
الركائز األساسية لرؤيتها الداخلية واخلارجية باعتبارها 
شرطاً حترر التنمية من شرنقة السوق احمللية من جهة، 
وباعتبارها مــــــن ضمانات األمن اخلارجي واإلقليمي من 

جهة ثانية«�

وأما عن مؤشــــــرات اســــــتقرار االقتصــــــاد الكلي، فإن 
الكويت تقع في املركز األول إقليمياً، وحتتل أحد املراكز 
اخلمســــــة األولى عاملياً، وعندما ننتقــــــل إلى حافز الثقة 
بالدميوقراطيــــــة والقضــــــاء والعدالــــــة والثقة مبصداقية 
الشــــــريك الوطنــــــي وكفاءتــــــه ومالءتــــــه، فإنــــــي أرجو أن 
تســــــمحوا لي بأن أقف وأن أقف طويــــــاًل معتزاً ومعتداً، 
وأن أقف طوياًل واثقــــــاً وداعياً إلى أن نتعاون جميعاً مبا 
يحقق املصالح املشتركة ومبا يعزز دور الكويت اإلنساني 

والدميقراطي والتنموي�

بعد ذلك ألقى رئيس غرفة جتارة وصناعة الكويت، السيد 
علي محمد ثنيان الغامن، كلمة قال فيها: 

حضـــرة صاحـــب الســـمو أميـــر البـــالد الشـــيخ صباح 
األحمد اجلابر الصباح حفظكم الله ورعاكم؛

»بحرٍج كبير أمام مشــــــاغلكم والتزاماتكم، وبإشــــــفاق 

عميق على جهدكم ووقتكم، التمَس هذا امللتقـى رعايتكم 
لدورته الثانية، فإذا به يحظى بأروع مما جمح إليه� وها 
نحــــــن اليوم - يا صاحب الســــــمـو – نشــــــُرُف بحضوركم 
ورعايتكــــــم وضيافة قصركم� فأي اطمئنان عميق منحتم 
بذلك لالســــــتثمارات املباشــــــرة الوطنية واألجنبية، وأي 
شرف أسبغتم على هيئة تشجيع االستثمار املباشر وغرفة 
جتارة وصناعة الكويت� فشــــــكراً لســــــمّوكم، وعهداً بأن 

نكون عند طموحاتكم لتحقيق آمال وتطلعات شعبكم�
حضرة صاحب السمو أمير البالد؛

ســـمو ولـــي العهد الشـــيخ نـــواف األحمد اجلابـــر الصباح 
حفظه الله؛

معالي مرزوق علي الغامن رئيس مجلس األمة املوقر؛

ســـمو رئيـــس مجلس الوزراء الشـــيخ جابر مبـــارك احلمد 
الصباح حفظه الله؛

الضيوف األعزاء؛

حضورنا الكرمي؛

إنطالقاً مــــــن االرتباط العضــــــوي الوثيق بني أهداف 
“ملتقى الكويت لالستثمار” ودور القطاع اخلاص، سّجل 
امللتقى في دورته األولى تعاوناً واضحاً ومميزاً بني هيئة 
تشجيع االستثمار املباشر وغرفة جتارة وصناعة الكويت� 
وقد حرص الطرفان هذا العام على االرتقاء بهذا التعاون 
الى صعيد الشراكة، تأكيداً لثقة القطاع اخلاص الكويتي 
باقتصاد وطنه ومســــــتقبله� ذلك أن املستثمر األجنبي ال 
ميكــــــن أن يثق باقتصاد اية دولة بأكثر من ثقة املســــــتثمر 
الوطني باقتصاد دولته� ومن هنا، جاءت هذه الشــــــراكة 
لتؤكــــــد أن املواطــــــن الكويتــــــي متلؤه ثقة مطلقــــــة بتوفيق 
اللــــــه، وبقدراته ومبســــــتقبل اقتصــــــاده� لقد جنحت دول 
عديدة مختلفة احلجم واملســــــاحة واملوقع واملعطيات في 
حتقيق التحّول االقتصادي الكبير، رغم أنها كانت تواجه 
حتديات أصعب مما نواجهه بكثير� ومتلك من االمكانات 
اقــــــل مما يتوفر للكويت بكثيــــــر� وإذا كانت الكويت حتتل 
في بعض املؤشــــــرات مواقع ال تكافئ قدراتها، وال تعكس 
متانة أوضاعها، فإن هذا يعود – بالدرجة األولى – الى 
أن الكويــــــت ال جتامل وال تتجمل، والى أن الدميوقراطية 
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الكويتية تتيح من الشــــــفافية ما يؤدي غالباً الى محاسبة 
الذات بقسوة� 

حضرة صاحب السمو أمير البالد؛

احلفل الكرمي؛

تشــــــهد الكويت هذه اآلونة خطوات واسعة واجراءات 
متســــــارعة، تهدف الى تشــــــجيع قيام وتطوير املشــــــاريع 
الصغيرة واملتوســــــطة، بل ومتناهية الصغر أيضاً� وهذا 
حراك بالغ األهميــــــة تنموياً، وعميق األبعــــــاد اجتماعياً 
وسياسياً، وال بد من احلفاظ على زخمه وطبيعته الفنية 
والوطنية� غير ان هذا كلــــــه - على ضرورته وأهميته – 
يجب أال يكون على حساب املشروعات التنموية الكبيرة، 
بل يجب أن يســــــير موازياً لها مرتبطاً بها� وهنا يأتي دور 
االستثمار املباشــــــر احمللي واألجنبي على حٍد سواء� إن 
نســــــبة عدد املشروعات الصغيرة واملتوسطة الى مجموع 
عدد املؤسســــــات االنتاجية يتراوح في معظم دول العالم 
بني 80 % و 95 %� وفي كافة هذه الدول تتعايش هذه 
املشاريع مع املشــــــاريع الكبيرة، وتشكل مخزونها التقني 
واالبداعي� وأكاد أجزم حني أزعم أن فرص االستثمار في 
املشــــــاريع الكبيرة املتاحة في دولة الكويت، متثل مساحة 
واسعة على اخلارطة االستثمارية للبالد� وليس ثمة شك 
في أن قانون الشــــــراكة بني القطاعني العام واخلاص من 
جهــــــة، وتفعيل قانون وبرامــــــج التخصيص من جهة ثانية 

ميثالن إطاراً جاذباً وفاعاًل ملثل هذه االستثمارات� 
حضرة صاحب السمو أمير البالد؛

ضيوفنا األعزاء؛

حضورنا الكرمي؛

أقف على منبــــــر “ملتقى الكويت لالســــــتثمار”، ويلحُّ 
على الفكر والذكر “مؤمتر الكويت الدولي العادة اعمار 
العراق”، الذي استضافته الكويت بكل كفاءة واقتدار في 
فبراير املاضــــــي، تنفيذاً ملبادرة حضرة صاحب الســــــمو 
أميــــــر البالد، التي عكســــــت حكمته وســــــداد رأيه، والتي 
أحدثت حتوالً غير مســــــبوق في بنــــــاء العالقات العربية 
العربية، وكرســــــت دور الكويت التنموي واالنساني� وفي 
الوقــــــت ذاته، حقق العراق خالل املؤمتر جناحاً كبيراً في 

تقدمي صورة واضحة عن بيئته االستثمارية، وفي عرض 
مناذج كثيرة ومؤهله من مشاريعه� 

أذكــــــر كل هذا وبايجاز شــــــديد ألخلص الى القول أن 
“مؤمتر الكويت الدولي العــــــادة اعمار العراق” يجب أال 
ينتهي بالنسبة إلينا مع انتهاء فعالياته، بل هو يبدأ بعدها 
وإنطالقاً منها، من خالل متابعته والبناء عليه بالتنســــــيق 
مع اجلهــــــات العراقيــــــة املعنيــــــة على الصعيديــــــن العام 
واخلاص، وبالتعاون مع املؤسســــــات الدولية، والشركات 
املهتمة باالستثمار في العراق� وإني على ثقة بأن العالقة 
بني “ملتقى الكويت لالستثمار” وبني عملية اعادة اعمار 
الدول العربية التي مَرّ بها زلزال الربيع، هي أقوى كثيراً 
مما يبدو على الســــــطح� ذلك أن موقــــــع الكويت وبنيتها 
األساسية واملؤسســــــية، وأجهزتها املصرفية والتمويلية، 
وسياســــــاتها املنفتحة على األســــــواق العامليــــــة والتعاون 
الدولــــــي، تؤهلهــــــا ألن تكون بوابة رئيســــــية لعملية اعادة 
االعمار بــــــكل مواقعهــــــا وقطاعاتهــــــا� وان توظيف هذه 
احلقيقة ملا فيه مصلحة الكويت ومصالح كافة األطراف 
املعنيــــــة ميثل مســــــؤولية كويتية بالغــــــة األهمية يجب أن 
يتعاون على النهوض بها القطاعان العام واخلاص� وهي 
مسؤولية ال حتتمل التأجيل، وال بد من العمل على أعلى 
مستوى فني ممكن لوضع تصور كامل ألهدافها وأدواتها 
وآلياتهــــــا، بحيث تكون الكويت بوابة لوجســــــتية وجتارية 
ومالية للتنمية واالعمار في املنطقة، وبحيث تكون عملية 
اعــــــادة االعمار عموماً محركاً أساســــــياً لالســــــتثمار في 
الكويت من خالل تعبئة االســــــتثمارات الوطنية واجتذاب 
التدفقات األجنبية، وتطوير “ملتقى الكويت لالستثمار” 
ليكون منصة فاعلة فكراً وترويجاً لتحقيق هذا الهدف�

وختامـًا؛

كنُت في امللتقــــــى األول ضيفاً على جلســــــة االفتتاح، 
فاســــــتثمرت كرم الضيافة وأســــــهبُت وفّصلت� أما اليوم 
فــــــال أمتتع بهذه الصفة، وأجد مــــــن واجبي كمضيف أال 
أثقــــــل عليكم أكثر مما فعلت� وأختم باإلعراب عن أطيب 
التمنيات لضيوف الكويت وامللتقى، وعن جميل الترحيب 
بحضوركم ومشاركتكم� ثم أعود ألرفع ثانية صادق آيات 
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الشــــــكر والعرفان حلضرة صاحب الســــــمو أمير البالد، 
الذي منــــــح امللتقى جناحاً فائقاً ومبكراً، عندما شــــــرفه 

بكرمي رعايته وسامي حضوره«�
والســالم عليكم ورحمة الله.

وبدوره ألقى مدير عام هيئة تشـــجيع االســـتثمار املباشـــر 
الشيخ الدكتور مشعل اجلابر األحمد الصباح، كلمة أكد فيها 
على »أن أول ما تفرضه هذه املناسبة وميليه الواجب هو 
أن أرفع إلى املقام السامي آيات الشكر والعرفان لتفضلكم 
بشمول ملتقى الكويت الثاني لالستثمار برعايتكم السامية 
وتشريفنا جميعاً بحضوركم على نحو جعل مبناه أكثر بعداً 
ومعناه أبعد أثراً كون تشــــــريفكم لهذا امللتقى االستثماري 
مبثابة إعــــــالن عن مرحلة تنموية جديــــــدة في معطياتها 
جادة في توجهاتها مراعية للتطورات وواعية للتحديات� 
وثانــــــي ما تقتضيه هذه املناســــــبة، ويُعّبر عما في النفس 
من مشاعر هو سعادتي الغامرة مبشاركة )الغرفة( للهيئة 
تنظيم هذا امللتقى والتحضير لفعالياته، األمر الذي يؤكد 
مرة أخرى أن النهوض مبقومات االقتصاد الوطني يستلزم 
شــــــراكة حقيقية بني جناحي التنمية املتمثلني بالقطاعني 

العام واخلاص«�

وأضــــــاف »اســــــمحوا لي بأن اســــــتهل كلمتي باقتباس 
البعض من ســــــديد كالمكم حيث وجهتم بأهمية التركيز 
علــــــى تنويع مصادر الدخل والتوجــــــه نحو إعطاء القطاع 
اخلــــــاص دوراً أكبر للمســــــاهمة في نهضــــــة وطننا وبناء 
اقتصاد متــــــني متنوع ومنتج يعتمد على كفاءة اإلنســــــان 

الكويتي وتعزيز قدرته التنافسية«�

كمــــــا قال أن »زيادة الكفاءة االقتصادية لم تعد مجرد 
توجــــــه سياســــــي أو برنامج إصالحي فــــــي جدول أعمال 
ملتقــــــى اقتصــــــادي، بل باتت مســــــاراً ورؤيــــــة خللق تنوع 
اقتصادي يتخذ محور االنفتاح نهجاً ويؤمن بالتنافســــــية 
قناعة، ويســــــتند إلى الكفاءة والتــــــوازن عماداً على هذه 
الثوابت، وانطالقاً من هذه القناعات يتجلى نهج الكوادر 
الوطنية في هيئة تشــــــجيع االســــــتثمار املباشــــــر الذي ال 
يقف عند حدود الواجبات املهنية، بل يتعداها إلى حتمل 
املســــــؤولية الوطنية املؤمنة بأن التنمية احلقيقية تقتضي 

العمــــــل املخلص والدؤوب الســــــتقطاب وتوطني أكبر قدر 
من االستثمارات املباشرة العابرة للحدود، وإقامة كيانات 
اقتصاديــــــة تشــــــارك القطاع اخلــــــاص الكويتي في صنع 

مستقبل مضيء ألجيالنا املقبلة«�

وأضــــــاف »ما ثقة كبرى الشــــــركات والكيانات العاملية 
إال تأكيــــــد على صحة النهج وجدية اخلطوات وســــــالمة 
التطلعات والطموحات التي أفضت إلى حجم استثمارات 
مباشــــــرة بلغت منذ بداية عمل الهيئة إلى اآلن ما يقارب 
)2.5( مليار دوالر، ستوفر مســــــتقباًل أكثر من )1000( 

فرصة وظيفية للشباب«�

وأشــــــار إلى أنه »لعله من املفيد في هذا الســــــياق أن 
نتأمل، وبقــــــدر كبير من اإلمعان، في مــــــا تنعم به دولتنا 
احلبيبة مــــــن مزايا جعلتهــــــا محط أنظار املســــــتثمرين، 
وقبلة املهتمني بالثروات البشرية والطبيعية التي عمادها 
شباب واع للتحديات قادر على اجتياز الصعوبات مصمم 
على حتقيق اإلجنازات� ففضاًل عما متتاز به الكويت من 
عراقــــــة وأصالة وكفاءة وطموح ومالءة مالية، خصنا الله 
مبوقع فريد يجمع الشــــــرق بالغرب، وجــــــاد علينا بقيادة 
حكيمة جعلت من أميرها قائداً لإلنســــــانية، وبسياســــــة 
رشــــــيدة ومتوازنة جعلتنا محور التواصل ومركز االلتقاء، 

وبقضاء مستقل ونزيه يكفل لكل ذي حق حقه«�

تشريعــات مهمة:

وقال »من الثابت أن أولى خطوات اإلصالح هي حتديد 
املشكلة، وقد حظي الشأن االقتصادي باهتمام عام يتجه 
إلى ضرورة التشخيص الدقيق للحالة االقتصادية وحتليل 
عناصرها متهيداً العتماد العالج املناسب وطرح احللول 
الهادفــــــة إلى رفع معــــــدالت األداء مبختلــــــف القطاعات 
االقتصادية من خالل جهود إصالحية واضحة األهداف 
واملنطلقــــــات محددة السياســــــات واإلجــــــراءات مبرمجة 

األولويات واخلطوات«�

وأضاف »لقد شهدت اآلونة األخيرة تصاعداً ملحوظاً 
في إصــــــدار مجموعــــــة التشــــــريعات املهمــــــة لإلصالح 
االقتصــــــادي، وما كان ذلك إال نتــــــاج تعاون مثمر وتفاهم 

بناء بني السلطتني التشريعية والتنفيذية� 
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وفي هذا اإلطار تتناسق السياسات املالية واالقتصادية 
للحفاظ على متانة األداء االقتصادي واستقرار التصنيف 
الســــــيادي لدولة الكويت وتتضافر اجلهود لتنويع مصادر 
الدخل وتوســــــيع حزمة الفرص االستثمارية الواعدة في 
ظــــــل دور محوري للقطاع املصرفــــــي الكويتي الذي اثبت 

جدارته ومتيزه«�
تضمنـــت فعاليـــات امللتقـــى أربـــع جلســـات عمـــل، وفعالية 

خاصة حتت عنوان »كويت جديدة«، وجلسة ختامية.

كانت اجللسة األولى بعنوان: االستثمار في »كويت املستقبل« 
حتــــــدث فيها معالي النائب األول لرئيــــــس مجلس الوزراء، وزير 

الدفاع الشيخ ناصر صباح األحمد الصباح�

بدوره، أشــــــار الرئيس التنفيذي لشــــــركة صناعات الغامن، 
رئيس مجلس إدارة بنك اخلليج السيد عمر قتيبة الغامن، إلى أن 
الكويت تُعد من أهم مناطق األعمال والتجارة العاملية، إذ تتميز 
بنظام دميوقراطي جيد وحكومة نشــــــطة ومبوقع متميز، وهي 

عوامل تعتبر من املقومات الرئيسية جلذب االستثمارات�

مــــــن ناحيتهــــــا، أوضحــــــت مديــــــر إدارة الشــــــؤون الدولية 
واألبحــــــاث، في الهيئة العامة لالتصاالت وتقنية املعلومات أن 
منطقة شــــــمال الكويت تعد من املناطق الواعدة، وأن الكويت 
تتمتع بوجود )5( جزر، وعلى رأسها »فيلكا«، كاشفة أن تطوير 
مشروع الشمال من شأنه أن يرتبط باالستثمار التنموي وجذب 

االستثمارات اخلارجية�

وكانت اجللسة الثانية التي ادارها نائب رئيس غرفة جتارة 
وصناعة الكويت الســــــيد عبدالوهاب محمد الوزان حتت عنوان 
»التســـهيل التجاري: اســـتراتيجية تنمويـــة« وحتدث خاللها رئيس 
اإلدارة العامة للطيران املدني الشــــــيخ سلمان احلمود الصباح، 
الــــــذي توقع أن تصــــــل الكلفــــــة اإلجمالية للمشــــــاريع والفرص 
املستقبلية املزمع طرحها خالل الســــــنوات العشرين املقبلة في 

مطار الكويت الدولي إلى نحو )20( مليار دوالر�

وبدوره أكد مدير عام اإلدارة العامة للجمارك املستشــــــار 
الســــــيد جمال اجلــــــالوي ان اخلطط االســــــتراتيجية لتطوير 
املنافذ احلدودية مســــــتمرة، وهناك مبــــــادرات لتطوير ورفع 

الكفاءة اجلمركية�

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لشــــــركة اجيلتي الســــــيد 
طارق سلطان ان البنية التحتية واالنظمة تتطلب )7( مليارات 
دوالر كحجم اســــــتثمار، مبيناً ان احلكومة تدفع بقوة لتسريع 
حركــــــة االنفاق على البنية التحتية ال ســــــيما فــــــي ظل توافر 
العديد من القياديني في أجهــــــزة الدولة لديهم قدرات عالية 

لكنهم يحتاجون إلى الفرصة لإلبداع� 

وفي ذات الســــــياق قدم مستشــــــار غرفة جتــــــارة وصناعة 
الكويت الســــــيد ماجد بدر جمال الدين ورقة بعنوان “التيسير 
التجـــاري كاســـتراتيجية تنمويـــة لدولـــة الكويـــت”، أوضــــــح فيها 
أن التيســــــير التجــــــاري يحظى في الكويــــــت بأهمية مضاعفة 
باعتبارها دولة ذات اقتصاد منفتح وعالي االنكشــــــاف بسبب 
اعتماده شــــــبه الكلي على االســــــتيراد، ممــــــا يجعل لتخفيض 
تكاليف التجارة وزيادة كفاءتها أثراً عميقاً في تطوير الكويت، 
إلــــــى مركز جتــــــاري وخدمي، مشــــــيراً إلى جتربة ســــــنغافورة 

املتميزة في هذا الصدد�

فعالية خاصة “كويت جديدة”:

في حدث خاص مبلتقى الكويت لالســــــتثمار، عرض عدد 
من أصحاب املعالي الوزراء التقــــــدم احملرز والتوقعات لرؤية 
الكويــــــت 2035، “كويت جديدة”، وذلك في جلســــــة حصرية 
منذ انطالق الرؤية في يناير 2017، مت خاللها تسليط الضوء 
على التقدم احملرز حتى اآلن في كل من ركائز الرؤية السبع�

وكانت اجللســـة الثالثـــة حتت عنوان »الفرص االستثمارية: 
خيارات متاحة في قطاعات حيوية«، وتناولت املواضيع التالية:

> الصناعات النفطية احلديثة: رؤية اســــــتراتيجية لالنطالق 
نحو آفاق املستقبل�

> مشروعات الطرق والنقل ومخططات الربط اإلقليمي�
> مشروعات الشراكة ودورها في تعزيز التنمية�

> الصناعات في الكويت: فرص واعدة وبيئة حاضنة�
> مشــــــروعات تقنيــــــة املعلومــــــات واالتصــــــاالت ملواكبة عصر 

التحول الرقمي�
> االستثمار في املدن اجلديدة لدعم التطوير احلضري�

> القطاع الســــــياحي أحد مداخل حتويــــــل الكويت إلى قطب 
جاذب لالستثمارات�
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حلقــة نقاشــية بشــأن العمالــة في قطــــاع البنــاء

نظمت الغرفة، في الرابع والعشرين من إبريل 2018، بالتعاون 
مع املكتب اإلقليمي ملنظمة العمل الدولية في بيروت، حلقة نقاشية 
كان موضوعها املمارسات الالئقة للمساهمة في حماية العمال في 
قطـــاع البناء واإلنشـــاءات، شـــارك فيها ممثلون عن شـــركات البناء 
واملقـــاوالت األعضـــاء بالغرفـــة وخاصة املعنيون بشـــئون التشـــغيل 
واملوارد البشرية والسالمة والصحة املهنية، كما حضرها مجموعة 
من خبراء منظمة العمل الدولية إللقاء الضوء على مبادرة املنظمة 

حول السبل املمكنة لدعم أصحاب العمل بهذا اخلصوص.

استُهلت احللقة بكلمة ترحيبية ملدير عام الغرفة السيد رباح 
عبدالرحمن الرباح أشاد فيها بالتعاون البّنـاء مع منظمة العمل 

الدولية الذي بدأ منذ انضمام دولة الكويت للمنظمة� 

كما حتدثت املستشــــــارة اإلقليمية لشئون أصحاب األعمال 
مبكتــــــب املنظمة في بيــــــروت عن اهتمام املبــــــادرة في مرحلتها 
التجريبيــــــة بقطاع البنــــــاء بدولة الكويت، الــــــذي يضم أكثر من 

)1400( منشأة يعمل بها 11.6 % من قوة العمل الكويتية�

وغطى النقاش فــــــي هذه احللقة التجــــــارب اإليجابية التي 
ميكــــــن محاكاتها وتطبيقهــــــا في أماكن ومجــــــاالت أخرى دولياً 
وإقليميــــــاً ضمن االهتمام بحقوق اإلنســــــان في العمل وباعتباره 

جزء من املسئولية االجتماعية�

وقد انتهت احللقة إلى عدد من التوصيات جُتمل مبا يلي:

 التعــــــاون بــــــني الغرفة ومنظمــــــة العمل الدوليــــــة في مجال 
التدريب، واســــــتغالل إمكانيات مركــــــز عبدالعزيز حمد الصقر 
للتنميــــــة والتطويــــــر، املنبثــــــق عن الغرفــــــة، لتقدمي مــــــا تتطلبه 
الشــــــركات من تدريب حول بعض املوضوعات، كذلك زيادة عدد 
هذه اجللسات النقاشية وتوسيع دائرة املشاركة لتشمل أطراف 

اإلنتاج الثالثة�

كمــــــا عبرت غرفــــــة جتارة وصناعــــــة الكويت عــــــن ترحيبها 
بالتعــــــاون مع منظمــــــة العمــــــل الدولية في جميــــــع األمور ذات 

االهتمام املشترك <

> االســــــتثمار في بنــــــاء وتطوير املنشــــــآت الرياضية إلطالق 
طاقات الشباب�

وكانــــــت اجللســـة الرابعـــة بعنــــــوان »التمويـــل والتنميـــة 
املستدامة« وحتدث فيها سعادة محافظ بنك الكويت املركزي، 
الدكتور محمد يوســــــف الهاشل، فأشــــــار إلى ان السياسات 
املالية العامة ومنها سياســــــات »املركزي« الرقابية والنقدية 
تهدف الى غاية ســــــامية تتمثل في التنمية املستدامة لتعزيز 
الرخاء واالزدهار للجيل احلالي واالجيال املقبلة، ويســــــتلزم 
بلوغ هذه الغاية مســــــيرة وطنية تتضافر فيها جهود مختلفة 

ألطراف املجتمع�

وبدوره حتدث السيد مشعل العصيمي، نائب رئيس مجلس 
املفوضــــــني – املدير التنفيذي باإلنابة، عن دور هيئة أســــــواق 
املال في تنويــــــع املنتجات املالية عبر املراحــــــل األربع لتطوير 
الســــــوق، على أن يتم إطالق منتجات جديدة طوال فترة تنفيذ 

برنامج تطوير السوق، باإلضافة الى أدوات إدارة املخاطر�

 ومن جانبه قال الرئيس التنفيــــــذي ملجموعة بنك الكويت 
الوطني، السيد عصام جاسم الصقر »إن الدولة متر مبرحلة 

مهمة جّداً على املستوى االقتصادي، وذلك ضمن رؤية الكويت 
2035، وأهــــــم معالم هــــــذه املرحلة تتمثل فــــــي حتقيق التنوع 

االقتصادي وتفعيل دور القطاع اخلاص، وهو ما يتطلب حزمة 
من اإلجراءات احلكومية اجلريئــــــة التي ترتكز على معطيات 

االقتصاد، وهذا بالفعل ما بدأنا نلمسه على أرض الواقع«�

وبدوره تنــــــاول رئيس مجلس إدارة بيــــــت التمويل الكويتي 
السيد حمد عبداحملسن املرزوق، في كلمته خالل امللتقى، قوة 
ومتانة اجلهاز املصرفــــــي الكويتي، وقدرته على جتاوز األزمة 

املالية العاملية وصدمة النفط�

وكانــــــت اجللســـة اخلتاميـــة للملتقى حلقــــــًة حوارية حتت 
عنــــــوان »رؤية وإرادة«، جمعــــــت معالي النائــــــب األول لرئيس 
مجلس الــــــوزراء وزير اخلارجية، الشــــــيخ صباح خالد احلمد 
الصبــــــاح، مبعالي نائب رئيــــــس الوزراء وزير الدولة لشــــــؤون 
مجلــــــس الوزراء الســــــيد أنس الصالح، في لقــــــاء مفتوح أداره 
مدير عام هيئة تشــــــجيع االستثمار املباشــــــر، الدكتور الشيخ 

مشعل اجلابر األحمد الصباح <
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لقــاء بني ممثلــي االحتــادات النوعيــة والهيئــة العامـة للقــوى العاملــة

نظمـــت الغرفة، في الثامن من مايو 2018، لقاًء جمع بني 
ممثلي الهيئة العامة للقوى العاملة وممثلي احتادات أصحاب 
األعمال النوعية ملناقشة مقترح قرار مبنع إصدار تصريح العمل 
والتجديد والتحويل للعمالة التي بلغت من العمر )65( عامًا، 
حضر عن احتادات أصحاب األعمال ممثلون عن: احتاد شركات 
التأمـــني، واحتـــاد أصحاب الفنـــادق، واحتاد مســـتوردي األدوية 
وأصحـــاب الصيدليات، واحتاد املصارف، واحتاد جتار ومصنعي 
املـــواد الغذائيـــة، واحتـــاد أصحـــاب املـــدارس اخلاصـــة، واحتـــاد 

الصناعات، واحتاد شركات االستثمار واحتاد وكالء السيارات. 

وفي هذا اللقاء عرض ممثلــــــو الهيئة الدوافع نحو إصدار 
هــــــذا القرار، وبينوا أن الهدف هو تنظيم ســــــوق العمل واتاحة 
الفرص للعمالة الشــــــابة ســــــواء مــــــن املواطنــــــني أو الوافدين، 
والقضاء على بعض الظواهر الســــــلبية ومنها ظاهرة التســــــتر 

التجاري »التضمني«�

ومــــــن جانبهم قام ممثلو االحتــــــادات بعرض وجهة نظرهم 
حــــــول هذا القرار، وأوضحوا أن القرار قــــــد يكون ايجابياً في 
بعض اجلوانــــــب ولكن ينبغي مراعاة أصحاب اخلبرات وبعض 
األوضاع اإلنســــــانية واملهنية التي تكتنف هــــــذه العمالة، ومنها 
التخلي عــــــن خبرات يصعب تعويضها والتــــــي تتوفر لدى هذه 
العمالــــــة نتيجة الفترة الطويلة التي قضوها في ميادين العمل، 
والتضييــــــق على صاحب العمل في تشــــــغيل من يــــــراه محققاً 
ملتطلباته، وعدم احترام حقه في اختيار أو اســــــتبقاء اخلبرات 

التي شارك في صنعها وتأهيلها،���

وفي نهاية اللقاء مت الطلب من االحتادات بارسال مرئياتها 
واقتراحاتهــــــا حول مشــــــروع القرار إلى الغرفة، التي ســــــتقوم 
بدورها بالتواصل مع الهيئة العامة للقوى العاملة للوصول إلى 
صيغة توافقيــــــة تلبي احتياجات القطــــــاع اخلاص وتصب في 

مصلحة االقتصاد الوطني <

نــدوة »اللوائــح واالشــتراطات للرقابــة الغذائيــة والتراخيــص الصــحية« 

عقدت غرفة جتارة وصناعة الكويت، بالتعاون مع الهيئة 

العامة للغذاء والتغذية، في الســـادس والعشـــرين من يونيو 

2018، نـــدوة توعويـــة حتت عنـــوان »اللوائح واالشـــتراطات 

للرقابة الغذائية والتراخيص الصحية«، حيث ركزت الندوة 

علـــى التعريـــف باللوائح واالشـــتراطات الصحيـــة اخلاصة 

باألغذيـــة املســـتوردة والئحـــة الرقابـــة الغذائيـــة، باإلضافة 

إلى توعية القطاع اخلاص بالقــــــرارات والقوانني الصادرة 
مــــــن الهيئة العامة للغذاء والتغذيــــــة� وذلك بحضور كل من 
الســــــادة: نائب املدير العام لشــــــؤون التفتيش والرقابة في 
الهيئــــــة، مراقب اجلودة الشــــــاملة، رئيس قســــــم التنســــــيق 
واملتابعة بإدارة األغذية املســــــتوردة� وشارك فيها عدد من 
شــــــركات القطاع اخلاص األعضاء لدى الغرفة واملعنية في 

قطاع املواد الغذائية <

..ونــــدوة »توســيــم املنتجــات الغذائيــــة«

وبالتعـــاون مـــع الهيئة العامـــة للغـــذاء والتغذية، نظمت 

غرفة جتارة وصناعة الكويت، أيضًا في الثاني والعشرين من 

أكتوبر 2018، ندوة توعوية حول »توسيم املنتجات الغذائية«، 

حضرها ممثلو احتاد جتار ومصنعي املواد الغذائية والشركات 

احمللية العاملة في هذا املجال.

وهدفــــــت هــــــذه الندوة إلــــــى التعريــــــف بنظام توســــــيم 
واجهة عبــــــوة املــواد الغذائية، مبا يتماشــــــى مع التوصيات 
الصادرة من منظمة الصحة العاملية، والتي تعتبر جزءاً من 
االســـــــتراتيجيـات الهادفة إلى تعزيــــــز نظام غذائي صحي، 
للحّد من السمنة والوقاية من األمراض املزمنة غير السارية 

املتعلقة بالتغذية <
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لقـــاء مــع اجلهاز املرگــزي ملعاجلة أوضاع املقيمني بصورة غير قانونية 

زيـــارة مشــروع جســر الشــيخ جابـــــر 

... ولقــاء حــول االشــتراطات الصــحية اخلاصــة بوســائل نقــل املــواد الغذائيــة

عقـــب اللقـــاء الـــذي ُعقد، في الثالث والعشـــرين مـــن أكتوبر 
2018، بني غرفة جتارة وصناعة الكويت واجلهاز املركزي ملعاجلة 
أوضـــاع املقيمني بصـــورة غير قانونية، أعلـــن »اجلهاز« عن تطوير 
آلية للتوظيف في القطاع اخلاص بالتنسيق مع الغرفة لتشمل 

شرائح أوسع من املقيمني بصورة غير قانونية.

وذكــــــر اجلهاز في بيــــــان صحافي أن رئيس اجلهاز الســــــيد 
صالح يوســــــف الفضالة، ورئيس غرفة جتارة وصناعة الكويت 
السيد علي محمد ثنيان الغامن، بحثا القضايا املتعلقة باملقيمني 

بصورة غير قانونية�

واضاف، انه ميكن للباحثني عن عمل دخول املوقع االلكتروني 
الذي تُشــــــرف عليه غرفة جتارة وصناعة الكويت وإدراج طلبات 
التوظيــــــف اخلاصة بهم، حيث يقوم املوقع بتوفير هذه الطلبات 

  في احلادي والثالثني من أكتوبر 2018 زار وفد من الغرفة 
برئاسة رئيسها السيد/ علي محمد ثنيان الغامن برفقة عدد من 
الســـادة أعضاء مجلس اإلدارة، مقر مشـــروع جســـر الشـــيخ جابر 
مبنطقـــة الشـــويخ، وكان باســـتقبالهم املهنـــدس الســـيد/ أحمـــد 
احلصـــان – مديـــر عـــام الهيئـــة العامـــة للطـــرق والنقـــل البري، 
واملهندســـة الســـيدة/ مي املســـعد – مديرة مشـــروع جسر الشيخ 
جابـــر، وفريق من مهندســـي الهيئة، حيث مت إطـــالع وفد الغرفة 
علـــى عـــرض مرئي ملراحل اجناز املشـــروع وســـير العمـــل فيه عن 

وعقدت الغرفة، وبالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء والتغذية، 
في اخلامس من ديسمبر 2018، لقاء حول مناقشة االشتراطات 
الصحية اخلاصة ببعض وسائل نقل املواد الغذائية والئحة األغذية 
املستوردة. حضر اللقاء ممثلو عدد من الشركات املصنعة واملنتجة 
واملستوردة للمواد الغذائية في دولة الكويت بهدف تعريفهم بآخر 

املستجدات املتعلقة باالشتراطات الصحية اجلديدة. 

للشركات واملؤسسات املشتركة )األعضاء(�

وأشار إلى أن اجلهاز قام بتوفير قاعدة البيانات الالزمة في 
املوقع االلكتروني، داعياً كل من تنطبق عليه الشروط ولم يدرج 
اســــــمه في قاعدة البيانات إلى مراجعة مقــــــر اجلهاز لتحديث 

بياناته ومعلوماته�

وذكر أن الغرفــــــة وافقت على طلب اجلهاز املركزي باعتماد 
كافة بطاقات املراجعة والتأمــــــني الصحي الصادرة من اجلهاز 

في جميع معامالت الغرفة�

وكان الســــــيد الفضالــــــة قد قــــــدم خالل االجتماع شــــــرحاً 
مســــــتفيضاً وعرضــــــاً مرئياً عــــــن قضية املقيمــــــني بصورة غير 
قانونية، والتســــــهيالت واملزايا املقدمة لهم، وفقاً لقرار مجلس 

الوزراء رقم )2011/409( <

كثب، وكذلك القيام بجولة ميدانية مت من خاللها تقدمي شـــرح 
باملعلومـــات املتعلقة بهذا املشـــروع الذي يعتبر من أهم املشـــاريع 

القائمة عليها الهيئة العامة للطرق والنقل البري.

   من جانبه ثمن الســــــيد/ الغامن اجلهود املبذولة من وزارة 
األشــــــغال العامة والهيئة العامة للطرق والنقل البري في حتقيق 
وإجناز مشروع جسر الشيخ جابر ضمن املشاريع االستراتيجية 
املضافة خلطة التنمية، والذي يعد صرحاً تنموياً جديداً للبالد، 
والذي ميثل رابطاً استراتيجياً بني الكويت واملنطقة الشمالية <

وهدفت الغرفة من عقد اللقاء تنوير القطاع اخلاص 
باللوائح واالشــــــتراطات الصحية اجلديدة اخلاصة بنقل 
املواد الغذائية، سواء كانت داخل دولة الكويت أو املستوردة 
قبــــــل إقرارهــــــا، باإلضافة إلــــــى االســــــتئناس مبرئياتهم 
للوصول إلى نتائج مرجوة تخدم صحة املستهلك وقطاع 

األعمال <
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لقـــاء مــع مســؤولة برنـــامج العمـل الالئــق في دول اخلليــج العربيــة

اســـتقبل مدير عام غرفة جتارة وصناعة الكويت الســـيد رباح 
عبدالرحمـــن الرباح، في الثامن والعشـــرين مـــن نوفمبر 2018، 
السيدة ممثلة منظمة العمل الدولية لدى دول اخلليج، وبرفقتها 
املســـؤولة التنفيذيـــة مبكتـــب املنظمة في الكويـــت. حضر اللقاء 

السيد مدير إدارة الصناعة والعمل بالغرفة.

مت خالل اللقاء استعراض الترتيبات التي مت اتخاذها بشأن 

البرنامــــــج الوطني للعمل الالئق في دولة الكويت والذي ســــــيتم 
تنفيذه خالل الفترة 2018 - 2020، والذي يســــــتهدف تغطية 

احملاور التالية:

> حتسني مهارات العامالت والعمال الوافدين�

> حتسني إدارة العمالة الوافدة�

> تعزيز احلوار االجتماعي والثالثية <

مؤمتــــر التحگــيــم في منــازعــــات امللگـــيــة الفگــريـة 2 

بالتعـــاون مـــع مركز تدريـــب امللكيـــة الفكرية التابـــع لألمانة 
العامة ملجلس التعاون لدول اخلليج العربية، عقد مركز الكويت 
للتحكيـــم التجـــاري، التابع لغرفة جتـــارة وصناعـــة الكويت، في 
السابع من نوفمبر 2018، مؤمترًا بعنوان »التحكيم في منازعات 

امللكية الفكرية 2«.
اشتمل برنامج املؤمتر على ثالث جلسات وثالث ورش عمل 

على النحو التالي:

اجللسة األولى:

 وسائل التسوية اإللكترونية ملنازعات امللكية الفكرية.

وتناولت املوضوعات التالية:
> تأمــــــالت فــــــي دور قواعــــــد تســــــوية املنازعات فــــــي الفضاء 

اإللكتروني في تطوير قواعد القانون الدولي اخلاص�
> الوساطة اإللكترونية والتوفيق اإللكتروني�

> التحكيم اإللكتروني فــــــي منازعات امللكية الفكرية )املميزات 
والتحديات(�

> الوساطة في فض منازعات امللكية الفكرية�

اجللسة الثانية: 

 تعزيز حقوق امللكية الفكرية والتحكيم في املنازعات املتعلقة 
بها في الشركات التجارية.

وتناولت املوضوعات التالية:

> مقاربــــــة القمة والقاع: كيــــــف ميكن للتغييــــــرات اإلدارية في 
الشركات التجارية أن تعزز حقوق امللكية الفكرية وتدعم آلية 

التحكيم في املنازعات التجارية املتعلقة بها�

> التحكيم في نزاعات امللكية الفكرية في إطار مجلس التعاون 
لدول اخلليج العربية�

> حقوق امللكية األدبية )حق املؤلف(�
> صياغة شرط التحكيم في عقود امللكية الفكرية�

اجللسة الثالثة:

 التحكيم في نزاعات أسماء النطاق.

وتناولت املوضوعات التالية:
> ماهية أســــــماء النطاق وتنظيمها القانوني والتنازع بينها وبني 

العالمات التجارية )األسباب والصور(�
> حماية حــــــق املؤلف في البيئة الرقمية )بالرجوع إلى معاهدة 

)WIPO( والقانون الكويتي رقم )22 لسنة 2016(�
> تســــــوية املنازعات بني العالمات التجارية وأســــــماء النطاق: 
 )ICANN( دراســــــة مقارنة بني سياســــــة منظمة اإليــــــكان«
 )KW( وسياسات أسماء نطاق املستوى األعلى لدولة الكويت

�»)QA(ودولة قطر
> دور املنظمــــــة العامليــــــة للملكية الفكرية في تســــــوية منازعات 

أسماء النطاق الوطنية والدولية�

ورش العمــــــل:

 وتناولت املوضوعات التالية:
> مناذج من صور االعتداء على امللكية الفكرية�

> تفعيــــــل عناصــــــر امللكية الفكرية لــــــدى الشــــــركات التجارية 
والصناعية )دولة الكويت مثاالً(�

> إنفاذ اتفاقات التسوية الناجتة عن الوساطة <



نـــدوة حـــول الســـياحـة بجمهــوريـــة فيـتـنــــام

أقامــــت غرفـة جتـــــارة وصنـاعة الكويت، بالتعاون مع ســــفارة 
جمهوريــــة فيتنــــام لدى دولــــة الكويت، يوم 12 ديســــمبر 2018، 

ندوة حول السياحة في فيتنام.

وفي هــــــذه الندوة قام ممثلو قطاع الســــــياحة بتقدمي حملة 
عن السياحة في فيتنام بشكل عام ومميزاتها اجلاذبة للسياح، 
مشــــــيرين إلى أن شــــــركات الســــــياحة تقوم بتنظيم األنشــــــطة 

والرحالت السياحية ملختلف املدن واملناطق واملزارات التاريخية 

العريقة في فيتنام�

وفي نهايــــــة الندوة مت عقد لقاءات ثنائية بني مجموعة من 

الشركات الكويتية املشاركة بالندوة املهتمة في قطاع السياحة 

والسفر وممثلي اجلانب الفيتنامي <

48
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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 خالل عام 2018 في اجتماعات اللجان االقتصادية بني دولة الكويت والدول األخرى، وذلك على النحو التالي:

24 – 25 أبريلالكويتالدورة األولى للجنة الكويتية - القرغيزية املشتركة

26 – 27 يونيولندنالدورة )12( الجتماعات مجموعة التوجيه املشتركة الكويتية – البريطانية

18-19 سبتمبرتونسالدورة السادسة للجنة التجارية الكويتية - التونسية

26 – 28 سبتمبراسالم أباداالجتماع الرابع للجنة الوزارية الكويتية – الباكستانية املشتركة

5 – 11 أكتوبرالكويتاالجتماع الثاني للجنة الكويتية – السريالنكية املشتركة

22 – 24 أكتوبرالكويتالدورة السابعة للجنة الفنية التجارية الكويتية – األردنية

6 – 8 نوفمبرالكويتاالجتماع الرابع للجنة الكويتية – األوكرانية املشتركة

4 ديسمبرالكويتالدورة )12( للجنة الوزارية الكويتية - املصرية

13 ديسمبرالكويتالدورة )13( الجتماعات مجموعة التوجيه املشتركة الكويتية – البريطانية

أنشــطـــــة دوليــــــة أخــــــرى

أواًل: في نطاق مجلس التعاون اخلليجي

الفتـرةالبــــلدالــفـعــالّيــــــةم

31 ينايرالشارقةحفل تكرمي الفائزين بجائزة الشارقة للتميز االقتصادي1

21 مارسالدماماالجتماع )43( للجنة القيادات التنفيذية باحتاد الغرف اخلليجية2
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ثانيًا: فــي  إطــــــار الدول العربيــــــــة

الفترةالبــــــلدالــفـعــالّيــــــةم

3 فبرايرالقاهرةالدورة )51( ملجلس احتاد الغرف العربية1

4 فبرايرالقاهرةاملنتدى الثالث لالستثمار في مصر2

13 – 14 فبرايرالكويتمؤمتر الكويت الدولي إلعادة إعمار العراق3

7 أبريلالقاهرة االجتماع )35( للجنة الدائمة لشؤون العمل باحتاد الغرف العربية4

8 – 15 أبريلالقاهرةالدورة )45( ملؤمتر العمل العربي5

26 أبريـــلالكويتالدورة )25( للجمعية العامة للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين6

9 مايــواجلزائرالدورة )127( ملجلس احتاد الغرف العربية7

10 مايـــواجلزائرمعرض اجلزائر الدولي8

27 أكتوبــرالقاهرةالدورة )128( ملجلس احتاد الغرف العربية9

11 – 13 نوفمبرالكويتاملؤمتر العربي الدولي لألملنيوم )عربال(10

14 – 15 نوفمبرالفجيرةاملؤمتر العربي السادس لالستثمار في األمن الغذائي11

28 – 29 نوفمبرعّمانالندوة القومية حول العقد العربي للتشغيل 122010

26 – 27 ديسمبرالقاهرةدورة تدريبية حول تعزيز القدرة التنافسية للمشاريع الصغيرة واملتوسطة13

الفتـرةالبــــلدالــفـعــالّيــــــةم

17 – 18 سبتمبرالكويتاالجتماع )24( للجنة السوق اخلليجية املشتركة3

4 نوفمبرالرياضاالجتماع )50( ملجلس احتاد الغرف اخلليجية4

7  نوفمبرالكويتلقاء معالي أمني عام مجلس التعاون لدول اخلليج العربية5

19 – 22 نوفمبراإلماراتزيارة عمل لبعض غرف دولة اإلمارات العربية املتحدة6

21  نوفمبرالكويتاللقاء التشاوري الدوري بني وزراء التجارة وممثلي القطاع اخلاص اخلليجي7

13  ديسمبرأبوظبياالجتماع )44( للجنة القيادات التنفيذية باحتاد الغرف اخلليجية8
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ثالثـــًا: على الصــــعيد العاملـــــــي

الفترةالبـــلدالــفـعـــاليـّـةم

29 ينايرالكويتندوة حتسني إدارة وعائدات االستثمار1

31 ينايرالكويتندوة الكويت بوابة ملستقبل املنطقة االقتصادية2

7 – 8 فبرايرالكويتورش عمل منتدى االقتصاد املعرفي "احلكومات املعرفية: أفضل املمارسات والدروس املستفادة"3

4
معرض الكويت التجاري "اكسبو 2018" الدورة االستثنائية لألعضاء في منظمة التعاون 

13 – 14 فبرايرالكويتاالسالمي

12 – 14 مارسالكويتورشة عمل "املتاجرات والفرص االستثمارية"5

14 – 15 مارسالكويتالدورة )13( للمؤمتر الدولي لالقتصاد اإلسالمي6

11 – 13 أبريلواشنطنورشة عمل حول اإلصالحات املقدمة من جلنة حتسني بيئة األعمال ملؤشر بدء النشاط التجاري7

17 أبريلبرلنياجتماع املكتب التنفيذي للغرفة العربية – األملانية8

25 – 26 أبريلسراييفواملؤمتر الدولي التاسع ملنتدى األعمال9

10MORGRN�B�J 30 ابريل - 1 مايوالكويتورشة عمل إدارة املوجودات

21 – 22 مايوجدةاالجتماعات النظامية للغرفة اإلسالمية11

28 مايو – 8 يونيوجنيفالدورة )107( ملؤمتر العمل الدولي12

25 يونيوبرلنياجتماعات غرفة التجارة والصناعة العربية – األملانية13

25 – 27 يونيوبرلنيالدورة )21( للملتقى االقتصادي العربي – األملاني14

1 – 11 يوليوتايواندورة حول نخبة القيادة15

04 أكتوبرجنيفاجتماعات الغرفة العربية – السويسرية16

8 – 10 أكتوبرالدوحةمعرض املنتجات الدولي األول17

24 – 25 أكتوبرالقاهرةامللتقى العربي األملاني التاسع للطاقة18

22 نوفمبرشنغهايمنتدى االستثمار الصيني – الكويتي األول19

23 – 24 نوفمبراسطنبولالدورة )32( ملؤمتر احتاد غرف التجارة والصناعة في آسيا واحمليط الهادئ20

5 – 6 ديسمبرالكويتاملؤمتر املهني الدولي السادس للمحاسبة واملراجعة21

9 – 15 ديسمبرتبليسيزيارة دراسية جلورجيا لتحسني بيئة األعمال22

10 – 12 ديسمبرأبوظبياملؤمتر العاملي للتميز املؤسسي23



2 0 1 8 التقريــــر ال�ســنوي 

53

باإلضافة إلى لقاءات ممثلي الغرفة مع كبار الضيوف الرســـميني للدولة، بلغ عدد الوفود التي اســـتقبلتها الغرفة خالل عام 
2018 )48( وفدا اقتصاديا وجتاريا من )36( دولة، ومن جهات دولية أخرى حسب اجلدول التالي :

تاريخ الزيارةاســـــــــــــم الوفــــــــــــــــــدالدولـــــــةم

2018/1/14الرئيس التنفيذي ملؤسسة تطوير مقاطعة كيب الشرقية والوفد املرافق لهجنوب افريقيا1

2018/1/15وزير الشئون اخلارجية والوفد املرافق لهجمهورية غانا2

2018/1/15مدير عام منظمة العمل العربية والوفد املرافق لهمنظمة العمل العربية3

2018/1/21رئيس غرفة التجارة والصناعة العربية األملانية والوفد املرافق لهأملانيا4

2018/1/24رئيس مجلس إدارة غرفة جتارة وصناعة قطر والوفد املرافق لهقطر5

2018/2/5وفد بريطانيبريطانيا6

2018/2/19عضو مجلس اإلدارة ورئيس غرفة دير البلح والوفد املرافق لهفلسطني7

2018/2/19وزيرة الدولة لشئون الهجرة واملصريني في اخلارجمصر8

2018/3/5مجلس االستثمار الباكستاني والوفد املرافق لهباكستان9

2018/3/5وزير الدولة للشؤون اخلارجية والوفد املرافق لهبنغالديش10

2018/3/12هيئة التجارة اخلارجية JETROاليابان11

2018/3/19رئيس البرملان السويدي والوفد املرافق لهالسويد12

2018/4/10محافظ مقاطعة ثانه هوا والوفد املرافق لهفيتنام13

رومانيا14
مدير عام مشروع لدى االحتاد الروماني لنظم املعلومات واالتصاالت 

والوفد املرافق له
2018/4/17

رئيس غرفة التجارة والصناعة واخلدمات جلهة العيون الساقية احلمراء املغرب15
2018/4/22ونائب رئيس اجلامعة لدى اململكة املغربية

2018/4/23مدير إدارة العالقات الدولية بغرفة جتارة وصناعة هوشي منه والوفد املرافق لهفيتنام16

2018/4/25وزير التجارة والصناعة والوفد املرافق لهالصومال17

الوفــود التجــارية التي اســتقبلتها الغرفة خــالل عـام 2018
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تاريخ الزيارةاســـــــــــــم الوفــــــــــــــــــدالدولـــــــةم

2018/4/25املدير العام لتشجيع االستثمار في إنفست هونغ كونغ والوفد املرافق له  هونغ كونغ18

2018/4/30رئيس مجلس الغرف السعوديةالسعودية19

2018/5/14رئيس غرفة جتارة وصناعة البحرينالبحرين20

2018/7/26وفد من غرفة البحرينالبحرين21

2018/9/23عضو البرملان ووزير املالية ووزير االشغال العامةغويانا22

2018/9/24املستشار التجاري بالسفارة الدمناركية لدى الرياض ووفد مرافق له مختص بالنفط والغازالدمنارك23

2018/10/2رئيس غرفة جتارة وصناعة عمان والوفد املرافق لهسلطنة عمان24

2018/10/7مكتب التمثيل التجاري تايبيه - وفد شركات تايوانيةتايوان25

2018/10/8احتاد الغرف السعوديةالسعودية26

2018/10/9مدير عام العالقات االقتصادية الثنائية لدى وزارة اخلارجية والوفد املرافق لهاملكسيك27

2018/10/10وزير التجارة والصناعة والوفد املرافق لهسريالنكا28

2018/10/15الرئيس التنفيذي لترويج الصادرات لبنك قطر والوفد املرافق لهقطر29

2018/10/16وزير خارجية جمهورية الدومينيكان والوفد املرافق لهالدومينيكان30

2018/10/21رئيس وزراء جمهورية رومانيا والوفد املرافق لهرومانيا31

2018/10/29محافظ مدينة هوشي منه والوفد املرافق لهفيتنام32

2018/10/31نائب رئيس مجلس وكالة االستثمار والتجارة البولندية والوفد املرافق لهبولندا33

2018/11/7أمني عام مجلس التعاون والوفد املرافق له من األمانة األمانة العامة ملجلس التعاون34

2018/11/13محافظ منطقة سانليورفا التركية والوفد املرافق لهتركيا35

2018/11/18محافظ جزيرة كوس اليونانية والوفد املرافق لهاليونان36

2018/11/20عضو مجلس العالقات اخلارجية التركي والوفد املرافق لهتركيا37

مدير إدارة ترويج الصادرات للشرق األوسط بوزارة التجارة والصناعة جنوب افريقيا38
2018/11/21بجنوب افريقيا والوفد املرافق له
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تاريخ الزيارةاســـــــــــــم الوفــــــــــــــــــدالدولـــــــةم

2018/11/25وزير خارجية قبرص والوفد املرافق لهقبرص39

2018/11/26رئيس غرفة جتارة وصناعة رومانيا والوفد املرافق لهرومانيا40

2018/11/28الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة واملتوسطة )منشآت(السعودية41

42
منظمة العمل الدولية 

2018/11/28مسؤولة برنامج العمل الالئق في دول اخلليج العربيةلدى دول اخلليج

2018/10/21رئيس وزراء جمهورية رومانيا والوفد املرافق لهرومانيا31

2018/10/29محافظ مدينة هوشي منه والوفد املرافق لهفيتنام32

2018/10/31نائب رئيس مجلس وكالة االستثمار والتجارة البولندية والوفد املرافق لهبولندا33

34
األمانة العامة 
2018/11/7أمني عام مجلس التعاون والوفد املرافق له من األمانة ملجلس التعاون

2018/11/13محافظ منطقة سانليورفا التركية والوفد املرافق لهتركيا35

2018/11/18محافظ جزيرة كوس اليونانية والوفد املرافق لهاليونان36

2018/11/20عضو مجلس العالقات اخلارجية التركي والوفد املرافق لهتركيا37

مدير إدارة ترويج الصادرات للشرق األوسط بوزارة التجارة والصناعة جنوب افريقيا38
2018/11/21بجنوب افريقيا والوفد املرافق له

2018/11/25وزير خارجية قبرص والوفد املرافق لهقبرص39

2018/11/26رئيس غرفة جتارة وصناعة رومانيا والوفد املرافق لهرومانيا40

2018/11/28الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة واملتوسطة )منشآت(السعودية41

42
منظمة العمل الدولية 

2018/11/28مسؤولة برنامج العمل الالئق في دول اخلليج العربيةلدى دول اخلليج

2018/12/3رئيس مجموعة الصداقة الفرنسية الكويتية في مجلس الشيوخ الفرنسي والوفد املرافق لهفرنسا43

2018/12/11وزير خارجية األرجنتني والوفد املرافق لهاألرجنتني44

2018/12/12وفد جتاريفيتنام45



تاريخ الزيارةاســـــــــــــم الوفــــــــــــــــــدالدولـــــــةم

2018/12/18رئيس غرفة جتارة وصناعة موسكوروسيا46

2018/12/19عضو مجلس إدارة غرفة األردن والوفد املرافق لهاألردن47

2018/12/19وفد من غرفة جتارة وصناعة داغستانروسيا48

بروتوگــوالت وقعتهــــــا الغرفـــة عــــام 2018

يذكر أن الغرفة وقعت خالل عام 2018 خمسة بروتوكوالت مع اجلهات التاليـــة:

التـــــاريخاجلهـــــة / البلـــــــــــــــدم

2018/01/15منظمة العمل العربية1

2018/07/01وزارة التجارة والصناعة – الكويت2

2018/11/26غرفة جتارة وصناعة رومانيا3

2018/12/09منظمة العمل الدولية4

2018/12/11مقاطعة قرطبة – أسبانيا5
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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 2018 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 2018، مقارنة باألعوام الستة السابقة:

جدول رقم )1(
مجموع املنتسبني إلى الغرفة لألعوام 2012 – 2018 

)املشتركون الذين جددوا اشتراكهم واملشتركون اجلدد(

                 العـــــــــــام
2012201320142015201620172018  املعامـــــالت

زيادة 2018 
عن 2017  %

18.43 %19,47718,49920,50522,74625,99428,35433,579جتديد اشتراك

11.17 %7,1757,5287,5397,6738,3428,3439,275+ جتديد مت العام السابق

16.78 %26,65226,02728,04430,419336,3436,69742,854إجمالي جتديد االشتراك

26.97 %5,6716,4017,1969,08910,31712,47715,842اشتراك جديد

19.36 %32,32332,42835,24039,508653,4449,17458,696إجمالي عدد املشتركني

يالحظ من اجلدول رقم )1( أن إجمالي عدد األعضاء الذين 
جددوا اشتراكهم بالغرفة خالل عام 2018 قد بلغ )42,854( 
عضواً مقابل )36,697( عضواً في العام الســــــابق، أي بارتفاع 

نســــــبته 16.8 %� أما عدد األعضاء اجلــــــدد فبلغ )15,842( 
عضواً مقابــــــل )12,477( عضواً في عــــــام 2017، أي بارتفاع 
نســــــبته 26.97 %� 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 2018 قد بلغ )58,696( عضــــــواً مقابل )49,174( 
عضواً في العام السابق، أي بارتفاع نسبته 19.4 %�

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 

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

مستمرة ومتنوعة�
ويبني اجلدول رقم )2( أن إجمالي عدد املعامالت التي 

وفرعاً آخر مبحافظة اجلهراء في أوائل شهر مايو 2010�

ويُذكر أن وزارة املواصالت خصصت، مشكورة، موقعاً لفرٍع 
للغرفة ضمن مبنى احلكومة مــــــول التابع لها في منطقة جليب 
الشــــــيوخ في محافظــــــة الفروانية، وقــــــد مت افتتاحه في فبراير 
2014� وفي أوائل يوليو 2017 افتتحت فرعاً في مركز خدمات 
املشاريع الصغيرة واملتوسطة التابع للهيئة العامة للقوى العاملة، 
وهكذا فإن بإمكان السادة األعضاء اجناز معامالتهم في أي من 

الفروع الثمانية إلى جانب املقر الرئيسي�

أجنزتهــــــا الغرفة خالل عام 2018 قــــــد بلغ )423,423( 
معاملة، منهــــــا )268,000( تصديق توقيــــــع و)46,748( 
تصديق فاتورة و)36,383( شــــــهادة منشــــــأ، و)57,273( 

شهادة انتساب�

املعــــــامـــــــــــــــالت

جدول رقم )2(
مجموع املعامالت التي أجنزتها الغرفة 

األعوام 2012 – 2018

                 العـــــــــــام
2012201320142015201620172018  املعامـــــالت

زيادة 2018 
عن 2017  %

19.2 %31,58331,69034,62438,34943,35448,29657,273شهادة انتساب

4.4 %21,54323,56025,94530,04731,65734,85436,383شهادة منشأ

-6.1 %12,24210,49810,23110,29310,46910,3699,739شهادات أخرى)1(

6.1 %193,776193,315215,150227,047227,328252,673268,000تصديق توقيع

2.5 %31,68334,19336,04841,61942,54845,58846,748تصديق فاتورة

7.3 %4,4074,8184,6364,2184,5694,9205,280معامالت أخرى)2( 

6.7 %295,234298,074326,634351,573359,925396,700423,423إجمالي املعامـالت

)1(  تشمل: شهادة بدل فاقد + شهادة خاصة + شهادة للداخلية�
)2(  تشمل: إلغاء ملف + تعديالت + 24 شكوى عام 2017�

ويالحــــــظ من اجلدول رقم )2( أن كل أنواع املعامالت، وهي 
شــــــهادة االنتساب وشهادات املنشــــــأ وتصديق التوقيع وتصديق 
الفواتيــــــر، حققت في عام 2018 ارتفاعاً بنســــــب متفاوتة عما 
كانت عليه في عام 2017، مبا في ذلك عدد املعامالت األخرى، 

وذلك باستثناء الشــــــهادات األخرى التي تراجعت بنسبة ضئيلة 
بلغــــــت 6.1 %، وهكــــــذا كانت احملصلة أن حقــــــق إجمالي عدد 
املعامالت املنجزة عام 2018 ارتفاعاً نســــــبته 6.7 % عما كان 

عليه في عام 2017�
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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 2018 )8244( 

رســــــالة مقابل )7351( رســــــالة في العام السابق� وصدر عنها 
)3405( رسائل مقابل )3387( رسالة في عام 2017�

أمــــــا عدد الرســــــائل الدورية التي صدرت عــــــن الغرفة عام 
2018 فبلغ )321,872( رسالة مقابل )338,162( رسالة في 

عام 2017� 

جدول رقم )3(
مجموع مراسالت الغرفة 1960 – 2018

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

20133,6987,855179,868

20143,8278,002147,274

20153,6208,22796,561

20163,2607,511287,577

20173,3877,351338,162

20183,4058,244321,872

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.
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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.

 اللجــــــــــــــان

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�

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 

اللجــــــان املنبثــقــــــــة عـــن مجـــــــــلس اإلدارة

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�

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 اإلســــــكان والسياســــــات اإلســــــكانية، وقطاع 
املقــــــاوالت واملقاولني بشــــــكل عام، وأمور اخلدمات األساســــــية 
كالكهربــــــاء واملــــــاء والطــــــرق، وكافــــــة الدراســــــات املتعلقة بهذه 

املواضيع�

تشارك الغرفة في العديد من الهيئات واملجالس واللجان التي 
تتعلـــق باختصاصهـــا، منها ما هـــو دائم، ومنها مـــا يختص مبهمة 

محدّده بالذات تنتهي مع انتهائها. ومن أهم هذه اللجان:

- اللجنة العامة للتوحيد القياسي�

- الهيئة العامة للصناعة�

أهم اللجان الگـويتية الدائمة واملؤقتة التي تشارك فيها الغرفة

- املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية�

- الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب�

- اللجنة الفنية الدائمة لوضع القواعد احملاسبية�

- اللجنة العليا للمؤمتر الوطني لتطوير التعليم�

وتشــــــارك الغرفــــــة في العديد مــــــن اللجان املشــــــتركة داخل دولة 
الكويت، وهي جلان ال تشــــــكلها الغرفة، وإمنا تشــــــكلها جهة حكومية 
وتدعى الغرفة للمشاركة في عضويتها، ويتم تشكيل بعض هذه اللجان 
أحياناً، من قبل مؤسسات مدنية تدعو الغرفة لعضويتها� وهذه اللجان 

ميكن أن تكون دائمة أو مؤقتة حسب طبيعة مهمتها وقرار تشكيلها�
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- اللجنة االستشارية لشؤون العمل�
 - مجلس أمناء مركز التميز في اإلدارة بكلية العلوم اإلدارية�

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

 - اللجنــــــة الدائمة لتنظيم أوضــــــاع العمالة الوافدة في القطاع 
األهلي - الشؤون�

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

- املجلس االستشــــــاري لبرنامج هيئــــــة األمم املتحدة اإلمنائي 
بدولة الكويت�

- 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�

- اللجنــــــة العليا لإلشــــــراف على تنظيم مؤمتــــــر دولي ملكافحة 
الفساد�

- فريق العمل اإلداري للجنة العليا ملؤمتر مكافحة الفساد�
- اللجنة الفنية لوضع الالئحــــــة التنفيذية لألواني املفرغة من 

الهواء���
- اللجنة التحضيرية اخلاصة بجائزة الكويت للتنمية املستدامة�

- جلنــــــة اختيــــــار املتقدمــــــني لبرنامج صندوق تدريــــــب وتأهيل 
املهندسني�

- اللجنة الدائمة ملسح األسواق <
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مـرگــز عبدالعزيز حمد الصقر للتنمية والتطوير - 2018 

قام مركز عبدالعزيز حمد الصقر للتنمية والتطوير خالل 
على  اشتملت  التدريب  بــرامــج  مــن  عــدد  بتنفيذ   ،2018 عــام 
من  لعدد  موجهة  طويلة  مهنية  وبرامج  قصيرة  تدريب  برامج 
القطاعات اخلاصة واحلكومية، حيث بلغت )39( برنامجاً� وقد 
حظي العاملون بشركات القطاع اخلاص بالنصيب الرئيسي من 
البرامج التي نفذها املركز� وقد بلغ عدد املشاركني في البرامج 
التدريبية للعام 2018 حوالي )1064( مشاركاً بتناٍم مضطرد 
عن السنوات السابقة، ومتثل اعداد املتدربني واعداد البرامج 
من  مساهمة  وذلــك  متقدمة،  مستويات  العام  لهذا  التدريبية 
املركز في خدمة بيئة األعمال احمللية وتنمية مهارات العاملني 

فيه� كما استمر املركز بتقدمي االستشارات للجهات ذات العالقة 
القطاع  لشركات  التدريبية  لالحتياجات  دراســة مسح  وإجــراء 
اخلاص في دولة الكويت، وذلك لتمكني املركز من تقدمي برامج 
تدريبية متميزة� وقد ساهمت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، 
مشكورة، بفعالية في دعم تنفيذ عدد من برامج املركز املوجهة 

لشركات القطاع اخلاص� 

الدراسية  املنح  برامج  على  بــاالشــراف  املركز  استمر  كما 
التي تقدمها غرفة جتارة وصناعة الكويت واملعنية بتقدمي منح 
دراسية للدراسات العليا لدرجة املاجستير في تخصص إدارة 

األعمال وتخصص القانون التجاري�

البرامــــج التي نفــــذها املرگـــــز خــــالل عـــام 2018

عدد فترة انعقاد البرنامج البرنامج التدريبي 
املشاركني 

130 يناير - 11 فبراير 2018اللغة االجنليزية لالعمال – املرحلة املبتدئة1

11100 فبراير 2018ورشة عمل حول االلتزام ومكافحة غسل االموال2

1130 فبراير - 26 مارس 2018اللغة االجنليزية لالعمال – املرحلة االولى3

1820 – 22 مارس 2018الشهادة العاملية االحترافية في االلتزام وإدارة املخاطر لالعمال4

1921 – 22 مارس 2018أساسيات التخطيط االستراتيجي املؤسسي5

110 – 5  أبريل 2018الشهادة العاملية االحترافية في غسل االموال ومكافحة االرهاب6

128 أبريل - 9 مايو 2018اللغة االجنليزية لالعمال – املرحلة املتقدمة7

215 - 4 أبريل 2018مهارات اعداد وكتابة التقارير8

817 – 11 ابريل 2018أساسيات التدقيق املالي9

819 – 11 ابريل 2018أساسيات العقود10

298 ابريل  –  2 مايو 2018املهارات القانونية لغير القانونيني11

68 – 9  مايو  2018التحليل املالي12

13
الشهادة العاملية االحترافيـة املتقدمة في مكافحـة غســـل األمـوال

 (ICA International Advanced Certificate in Anti Money Laundering)
21 14- 18 أكتوبر 2018

2123 – 24 أكتوبر 2018شرح األحكام املستحدثة لعقد العمل األهلي طبقاً لقانون رقم 6 لسنة 2010 وتعديالته14

2113 – 24 أكتوبر 2018أساسيات احلوكمة في املؤسسات والشركات الكويتية15



64

عدد فترة انعقاد البرنامج البرنامج التدريبي 
املشاركني 

2111 أكتوبر - 1 نوفمبر 2018تصميم وبرمجة املواقع االلكترونية16

2222 – 24 أكتوبر 2018أساسيات حتليل وإدارة املخاطر املؤسسية17

2813 – 30 أكتوبر 2018مهارات القيادة املؤسسية لإلدارة الوسطى واملهام االشرافية18

2827  – 31 أكتوبر 2018مهارات اعداد امليزانيات واحلسابات اخلتامية19

20Value Engineering - 419 – 14 نوفمبر 2018 الشهادة العاملية في الهندسة القيمية

21
الشهـادة الدوليـة املتقـدمــة فـي االلتـزام الرقابي

( ICA-International Advanced Certificate in Compliance )
1133 – 15 نوفمبر 2018

1834 – 22 نوفمبر 2018 التشخيص املبكر واملكافحة املتكاملة حلشرة السوسة احلمراء في النخيل )العبدلي(22

1829 – 22 نوفمبر 2018 األمراض واآلفات الزراعية وطرق تشخيصها ومكافحتها والوقاية منها ) الوفرة (23

2542 – 29 نوفمبر 2018 األمراض واآلفات الزراعية وطرق تشخيصها ومكافحتها والوقاية منها ) الوفرة (24

2526 – 29 نوفمبر 2018 التشخيص املبكر واملكافحة املتكاملة حلشرة السوسة احلمراء في النخيل )العبدلي(25

2512 – 28 نوفمبر 2018 أساليب التسويق املبتكرة احلديثة وإعداد اخلطط التسويقية26

893 – 11 ديسمبر 2018االرشاد ) أفراد + مجاميع ( 27

71 25 نوفمبر - 19 ديسمبر 2018أكادميية املبادرين - مشروع تأهيل وتدريب املبادرين للمشروعات الصغيرة واملتوسطة  28

29     Mergers & Acquisitions 1613 - 19 ديسمبر 2018  الدمج واالستحواذ في الشركات

30
كيفية عمل تطبيقات الهاتف احملمول 

 Basic Java & Android Application Programming Using Android Studio
1615 – 19 ديسمبر 2018

31
كيفية عمل تطبيقات الهاتف احملمول 

 Basic Java & Android Application Programming Using Android Studio
2315 – 26 ديسمبر 2018

1635 – 20 ديسمبر 2018 حتسني االنتاج الزراعي في احملميات الزراعية مع التحليل االقتصادي لتقليل التكاليف )الوفرة(32

1625 – 20 ديسمبر 2018طرق زراعة وإكثار النخيل ومكافحة األمراض واآلفات ) العبدلي (33

2310 – 26 ديسمبر 2018مهارات أمن املعلومات 34

2441 -25 ديسمبر 2018 أساسيات احملاسبه وامساك الدفاتر في املشروعات الصغيرة 35

2337 – 27 ديسمبر 2018 حتسني االنتاج الزراعي في احملميات الزراعية مع التحليل االقتصادي لتقليل التكاليف )العبدلي(36

2324 – 27 ديسمبر 2018طرق زراعة وإكثار النخيل ومكافحة األمراض واآلفات 37

2414 – 26 ديسمبر 2018إعداد وتطبيق مؤشرات قياس األداء املؤسسي 38

2540 – 26 ديسمبر 2018تطبيقات عملية العداد دراسات اجلدوى على برامج االكسل 39
1064املجمـــــوع
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أواًل : برامج التدريب القصيرة : 

نفــــــذ املركز عــــــدد 28 برنامج تدريب قصيــــــرة خالل عام 
2018 موجهة ملنتسبي شركات القطاع اخلاص، حيث بلغ عدد 

املستفيدين من تلك البرامج 691 متدرباً�

ثانيًا: برامج التدريب املهني: 

نفذ املركز عدداً من البرامج املهنية:
الهندسة القيمية – بتاريخ  4 – 14 نوفمبر 2018�

تصميــــــم وبرمجة املواقع االلكترونيــــــة – بتاريخ 21 أكتوبر 
الى 1 نوفمبر 2018�

ثالثًا: برنامج اللغة االجنليزية لألعمال: 

قــــــام مركــــــز عبدالعزيز حمــــــد الصقر للتنميــــــة والتطوير 
بالتعــــــاون مع مركز اللغات بجامعة الكويت ومؤسســــــة الكويت 
للتقــــــدم العلمي بتنفيــــــذ برنامج )اللغــــــة االجنليزية لألعمال( 
املوجه ملنتسبي شركات القطاع اخلاص وقد بلغ عدد املتدربني 

في ثالث مراحل  على النحو التالي: 
املرحلة: مبتدأ  – 1 يناير الى 11 فبراير 2018

املرحلة: األولى – 1 أبريل الى 9 مايو 2018

املرحلة: املتقدمة – 11 فبراير الى 26 مارس 2018

وقد شــــــارك في البرنامج بثالث مراحل )88( متدربا من 
شركات القطاع اخلاص� 

ومــــــن اجلدير بالذكــــــر أن البرنامج يقــــــوم بتدريس )منهج 
كامبريــــــدج للغة االجنليزية لألعمال( والذي يؤهل املنتســــــبني 
فيــــــه للتقدم بعدها الختبار شــــــهادة جامعة كامبريدج املتقدمة 

للغة االجنليزية وامتحان األيلز� 

رابعًا: ريادة األعمال  للمشروعات الصغيرة واملتوسطة:

اســــــتمر مركز عبدالعزيز حمــــــد الصقر للتنميــــــة والتطوير 
مشــــــروع  وهــــــو  املبادريــــــن«  »أكادمييــــــة  برامــــــج   بتقــــــدمي 
)دبلوم ريادة األعمال – تأهيل وتدريب املبادرين للمشــــــروعات 
الصغيــــــرة واملتوســــــطة( وذلك في الفتــــــرة 25 نوفمبر حتى 19 
ديســــــمبر 2018 وذلك بالتعاون مع كل مــــــن الصندوق الوطني 
لدعم ورعاية املشروعات الصغيرة واملتوسطة ومؤسسة الكويت 

للتقدم العلمي� 

وقد شــــــارك في هــــــذا البرنامج )75( متدربــــــاً من أرباب 
األعمال واملبادرين للمشروعات الصغيرة واملتوسطة�

 كما استمر املركز بعقد »ديوانية املبادرين« والتي تعد أحد 
البرامج الطموحة التي يقــــــوم املركز من خاللها بالتواصل مع 

املبادرين الذين التحقوا ببرامجه التدريبية� 

كمــــــا قــــــام املركز بتقــــــدمي خدمــــــات االستشــــــارات الفنية 
والقانونية للمبادرين للمشــــــروعات الصغيرة واملتوســــــطة على 
شــــــكل منفرد والتي اســــــتفاد منها عدد من املبادرين من أجل 

تقدمي مشاريعهم للجهات التمويلية� 

خامســـًا: برامـــج تخصصيـــة بالتعـــاون مع االحتـــاد العاملي 

:)ICA( لاللتزام

 وقد قــــــام مركز عبدالعزيز حمد الصقر للتنمية والتطوير 
بالتعاون مع االحتاد العاملي لاللتزام ICA وجامعة مانشســــــتر 

بتنفيذ كل من البرامج التالية: 

- ورشة عمل حول االلتزام ومكافحة غسل االموال بتاريخ 11  
فبراير 2018�

- الشــــــهادة العامليــــــة االحترافية في االلتــــــزام وإدارة املخاطر 
لالعمال بتاريخ 18 – 22 مارس 2018�

- الشــــــهادة العاملية االحترافية في غســــــل االمــــــوال ومكافحة 
االرهاب بتاريخ 1 – 5  أبريل 2018�

- الشــــــهادة العاملية االحترافيـة املتقدمة في مكافحـة غســـــــل 
األموال بتاريخ 14 - 18 أكتوبر 2018�

(ICA International Advanced Certificate in Anti Money Laundering)

ــــــزام الرقـــابي بتاريخ  - الشــــــهـادة الدوليـة املتقـدمـة فـي االلتــــ
11 – 15 نوفمبر 2018 �

(ICA-International Advanced Certificate in Compliance)

وقد شارك في البرامج التدريبية 184 متدربا من شركات 
القطاع اخلاص�
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في ســـياق اهتمام مركز الكويت للتحكيم التجاري بنشر ثقافة 
التحكيـــم وتعزيـــز دوره كنظام قضائي لتســـوية املنازعـــات التجارية 
ليكـــون أداة متميزة تســـهم في منـــو االقتصاد وجذب االســـتثمارات 
اخلارجية، ولســـعيه الدائـــم والدؤوب في إعـــداد جيل من احملّكمني 
وتأهيلهـــم من خالل تنفيـــذ برامج تدريبية، نعـــرض فيما يلي أبرز 

أعمال املركز خالل عام 2018 على النحو التالي:

اللجنة التنفيذية:

عقــــــدت اللجنــــــة التنفيذيــــــة أربعة اجتماعات أشــــــرفت من 
خاللها على ســــــير قضايا التحكيــــــم والتوفيق في املركز إضافة 

ملتابعة كافة املسائل املتعلقة باألمانة العامة�
احملّكمون واخلبراء:

مت قبــــــول طلبات القيد لعــــــدد )15( محّكماً وموّفقاً، كما مت 
قبــــــول طلبات القيد لعدد )3( خبــــــراء، بجانب عدة طلبات قيد 

حتت املراجعة�
الـقـضــايـــا:

بلــــــغ عدد القضايا املعروضة علــــــى املركز خالل العام )41( 
قضية مت احلكم في )11( منها وال زالت باقي القضايا متداولة، 
وقــــــد بلغ إجمالي قيمة املطالبات في طلبات التحكيم املعروضة 

)5,183,700.000( د�ك )خمسة ماليني ومائة وثالثة وثمانون 
ألفاً وسبعمائة دينار كويتي(�

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:
الدورات:

1- دورة »الطرق البديلة حلل املنازعات«:

فــــــي إطار برنامج املؤسســــــة العامة للتأمينــــــات االجتماعية 
الســــــنوي باســــــم »برنامج تدريب القانونيــــــني الكويتيني حديثي 

مرگـــز الگــــويت للتحگـــيم التجــــــاري عام 2018

جريـــًا علـــى عادتها فـــي الســـنوات األخيـــرة، وضمـــن املنهج 
السنوي الذي اختطته الغرفة في دعم وتعزيز اخلبرات الوطنية 
عبـــر ابتعاثهم للحصول علـــى مؤهل جامعي عاٍل، وافقت جلنة 
املنـــح الدراســـية بغرفة جتـــارة وصناعة الكويت في العاشـــر من 
يونيـــو 2018، علـــى إيفـــاد خمســـة مـــن الكويتيـــني احلاصلني 
على الشـــهادة اجلامعية في بعثات دراســـية خارجية لنيل درجة 
املاجســـتير في كٍل مـــن إدارة األعمال والقانـــون التجاري، وذلك 
للعام الدراســـي 2018 – 2019، والتي ســـبق اإلعالن عنها في 

أوائل العام في وسائل اإلعالم وعلى موقع الغرفة االلكتروني.

وهــــــذه هي الدفعة الثامنة من املبتعثني، حيث ســــــبق للغرفة 
أن ابتعثت ســــــبع دفعات لنيل شهادة املاجستير� وقد مت حتديد 

التخصصات املطلوبة لهذه البعثات على ضوء احتياجات ســــــوق 
العمل وفقاً ملسوحات وبيانات سوق العمل املتوفرة�

وبهــــــذه الدفعة يبلغ عدد املبتعثني خالل الســــــنوات املاضية 
إلى حينه )35( مبتعثاً، حيث أنهى )31( مبتعثاً دراستهم حسب 

اخلطة الدراسية لهم، واليزال اآلخرون في طور الدراسة�

مما يذكر أن غرفة جتارة وصناعة الكويت حترص على 
ارسال املبتعثني لنيل الشهادات العليا من اجلامعات العاملية 
املرموقة فقط، حيث ينحصر االنبعاث في أعلى خمســــــني 
جامعة في العالم، حســــــب التصنيفــــــات االكادميية العاملية 

املعتمدة بهذا اخلصوص�

الغرفة توفد الدفعة الثامنــة من املبتعثني الگــويتيني لنيل درجة املاجستير
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التخرج« قدم املركز دورة »الطرق البديلة حلل املنازعات« وذلك 
علــــــى مدار ثالثة أيام بتاريخ 2-4 يناير 2018� وتركزت الدورة 
على التعريف بالتحكيم والتوفيق في املنازعات التجارية واملبادئ 
األساسية لهما ونظام مركز التحكيم وإجراءات الدعوى وتشكيل 

الهيئة وإصدار األحكام وغيرها من املسائل في هذا اإلطار�

دورة »اتفاق التحكيم«:

أقام املركز دورة مخصصة لطلبة كلية احلقوق باسم »اتفاق 
التحكيم« قدم املركز دورة »الطرق البديلة حلل املنازعات« وذلك 
بتاريــــــخ 8 يناير 2018� وتركزت الدورة على التعريف بالتحكيم 
والتوفيق في املنازعات التجارية واملبادئ األساسية لهما ونظام 

مركز التحكيم وغيرها من املسائل في هذا اإلطار�

برنامج تدريب »إعـداد احملّكميـن«:

     أقام املركز البرنامج التدريبي »برنامج إعـداد احملّكميـن« 
للسنة التاســــــعة على التوالي، حيث متت إقامة البرنامج مرتني 
خالل عام 2018 بجميع املراحل الثالث بحضور )33( متدرباً 

من تخصصات مختلفة�

ورش العمل ومؤمترات:

1-  ورشة عمل “مقارنة بني قوانني التحكيم”:

أقــــــام املركز ورشــــــة عمل بعنــــــوان »مقارنة بــــــني قوانني 

التحكيــــــم« بالتعــــــاون مع برنامــــــج CLDP التابــــــع لوزارتي 
التجــــــارة والعدل األمريكيتني، وذلك يــــــوم 8 فبراير 2018، 

وحاضر بها العديد من القضاة واملستشارين الدوليني�

2-  مؤمتر »التحكيم في منازعات امللكية الفكرية 2«:

أقام املركــــــز، بالتعاون مع مركز تدريــــــب امللكية الفكرية 
التابــــــع ملجلس دول التعاون اخلليجــــــي، مؤمتر »التحكيم في 
منازعات امللكية الفكرية 2« وذلك بتاريخ 7 نوفمبر 2018، 
وامتــــــدت جلســــــاته الثالث على مدار اليــــــوم متضمنة اثنتي 
عشــــــرة محاضــــــرة متخصصــــــة ألقاها خبــــــراء وأكادمييون 
محليــــــون ودوليون، كما ُعقدت ثالث ورش عمل على هامش 

املؤمتر�

الزيارات اخلارجية:

1 - مؤمتر “صاللة السنوي”:

شــــــارك املركز مبؤمتر مركز التحكيــــــم التجاري مبجلس 
التعــــــاون لــــــدول اخلليج العربيــــــة »دار القــــــرار« والذي أقيم 
مبدينة صاللة  حتت عنوان »التحكيم في منازعات التطوير 
العقاري واإلنشاءات )FIDIC( بدول مجلس التعاون« خالل 

الفترة من 7/31 إلى 2018/8/2�

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 2018 :

املجموعأنـــــــواع اخلدمـــــات واملعلومــــاتم

2530خدمة الرد على االستعالم الهاتفي ألصحاب األعمال داخل الكويت�1

1379خدمة الرد على االستعالم الهاتفي ألصحاب األعمال خارج الكويت�2

1988تقدمي اخلدمات واملعلومات ألصحاب األعمال بحضورهم شخصياً للمركز�3

323االستعالم التجاري )بيانات أعضاء الغرفة(�4

3االشتراك مبجلة االقتصادي الكويتي�5



الغرفــة تقــــدم بعــض خدمــاتـهـــــا الگــترونيــًا

 في إطار ســـعيها املســـتمر لتطوير خدماتها وتوظيف أحدث 
التطورات التكنولوجية املتالحقة، شهدت اخلدمات التي تقدمها 
غرفـــة جتـــارة وصناعـــة الكويـــت ألعضائها، فـــي اآلونـــة األخيرة، 
تطويرًا ملموســـًا، حيث أصبح بإمكان السادة األعضاء احلصول 
اآلن على تلك اخلدمات آليًا من خالل موقع الغرفة االلكتروني

 www.kuwaitchamber.org.kw  

وبخاصة جتديد االشــــــتراكات الســــــنوية لألعضاء وتسديد 

 �)Payment online( ًالرسوم الكترونيا

 ويتيــــــح هذا املوقع للســــــادة األعضاء كذلــــــك، تقدمي طلبات 
احلصول علــــــى اخلدمــــــات االعتياديــــــة التي تقدمهــــــا الغرفة 
ألعضائها مثل: طلب االنتســــــاب للغرفة، احلصول على شهادة 
العضويــــــة، تصديق صحــــــة التوقيع، احلصول على الشــــــهادات 
التعريفيــــــة باللغتني العربية واالنكليزيــــــة، باإلضافة إلى جتديد 

اشتراك مجلة »االقتصادي الكويتي« التي تصدرها الغرفة�

املجموعأنـــــــواع اخلدمـــــات واملعلومــــاتم

292املراسالت البريدية�6

7�Mail-E 1348املراسالت االلكترونية

19طلب نشر اسم العضو في مجالت الغرفة العربية واألجنبية�8

1االستعالم عن السمعة التجارية لعضو بالغرف العربية واألجنبية�9

80خدمات التصوير�10

17شكوى جتارية�11

419خدمة إجناز معاملة عضو بإدارة املعامالت�12

55مقابالت أصحاب األعمال مع ممثلي اإلدارات املتخصصة بالغرفة�13

145مستخدمي خدمة االنترنت املجانية من أعضاء الغرفة باملركز�13

326حتديث بيانات األعضاء املنتسبني للغرفة�15

18الترشح النتخابات مجلس اإلدارة 2018�16

10دليل منتسبي اجلمعية العمومية النتخابات 2018�17

639تفعيل اخلدمات االلكترونية لألعضاء مبوقع الغرفة باالنترنت�18

68
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تقريـــر مراقـــب احلســـــابـــــات املســـتقـــل

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 2018 
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 2018 
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 
مراقــــــب احلســــــابات حول تدقيق البيانــــــات 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�

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

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

مسئوليات مراقب احلسابات حول تدقيق البيانات املالية

ان أهدافنا هي احلصول على تأكيدات معقولة بأن البيانات املالية، 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
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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 البداء رأينا� أن 
مخاطر عدم اكتشاف الفروقات املادية الناجتة عن الغش تعتبر أعلى من تلك املخاطر الناجتة عن اخلطأ، حيث أن الغش قد يشمل 

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

> استيعاب اجراءات الضبط الداخلي التي لها عالقة بالتدقيق لغرض تصميم اجراءات التدقيق املالئمة حسب الظروف، ولكن ليس 
لغرض ابداء الرأي حول فعالية اجراءات الضبط الداخلي للغرفة�

> تقييم مالئمة 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 2018

السنة املنتهيةالسنة املنتهية

اإليرادات

في 31 ديسمبرإيضاحات
2 0 1 8  

د.ك

في 31 ديسمبر
2 0 1 7

د.ك

65,728,2294,940,334رسوم محصلة

7119,392116,395صافي ايراد مبنى الغرفه

628,770571,206ايراد فوائد

(8,125))11,248(8صافي تكلفة املجلة 

(15,390)910,968صافي وفر/ )عجز( مركز عبدالعزيز الصقر للتنمية والتطوير

(45,991)1012,433صافي وفر/ )عجز( مركز الكويت للتحكيم التجاري

6,488,5445,558,429

املصاريف واألعباء األخرى

(3,823,186))4,602,648(11املصاريف العمومية واالدارية

(87,065))81,193(مصاريف االنترنت 

(19,684))6,935(مصاريف مشاركات في معارض محليه ودوليه

(16,140))10,958(مصاريف دورات تدريبية

(737,005))934,691(12استهالك ممتلكات واالت ومعدات

)5,636,425()4,683,080(

852,119875,349وفر السنة

--ايرادات اخرى شاملة للسنة

852,119875,349الوفر الشامل للسنة

إن اإليضاحات املبينة في نهاية التقرير تشگــل جزءا من هذه البيانات املالية
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امليزانيـــة العموميـــة گـــما فـــي 31 ديســـمبر 2018

املوجودات
إيضاحات

31 ديسمبر
2 0 1 8

د.ك

31 ديسمبر
2 0 1 7

د.ك

موجودات غير متداولة
127,957,9748,056,183ممتلكات واالت ومعدات

موجودات متداولة
13671,078579,866ذمم مدينة وحسابات مدينة أخرى

31,74733,933نقد في الصندوق

14632,504828,993أرصدة لدى البنوك

1523,715,00021,905,000ودائع ألجل

25,050,32923,347,792مجموع املوجودات املتداولة
33,008,30331,403,975مجموع املوجودات 

حقوق ملكية الغرفة واملطلوبات
حقوق ملكية الغرفة

26,359,28325,483,934االحتياطي العام

852,119875,349وفر السنة

27,211,40226,359,283مجموع حقوق ملكية الغرفة
مطلوبات غير متداولة

3,860,3493,408,716مخصص مكافأة نهاية اخلدمة

مطلوبات متداولة
16244,24261,173ذمم دائنه وحسابات دائنة اخرى

300,974122,242مصاريف مستحقة
343,509338,315مخصص إجازات مستحقة

920,955897,574إيرادات مقبوضة مقدماً
17126,872216,672أمانات للغير

1,936,5521,635,976مجموع املطلوبات املتداولة
33,008,30331,403,975مجموع حقوق 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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مجموع حقوق ملكية الغرفةصافي  الوفر االحتياطي العام
د.كد.كد.ك

24,968,180515,75425,483,934الرصيد في 31 ديسمبر 2016 
875,349875,349-الوفر الشامل للسنة

-(515,754)515,754محول الى االحتياطي العام
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

بيــــان التدفقـــات النقديـــة 

ايضاح
السنة املنتهية في
 31 ديسمبر 2018

السنة املنتهية في
 31 ديسمبر 2017

د.كد.كأنشطة التشغيل
852,119875,349وفر السنه

التعديالت :
934,691737,005االستهالك

478,152443,349مخصص مكافأة نهاية اخلدمه

(77,925))26,519(مكافأة نهاية اخلدمه املدفوعه
2,238,4431,977,778

التغيرات في موجودات ومطلوبات التشغيل :
15,640)91,212(ذمم مدينة وحسابات مدينه اخرى

(12,397)155,251ذمم دائنه وحسابات دائنة اخرى
178,73299,648مصاريف مستحقه

(33,446)5,194مخصص اجازات مستحقه
23,38174,227ايرادات مقبوضه مقدما

(7,029)36,629امانات للغير 

2,546,4182,114,421صافي النقد الناجت من انشطه التشغيل
انشطة االستثمار

(50,000))1,810,000(ودائع الجل
(1,837,902))843,567(شراء ممتلكات واالت ومعدات

-7,085القيمة الدفترية ملمتلكات واالت ومعدات مستبعده
)1,887,902()2,646,482(صافي النقد املستخدم في أنشطة االستثمار

226,519)100,064()النقص( / الزياده في النقد وشبه النقد
18672,109445,590النقد وشبه النقد في اول السنه

18572,045672,109النقد وشبه النقد في اخر السنه

إن اإليضاحات املبينة في نهاية التقرير تشگــــل جزءا من هذه البيانات املالية

بيـــان التغيرات في حقـــوق ملگــــيـــــة الغرفـــة
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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 للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2018 )مبا في ذلك بيانات املقارنة( واملوافقة على اصدارها من 
قبل ادارة الغرفة بتاريخ 18 فبراير 2019�

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 

3.1   املعايير اجلديدة واملعدلة املطبقة من قبل الغرفة

هناك عدد من املعايير اجلديدة واملعدلة مفعلة للفترات الســــــنوية التي تبدأ في او بعد 1 يناير 2018  والتي مت تطبيقها من قبل 
الغرفة� فيما يلي املعلومات حول هذه املعايير اجلديدة: 

املعيار او التفسير
يفعل للفترات السنوية 

التي تبدأ في

1 يناير 2018املعيار الدولي للتقارير املالية رقم 9 األدوات املالية: التصنيف والقياس 

1 يناير 2018املعيار الدولي للتقارير املالية رقم 15 االيرادات من العقود مع العمالء

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�
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> 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 

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 اخلســــــائر� يقوم املعيار بحذف فئات 
معيار احملاســــــبة 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 
تفــــــي باملعايير اخلاصة بقياس التكلفة املطفأة مبوجب املعيار الدولــــــي للتقارير املالية رقم 9� لذا، ال يوجد هناك حاجة العادة 

القياس لهذه االدوات� 

يوضــــــح اجلــــــدول التالي فئات القياس األصلية مبوجب معيار احملاســــــبة الدولي رقم 39 وفئات القيــــــاس اجلديدة مبوجب املعيار 
الدولي للتقارير املالية رقم 9 لكل فئة من فئات املوجودات املالية للغرفة كما في 1 يناير 2018�

املعيار الدولي للتقارير املالية رقم 9معيار احملاسبة الدولي رقم 39
القيمة الدفتريةالتصنيفالقيمة الدفتريةالتصنيف

د.كد.كاملوجودات املالية:

33,933التكلفة املطفأة33,933قروض ومدينون نقد في الصندوق

828,993التكلفة املطفأة828,993قروض ومدينون ارصدة لدى البنوك 

21,905,000التكلفة املطفأة21,905,000قروض ومدينون ودائع الجل

579,866التكلفة املطفأة579,866قروض ومدينون ذمم مدينة وحسابات مدينة اخرى

23,347,79223,347,792مجموع املوجودات املالية

ال يوجد هناك أثر على املطلوبات املالية للغرفة وسيتم مواصلة قياسها بالتكلفة املطفأة� 

انخفاض القيمة:  

يتطلب املعيار الدولي للتقارير املالية رقم 9 ان تقوم الغرفة بتســــــجيل خســــــائر االئتمان املتوقعة على جميع اصولها املالية املقاسة 
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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�

> خســــــائر االئتمان املتوقعة مدى احلياة: تتمثل هذه اخلســــــائر في اخلسائر التي تنتج عن احداث افتراضية محتملة على مدى العمر 
املتوقع لالداة املالية�

قررت االدارة بان هبوط القيمة االضافي املطلوب من قبل هذا املعيار لم يكن ماديا وبناء عليه، لم تقم الغرفة بتسجيل اي خسائر 
في هبوط القيمة على ذممها املدينة واالصول االخرى� 

ملخص األثر على تطبيق املعيار الدولي للتقارير املالية رقم 9: 

كمــــــا هو مســــــموح به من قبل االحــــــكام االنتقالية للمعيار الدولــــــي للتقارير املالية رقم 9، اختــــــارت الغرفة عدم تعديل 
معلومات املقارنة للفترات الســــــابقة بخصوص متطلبات التصنيف والقياس ومبا في ذلك هبوط القيمة� وبناء عليه، فان 
املعلومــــــات املقدمــــــة لفترات املقارنة ال تعكس عموما متطلبــــــات املعيار الدولي للتقارير املالية رقــــــم 9 بل متطلبات معيار 

احملاسبة الدولي رقم 39� 

املعيار الدولي للتقارير املالية رقم )15(: االيرادات من العقود مع العمالء

مت اســــــتبدال املعيار الدولي للتقارير املالية رقم )15( مكان معيار احملاسبة الدولي رقم 18 “االيرادات”، ومعيار احملاسبة الدولي 
رقم 11 “عقود االنشاءات” وتفسيرات محاسبية مختلفة تتعلق باإليرادات، وهو يعطي منوذج حتقق جديد يعتمد على مبدأ السيطرة 

وباستخدام خمس خطوات يتم استخدامها على كافة العقود مع العمالء�

اخلطوات اخلمس لهذا النموذج هي:

- تعريف العقد مع العميل�

- تعريف التزامات االداء في العقد�

- حتديد سعر املعاملة�

- توزيع سعر املعاملة على التزامات االداء كما جاءت بالعقد�

- تسجيل االيرادات عند قيام املنشاة بتلبية التزامات االداء�

كما يتضمن املعيار ارشادات هامة، مثل:

> العقود التي تتضمن توريد عدد اثنني أو أكثر من اخلدمات أو البضاعة – وكيف يتم احتســــــاب وتســــــجيل كل جزئية مت تنفيذها على 
حده وذلك ضمن الترتيبات التي حتتوي على عدة بنود، وكيف توزع سعر املعاملة ومتى تدمج العقود�

> التوقيت – فيما اذا تطلب تسجيل االيرادات خالل الفترة أو خالل نقطة محددة من الزمن�

> التسعير املتغير ومخاطر االئتمان – والتي تناقش كيفية معاجلة الترتيبات التي حتتوي على أدوات سعرية متغيرة أو طارئة )مثال: 
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تنفيذ مشترط( كما مت حتديث بند املعوقات على االيرادات�

> قيمة الوقت – متى تعدل سعر العقد الغراض متويلية�

> أمور أخرى محددة تتضمن:

> املقابل غير النقدي ومقايضة االصول�

> تكلفة العقود�

> حق الرد وخيارات العمالء االخرى�

> خيارات املورد باعادة الشراء�

> الكفاالت�

> االصل مقابل الوكيل�

> الترخيص�

> تعويض الضرر�

> االتعاب املقدمة غير القابلة لالسترداد�

> صفة االمانة وترتيبات الفوترة واالحتفاظ� 

4- ملخص السياسات احملاسبية

اعتبارات عامة

ان السياسات احملاسبية الهامة التي مت استخدامها العداد 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�

عرض البيانات املالية

مت عرض البيانات املالية وفق معيار احملاســــــبة الدولي )IAS( رقم )1(: عرض البيانات املالية )معدل في 2007(� حيث اختارت 
الغرفة ان تعرض بيان الدخل الشامل�

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�
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ممتلكات واالت ومعدات

تظهر املمتلكات واالالت واملعدات بالتكلفة بعد طرح االستهالك املتراكم وخسارة هبوط القيمة� تستهلك الغرفة املمتلكات واالالت 
واملعدات على طريقة القســــــط الثابت بنســــــب سنوية حددت الســــــتهالك املمتلكات واالالت واملعدات على فترة العمر االنتاجي املقدرة 

لها�

مخصص مكافأة نهاية اخلدمة

يحتسب مخصص مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني عن فترة اخلدمة املتراكمة لكل موظف بتاريخ املركز املالي وفقا للنظام الداخلي 
للغرفة ووفقا لقانون العمل 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 

اإلجتماعية وكما كان معمول به سابقا�

العمالت األجنبية:

تقوم املعامالت بالعمالت االجنبية خالل السنة الى الدينار الكويتي باالسعار السائدة بتاريخ املعاملة، وتقوم املوجودات واملطلوبات 
النقدية بالعمالت االجنبيه في نهاية السنة 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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7 1 0 82 1 0 62 -  رســـــوم محصلـــــــة
د.كد.ك

3,669,9903,142,945اشتراكات

440,276414,235تصديق فواتير

537,081505,781تصديق تواقيع

46,74438,173تعديل ملفات

597,999508,757شهادات االنتساب

374,425285,920رسوم االنتساب

61,71444,523أخرى مختلفة

5,728,2294,940,334

7 1 0 82 1 0 72 -  صافي إيراد مبنى الغرفه
د.كد.ك

445,147433,072إيراد اإليجار

(316,677))325,755(مصاريف املبنى

119,392116,395

7 1 0 82 1 0 82 -  صافي تگـــلفة املجلــة 
د.كد.ك

9,06812,147إيراد املجلة

(20,272))20,316(تكاليف املجلة

)11,248()8,125(

7 1 0 82 1 0 92 -  صافي وفر / )عجز( مركز عبدالعزيز الصقر للتنمية والتطوير
د.كد.ك

228,615302,675اإليرادات

(2,739))2,855(االستهالك

(315,326))214,792(املصاريف

10,968)15,390(
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7 1 0 82 1 0 102 - صــافي وفر / )عجز(  مركز الگـــويت للتحگـــيم التجاري
د.كد.ك

70,86834,175اإليرادات

(80,166))58,435(املصاريف

12,433)45,991(

7 1 0 82 1 0 112-  املصـــــاريف العموميــة واإلداريــة
د.كد.ك

2,541,9152,211,908رواتب واجور واجازات ومنح للموظفني

452,672150,315مؤمترات وحفالت ووفود

255,500308,440املسئولية االجتماعية واالشتراكات

8,0948,285بريد وهاتف واتصاالت

32,72724,275قرطاسية ومطبوعات

9,0752,559صيانة وتصليح املعدات

59,42547,324مصاريف تأمني ضد الطواريء

26,18634,488صحف ودراسات واعالم ونشر واعالن

21,71420,506مصاريف متنوعة

467,259426,004مكافأة نهاية اخلدمة

139,572131,047التأمينات االجتماعية

85,04280,623مصاريف احلاسب االلي

35,12117,582استشارات ومصاريف اخرى مختلفة

167,20532,098كهرباء وماء

123,346113,146ايجارات

177,795214,586البعثات الدراسية

4,602,6483,823,186
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12-  ممتلگـــات واالت ومعـــدات
أ - 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 الدفترية
313,234,7403,851,761379,415239,928202,32749,8037,957,974 ديسمبر 2018

أ - يتألف هذا البند مما يلي :

مبنى
املقر

مبنى قيد االنشاء
)توسعة مبنى املقر(

اثـاث
ومفروشات

معدات 
وجتهيزات

احلاسب
االجماليالسيارات اآللي

د.كد.كد.كد.كد.كد.كد.كالتكلفه

112,029,6231,812,347753,703167,268272,206110,00015,145,147 يناير 2017

1,638,8403,790158,79526,47710,0001,837,902-اضافات

(52,272)-(29,332)(13,797)(9,143)--استبعادات

3112,029,6233,451,187748,350312,266269,351120,00016,930,777 ديسمبر 2017

االستهالك املتراكم
171,48169,73564,68551,4478,189,861-17,832,513 يناير 2017

111,89650,40563,51930,000737,005-481,185محمل على بيان الدخل

(52,272)-(29,332)(13,797)(9,143)--متعلق باالستبعادات

274,234106,34398,87281,4478,874,594-318,313,698 ديسمبر 2017

القيمة الدفترية
313,715,9253,451,187474,116205,923170,47938,5538,056,183 ديسمبر 2017

ب - األرض املقام عليها مبنى املقر للغرفة مســــــتأجرة من الدولة ابتداء من 15 يوليو 2013 ملدة عشــــــرين سنه� وقد مت االنتهاء من توسعة مبنى 
املقر في نهاية عام 2017، ومت البدء في االستهالك في عام 2018� 

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 82 0 1 7

د.كد.ك
139,889113,455ذمم مدينة

51,05058,010ذمم املوظفني املدينة

93,18184,516مصاريف مدفوعة مقدما

3,880530تأمينات مسترده

13,9655,800حسابات حتت التسوية

56,81651,538ايجارات مستحقة

307,563258,656فوائد مستحقة

4,7347,361موجودات ثابتة تخص مركز عبدالعزيز الصقر للتنمية والتطوير

671,078579,866

14 - أرصــــدة لدى البنــــوك
أ – يتألف هذا البند من أرصدة احلسابات البنكية التالية:

2 0 1 82 0 1 7
د.كد.ك

430,400186,095بنك الكويت الوطني 

1,86517,913بنك اخلليج

20,915135,063البنك االهلي الكويتي

3,5741,230البنك التجاري الكويتي

3,9341,589البنك االهلي املتحد

7,6255,150بنك برقان

60,885286,464بنك الكويت الوطني – حساب ممتاز

5,6124,255بيت التمويل الكويتي

23,03039,596بنك الكويت الوطني – اللجنة الكويتية اليابانيه لرجال االعمال – )ايضاح 17(

69,176151,221بنك الكويت الوطني – مركز الكويت للتحكيم التجاري – )ايضاح 17(

4,784417بنك الكويت الوطني - أون الين 

-704بنك الكويت الوطني – ملتقى الكويت لالستثمار

632,504828,993

ان رصيد حســــــاب بنك الكويت الوطني – اللجنة الكويتية اليابانية لرجال االعمال، ورصيد حســــــاب مركز الكويت للتحكيم التجاري  ب-  
والبالــــــغ مجموعهــــــا 92,206 د�ك )مبلغ 190,817 د�ك في 2017(، هــــــي أرصدة بنكية خاصة بالغير، وتظهــــــر 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 82 0 1 7

د.كد.ك
18,345,00012,300,000بنك اخلليج

5,370,0006,505,000البنك االهلي الكويتي

3,100,000-بنك برقان

23,715,00021,905,000

ب - الودائع بالدينار الكويتي تستحق خالل سنة وبفوائد تتراوح بني 2.65 % - 3 %  سنويا )بني 2.375 % - 2.75 % في 2017(� 

16 - ذمــم دائنـــة وحســـــابات دائنـــة اخــــرى
2 0 1 82 0 1 7

د.كد.ك
216,42433,384ذمم دائنة

27,81827,789ارصدة دائنة اخرى

244,24261,173

17 -  أمانــــــــــات للغيــــــر
2 0 1 82 0 1 7

د.كد.ك
22,97539,268اللجنة الكويتية اليابانية لرجال األعمال – )ايضاح 14(

67,670135,521مركز الكويت للتحكيم التجاري– )ايضاح 14(

36,22741,883تأمني ايجارات

126,872216,672

18 -  النقـــد وشـــبه النقــد
2 0 1 82 0 1 7

د.كد.ك
31,74733,933نقد في الصندوق

632,504828,993أرصدة لدى البنوك

(190,817))92,206()ناقصا(: االرصدة البنكية اخلاصة بالغير )14 – ب(

572,045672,109
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19 - أهـــــداف وســــياســــات ادارة املخاطـــــر

تتعرض أنشــــــطة الغرفة الى العديد من املخاطر املالية، مثل: مخاطر الســــــوق )وتشمل مخاطر ســــــعر العملة ومخاطر سعر الفائدة ومخاطر 
تقلبات األسعار(، ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة�

تتولى االدارة العامة للغرفة، مسئولية ادارة مخاطر الغرفة� ويتركز عمل تلك االدارة، وبشكل أساسي، على تأمني االحتياجات النقدية قصيرة 
ومتوسطة األجل للغرفة والتقليل من احتمالية التفاعل مع املؤشرات السلبية التي قد تؤدي الى التأثير على نتائج أنشطة الغرفة وذلك عن طريق 

اعداد تقارير املخاطر الدورية التي توضح مدى تعرض الغرفة لتلك املخاطر وحجمها وأهميتها� 

ال تدخل الغرفة في / أو تتاجر في األدوات املالية، مبا في ذلك مشتقات األدوات املالية، على أساس التخمينات املستقبلية�

ان أهم املخاطر املالية التي تتعرض لها الغرفة هي كما يلي:

19.1 مخاطر السوق

أ- مخاطر العمله االجنبيه

تتمثل مخاطر العمله االجنبيه في تقلب االدوات املالية نتيجة لتغير اسعار حتويل العمالت االجنبية� ترى االداره انه يوجد مخاطر ضئيله من 
تكبد خسائر بسبب تقلبات اسعار الصرف وبالتالي فان الغرفة ال تقوم بالتحوط ملخاطر العمالت االجنبية�

ب- مخاطر معدالت أسعار الفائدة

تظهر مخاطر اسعار الفائده من احتمالية التغير في سعر الفائده الذي قد يؤثر على الربحية املستقبلية أو على القيمة العادله لالدوات املالية� 
ال تواجه الغرفة مخاطر ذات أهمية بشأن مخاطر معدالت سعر الفائده� 

19.2 مخاطر االئتمان

مخاطــــــر االئتمان هي تلــــــك املخاطر التي تنتج عن عدم قدرة طرف من أطراف األدوات املالية الوفاء بالتزاماته جتاه الطرف اآلخر مســــــببا 
بذلك خســــــارة مالية للطرف اآلخر� ان سياســــــة الغرفة جتاه تعرضها ملخاطر االئتمان تتطلب مراقبة تلك املخاطر بشكل دائم� كما حتاول الغرفة 
عــــــدم تركيــــــز تلك املخاطر على أفراد أو مجموعة عمالء في مناطق محددة أو من خالل تنويع تعامالتها في أنشــــــطة مختلفة� كما يتم احلصول 

على ضمانات حيثما كان ذلك مناسبا�

ان مدى تعرض الغرفة ملخاطر االئتمان محدود باملبالغ املدرجة ضمن املوجودات املالية كما في تاريخ املركز املالي وامللخصة على النحو التالي:

2 0 1 82 0 1 7
د.كد.ك

671,078579,866ذمم مدينة وحسابات مدينة أخرى

31,74733,933نقد في الصندوق

632,504828,993ارصدة لدى البنوك

23,715,00021,905,000ودائع قصيرة األجل

25,050,32923,347,792

19.3 مواقع متركز املوجودات واملطلوبات

تعمل الغرفة داخل دولة الكويت، ان 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 السيولة ومراقبة تلك السيولة بشكل منتظم�

اجلدول أدناه يلخص فترات االســــــتحقاق ملطلوبات الغرفة� ان تواريخ االســــــتحقاق اخلاصة مبطلوبات الغرفة، حســــــب االتفاقيات التعاقدية، 
مبنية على أساس الفترات املتبقية، كما في تاريخ املركز املالي�  

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

فترات االستحقاق كما في 31 ديسمبر 2017
املجموعما يزيد عن سنه3 الى 12 شهر1 الى 3 أشهرخالل شهر واحد

د.كد.كد.كد.كد.ك
املطلوبات

3,408,7163,408,716---مخصص مكافأة نهاية اخلدمة
33,38427,78961,173--ذمم دائنة وحسابات دائنة اخرى

122,242-122,242--مصاريف مستحقة
338,315-338,315--مخصص اجازات مستحقة

897,574-897,574--ايرادات مقبوضة مقدما
216,672-216,672--أمانات للغير

1,608,1873,436,5055,044,692--مجموع  املطلوبات

20 - تگـــاليــــف املوظفــــــني
ظهرت تكاليف املوظفني أدناه ضمن احلسابات التالية الواردة ضمن بيان الدخل الشامل:

2 0 1 82 0 1 7

د.كد.ك
3,148,7462,768,959املصاريف العمومية واالداريه

94,820106,260ضمن املصاريف اخلاصة مبركز عبدالعزيز الصقر للتنمية والتطوير )ايضاح 9(
34,70442,532ضمن املصاريف اخلاصة مبركز الكويت للتحكيم التجاري )ايضاح 10(

3,278,2702,917,751
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