




مجلــــــس اإلدارة

األعضــــــــــاء

املديـــــــر العــــــــام

أحـمــــــــد ســـــــليــمــان القـضـــــيبـــي
ـــــــي اخلـــــــــرافـــــــــي حـــــــســـــــن عـــــــل
خـــالــد عبـــدالرحمن املضــــاحگــة
خــــــــــــالــــــد مشــــــــــــاري اخلــــــــــــالـد
دبـــــــــوس فيصــــــل غـــانــم الدبــــوس 
ـــــــر ـــــــســـــــاي ســـــــــــايـــــــــــر بـــــــــــــــــدر ال
ضــــــــــــــــرار يـــــوســـــــــف الغـــــــــــانــــــم
طــــــــــارق بـــــــــدر ســــــالــــم املطــــــــــوع
طـــــالل جــاســــم محمـد اخلـــــرافـي
عبـــدالله عبـــداللطيف الشـــــايـــــــع
ـــــــال ـــــــب امل ـــــــه جنـــــــي ـــــــل ـــــــدال عـــــــب
علــــي حســــــن مگــــي اجلمعـــــــــــه
عمـــــران حبيـب جــــــوهـــر حـيــــــــــات
فــهــــد يعقــــوب يوســـف اجلوعـــــــان
محمـــــــد حـمـــــود زامـــــــل الفجـــــــي
محمــــــد عبـــــدالرضـــــا گـــــاگــولـــي
ــــي وفـــــــــــــاء أحـــــــمـــــــد الــــقــــطــــامـــــ

ربــــــــاح عبــــدالرحمــــــن الربـــــــــــاح مدقـقــو احلســابات القطامـي والعيبــان وشرگــاهــم - جــرانت ثورنتــون

عـــــــلـي محــمـــــــد ثنيـــــــان الغــــانـــــم 
رئيـــس مجلـــــــس اإلدارة

خـــــالـد عبـــداللـه حمـــــــد الصــــــقــــر
النـــائب األول للرئيــــــــس

عبــدالوهــــــــاب مـحــمــــد الـــــــــــوزان
النـــائب الثـــاني للرئيــــــــس

عبــــــــدالله ســـــــــعــــــود احلـمـيضـــــي
أمــن الصــــــندوق الفخــــــري

وليـــــــــد خــــــالـــــد حـمـــــود الدبــــوس
نـــــائب أمـــن الصــــندوق الفخــــري

أســـامـة محمـــد يوســف النصـــــف
عضــــــــو املگــــتـــــــب

عـــصــــام محــمــــد البحــــــــر
عضــــــــو املگــــتـــــــب
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8  ��������������������������������������������������������������������������������������������� >  تقدمي السيد رئيس مجلس اإلدارة - ملخـص تنفيـذي:

الفصل األول: القضـايـــــا االقتصـــادية التي عاجلتهـــــا الغرفـــــة

14  �������������������������������������������������������������������������� > مالحظات الغرفة حول مشروع نظام سالمة املنتجات ومسح السوق: 

 17 �������������������������� > مرئيات الغرفة حول اقتراحات بتعديل القانون رقم )6( لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع األهلي:

> مالحظات الغرفة حول: 
- مسودة قانون إعادة تأهيل وتصفية املنشآت التجارية����������������������������������������������������������������������������������������������  20
- مسودة قانون إعادة الهيكلة الطوعية للديون������������������������������������������������������������������������������������������������������������  29

36  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� > موقف الغرفة من االصالح املالي واالقتصادي:

> مرئيات ومالحظات الغرفة حول تقرير التحليل االحصائي واالقتصادي لبيانات املسح امليداني للقطاع الصناعي لدولة الكويت: ����  38

 40  �������������������������������������������������������������������������������������������� > مالحظات الغرفة حول مشروع قانون الضريبة االنتقائية:

> مالحظات الغرفة حول مشروع الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الوكاالت التجارية:������������������������������������������������������  46

49  �������������������������������������������������������������������������������������������� > مرئيات الغرفة حول معوقات تنمية الصناعة والصادرات:

> حوكمة الهيئات العامة في دولة الكويت مقاربة نقدية: �������������������������������������������������������������������������������������������������  53
اجلزء األول: حوكمة الهيئات العامة : حتديات تشريعية وادارية: ��������������������������������������������������������������������������������  54
57  ���������������������������������������������������������������������������� اجلزء الثاني: ترشيد مبدأ املساءلة في املؤسسات والهيئات العامة:

59  ���������������������������������������������������������������������������������������� اجلزء الثالث: القوى الهيكلية املقاومة للحوكمة في الكويت:

62 ��������������������������������������������������������������������������������� > مالحظات الغرفة حول »مشروع الئحة تنظيم املعارض العقارية«: 

> دعــم املنتَـــج الوطنــــــي: �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  62

63  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� > تيســير حركة نقـل البضائع وخفــض التكاليــف:

63  ���������������������������������������������������������������������������������� > مكافحـة ممارســات اإلغــراق بني دول مجلــس التعــاون اخلليجـي

64  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� > أنـشـــــــــطـــــة جلــــــــان الغرفــــــــة:

الفصـل الثانـي: لقـــــاءات ومؤمتــــرات ونـــــــدوات

لقاءات كبار املسؤولني 2017 

> الغرفة تهدي سمو األمير كتاب »الوجه اإلنساني للمجتمع الكويتي«: ����������������������������������������������������������������������������  66

> سمو ولي العهد يلتقي ممثلي الغرفة: ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  66

66  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� >  الغرفة تتلقى شكراً سامياً: 

الفهــرســـت
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>  سمو أمير البالد يلتقي وفد الغرفة: ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  67

68  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� >  سمو رئيس مجلس الوزراء يلتقي وفد الغرفة:

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

69  ����������������������������������������������������������������������������������������������������� گــــبار الشخصــيـــات الذين زاروا الغرفــة عــام 2017:

> نشاطــــات محليــة أخــــــرى:

71  ��������������������������������������������������������� - جلسة حوارية مع ممثلي املجلس األعلى للتخطيط وفريـق رؤيـة الكـويت 2035:

-الغرفة تنظم حلقة نقاشية حول مشروع احلسابات القومية الربعية:����������������������������������������������������������������������������  72

72  ������������������������������������������������������� - الغرفة تنظم ورشة عمل حول قوانني التحكيم في دول مجلس التعاون اخلليجي:

73  �������������������������������������������������������������������������������������������������� - الغرفة تنظم معرض املشروعات الصغيرة واحلرفية:

74  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� - الغرفة تنظم معرض املنتجات األوروبية:

74  ������������������������������������������������������������������������������������:»Start a Business« الغرفـة تشارك كراٍع بالتيني مبعرض -

- رئيـس املجـلس البلــدي يــزور الغرفــة:��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  75

75  ���������������������������������������������� - رئيس الغرفة يستقبل وزير التجارة والصناعة ومسؤولي صندوق املشروعات الصغيرة:

75  ���������������������������������������������������������������������������������������� - الغرفة تستقبل مجلس إدارة اجلمعية االقتصادية الكويتـية:

76 ������������������������������������������������������������������������������������� - الغرفة تستقبل متدربني من هيئة أسواق املال حديثي التخرج:

- منتسبو معهد سعود الصباح الدبلوماسي يزورون الغرفة:��������������������������������������������������������������������������������������������  76

- منتدى االقتصاد العربي يكّرم رئيس غرفة جتارة وصناعة الكويت:�����������������������������������������������������������������������������   77

77  �������������������������������������������������������������������������������������������� - الغرفة تُصدر كتــاب »الوجه اإلنساني للمجتمع الكويتي«:

الفصـل الثالــث: نشــــاطــات الغرفـــــة في املجـــــالني العربـــي والدولــــــي

> أنشطــة دولية أخرى

81   ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� أوالً: في نطاق مجلس التعاون اخلليجي: 

ثانياً: في إطار الدول العربية: ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   81

ثالثاً: على الصعيد العاملي:���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  82

 83  ������������������������������������������������������������������������������������������ - الوفود التجارية التي استقبلتها الغرفة خالل عام 2017:

 84  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� - بروتوگــوالت وقعتهـــا الغرفـــة عــــام 2017:
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الفصــل الرابـــع: اخلدمـــات اإلداريــة والتنظيميــة التي تؤديهــــا الغرفــــة
86  ��������������������������������������������������������������������������������������������� > موجــز إحصـــائي خلدمــات الغرفـــة اإلدارية والتنظيميـــة:

87  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  - املعــــــامـــــــــــــــالت:
88  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� - املراســــــــــــالت:
89  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� > اللجـــــان:
- اللجــــــان املنبثــقــــــــة عـــن مجـــــــــلس اإلدارة:�������������������������������������������������������������������������������������������������������������  89
89  ��������������������������������������������������������������������������� - أهم اللجان الگـويتية الدائمة واملؤقتة التي تشارك فيها الغرفة:
90  ����������������������������������������������������������������������������������������� > مرگــز عبدالعزيز حمد الصقر للتنمية والتطوير - 2017:

90  ��������������������������������������������������������������������������������������������� - البرامــــج التي نفــــذها املرگـــــز خــــالل عـــام 2017:
92  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� أوالً : برامج التدريب القصيرة:
92  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ثانياً : برامج التدريب املهني:
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تقديــم رئـيــــس مجلـــس االدارة - ملخـــص تنفيــــذي

  منـــذ تأسيســـها، تســـعى غرفة جتـــارة وصناعة الكويت، نحو حتقيق هدفن أساســـين؛ أولهما، املســـاهمة فـــي تنظيم وتنمية 
االقتصـــاد الوطنـــي بحيث تكـــون الثروة النفطية الناضبة جســـرًا نحو إيجاد بنيـــة تنموية متجددة ومســـتدامة. وثانيهما، إيجاد 
قطاع خاص قوي يستطيع أن يتسلم قاطرة هذه البنية التنموية، وأن يقودها بكفاءة واقتدار وفي إطار توجهات الدولة وخططها، 

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

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

الغرفة وأنشطتها خالل العام 2017�

يختــــــص الفصــــل األول من التقرير بتبيان الدور الذي تؤديه الغرفــــــة تعبيراً عن آراء القطاع اخلاص ومواقفه وتطلعاته، 
في إطار مصلحة االقتصاد الوطني، وانطالقاً من كون الغرفة املؤسسة التي تتشرف بتمثيل القطاع اخلاص بشتى أنشطته 

ومختلف مؤسساته�

ففي أواســــــط يناير 2017 تلقت الغرفة، عن طريق الهيئة العامة للصناعة، مشــــــروع نظام سالمة املنتجات ومسح السوق، الذي 
أعدته هيئة التقييس لدول مجلس التعاون، التي أبدت رغبتها في التعرف على مالحظات الغرفة بشــــــأنه� وبعد دراســــــة املشــــــروع 

أعدت الغرفة مرئياتها ومالحظاتها بشأنه وقدمتها للهيئة العامة للصناعة في السابع من فبراير 2017�

واســــــتجابة لرغبة جلنة الشــــــؤون الصحية واالجتماعية والعمل مبجلس األمة املوقر بالتعرف على وجهة نظر الغرفة في شــــــأن 
بعض االقتراحات بقوانني املقدمة من عدد من الســــــادة النواب احملترمني بتعديل بعض مواد القانون رقم )6( لســــــنة 2010 بشــــــأن 
العمــــــل في القطاع األهلي، أعــــــدت الغرفة مذكرة بوجهة نظر أصحاب األعمال بهذا اخلصــــــوص، قدمتها، في اخلامس من أبريل 

2017، إلى سعادة رئيس مجلس األمة�

ونظراً القتراب وزارة التجارة والصناعة - بالتعاون مع إدارة الفتوى والتشــــــريع ووزارة العدل - من اجناز مشــــــروعي القانونني 
بشأن إعادة تأهيل وتصفية املنشآت التجارية، وبشأن إعادة الهيكلة الطوعية للديون، أعدت الغرفة مذكرتني ضّمنتهما مالحظاتها 

اجلديدة حول مسودتي القانونني املذكورين وقدمتهما لوزارة التجارة والصناعة في السادس عشر من أبريل 2017�

وركــــــز خطــــــاب رئيس الغرفــــــة أمام جمعيتها العامــــــة، التي عقدت يوم العاشــــــر من مايو 2017، على موضــــــوع اإلصالح املالي 
واالقتصادي واإلجراءات الداعمة لهذا املســــــار وموقف الغرفة منها، وقد أورد التقرير بعض مواقف الغرفة في هذا الشــــــأن والتي 

كانت قد أوضحتها في أكثر من مناسبة وأكثر من مذكرة�

واستجابة لرغبة الهيئة العامة للصناعة في التعرف على مرئيات ومالحظات الغرفة حول تقرير التحليل االحصائي واالقتصادي 
لبيانات املســــــح امليداني للقطاع الصناعي لدولة الكويت – إصــــــدار 2016 -، اعدت الغرفة مذكرة في هذا الصدد، قدمتها للهيئة 

في السادس من يوليو 2017�

واســــــتجابة لرغبة وزارة املالية في معرفة مالحظات الغرفة ومرئياتها حول اســــــتحداث "قانون الضرائب االنتقائية"، في 
ضــــــوء االتفاقية املوحــــــدة للضرائب االنتقائية لدول مجلس التعاون لدول اخلليج العربيــــــة، أعدت الغرفة مذكرة حتت عنوان 
"مشــــــروع قانون الضريبة االنتقائية: مالحظــــــات موضوعية"، وقدمتها ملعالي نائب رئيس مجلس الــــــوزراء، ووزير املالية، في 

السابع من أغسطس 2017�
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واســــــتجابة لرغبة وزارة التجارة والصناعة في التعرف على مالحظات الغرفة حول "مشــــــروع الالئحة التنفيذية للقانون )13( 
لسنة 2016 بشأن تنظيم الوكاالت التجارية"، أعدت الغرفة مذكرة ضّمنتها مالحظاتها حول مشروع الالئحة، وقدمتها ملعالي وزير 

التجارة والصناعة في الثامن من أغسطس 2017�

واســــــتجابة لرغبة الهيئة العامة للصناعة في التعرف على مرئيات الغرفة حول "دراســــــة ســــــبل تطوير نظام حوافز الصناعات 
التحويلية" التي ســــــتقوم بها منظمة اخلليج لالستشارات الصناعية، أعدت الغرفة مذكرة حول معوقات تنمية الصناعة والصادرات 

وسبل التغلب عليها، وقدمتها للهيئة في احلادي والعشرين من أغسطس 2017�

وبرعاية وحضور رئيس مجلس األمة السيد مرزوق علي الغامن، عقد مجلس األمة الكويتي يومي 10 – 11 أكتوبر 2017، 
مؤمتر "احلوكمة في دولة الكويت؛ االطار التشريعي واملالي"، وشاركت غرفة جتارة وصناعة الكويت في فعاليات هذا املؤمتر، 
حيث أعد مستشــــــارها الســــــيد ماجد بدر جمال الدين، ورقة قدم، في رابع جلســــــات املؤمتر، ملخصاً لها وكان بعنوان "حوكمة 
الهيئــــــات العامة في دولة الكويــــــت، مقاربة نقدية"، ركز فيه على أهم التحديات التي تُضعــــــف فاعلية ومردود حوكمة الهيئات 

العامة في الكويت�

واســــــتجابة لرغبة وزارة التجارة والصناعة في التعرف على مالحظات الغرفة حول "مشــــــروع الئحة تنظيم املعارض العقارية"، 
أعدت الغرفة مذكرة مختصرة ضّمنتها مالحظاتها، وقدمتها للوزارة في منتصف أكتوبر 2017�

هذا وفي إطار جهودها لدعم املنتج الوطني اســــــتضافت الغرفة في العشــــــرين من فبراير 2017 لقاًء بني كبار املسؤولني بوزارة 
األشــــــغال العامة وبني ممثلي احتادات الصناعيني واملقاولني واملكاتب االستشــــــارية الطالعهم على آلية اعتماد املنتج الوطني لدى 

الوزارة وتشجيعهم على التسجيل واالعتماد لدى بنك املعلومات اخلاص بإدارة ضبط اجلودة في الوزارة�

كما استقبلت الغرفة الرئيس التنفيذي للنادي الدولي للسيارات برفقة ممثل االحتاد الدولي ومدير العالقات الدولية، حيث مت 
بحث سبل تيسير وتسهيل انسياب احلركة التجارية عبر احلدود ملا فيه مصلحة االقتصاد الوطني�

واســــــتناداً الى شــــــكوى تقدمت بها احدى الشركات الكويتية ضد ما أسمته “اإلغراق” الذي متارسه شركة منافسة من إحدى دول 
مجلس التعاون األخرى، وبعد دراســــــة هذه الشــــــكوى بكل اهتمام، تقدمت الغرفة بكتاب إلى وزارة التجارة والصناعة ضّمنته النتيجتني 

الرئيسيتني اللتني انتهت إليهما الدراسة� وقد أكدت الوزارة أنها قد أحالت كتاب الغرفة إلى اجلهـــة املعنية�

ويختتم التقرير فصله األول بسرد عناوين أبرز القضايا التي بحثتها اللجان املنبثقة عن مجلس إدارة الغرفة خالل عام 2017�

ــــــنّي الفصـــل الثاني من هــــــذا التقرير، أهم اللقاءات التي أجرتها الغرفة مع كبار املســــــؤولني فــــــي الدولة، ومع ضيوفها  ويبــــــــــ
الرسميني، سواء في الغرفة أو خارجها، كما يبني املؤمترات والندوات والفعاليات األخرى التي نظمتها الغرفة أو شاركت فيها�

ففي التاســــــع من أبريل، اســــــتقبل حضرة صاحب السمو أمير البالد، الشــــــيخ صباح األحمد اجلابر الصباح، حفظه الله ورعاه، 
رئيس الغرفة ومجموعة من ممثليها، حيث قدموا لســــــموه رعاه الله، نســــــخة من الكتاب الذي نشــــــرته الغرفة حتت عنوان "الوجه 

اإلنساني للمجتمع الكويتي�� عرض وتوثيق للمبادرات اخليرية الشعبية في الكويت"�

وتلقت الغرفة، في وقت الحق، برقية شكر من سموه على هذا اإلهداء، مع إشادته بفكرته وبتوّلي الغرفة إصداره� 
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،
كما استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد اجلابر الصباح، حفظه الله، رئيس الغرفة وممثليها، حيث قدموا لسموه نسخة 
من الكتاب املذكور، وقد شكرهم سموه على هذا اإلهداء وما يتضمنه من إجنازات تتسم بعظمة العمل اإلنساني واخليري املتأصل 

في نفوس الشعب الكويتي�

وتلبية لدعوة كرمية من حضرة صاحب الســــــمو أمير البالد، الشــــــيخ صباح األحمد اجلابر الصباح، حفظه الله ورعاه، شاركت 
الغرفة بوفد اقتصادي مصاحب لزيارة ســــــموه إلى الواليات املتحدة، وعلى هامش هذه الزيارة تشــــــرف هذا الوفد بلقاء ســــــموه في 

السابع من سبتمبر 2017�

وبدعوة كرمية من ســــــمو رئيس مجلس الوزراء شــــــكلت الغرفة وفداً اقتصادياً للمشاركة في زيارة سموه إلى اجلمهورية التركية 
يومي 15 و16 سبتمبر 2017 والتي تزامن معها عقد منتدى اقتصادي كويتي – تركي� وجرياً على عادته، التقى سموه صباح اليوم 

األول للزيارة أعضاء وفد الغرفة حيث مت استعراض أهم املواضيع التي سيتم تداولها في املنتدى الذي سيعقد في اليوم التالي�

وعلــــــى الصعيــــــد اخلارجي التقت الغرفة في قصر بيان كاًل من: رئيس جمهورية كرواتيا، ورئيس وزراء جمهورية باكســــــتان 
اإلســــــالمية، ورئيس جمهورية السودان، واســــــتقبلت كاًل من: املستشار الســــــابق جلمهورية أملانيا، وزير شؤون التجارة الدولية 
باململكة املتحدة، وزير خارجية أوزبكســــــتان، والي شــــــمال كردفان بالســــــودان، نائب رئيس وزراء التفيا، وزير التخطيط ووزير 
التجــــــارة بالوكالة العراقي، وزير اخلارجية والتجارة الهنغاري، رئيس هيئة التجارة اخلارجية الياباني، وزير الزراعة البرازيلي، 
رئيس املجلس الوطني الســــــوداني، األمير الكســــــندر من لوكســــــمبورغ، وزير خارجية التفيا، وزير التجارة والصناعة الروماني، 
نائب رئيس الوزراء السوداني، رئيس املجلس التشريعي بسلطنة بروناي، الرئيس السوداني األسبق، وزير اخلارجية النيجيري، 

ووزير التنمية االقتصادية والتجارة في طاجيكستان�

وعقــــــدت الغرفة جلســــــة حوارية مع ممثلي املجلــــــس األعلى للتخطيط وفريق رؤية الكويت 2035، ونظمت حلقة نقاشــــــية حول 
مشروع احلسابات القومية الربعية، وورشة عمل حول قوانني التحكيم اخلليجية، كما نظمت معرض املشروعات الصغيرة واحلرفية، 

�Start a Busuness ومعرض املنتجات األوروبية، وشاركت، كراٍع بالتيني، في معرض

واســــــتقبلت الغرفة رئيس املجلس البلدي، ومعالي وزير التجارة والصناعة يرافقه مســــــؤولو صندوق املشــــــروعات الصغيرة، كما 
استقبلت رئيس وأعضاء من مجلس إدارة اجلمعية االقتصادية الكويتية، ومنتسبي معهد سعود الصباح الدبلوماسي�

وحازت الغرفة على تكرمٍي من منتدى االقتصاد العربي لدى احتفاله بيوبيله الفضي�

وفي إبريل من عام 2017 أصدرت الغرفة كتاب "الوجه اإلنساني للمجتمع الكويتي: عرض وتوثيق للمبادرات اخليرية الشعبية 
في الكويت"�

ويشرح الفصل الثالث من التقرير نشاط الغرفة على الصعيدين العربي والدولي، فيشير إلى أنها شاركت في الزيارة الرسمية 
حلضرة صاحب الســــــمو أمير البالد الشــــــيخ صباح األحمد اجلابر الصباح، حفظه الله ورعاه، إلى الواليات املتحدة األمريكية، وفي 

زيارة سمو رئيس مجلس الوزراء إلى تركيا�

ومتثلت الغرفـــة في اجتماعات اثنتي عشرة جلنة اقتصادية كويتية مشتركة مع دول أخرى هي: أملانيا، الصني، البحرين، منغوليا، 
ُعمان، هولندا، أوكرانيا، اليابان، تركيا، املكسيك، بريطانيا، وطاجيكستان�
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،
وفي إطار مجلس التعاون اخلليجي، شاركت الغرفة في االجتماع األول بني األمانة العامة ملجلس التعاون وقطاع األعمال، 
وفي مؤمتر دور الشراكة بني القطاعني العام واخلاص بني دول املجلس واململكة املتحدة، وورشة قوانني التحكيم بدول مجلس 
التعاون، واحلوار األول للتجارة واالســــــتثمار بني دول املجلس واالحتاد األوروبي، ومؤمتر مخاطر تكنولوجيا املعلومات، وورشة 
عمــــــل تعزيز االعتراف املتبــــــادل ببرامج املطابقة بني دول املجلس، ومؤمتر القطاع اخلاص حول حوكمة هجرة العمالة املؤقتة 

في دول اخلليج العربية�

وعلى الصعيد العربي، شــــــاركت الغرفة في جميع اجتماعات احتاد الغرف العربية وجلانه التنفيذية، وفي مؤمتر العمل العربي، 
واجتماع املنظمة العربية للتنمية الصناعية، واملؤمتر الوزاري حول اإلرهاب والتنمية، واملنتدى )25( لالقتصاد العربي، وورشة عمل 
االقتصاد األخضر والتنمية، وندوة تشــــــغيل الشباب، والورشــــــة اإلقليمية لألعمال التجارية العربية، وورشة عمل اعتماد مختبرات 

الهيئات والشركات الصناعية�

أما على املســــــتوى العاملي، فشــــــاركت الغرفة في كل اجتماعات الغرفة اإلســــــالمية، ومنظمة العمل الدولية، والغرف العربية – 
األجنبية املشتركة، وفي القمة الثامنة ملدينة كوجرات بالهند، ومؤمتر ومعرض احملتوى احمللي في القطاع النفطي، وملتقى الكويت 
االســــــتثماري الرابع، ومؤمتر البيفا لبرنامج املعايير الدولية للمالية العامة، واملنتدى العربي األملاني العاشر للصحة، والقمة العاملية 
للصناعــــــة والتصنيع، وندوة االحتفال بيوم األرض، واجللســــــة الثانيــــــة للحوار بني اليابان ودولة الكويت فــــــي مجال الكهرباء واملاء، 
واملنتــــــدى العربي األملاني العشــــــرون لألعمال، واملؤمتر العاملــــــي لتطوير املواهب واملهارات املهنية، واملنتــــــدى االقتصادي الكويتي – 

األمريكي، وورشة تفعيل نظام Tir، واملنتدى االقتصادي العربي – النمساوي التاسع، واملؤمتر الوزاري ملنظمة التجارة العاملية�

وبلغ عدد الوفود التي استقبلتها الغرفة )54( وفداً اقتصادياً وجتارياً من )37( دولة ومن جهات أخرى� 

ووقعت الغرفة خالل عام 2017 بروتوكوالً مع غرفة جتارة وصناعة الهند�

وفي فصلـه الرابـع، يتناول التقرير اخلدمات اإلدارية والتنظيمية التي تؤديها الغرفة، ويبنّي نطاقها ومدى فعاليتها، فيشــــــير إلى 
أن عــــــدد أعضــــــاء الغرفة بلغ عام 2017 حوالي )49.17( ألف عضو مقابل )44.65( ألفاً عام 2016، و)39.51( ألفاً عام 2015، 
وحوالي )35.74( ألفاً عام 2014 و)32.43( ألفاً عام 2013 ونفس الرقم تقريباً في العام الســــــابق وحوالي )29.57( ألف عضو 

في عام 2011� 

أمــــــا عدد املعامالت التي أصدرتها الغرفة أو صادقت عليها خالل العام فبلغ حوالي )396.70( ألف معاملة، مقابل )359.93( 
ألفــــــاً عام 2016 و)351.57( ألفاً في عام 2015، و)326.63( ألفاً عام 2014 وحوالي )298.1( ألفاً عام 2013 و)295.2( ألفاً 

عام 2012 و)271( ألفاً في عام 2011�

أما عن املراسـالت التي تعكس نشاط الغرفة كجسر اتصال وتواصل بني أصحاب األعمال واملؤسسات الكويتية ونظرائهم 
في اخلارج، فقد تلقت الغرفة خالل العام )7.351( رسالة، وصدر عنها )3.387( رسالة، إلى جانب حوالي )338.16( ألف 

رسالة دورية�

وإلى جانب جلانها اخلمس، 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 االجتماعية، مجلس 
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اجلامعــــــات اخلاصة، الهيئة العامة للتعليم التطبيقــــــي والتدريب، اجلهاز املركزي لتكنولوجيا املعلومــــــات، جلنة متابعة اتفاقيات 
منظمة التجارة العاملية، اللجنة الوطنية حلماية املســــــتهلك، واللجنة التوجيهية ملشروع االستراتيجية الصناعية حتى عام 2035، 
ل ملهمة معينة  اللجنة الدائمة لتحسني بيئة األعمال وتعزيز التنافسية،��� أما اللجان املؤقتة التي شاركت فيها الغرفة، والتي تُشَكّ

بالذات وتنتهي بانتهائها، فقـد بلغـت )35( جلنة� 

وتناول الفصل الرابع أيضاً، أنشطة مركز الكويت للتحكيم التجاري، ومركز عبدالعزيز حمد الصقر للتنمية والتطوير، ومركز 
أصحــــــاب األعمــــــال، التابعة كلها للغرفة، كما تناول برنامج الغرفة للبعثات الدراســــــية، ونــــــّوه بالتطوير االلكتروني امللموس الذي 

شهدته اخلدمات التي تقدمها الغرفة ألعضائها� 

وأفرد التقرير فصلـه اخلامـس للحســــــابات اخلتامية للغرفة عن عــــــام 2017، حيث ناهز صافي اإليرادات )5.56( مليون 
دينار وهو مقارب ملثيله في عام 2016 البالغ )5.31( مليون دينار� علماً أن إيرادات الغرفة قد تراوحت خالل األعوام السبعة 
الســــــابقة، )بــــــني 4.49 مليون عام 2011 و 4.86 مليــــــون عام 2015(� أما مجموع املصاريف، قبل االســــــتهالك، فبلغ حوالي 
)3.95( مليــــــون دينــــــار مقابل حوالي )4.08( مليوناً عام 2016� أما الوفر التشــــــغيلي الذي حققتــــــه الغرفة عام 2017، فقد 
ارتفع بعد االســــــتهالك من حوالي )515.75( ألفاً عام 2016 إلى )875.35( ألفاً عام 2017� وهنا يجدر التنويه بأن نفقات 
الغرفة تناهز أو رمبا تزيد، ومنذ ســــــنوات طويلة، عن إيراداتها الذاتية املتولدة عن خدماتها ألعضائها )االنتساب، االشتراك، 
التصديق���(، ويسد هذا »العجز النظري« عادة بصافي إيراد مبنى الغرفة وريع االستثمار، اللذين بلغ مجموعهما عام 2017 

زهاء )687.6( ألف دينار�  

أخيــرًا يسعد مجلس إدارة غرفة جتارة وصناعة الكويت أن يرفع صادق الثناء والوالء إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير 
البـــاد – ورئيـــس الغرفة الفخري منذ تأسيســـها عام  1959 - الشــــــيخ صـــباح األحمد اجلـابـر الصــــبـــاح، حفظه الله ورعاه، 
كما يرفع إلى سموه فائق الشكر على ما يوليه لالقتصاد الوطني على اختالف قطاعاته وأنشطته من اهتمام بالغ. كما يتقدم 
املجلس بالشكر واالمتنان إلى سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد اجلابر الصباح، حفظه الله، وإلى سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ جابر املبارك احلمد الصباح، وإلى حكومته املوقرة بكافة وزاراتها ومؤسساتها، على تعاونها الصادق والبّناء مع 

جهود الغرفة في سبيل خدمة الكويت واقتصادها الوطني. 

وتعرب الغرفة عن خالص تقديرها لسعادة رئيس مجلس األمة السيد مرزوق علي الغامن، ولكافة أعضاء املجلس احملترمن 
لتفهمهم لدورها الوطني واملهني.

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

رئيـس مجلـس اإلدارة            



الفصـــل األول

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

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

البالد وأبدت الرأي في الكثير من القضايا االقتصادية احمللية، وساهمت في بلورة معاجلتها.
وفي هذا الفصل عرض سريع ألهم ما قامت به الغرفة في مجال معاجلة القضايا االقتصادية خالل عام 2017.

ماحظـــات الغرفـــة حـــول مشــــروع نظـــام ســـامة املنتجـــات ومســــــح الســـوق

فـــي أواســـط ينايـــر 2017 تلقـــت الغرفـــة، عن طريـــق الهيئة 
العامة للصناعة، مشـــروع نظام ســـالمة املنتجات ومسح السوق، 
الـــذي أعدته هيئة التقييـــس لدول مجلس التعـــاون، التي أبدت 
رغبتهـــا في التعرف على مالحظات الغرفة بشـــأنه، وبعد دراســـة 
املشـــروع أعـــدت الغرفـــة مرئياتهـــا ومالحظاتها بشـــأنه وقدمتها 

للهيئة العامة للصناعة في السابع من فبراير 2017.

وفيما يلي هذه املالحظات:

تلقت الغرفة عن طريق الهيئة العامة للصناعة مشروع نظام 
سالمة املنتجات ومسح السوق الذي أعدته هيئة التقييس لدول 
مجلس التعاون، والغرفة إذ تشــــــيد باجلهــــــد املبذول في إعداد 

هذا املشروع تود أن تبدي بعض املالحظات اآلتية:

- في املادة )1( التعاريف:

أ- تعرِّف املادة املُنتج بأنه:

“كافة املنتجات املوجهة لالستهالك أو استخدام املستهلك، 
حتــــــى لــــــو كان ذلك في إطــــــار تقدمي اخلدمــــــات، أو يرجح في 
ظروف محتملة أن يقوم املســــــتهلك باستخدامها حتى ولو كانت 
غير معدة لهذا االســــــتخدام، ويكون قد مت االمداد بها في إطار 

نشاط جتاري، مبقابل أو بدون مقابل”

تـــرى الغرفة أنه مت وضع قيد فـــي التعريف وهو أن يكون اإلمداد 
به في إطار نشاط جتاري مبقابل أو دون مقابل، ويجدر التساؤل هنا 
حول الســـبب من هذا القيد واســـتثناء من يشـــترى الســـلعة أو املنتج 

حلسابه اخلاص.

ف املستهلك في هذه املادة على أنه: ب- يُعرَّ

»أي شخص طبيعي يحصل على املنتج مباشرة أو من خالل 
خدمة ويستخدمه من أجل أغراضه الشخصية أو أغراض أفراد 

أسرته أو ممتلكاته أو أي شخص قد تتأثر سالمته من املنتج«

قــــــد ترون مــــــن األفضل أن يكون تعريف املســــــتهلك وفقا ملا 
جاء به القانون املوحد حلماية املســــــتهلك لدول اخلليج العربية، 
والذي أقره املجلس األعلى ملجلس التعاون في دورته السادســــــة 
والثالثــــــني التي عقدت خالل الفترة 9 - 10 ديســــــمبر 2015، 

وفيه يُعرف املستهلك بأنه:

»كل مـــن يحصل على ســـلعة أو خدمـــة. مبقابل أو بـــدون مقابل. 
إشباعًا حلاجته، أو يجري التعامل أو التعاقد معه بشأنها«

ويالحظ أن التعريف في القانون املوحد حلماية املســــــتهلك 
قد يكون أكثر إحكاماً وشــــــموالً من التعريف الوارد في املشروع 
املطــــــروح، فمثال ال يشــــــتمل التعريف للمســــــتهلك في مشــــــروع 
نظام ســــــالمة املنتجات على االشخاص االعتباريني كمستهلكني 

محتملني، أو املنتجات التي تُستخدم كمدخالت وسيطة�

ت- تعرف املادة املُستخِدم بأنه:

»املستهلك أو أي شخص طبيعي آخر يستخدم املنتج، أو قد 
تتأثر صحته أو سالمته اجلسدية باملنتج«

تـــرى الغرفة أنه عند املقارنة بن تعريف املســـتهلك واملســـتخدم، 

القضايا االقتصادية التي عالجتها الغرفة
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جنـــد التعريف يكاد يكون متطابقًا، وبالتالي ال يوجد مســـوغ لوضع 
تعريف منفصل لكل منهما.

ث- تنص املادة على أن مسح السوق هو:

“األنشطة والتدابير التي تتخذها السلطات احلكومية للتحقق 
من أن املنتجــــــات  تلبي املتطلبات املنصــــــوص عليها في اللوائح 
الفنيــــــة اخلليجية أو اللوائح الوطنية النافذة في تلك الدول، وأن 
تلك املنتجات ال تشكل خطرا على الصحة والسالمة أو على أي 

جانب آخر يتعلق بحماية املستهلكني أو املصلحة العامة”

حتى يكون من اليسير على أصحاب األعمال معرفة التزاماتهم، 
ومينع املجال الجتهاد ســــــلطات مسح السوق في فرض التزامات 
إال بعد التأكد من عدم وجود وثائق فنية في صورة لوائح خليجية 
أو وطنية أو مواصفات قياسية دولية حتدد معايير سالمة املنتج، 

ترى الغرفة إعادة صياغة النص السابق على النحو التالي:

»األنشـــطة والتدابير التي تتخذها السلطات احلكومية للتحقق 
مـــن أن املنتجات تلبي املتطلبـــات املنصوص عليها في اللوائح الفنية 
اخلليجيـــة أو اللوائح الوطنيـــة النافذة في تلك الدول، أو املواصفات 
القياســـية الدوليـــة، أو أن تكـــون تلـــك املنتجات ال تشـــكل خطرا على 
الصحة والســـالمة أو على أي جانب آخر يتعلق بحماية املســـتهلكن 

أو املصلحة العامة«

ج- تعرف املادة سلســــــلة االمداد بأنها »كل املراحل التي مير 
بها املنتج بعد إنتاجه وصوالً للمستهلك النهائي )وتشمل عمليات 

االستيراد والتخزين والبيع باجلملة واملفرق والتوصيل، إلخ(«�

ترى الغرفة أن هذا التعريف ال يتســــــم بالدقة املطلوبة حيث 
تشــــــمل هذه السلسلة كل األنشــــــطة املتعلقة بإحضار املنتج من 
مجرد كونه فكرة إلى إنتاجه ثم تسويقه واستنفاد أغراضه، لذا 

نقترح أن يكون التعريف على النحو التالي:

كل املراحل التي مير بها املنتج منذ الفكرة وحتى يتم إســـتهالكه 
واســـتنفاد أغراضه )وتشـــمل عمليـــات البحث والتطويـــر والتصميم 

واالنتاج والتسويق وانتفاء الغرض من املنتج(.

ح- تعرف املادة السحب كاآلتي:

“الســــــحب: أي إجراء يهدف إلى منع املنتجات من العرض 
في السوق في سلسلة االمداد�

تــــرى الغرفة ضــــرورة إعادة صياغــــة هذا التعريف ألن الســــحب ال 

يكون إال بعد العرض، لذا نقترح أن يكون تعريف السحب كاآلتي: 

الســـحب: أي إجـــراء يهدف إلى وقف عرض املنتجات في الســـوق 

في سلسلة االمداد.

خ- توجد بعض النقاط األخرى لضبط الصياغة في نفس املادة، 

فمثال قد يكون من األجدى تغيير مصطلح منتج ميثل خطورة حرجة 

إلـــى منتـــج ميثل خطورة كبيرة، وتغيير مصطلـــح فئات املنتجات إلى 

املنتجات الوســـيطة، وأن يتم الرجوع إلى القوانن التجارية لتعريف 

مصطلحـــات املـــوزع أو املمثـــل الرســـمي »الوكيـــل«، وكذلـــك أن يكـــون 

تعريف الســـلطات املختصة بأنها اجلهات املخولة من قبل احلكومات 

الوطنية لدى الدول األعضاء من أجل تطبيق أحكام هذا النظام.

- في املادة )10(:

تنص الفقرة الثالثة من هذه املادة على ما يلي:

“يكون تنفيــــــذ الصانع أو املســــــتورد للتدابيــــــر املذكورة في 
الفقرتــــــني )1( و )2( مــــــن هذه املادة اختيارياً، ســــــواء من تلقاء 

نفسه أو بطلب من السلطات املختصة”

تبـــن هذه املادة في مجملهـــا التدابير التي يجب على الصانع أو 

املســـتورد اتخاذهـــا لتبقيهما على علم باملخاطـــر احمليطة باملنتجات 

وكذلـــك مراقبة هذه املخاطـــر والتحذير الواضح للمســـتهلكن. لذا 

تـــرى الغرفـــة أن تنفيذ هذه التدابير ال يكون اختياريا بل وجوبا على 

الصانع أو املستورد، لذا قد يكون من األفضل إعادة النظر في صياغة 

هذه الفقرة.

- في املادة )28(:

تنــــــص املادة على أن »تقع مســــــئولية إثبــــــات الضرر واخللل 
والعالقة الســــــببية بينهما على عاتق املستخدم املضرور، بكافة 

طرق اإلثبات القانونية«

تشـــير الغرفـــة أن الضـــرر قد يتـــم التعـــرف عليه من قبـــل فنين 

وال يســـتطيع املســـتهلك حتديـــده، لذا مـــن األجـــدى أن ُيفتح املجال 

أمـــام اجلمعيات املهنيـــة أو غيرها من منظمات العمـــل املدني املعنية 

بحماية املستهلك ألن يكونوا أصحاب مصلحة في التقدم بشكوى أو 

إثبات الضرر ضد منتجات يشتبه في أنها خطرة.
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- في املادة )29(:

تنص املادة على أن »يشــــــترك جميع األشخاص الذي يكون 
لنشاطهم تأثير على سالمة املنتج في حتمل املسؤولية عن الضرر 

الناجت عن اخللل في املنتج بقدر نصيب كال منهم������«

تـــرى الغرفة أنـــه عندما يكون ثمة خلل في املنتج فإن املســـؤولية 
عن الضرر يجب أن تقع على أشـــخاص إعتبارين »الشـــركة املستوردة 

أو املصنعة أو الوكيلة أو املوزعة« وليس على أشخاص طبيعين.

- في املادة )31(:

تذكر الفقرات )5 و 6( أن الصانع يُعفى من املسئولية:����

5- إذا لــــــم يكن من املمكن إدراك خطورة املنتج عند وضعه 
في السوق�

6- إذا تعلــــــق األمــــــر بصانع إحدى عناصر املنتج، وكان ســــــبب 
اخللــــــل يعود إلى تصميم املنتج الذي يحوي ذلك العنصر، أو 

إلى التعليمات الصادرة عن صانع املنتج�

ثــــــم ذكرت املادة )32( في الفقــــــرة )2( أن الصانع يعفى من 
املســــــئولية عن الضرر الناجت عــــــن اخللل في املنتج بقدر نصيب 
خطــــــأ املتضرر أو خطــــــأ أي ممن يعملون حتت مســــــئوليته في 

إحداث الضرر�

وبعد ذلك جاءت املادة )36( لتنص على أنه ال ميكن تقليص 
أو إلغاء مســــــئولية الصانع جتاه املتضــــــرر مبوجب هذا النظام 

مبقتضيات تُقلص أو تُلغي مسئوليته بشكل عام�

فبينما ترى املادة )36( عدم إعفاء الصانع من املســـئولية بشـــكل 
عـــام، فـــإن املـــواد )31( و)32( تعطـــي مجـــااًل إلعفـــاء الصانـــع مـــن 
املســـئولية، األمـــر الـــذي قد ينطوي علـــى تناقض واضـــح ويؤدي إلى 

شيوع املسئولية على نحو يصعب معه حتديدها.

ونشـــير إلى ضرورة إعادة صياغة الفقرة 6 من املادة )31(، حتى 
حتتاج إلى مزيد من االيضاح الستبيان مقصدها.

- في املادة )34(:

تنص الفقرة )1( من هذه املادة على:

“مينــــــح للمتضرر مــــــدة أقصاها ثــــــالث ســــــنوات للمطالبة 
بالتعويض عن األضرار الناجتة عن مخالفة هذا النظام�”

تـــرى الغرفـــة أن هذه املدة طويلـــة أكثر مما ينبغـــي، حيث أنه مع 
زيـــادة الوقت يـــزداد الضرر الناجت عـــن منتج غير ســـليم وتزداد قيمة 

التعويضات املطلوبة، لذا ُيقترح تقليص املدة إلى عامن أو أقل.

- في املادة )39(:

» يجــــــوز للــــــدول األعضاء حتديــــــد احلد األدنــــــي إلجمالي 
التعويضــــــات التي ميكن حتميلها على الصانع جراء املســــــؤولية 
عــــــن األضرار الناجتة عن الوفاة أو اإلصابات بســــــبب أصناف 
مماثلــــــة للمنتج وبنفس اخللل على أال يقل عن 350 مليون ريال 

سعودي أو ما يعادلها«

رغـــم أن الغرفـــة ال متانـــع فـــرض تعويضـــات على األضـــرار التي 
نتجـــت عـــن منتجات غير ســـليمة، ولكن في الوقت ذاتـــه ترى الغرفة 
أن املبلـــغ املقـــرر في املادة ينطوي على مبالغة، خاصة عند النظر إلى 
حجـــم األعمال فقد يكـــون الصانع من مبادري املشـــروعات الصغيرة 
واملتوســـطة التي يقل رأســـمالها عن هذا املبلغ املقتـــرح للتعويضات، 
لـــذا قد يكون مـــن األفضل تـــرك تقدير التعويضات املناســـبة حلجم 

الضرر للقاضي في ضوء املالبسات احمليطة باحلالة.

- في املادة )44( واملادة )50(:

تنص الفقرة )5( من املادة )44( على:

“ميكن لسلطات مسح الســــــوق الدخول إلى منشآت ومباني 
املزوديــــــن ألخذ منها مــــــا يلزم من عينات املنتجــــــات كلما دعت 

الضرورة من أجل تنفيذ مهامها”

كذلك تنص الفقرة )1( من املادة )50( على:

“الدخــــــول فــــــي أي وقت وحني إلــــــى جميع األماكــــــن املعدة 
لالســــــتخدام املهنــــــي وكذلك إلــــــى جميع العربات املســــــتخدمة 

كوسيلة نقل”

تـــرى الغرفـــة ضـــرورة أن يعـــاد صياغة مثـــل هذه الفقـــرات حتى 
تتماشـــى مع املبادى القانونية القاضية بأن دخول السلطات مسموح 
به في أوقات العمل املعتادة، وليس في غيرها إال بإذن من الســـلطات 

املختصة.

- في املادة )46(:

الفقرة )2( من هذه املادة تنص على:

»يوفــــــر عدم االمتثــــــال للوائح الفنية اخلليجية ســــــبباً كافيا 
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لســــــلطات مسح السوق العتبار أن املنتج املعني اخلاضع لها قد 
يشكل خطراً، وذلك في أي من احلاالت التالية:

أ- عدم تثبيت أو التثبيت غير الصحيح لشارة املطابقة اخلليجية 
أو أي عالمة إلزامية أخرى�

ب- عدم إصدار أو االصدار غيــــــر الصحيح لإلقرار باملطابقة 
كلما لزم األمر�”

تشـــير الغرفـــة إلـــى ضـــرورة التفرقة مـــن قبل الســـلطة املختصة 
بـــن عدم تطبيق االجراءات من قبل صاحـــب العمل وبن اخلطأ في 
تطبيقهـــا ألن األخير قد تكتنفه ظروف ومالبســـات متباينة ال تنفي 

عن صاحب العمل قيامه باالمتثال لالجراءات. 

ختامًا:

تــــــرى الغرفة أن تقدمي مشــــــروع نظام ســــــالمة املنتجات 

ومســــــح الســــــوق يؤكد الســــــعي الدؤوب لدى هيئــــــة التقييس 
اخلليجيــــــة الســــــتكمال لبنــــــات البنية التحتية للجــــــودة بدول 
املجلــــــس� وتود الغرفة في ختــــــام مرئياتها أن تنوه إلى أهمية 
أن تولي الهيئة االهتمام االكبر بالنصوص املتعلقة بســــــلطات 
مسح السوق وتوفير الكوادر املؤهلة ألداء هذه املهام بالكفاءة 
الالزمة، وأن تتبنى السلطات املعنية النظم واآلليات املتطورة 
للرقابة واالســــــتدعاء والتتبع للمنتجات اخلطرة وما يحتاجه 
ذلــــــك من توفير التنســــــيق داخليــــــا وخليجيا وإنشــــــاء قاعدة 
معلومات وطنية وخليجية� وهذا كله يجعل الســــــوق اخلليجية 
مجاال لتبادل وتداول الســــــلع اآلمنة؛ ويقلل من املنافسة غير 
العادلة مع املنتجني اخلليجيني من قبل منتجات غير مطابقة 
ملتطلبات األمن والسالمة؛ ويوفر احلماية للمستهلك والبيئة 

والصحة واآلداب والنظام العام« <

مرئيات الغرفــة حول اقتراحات بتعديل القانـــون رقم )6( لسنة 2010 بشــأن العمـــل في القطـــاع األهلـــي

استجابة لرغبة جلنة الشؤون الصحية واالجتماعية والعمل 
مبجلـــس األمـــة املوقر بالتعرف على وجهة نظر الغرفة في شـــأن 
بعـــض االقتراحات بقوانـــن املقدمة من عدد من الســـادة النواب 
احملترمـــن بتعديـــل بعـــض مواد القانـــون رقم )6( لســـنة 2010 
بشـــأن العمـــل في القطـــاع األهلي، أعـــدت الغرفة مذكـــرة بوجهة 
نظر أصحاب األعمال بهذا اخلصوص، قدمتها، في اخلامس من 

أبريل 2017، إلى سعادة رئيس مجلس األمة.

وفيما يلي نص هذه املذكرة:

»لئــــــن كان اقتــــــراح ادخــــــال تعديالت ســــــخية علــــــى قانون 
الكويتيــــــة  العمالــــــة  الجتــــــذاب  األهلــــــي  بالقطــــــاع  العمــــــل 
للعمــــــل فــــــي هــــــذا القطــــــاع يبــــــدو مشــــــروعاً وال غبــــــار عليه، 

 

إال أن هذا الهدف ينبغي أن تكون له أدواته وآلياته املناسبة التي تكفل 
حتقيقه في اطار املفهوم العام حلقوق املواطنة، دون أن تنسحب 
آثاره على غير املواطنني الذين ميثلون الشريحة األكبر من حجم 
العمالة في القطاع اخلاص، والتي حتظى بحقوق عملها كاملة، 
في إطار من العدل واالحترام الذي رسمته االتفاقيات واملنظمات 
 الدولية املختصة، غيــــــر أنه ال يوجد ثمة مبرر ألن يحصل أكثر 
مــــــن 1.6 مليون عامل غير كويتي – وفق بيانات اإلدارة املركزية 

لإلحصاء- على امتيازات وشــــــروط استثنائية، قصد بها أصال 
اجتذاب العمالــــــة الوطنية للعمل في اجلهــــــات غير احلكومية، 
ذلك أن استخدام هذا اإلغداق السخي في غير مراده على هذا 
العدد الضخم من العمالة الوافدة، يؤدي بالضرورة إلى تضخم 
تكاليف العمل واإلنتاج في الكويت، وسينعكس – بالتالي – سلباً 
على تنافســــــيتها االقتصادية اإلقليمية والدولية من جهة، وعلى 

مستوى األسعار وميزانية املستهلك محلياً من جهة ثانية�

إن تشــــــريعات العمــــــل يجب أن تــــــوازن بدقة بــــــني أبعادها 
االجتماعيــــــة واالقتصاديــــــة في آن معــــــاً� خاصــــــة وأن األبعاد 
االقتصادية هي التي حتمــــــل األبعاد والتبعات االجتماعية لهذه 
التشريعات وجتعل استمرارها وتطويرها أمراً ممكناً� ومن ثم، 
كان مــــــن الطبيعــــــي والضروري أن نتعامل مــــــع قانون العمل من 
منظــــــور اقتصادي تنموي إلى جانــــــب املنظور االجتماعي� وفي 
إطار من التوافق التشــــــريعي مع معاييــــــر العمل املعمول بها في 
دول مجلــــــس التعــــــاون اخلليجي، ألننا فــــــي النهاية نتنافس في 
ســــــوق خليجي وإقليمي ودولي واحد، ميثل عنصر تكلفة املنتج 
أهم ميزاته النســــــبية لذا تود الغرفة أن تبدي مرئياتها بشــــــأن 
االقتراحات بقوانني املقدمة من نواب مجلس األمة، وذلك على 

النحو التالي:
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االقتراح األول:

تضاف مادة جديدة برقم )70 مكرراً( إلى القانون رقم )6( 
لسنة 2010 املشار إليه نصها اآلتي:

»يجـــب علـــى العامـــل أو رب العمـــل التقـــدم بطلـــب إلـــى االدارة 
املختصـــة للحصـــول على تصريـــح باخلروج من البالد يحـــدد به نوع 
االجـــازة ومدتهـــا والغـــرض منهـــا، وذلك قبـــل واقعة اخلـــروج بثالثة 
أيـــام عمـــل على األقـــل، ويجب توقيـــع العامل ورب العمـــل على طلب 

التصريح.

وفـــي حالة اعتـــراض رب العمل أو اإلدارة املختصـــة يكون للعامل 
احلق في اللجوء إلى جلنة تشكل للبت في تظلمات خروج الوافدين 
بالوزارة املختصة والتي يصدر بتشكيلها قرار من الوزير املختص، كما 
يحـــق لـــرب العمل االعتراض على قرار اللجنة خالل ثالثة أيام عمل 
مـــن تاريخ علمه بقرارها، وفي حالة الضرورة القصوى للســـفر يجوز 
للعامـــل اخلـــروج من الدولة بعـــد إخطار رب العمـــل اجلهة املختصة 

مبوافقته على قيام العامل باإلجازة.«

والقصد من هذا املقترح كما جــــــاء باملذكرة االيضاحية هو 
حفــــــظ حقوق صاحب العمل في حال ســــــفر العامل بدون علمه 
ما قد يتسبب في خسارة كبيرة لصاحب العمل، خاصة إذا كان 
العامل مؤمتناً ومســــــئوالً عن متعلقــــــات عينية أو نقدية بعهدته، 
ولئن كانت الغرفــــــة تلتقي متاما في الهدف مع املقترح املطروح 
غير أنها ال ترى ثمة ضرورة للنص على ذلك في صلب القانون، 
وأن تتم معاجلــــــة خروج العمال عبر آليــــــة تنفيذية يتم التوافق 
عليهــــــا من خــــــالل فريق عمل يجمع بني ممثلــــــي أطراف العمل 
الثالثــــــة: الهيئة العامــــــة للقوى العاملة وغرفــــــة جتارة وصناعة 
الكويــــــت واحتاد عمــــــال الكويت، بحيــــــث تكون قابلــــــة للتعديل 
والتصويب حســــــب مجريات التطبيق بــــــدالً من حتصينها بنص 
قانوني يصعب التعامل معه بعد ذلك خاصة وأن اجلهات املعنية 
بدولــــــة الكويــــــت ذات خبرة طويلة في هذا املجــــــال وقادرة على 
معاجلته دون احراج للدولة أو تعريض بســــــمعتها� ولعل من أهم 

األسباب التي حتول أيضاً دون إضافة هذه الفقرة:

> أن التكلفــــــة املترتبــــــة علــــــى إضافة مثل هــــــذه الفقرة تتجاوز 
عائدها بكثير، فوفقاً لبيانات عام 2014 يوجد حوالي 1.6 
مليــــــون عامل وافــــــد في القطاع اخلاص، وهــــــؤالء العاملون 
جميعاً ســــــيكونون مطالبني مبراجعــــــة اإلدارة املختصة في 

حال ســــــفرهم للحصول على اذن الســــــفر وهو ما سيفرض 
عبئاً كبيراً على أجهزة الهيئة العامة للقوى العاملة�

> عنــــــد النظر إلى اللجنة املقترح تشــــــكيلها فــــــي حالة اعتراض 
صاحب العمل أو اإلدارة املختصة على ســــــفر العامل فإن ذلك 
سيتسبب في مزيد من التعقيد وهدر للوقت واجلهد قد تنتفي 

معه حاجة العامل للسفر قبل احلصول على االذن املطلوب�

> قــــــد يثير إضافة مثل هــــــذه الفقرة حفيظــــــة منظمات دولية 
مثل منظمة العفو الدوليــــــة، ومنظمة العمل الدولية وجتدر 
اإلشارة هنا – على ســــــبيل املثال- إلى تقرير منظمة العفو 
الدولية حول قانون 21 لســــــنة 2015 والذي أصدرته دولة 
قطر بشــــــأن تنظيم دخول وخروج الوافديــــــن، والتي جاءت 
املــــــادة الســــــابعة منــــــه متطابقة مــــــع النص املقتــــــرح، حيث 
جاء فــــــي تقرير املنظمة - حتــــــت عنوان »قانون قـــدمي بحلة 
جديدة: قانون التشـــغيل القطري اجلديد واإلســـاءة إلى العمال 
األجانب«- تنتقد فيه القانون القطري، خاصة املادة السابعة 
والتي وضعــــــت نفس الضوابط تقريباً علــــــى خروج العمالة 
الوافــــــدة، هذا بخالف االنتقــــــادات العنيفة املنتظرة ملنظمة 

العمل الدولية في مؤمتراتها الدولية واإلقليمية�

االقتراح الثاني:

يســــــتبدل بنص املادة )70( من قانون العمل رقم )6( لســــــنة 
2010 النص التالي:

»للعامـــل احلق فـــي إجاز ســـنوية مدفوعة األجر  النص املقترح:  
مدتهـــا خمســـة وثالثـــون يومًا وال يســـتحق العامل إجازة عن الســـنة 
األولى إال بعد قضائه ستة أشهر على األقل في خدمة صاحب العمل 
وال حتســـب ضمن اإلجازة الســـنوية أيام الراحة األســـبوعية والعطل 
الرســـمية وأيام االجـــازات املرضية الواقعة خاللها ويســـتحق العامل 
إجـــازة عن كســـور الســـنة بنســـبة ما قضاه منهـــا في العمـــل ولو كانت 

السنة األولى من اخلدمة«.

النـــص احلالي:  »للعامـــل احلق في إجاز ســـنوية مدفوعة األجر 
مدتها ثالثون يومًا وال يستحق العامل إجازة عن السنة األولى إال بعد 
قضائه تســـعة أشـــهر على األقل في خدمة صاحب العمل وال حتسب 
ضمن اإلجازة الســـنوية أيام العطل الرســـمية وأيام االجازات املرضية 
الواقعة خاللها ويســـتحق العامل إجازة عن كســـور الســـنة بنســـبة ما 
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قضاه منها في العمل ولو كانت السنة األولى من اخلدمة«.

جدير بالتنوية أن قانون العمل احلالي رقم 6 لســــــنة 2010 
قد زاد مدة االجازة الســــــنوية املستحقة للعامل عما كان معموالً 
به في القانون السابق رقم 38 لسنة 1964، من 14 يوماً ترتفع 
إلــــــى 21 يوماً بعد خدمة خمس ســــــنوات متصلة، فجعلها تزيد 
إلى أكثر من الضعف خالل السنوات اخلمس األولى، وأكثر من 
%42 بعد ذلك، وها هو ذا القانون املقترح يزيدها إلى 35 يوماً 
ال حتســــــب ضمنها أيام الراحة األسبوعية، ما يعني أن االجازة 

السنوية للعامل ستصل إلى حوالي 40 يوماً�

وقــــــد توافقوننا الرأي بأن ذلــــــك يعني زيادة كبيرة في تكلفة 
عنصر العمل، ومن ثم االنتاج، وخاصة بالنســــــبة للمشــــــروعات 
الصغيرة واملتوســــــطة، األمر الــــــذي ال يتواءم مــــــع رؤية الدولة 
وحرصهــــــا على دعم هذه املشــــــروعات، حيث ســــــيترتب عليها 
خسارة مزدوجة لصاحب العمل، تتمثل األولى في ضياع عشرة 
أيــــــام عمل جراء الزيــــــادة املقترحة، وتتمثــــــل الثانية في التكلفة 
املاليــــــة لهذه الزيادة، يضاف إلى ذلك أنه لن يســــــتفيد من هذه 
الزيادة إال العمالة غيــــــر الكويتية، ذلك أن العمالة الكويتية في 
القطاع اخلاص تتركز في املنشــــــآت ذات الكفاءة املالية العالية 
كالبنوك وشــــــركات االســــــتثمار واالتصــــــاالت والتأمني وغيرها 
وهؤالء يتمتعون مبيزات تفوق ما جاء بالنص املقترح، وال يتبقى 

إال ما يســــــمى بالعمالة الوهمية التي ال تلتحق بالعمل أصاًل إال 
علــــــى الورق، فلماذا يتعني على القطاع اخلاص أن يتحمل أوزار 

تراكمات األخطاء اإلدارية والهيكلية لإلدارة العامة�

لذا ال ترى الغرفة ثمة ضرورة للتعديل املقترح للمادة )70(�

االقتراح الثالث:

 يســــــتبدل بنص الفقرة األخيرة من املادة )51( من القانون 
رقم 6 لسنة 2010 النص التالي:

النـــص املقترح: »ويســـتحق العامـــل مكافأة نهايـــة اخلدمة كاملة 
عند انتهاء خدمته في اجلهة التي يعمل بها دون خصم املبالغ التي 
حتملتهـــا هذه اجلهة نظير إشـــتراك العامل في مؤسســـة التأمينات 

االجتماعية أثناء فترة عمله.«

النـــص احلالـــي: »ويراعـــى فـــي ذلـــك أحـــكام قانـــون التأمينـــات 
االجتماعيـــة علـــى أن يلتزم صاحـــب العمل بدفع صافـــي الفرق بن 
املبالغ التي حتملها نظير إشتراك العامل في التأمينات االجتماعية 

واملبالغ املستحقة عن مكافأة نهاية اخلدمة«.

وتــــــرى الغرفة أن حــــــق العامل الكويتي فــــــي احلصول على 
مكافــــــأة نهاية اخلدمة هو حق أصيل في ظل متتع القطاع العام 
مبثل هــــــذه امليزة، خاصة وأن أحكاماً قضائية قد صدرت فعاًل 

بهذا االجتاه، مما يسدَّ الباب أمام أي اجتهاد آخر« <

ماحظـــات الغرفـــة حــــــول
- مســودة قانــــون إعادة تأهيــل وتصــفية املنشــــآت التجاريـــــة

- مســــودة قانــــون إعـــادة الهيگــلة الطوعيـــــة للديـــــون

في إطار اخلدمات االستشـــارية التـــي يقدمها البنك الدولي 
حلكومـــة دولـــة الكويت، أعد البنـــك عام 2013 مســـودات لثالثة 
قوانـــن: أولها حول إعـــادة الهيكلة الطوعية للديون، والثاني عن 
تأهيل املنشـــآت التجاريـــة وتصفيتها، والثالث في شـــأن القواعد 

املنظمة حلقوق الضمان على املنقوالت.

وفي منتصف يوليو طلب البنك من الغرفة إبداء وجهة 
نظرها ومالحظاتها بصدد تلك املسودات، وهذا ما استجابت 
لـــه الغرفـــة حيـــث قدمـــت فـــي الثاني مـــن أكتوبر مـــن ذلك 
العـــام مالحظـــات تفصيلية حول مســـودتي القانونن األول 

والثانـــي، أما مســـودة قانون حقوق الضمـــان على املنقوالت، 
فقد اقترحت الغرفة صرف النظر عنه، وأخذت بعثة البنك 

الدولي بهذا االجتاه.

ونظرًا القتراب وزارة التجارة والصناعة من اجناز مشروعي 
القانونـــن املذكوريـــن، بالتعـــاون مـــع إدارة الفتـــوى والتشـــريع 
ووزارة العدل والبنك الدولي، أعدت الغرفة مذكرتن ضّمنتهما 
مالحظاتهـــا اجلديـــدة حـــول مســـودتي القانونـــن املذكوريـــن 
وقدمتهمـــا لـــوزارة التجـــارة والصناعة في الســـادس عشـــر من 

أبريل 2017.
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وفيمــا يلــي نــص املذگـــرتن:

منعاً لإلســــــهاب حُتيل الغرفة في شــــــأن هــــــذه املالحظات إلى مذكرتها املرفقة بكتابها املــــــؤرخ 2 أكتوبر 2013 مكتفية بذكر بعض 
األمثلة على هذه املالحظات�

أواًل- مســـودة قانـــــون إعادة تأهيــــل وتصــــفية املنشـــآت التجاريـــة

أوالً: أخطاء إمالئية أو طباعية:

* املادة )1( البنود )10، 12،11( 
بتعريف كل من "الدائن املبادر" و"الدائن املتأثر" و"الدائن" واستبدال كلمة "كل" 

بكلمة "أي"�

* املادة )1( البندان )13، 25( 
تُستبــدل عبـارة " غرفة جتارة وصناعة الكويت » بعبارة »غرفة التجارة 

والصناعة«� وذلك بتعريفي »أمانة السر« و »مركزالوساطة«�

يُستبدل كلمة "فيه" بكلمة "في"�* املادة )1( البند )33( 

تُستبدل كلمة "فترة" بكلمة "قدرة"�* املادة )5( فقرة )1( 

* املادة )9( الفقرات )1، 2، 3، 11، 14، 15(
 واملادة )28( الفقرتان )2، 3( 

تُستبدل كلمة "مؤقت" بكلمة "موقت" أسوة مبا أورده عنوان املادة )15( من املسودة�

تُستبدل كلمة "السياق" بكلمة "السباق"* املادة )10( فقرة )2( 

* املادة )11(                                  فقرة )1( 
فقرة )2( 

تُستبدل كلمة "الهيكلة" بكلمة "هيكلة"
تُستبدل كلمة "املشاورة" بكلمة "املشارة"�

تُستبدل كلمة "عمل" بكلمة "علم"�* املادة )13( فقرة )1(

عبارة "في السياق اإلعتيادي للعمل" بعبارة "في السوق اإلعتيادي للعمل"�* املادة )15( فقرة )5( 

تُستبدل كلمة "دخول" بكلمة "ولوج"�* املادة )17( بند )د( 

تُستبدل كلمة "عبء" بكلمة"عبئ"  �* املادة )21( فقرة )2( 

* املادة )22(                                   بند )2( 
وبند )4( 
وفقرة )3( 

تُستبدل كلمة "اإلعادة"  بكلمة  "إعادة"�
تُستبدل كلمة "باإلستمرار" بكلمة "باإلسمرار"�

تُستبدل كلمة "الزين" بكلمة "الزمي"�

استبدال كلمة "اإلدارة" بكلمة "القدارة"�* املادة )29( بند )5( 

استبدال كلمة "املطالبة" بكلمة "املكالبة"�* املادة )30( الفقرة الثانية 

استبدال عبارة "إعادة الهيكلة" بعبارة  "إعارة الهيكلة"�* املادة )31( الفقرة الثانية

استبدال كلمة "شارك" بكلمة "املشاركة"�* املادة )36( بند )4( 

استبدال كلمة "معلومات" بكلمة "معلوماً"�* املادة )38( 
 إلى غير ذلك من األخطاء التي ينبغي تداركها عند إعادة الصياغة النهائية لهذه املسودة�
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ثانياً: عدم وضوح بعض املصطلحات وقصورها:

"جتميد وضع املديونية" كلمة وضع�* املادة )1( بند )1( 

"حالة العجز الفعلية أو القريبة" كلمة القريبة�* املادة )1( بند)8( 

* املادة )3( بند )أ( 
نرى أن تعاد صياغتها حيث اشتملت على بعض العبارات التي زادتها غموضاً 

"مطالبتها جتاه املدين" "في الوقت املناسب" "القرارات املطلعة"� 
* املادة )10(                           فقرة )2( 

           

والفقرة )3(

والفقرة )4( 

إذا توافرت "اإلمكانية املعقولة" السيما في ضوء اشتراط أن يؤدي تنفيذ خطة 
تعيد هذه  بأن  إذ نرى االكتفاء  الربحية"  إلى  املدين  يعود  أن  إلى  الهيكلة  إعادة 

اخلطة التوازن املالي بدالً من الربحية �

يجب حذف هذه الفقرة "ويجوز تطبيقه في "السياق االعتيادي لنشاطه"�

حذف عبارة "وأي مديونيات للمدين غير خاضعة للقانون الكويتي" إذ كيف ميكن 
إدخال مديونيات للمدين ال ميكن التنفيذ عليها"

املادة )12( بند )3(                     فقرة )أ(

فقرة )ت( 

أطراف اإلجراءات�

"احملكمة أو املجلس أو الهيئة املرفوعة أمامها القضية العالقة�

املادة )13( فقرة )1(
"وذلك بإرسال أمانة السر إشعار املباشرة إلى جميع الدائنني املدرجني على 

الالئحة املرفقة ����« فما هي الالئحة املرفقة املشار إليها ال سيما وانه لم يرد 
لها أية إشارة باملسودة�

املادة )15( فقرة )5(
"أيام عمل" وليس أيام علم�

"بخالف املعامالت التي تتم في "السوق اإلعتيادي للعمل« نعتقد أن املقصود 
»السياق اإلعتيادي للعمل«�

املادة )26(                              بند )12( 
             

البند )16( 

تتعلق بعملية "التفاوض خارج احملكمة" ونرى إعادة صياغتها بحيث تتضمن 
جميع عمليات التفاوض التي تتم قبل اتصال احملكمة بالدعوى«�

كما نرى أن كلمة »توفير« أفضل من كلمة »منح« في السطر األول�

حتليل مالي يُّعْده »مهني مستقل مؤهل حسب األصول« وهي عبارة قاصرة 
ومخالفة لتعريف »مشرف إعادة الهيكلة« الذي عرفته بأنه :- »محاسب مجاز« 

او »مهني مرخص«�

املادة )28(                              فقرة )2( 
              

فقرة )4( 

"��� توقف مدة التقادم بالنسبة إلجراءات اإلنفاذ وهو مصطلح غير قانوني 
ونرى استبداله "بإجراءات التنفيذ"�

استبدال عبارة "احملكمة املختصة" أينما وجدت بعبارة "احملكمة اخلاصة" عماًل 
واتساقاً مع ما حلظناه في املادة األولى وباقي فقرات املادة )28(�

إلــــــى غيــــــر ذلك من املصطلحات التي نرى ضرورة إنعدام النظر فيها على نحــــــو يحقق دقتها وعدم اإلجتهاد في تأويلها مبا يُخالف 
قصد املشرع منها�
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وختامًا لهذه املالحظات الشــــــكلية نود أن نذكر أمرين 
نعتقــــــد أن لهما أثــــــراً كبيراً وعميقاً علــــــى فهم ودقة هذه 

املسودة:

أولهمـــا، أن املســــــودة قد أغرقت فــــــي اإلطالة والدخول في 
التفاصيل علــــــى نحو مخالف ملا هو متعارف عليه في الصياغة 

القانونية من إيجاز غير ُمخل وعمق غير معقد�

واألمر الثاني، من الواضــــــح متاماً أن كثيراً من املالحظات 
الشــــــكلية تعود إلــــــى ما يكتنــــــف “الترجمة مــــــن اإلنكليزية إلى 
العربية” من التباس، وهــــــذا أمر طبيعي جداً إذا أخذنا طبيعة 
وحداثة التشــــــريع موضع الترجمة في اإلعتبار� ولعل من املفيد 
هنــــــا أن نطرح إمكانية التوفيق بشــــــكل أدق بني األصل املكتوب 

والنص املترجم�

ثانيًا: املاحظات املوضوعية:

إحلاقاً مبذكرتنــــــا املؤرخة 2 أكتوبــــــر 2013 )املرفقة بهذه 
املذكرة( ميكــــــن للغرفة أن توجز مالحظاتهــــــا املوضوعية حول 

هذه املسودة على النحو األتي:- 

املادة األولى 

1- تعريف بعض املصطلحات على نحو ســــــيثير العديد من 
اإلشــــــكاليات في التطبيق مــــــن ذلك: تعريف »إجــــــراءات إعادة 
الهيكلة« والنص علــــــى إجراءات إعادة هيكلة طوعية وإجراءات 
إعــــــادة هيكلة عاجلة دون اعتماد معيار للتفرقة بينهما )املادة 1 

بند 2(�

2- »إجــــــراءات اإلفالس« حيث عرفــــــت إجراءات اإلفالس 
بإجراءات اإلفالس التي تتم مبناسبة أي إجراءات وفقاً لقانون 
التجــــــارة أو وفقــــــاً ألي قانون يجرى تطبيقــــــه »من وقت آلخر«، 
وهــــــذا املصطلح األخير يُعد مصطلحــــــاً فضفاضاً جداً، خاصة 
عندما نأخذ باإلعتبار املواد من )11 إلى 14( من الباب الثاني 
من هذه املســــــودة واملتعلقة بإجراءات إعــــــادة الهيكلة  من حيث 
شــــــروط اإلنضمام إلى إجراءات إعادة الهيكلة وشكل ومحتوى  
املوافقــــــة على إعادة الهيكلة أو حتى بالنســــــبة لتعليق إجراءات 

اإلفالس�

3- »اقتــــــراح إعادة الهيكلة«: نــــــرى أن تعريف إعادة الهيكلة 
بأنها مبثابة اقتراح »خطة لتعديل« أو »إعادة تنظيم« أو »هيكلة 
نشاط املدين« من جانب ومديونية دائنيه من جانب آخر، وربط 

ذلك بــــــأن يكون النشــــــاط أو املديونية قابــــــاًل للتعديل أو إعادة 
التنظيــــــم أو إعــــــادة الهيكلة دون اعتماد معيــــــار معني أو حاالت 
بعينهــــــا يتحقق فيها ذلــــــك هو تعريف ميكــــــن أن يثير كثيراً من 
اإلشكاالت� ويزيد من هذا اإلحتمال وخطورته ما جاء في املواد 
)19 إلى 22( من الباب الرابع من هذه املسودة، والتي خلت من 
اعتماد ملعيــــــار أو حتديد حلاالت ميكن اإلســــــتناد إلى أي منها 
في اقتراح إعادة الهيكلــــــة� فضاًل عن خلطها بني اقتراح إعادة 

الهيكلة من جانب وخطة إعادة الهيكلة من جانب أخر�

4- التعثر املالي:

خلط هذا التعريف بــــــني التعثر الفعلي والتوقف املؤقت عن 
الســــــداد حيث عرفه بأنه حالة العجز الفعلــــــي أو القريبة� عن 

سداد املديونيات )املادة )1( بند 8(�

وهنا ســــــيُثار اخلالف حول حتديد حالة العجز القريب عن 
ســــــداد املديونيات املشــــــار إليه في ظل غياب أمثلة له أو معيار 
يعتمــــــد عليه في حتديده أو حتــــــى إحالة إلى الالئحة التنفيذية 

في بيان ذلك�

5- الدائن املبادر:

اقتصر التعريف على الدائن ملديونية وأي دائنني آخرين يُبرمون 
املوافقــــــة دون أي اعتداد إلرادة املدين؛ بحيــــــث يصبح من خاللها 

املدين خاضعاً إلجراءات إعادة الهيكلة� )املادة )1( بند 10(�

وهو تعريف نراه مخالفاً لنــــــص املادة )12( بند )1( والذي 
يشــــــترط أن تكــــــون املوافقة علــــــى إجراءات إعــــــادة الهيكلة تتم 

مبوجب اتفاق خطي موقع من املدين والدائنني املبادرين�

6- الدائن املتأثر:

هــــــو كل دائن جتري إعــــــادة هيكلة مطالباتــــــه أو حقوقه أو 
مصاحلــــــه مبوجب خطة إعــــــادة الهيكلة� حيث نــــــرى أن تعبير 
»أو مصاحله« على درجة من اإلتســــــاع بحيث يصعب اإلملام به، 
فضاًل عن مخالفتها لتعريف الدائن الوارد بالبند 12 من املادة 
األولى بأنه كل شخص دائن مبطالبة ضد املدين���، وللبند 11 
من املادة األولى والذي يربط بني الدين وسبب إنشائه واملطالبة 

به، وهو املعول عليه دائماً في حتديد اإللتزامات�

7- املدين اإلعتباري:

جــــــاء في التعريف أن تعبير املدين اإلعتباري ���� ال يشــــــمل 
»شركة إدارة صندوق تقاعد طوعي«����« وهو مصطلح غامض 
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ســــــيُثير العديد من اإلشــــــكاالت في التطبيق وال سيما بالنسبة 
ملديــــــري الصندوق من الشــــــخصيات اإلعتبارية وذلك بســــــبب 
غموض مصطلــــــح »صندوق تقاعد طوعي« وعدم اســــــتخدامه 
بالصياغات القانونية، فضاًل عن اتفاق ذلك مع تعريف املطالبة 

بذات املسودة�

8- مركز الوساطة:

هنـــاك خــــطـــأ بإســـــــــــم املـــركـــز واســــــــــم اجلهـــة املشـــرفة 
عليـــه؛ فإســـم املركـــز »مركز الكويت للتحكيم التجاري« واإلسم 

الصحيح للغرفة »غرفة جتارة وصناعة الكويت«�

9- مشرف إعادة الهيكلة:

جرى تعريفه بأنه »محاسب مجاز« أو »مهني مرخص« فإذا 
كان املقصود باملهني املرخص الشركات املهنية فيجب أن يقتصر 
التعريف على النشاط املهني احملاسبي إال أن البقاء على »املهنية 
املرخصة« يتسع ليشمل جميع األنشطة املهنية كالطب واحملاماة 

والهندسة وغيرها�

10- املطالبة:

جاء تعريف املطالبة على نحو من االتساع حيث شمل احلق 
القانوني التعاقدي، ســــــواء كان هذا احلق محدداً أو غير محدد 
ثابتاً أو محتماًل مســــــتحق األداء او غير مستحق األداء، متنازعاً 

عليه أو غير متنازع عليه، مضموناً او غير مضمون� 

وترى الغرفة أن هذا اإلتساع سيؤدي إلى تعقيد خطة إعادة 
الهيكلة ذاتها مبا ســــــيثيره من خالف بني الدائنني حول حتديد 
القيمة احلقيقية للديون التي ســــــتكون محل إعادة الهيكلة� كما 
أن هذا اإلتســــــاع ســــــيزيد من صعوبة حتديــــــد حقيقة املديونية 
وعلى نحو ســــــيؤدي حتماً وفي أحسن االحتماالت إلى طول أمد 
وضــــــع خطة إعادة التأهيل تعثر التوصــــــل إلى اتفاق بني املدين 

وجماعة الدائنني بشأنها�

11- وقت املباشرة: 

يصدق عليها ما سبق أن أبديناه من مالحظات حول املسودة 
األولى من مذكرة 2013/10/2 املرفقة�

12- يوم عمل: 

عرفته املســــــودة بأنه »يوم تكون فيه األسواق املالية مفتوحة 
للتــــــداول والعمل في دولة الكويت« واألفضــــــل من وجهة نظرنا 
إعــــــادة الصياغة لتصبح »يــــــوم تكون فيه األســــــواق املالية غير 

معطلــــــة« حيث املعول عليه عدم تعطل الســــــوق ألي ســــــبب من 
األســــــباب سواء كان إلجازة رسمية أو ملناسبة وطنية أو لظروف 

طارئة أو لغير ذلك من األسباب�

13- حسن النية:

رأت الغرفة بأن التعريف اقد أغرق في تعداد احلاالت التي 
إذا توفرت أحدها انتفى حســــــن النية، ثــــــم جاء بنهاية التعريف 
وصــــــادر عليها جميعاً باشــــــتراطه أن تكون ضرورية؛ فضاًل عن 
توســــــعه بأخر التعريف حيث أكد على انتفاء حســــــن النية بأي 

»سلوك غير مشروع«�

14- األغلبية املطلقة:

جاء بالتعريــــــف أنها النصاب املطلوب مــــــن قيمة املطالبات 
لقبول »خطة إعادة الهيكلة« واملشــــــروط بعــــــدد يتجاوز 60 % 
من قيمة املطالبات على األقل ممن لهم حق التصويت متى كان 

إقتراح إعادة الهيكلة يتضمن أكثر من فئة واحدة من الدائن�

 ترى الغرفة أن قصر اشــــــتراط إعادة الهيكلة على الدائنني 
حاملــــــي أكثــــــر من فئة مــــــن الدائنني� ألن قصرهــــــا على هؤالء 
بالتأكيد ســــــيضر بأصحاب الفئة الواحدة راغبي املوافقة على 
“خطة إعــــــادة الهيكلة”، األمر الذي يدعو إلى املطالبة بتعديلها 
لتشــــــمل النص على حق أصحاب الفئــــــة الواحدة أو غيرهم من 

أصحاب الفئات املختلفة من الدائنني�

إن اشتراط أن تكون هذه النسبة تتضمن كافة فئات الدائن 
يزيــــــد األمر صعوبة وهــــــذا عكس ما يقصده املشــــــرع من هذا 
التشــــــريع؛ وبالتالي نقترح هنا أن تكون نسبة %60 من مجموع 

الدائنني سواء كان بينهم كافة الفئات أو لم يكن�

املادة )2( 
تختص هــــــذه املــــــادة بااللتزامات التي يتعــــــني على أطراف 
إجــــــراءات إعادة الهيكلة اإللتزام بها، وجاء من ضمنها “التعاون 
فيما بينهم للتوصل إلى خطة إعادة الهيكلة بشــــــكل فاعل وفي 
الوقت املناسب، إال في حالة االتفاق اخلطي على خالف ذلك” 

)املادة 2 بند ث(� 

وهنا نتساءل: هل يجوز االتفاق اخلطي على خالف ما أتت 
به اإللتزامات العامة؟ وفــــــي إعتقادنا أن اإلجابة على مثل هذا 
التســــــاؤل هي النفي املطلق� وبالتالــــــي نرى، ضرورة حذف هذا 
اإلستثناء الذي ســــــيطيح بكل اإللتزامات العامة رغم ضرورتها 

القصوى للتوصل إلى اتفاق إعادة الهيكلة�
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املادة )3( 
أجازت هــــــذه املادة عند تعدد املؤسســــــات املالية الدائنة أو 
املشــــــاركة في إجراءات إعادة الهيكلة القيــــــام بتناول املعلومات 
بشــــــأن املديــــــن ومطالباتها جتاهه مع مؤسســــــات مالية أخرى، 
فضاًل عن الســــــماح للمؤسسات املالية بإتخاذ القرارات املطلعة 

بشأن إجراءات إعادة الهيكلة�

وهنا ترى الغرفة تعارض السماح للمؤسسات املالية الدائنة 
أو املشــــــاركة في إجراءات إعــــــادة الهيكلة بتبادل املعلومات مع 
املؤسســــــات املاليــــــة األخــــــرى غير املشــــــاركة فــــــي اإلجراءات 
اخلاصة بإعادة الهيكلة مع السرية املصرفية )املنصوص عليها 
بالقانون 32 لســــــنة 1968 في شأن قانون النقد وبنك الكويت 
املركــــــزي واملهنة املصرفية، ال ســــــيما في ظــــــل صياغة الفقرة 
الثالثة من املادة اخلامســــــة من هذه املسودة التي تخول املدين 
احلق في عدم التزامه باإلفصاح عن التفاصيل املتعلقة بشأن 

جتارته����������الخ�

إلى جانب هذا، تتسم صياغة هذه املادة بالغموض على نحو 
يُنبئ بتعثر التطبيق واإلختالف حوله، ســــــيما لتعلقه بحق على 
درجة من األهمية، وهو احلق في ســــــرية احلســــــابات املصرفية 
املقرر بالقانون املشــــــار إليــــــه؛ باإلضافة إلى اســــــتخدام بعض 
املصطلحات املُبهمة والغامضــــــة كمصطلح “القرارات املطلعة” 
املشار إليه األمر الذي يدعونا إما إلى استبداله أو وضع تعريف 

يُزيل عنه اإلبهام والغموض�

املادة )6(
ألزمــــــت هذه املادة املدين اإلعتباري املشــــــارك في إجراءات 
إعادة الهيكلة بتقدمي بيانات مالية متوافقة مع معايير التدقيقات 
الدوليــــــة، وبيان األعمال يحدد األصــــــول واخلصوم واإليرادات 

واملصروفات مشفوعاً بتقرير تأكيد�

وتــــــرى الغرفــــــة أن مثل هــــــذا اإللزام يجــــــب أن يكون على 
عاتــــــق مكتب التدقيق وليس املدين� فمدققوا احلســــــابات هم 
املُلزمون بإعداد البيانات املالية وفق معايير احملاسبة الدولية، 
بإعتبارهــــــم من أصحاب املهن، وتنفيــــــذاً لإللتزامات القانونية 
واملهنية التي تفرضها عليهم قوانني ممارســــــة املهنة املنصوص 
عليها باملرســــــوم بقانون رقم 5 لســــــنة 1981 في شــــــأن مهنة 
مراقــــــب احلســــــابات؛ وال أدل على صحة مــــــا نذهب إليه من 

غيــــــاب معاييــــــر معتمدة كويتية للمحاســــــبة تلــــــزم املدين بقيد 
حساباته وفقاً لها�

املادة )7( 
فرضت هذه املسودة السرية على كافة املعلومات والبيانات 
واملســــــتندات والتقارير اخلاصة باملدين بحيث ال يجوز للدائنني 
وممثليهم واخلبراء واملستشارين والوسطاء املعنيني في إجراءات 
إعادة الهيكلة اإلفصاح عنها؛ ثم عادت واستثنت من ذلك ما جاء 
بشــــــكل ُمعلن ومتاح احلصول عليه ليكون هذا اإلستثناء مبثابة 
املصــــــادرة على احلق ذاته في احلفاظ على الســــــرية ال ســــــيما 
فــــــي ضوء غياب مفهوم واضح ومحدد ملصطلحي “اإلعالن” أو 
“اإلتاحة” او حتديد حاالت حتققهما – أو اإلحالة في بيان ذلك 

إلى الالئحة التنفيذية لبيانهما�

املادة )9( 
أجــــــازت هذه املادة للمدين احلصــــــول على متويل مؤقت 
ســــــواء في شــــــكل خدمات أو قروض وذلــــــك قبل احلصول 
علــــــى خطة إعــــــادة الهيكلة� غير أن صياغــــــة الفقرة الثالثة 
مــــــن هــــــذه املادة جــــــاءت غامضة مبهمــــــة تُثيــــــر العديد من 
اإلشــــــكاالت العملية عند التطبيق، حيث منحت املدين احلق 
في مواصلة����الخ دون أن تُبني مواصلة ماذا؟ على األموال 
باحلســــــابات املصرفية، وفي املقابل منحــــــت الدائن املتأثر 
احلمايــــــة املناســــــبة ملصاحله في تلك األمــــــوال دون أن تبني 

ماهية احلماية املناسبة ملصالح الدائنني�

املادة )10( 
حتت عنــــــوان “األهلية” أعتبرت هذه املــــــادة املدين مؤهاًل 
إلعادة الهيكلة إذا توافر شــــــرطان: أن يكــــــون متعثراً مالياً، وأن 
يكون نشاطه ال يزال قاباًل لإلستمرار� واعتبرت الفقرة الثانية 
مــــــن هذه املادة أن نشــــــاط املديــــــن يكون قاباًل لالســــــتمرار إذا 
توافرت اإلمكانية املعقولة على أن خطة إعادة الهيكلة ســــــتعيد 

املدين إلى الربحية����” �

وهنـــا تـــرى الغرفـــة أن يُعــــــاد صياغــــــة املادة بــــــدءاً بالعنوان 
الــــــذي يجب أن يكون داالً على موضوعهــــــا وليكن “أهلية إعادة 
التأهيل” مثاًل؛ فضاًل عن حــــــذف العبارات الفضفاضة كعبارة 
توافر اإلمكانيات املعقولة واعتماد معيار أكثر حتديداً أو إدراج 

أمثلة عن معقولية اإلمكانيات�
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2 0 1 7 التقريــــر ال�ســنوي 

أمــــــا الربط بني “اإلمكانات املعفولــــــة” و “حتقيق الربحية” 
كشــــــرط لتطبيق خطة إعادة الهيكلــــــة فهو ربط ال يتفق وطبيعة 

األشياء ألن إتباع املعقول ال يؤدي بالضرورة إلى الربحية�

وعليـــه تقترح الغرفة اإلكتفاء بتحقيق التوازن املالي لنشاط 
املدين أو اإلستمرار بسداد املديونيات وعلى النحو الوارد بالبند 

)16( من املادة )26( من هذه املسودة�

فضــــــاًل عن ذلك، ترى الغرفة أن صياغة الفقرة الثالثة على 
نحو يســــــمح بتطبيق خطة إعادة الهيكلة على موجودات املدين 
خــــــارج دولة الكويت أو بتطبيقها على أية موجودات للمدين ولو 
كانت غير خاضعــــــة للقانون الكويتي؛ فيه مخالفة ملبدأ إقليمية 
القوانني الذي يقوم على احترام سيادة كل دولة على اقليمها� 

املادة )14( 
أجازت هــــــذه املادة لألطراف املبادرين عنــــــد بدء إجراءات 
إعــــــادة الهيكلة التقدم إلــــــى احملكمة التي تنظــــــر في إجراءات 
اإلفالس بطلب تعليق إجراءاته؛ وتأمر احملكمة بتعليق إجراءاته 

إذا تأكدت من شروط إجراءات إعادة الهيكلة�

ومــــــع تأييدنــــــا لوقــــــف أو تعليق إجــــــراءات اإلفــــــالس أمام 
احملكمة؛ فإننــــــا ندعو إلى وضع حد أقصــــــى لهذا الوقف، ألن 
دعــــــوى اإلفالس ذاتهــــــا تتعلق بحقوق الدائنــــــني� باإلضافة إلى 
أهمية حتديــــــد احلالة التي تكون عليها دعــــــوى اإلفالس حتى 
يتم تعليقها أو حتديد احلــــــاالت التي يتم فيها متابعة إجراءات 

اإلفالس إذا لم يتم إختتام خطة إعادة التأهيل بنجاح�

املادة )15( 
رتبــــــت هذه املادة الوقف التلقائي املؤقت إلجراءات حتصيل 
املديونيات من وقت مباشــــــرة خطة إعــــــادة الهيكلة وحتى تاريخ 
اإلجتماع األول للدائنني��� الخ، كما أنها منعت الدائنني املتأثرين 

من مباشرة أي من اإلجراءات األتية: - 

أ- ���������

ب- تنفيذ حكم ضد املدين وملكيته�

وتــــــرى الغرفة أن في منع الدائنني املتأثرين تنفيذ حكم ضد 
املديــــــن يُخالف مبدأ حجية األحكام القضائية، وهو مبدأ متعلق 

بالنظام العام وال يجوز االتفاق على مخالفته� 

املادة )20( 
   حددت هذه املادة التدابير التي يتعني اســــــتكمالها إلعادة 
الهيكلــــــة عند اتفاق الدائنني املتأثرين على اخلطة، وجاء بالبند 

الثاني من ضمن هذه التدابير ما يلي: 
أ- ���������

ب- تعديل الصكوك أو إصدار صكوك جديدة أو استبدالها بشرط 
توافق هذه األدوات املالية مع أحكام الشريعة اإلسالمية�

   وهنا نؤكد أن اشتراط توافق األدوات املالية بشكل عام مع 
أحكام الشريعة اإلســــــالمية ينبغي النظر إليه عند انشاء األداة 
املالية وليس عند تعديلها أو استبدالها، فما نشأ مطابقاً للشريعة 
اإلسالمية يستمر تعديله أو إستبداله وفق ذات القواعد؛ فضاًل 
عن أن اشتراط توافقها مع الشريعة اإلسالمية سيقصر تطبيق 
أحكام هذه املسودة على املؤسسات املالية التي تعمل وفق أحكام 
الشريعة اإلسالمية، علماً بأن اتساع أحكام هذه املسودة لتشمل 

كافة املؤسسات املالية سيؤدي إلى تعميم أفضل لغاياتها� 

املادة )22( 
نظمت هذه املادة انتهاء إجراءات الهيكلة الطوعية عند حدوث 

أي من احلاالت الواردة بها ومنها البند الثالث الذي نص على:

3 - “تقــــــدمي بيان خطي مقدم من املدين أو من جميع الدائنني 
املبادرين بأنه قد مت انهاء التفاوض دون التوصل إلى اتفاق، 
ثم قررت استثناء مبهماً وغير مبرر� حني ذكرت “��� إذا لم 
يكن أي من الدائنني املشــــــاركني في إجراءات إعادة الهيكلة 

مؤسسة مالية«�

  وهنــــــا نتســــــاءل ما احلل إذا كان أحد الدائنني املشــــــاركني 
مؤسســــــة مالية؟ هل املقصود عــــــدم اإللتزام بالتقــــــدم بالبيان 
اخلطي ســــــواء من املدين أو جميــــــع الدائنني املبادرين؟ وما هي 
طبيعــــــة هذا البيان اخلطي الذي يلزم به املدين وكافة املبادرين 
الدائنني؟� لذلك، نقترح اإلحالة إلى الالئحة التنفيذية لبيان ما 
أشارت إليه على األقل سواء فيما يخص البيان املالي أو إذا كان 

أحد املشاركني في خطة إعادة الهيكلة مؤسسة مالية�

املادة )23( 
علقــــــت هذه املادة نفاذ أي اتفاقية يكــــــون املدين طرفاً فيها 
– وسواء كانت متأثرة بخطة إعادة الهيكلة أم ال- على املوافقة 

على طلب مباشرة إجراءاتها�
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وهنا نتســــــاءل من هو املخــــــول قانوناً باملوافقــــــة على طلب 
مباشــــــرة اإلجــــــراءات حتى تصبح اإلتفاقات التــــــي يكون املدين 

طرفاً فيها نافذة؟ 

املادة )26( 
أحصت هــــــذه املادة الوثائق واملســــــتندات التــــــي يتعني على 
املديــــــن تقدميها مع طلب إعادة الهيكلة وجاء بالبند )12( منها: 
وصف لعملية التفاوض التي تتم خارج احملكمة على ان يشــــــمل 
ذلــــــك منح معلومات كافية للدائنني املتأثرين���، ثم أردفت ذلك 

ببيان املقصود “باملعلومات الكافية”���� �

وهنـــا تقترح الغرفة استبدال عبارة “خارج احملكمة” بعبارة 
“قبل رفع الدعــــــوى أمام احملكمة املختصة” وكذلك نقل تعريف 
املقصود “باملعلومــــــات الكافية” إلى مادة التعريفات بصدر هذه 

املسودة�

املادة )27( 
نظمت هذه املادة ســــــير اإلجــــــراءات واجللســــــة التمهيدية 
فألزمــــــت احملكمة بأن حُتدد موعد جلســــــة خالل 30 يوم عمل 
على األكثر من تاريخ الطلب للنظر في املوافقة على اقتراح إعادة 
الهيكلة؛ على أن يتم نشر إشعار الطلب في جريدة محلية يومية 

مع إخطار جميع الدائنني املتأثرين حال توافر عنوانهم���”�

وهنا تقترح الغرفة:

1 - تقصير موعد حتديد احملكمة املختصة للجلســــــة ليكون 
خمســــــة عشر يوماً بدالً من ثالثني يوماً املذكورة� ذلك أن 
املوعد املشــــــار إليه يعتبر موعداً تنظيمياً ال ميلك املشرع 
جعله إلزامياً اتفاقاً مع املشروعية الدستورية التي تقضي 
بضرورة الفصل بني الســــــلطات� كمــــــا أن تقصير املوعد 
يســــــاعد في اســــــتقرار املراكز القانونية للدائنني واملدين 
وأصحــــــاب املصالح، باإلضافة إلى اتســــــاق ذلك مع حكم 
الفقرة الثانية من املادة املشار إليها التي تسمح للمحكمة 
بأن تعقد جلســــــة متهيدية يتم حتديدها خالل سبعة أيام 
عمل مــــــن تاريخ تقدمي الطلب للنظر في طلب اإلجراءات 
الوقائية الضرورية لالســــــتمرار في النشاط خالل الفترة 
اإلنتقاليــــــة، واتســــــاقاً أيضاً مع املدة املشــــــار إليها باملادة 

)31( فقرة )1(�

2 - أن يكون نشر اشعار الطلب باجلريدة الرسمية حتى ال يعذر 
أحد بجهلــــــه، ونظراً لآلثار الهامة التــــــي تترتب على اإلملام 
بهذا اإلشعار ســــــواء بالنســــــبة للمدين أو الدائنني أو الغير 

حسن النية� 

املادة )28( 
أجــــــازت الفقــــــرة الثانية من هــــــذه املادة للمحكمــــــة - بعد 
مباشــــــرة اإلجراءات املُعجلة إلعادة الهيكلــــــة وقبل صدور قرار 
نهائي بشــــــأن خطة إعادة الهيكلة - وقــــــف اإلجراءات مؤقتاً أو 
جتديــــــد أو متديــــــد أو الوقف املنصوص عليــــــه باملادة )15( من 
هذه املســــــودة��� وهنا نذكر مبا سبق أن أشرنا إليه من ضرورة 
اســــــتبدال عبارة “إجراءات التنفيــــــذ” بعبارة “إجراءات النفاذ” 
حســــــبما وردت مبــــــادة التعريف بالبند الرابع مــــــن املادة األولى 
من هذه املســــــودة� كما نــــــرى ضرورة وقف مــــــدة التقادم، ليس 
فقط بالنسبة إلجراءات التنفيذ حسب الصياغة املقترحة وإمنا 
بالنســــــبة ألصل احلق ذاته؛ حماية للدائنني وللغير حســــــن النية 
من جانب، وتشــــــجيعاً للسير في استكمال إجراءات إقرار خطة 
إعادة الهيكلة من جانب آخر� علماً أن كون التقادم حق شخصي 
ميكن ملن ُشرع له التمسك به أو طرحه )م 452 مدني(؛ فاملستقر 
عليه لدى محكمة التمييز: “أن النزول عن التقادم بسائر أنواعه 
عمل قانونــــــي من جانب واحد يتم مبجرد إرادة املتنازل وحدها 
وال يخضع ألي شــــــرط شكلي؛ فكما يقع صراحة بأي تعبير عن 
اإلرادة يفيــــــد معناه؛ فإنه يجوز أن يكــــــون ضمنياً بإتخاذ املدين 

موقفاً يفيد حتماً نزوله عن حقه في التمسك به���”�

املادة )29( 
الزمت هذه املادة بأن يتضمن اقتراح إعادة الهيكلة ما يلي: 

 �������� )4-1(

5 - توفير وسائل لتنفيذ اقتراح إعادة الهيكلة والتي قد تشتمل 
إمكانية بيع نشــــــاط املدين بأكمله أو أي جزء منه أو إندماج 
املدين مع شــــــخص اعتباري واحد أو أكثر أو إجراء تغييرات 
في هيكل رأســــــمال نشــــــاط املدين أو تعديل عقد الشــــــركة 
للمدين او حتديد املسئولية عن اإلدارة املستقبلية للنشاط�

وهنا جتد الغرفة أنه - بصرف النظر عما احتوته هذه املادة 
من إخطاء إمالئية وعمــــــا إعتراها من ضعف قوي وموضوعي 
فإن اإللزام لتنفيذ اقتراح إعادة الهيكلة بدمج املدين مع شخص 
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واحــــــد أو أكثر، أو بإجراء تغييرات في هيكل رأســــــمال نشــــــاط 
املدين، أو بتعديل عقد الشــــــركة، يعتبــــــر متعارضاً مع األحكام 
املوضوعية لقانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 تارة، ومخالفاً 
لقانون حماية املنافســــــة رقــــــم 10 لســــــنة 2007 وقانون هيئة 
أســــــواق املال رقم 7 لســــــنة 2010 في شأن شــــــروط وضوابط 
وحاالت اإلندمــــــاج تارة أخرى� ناهيك عن عدم انســــــجامه مع 
القانون 1968/32 في شأن النقد وبنك الكويت املركزي واملهنة 
املصرفية إذا كان املدين مؤسسة مالية تخضع لرقابة واشراف 

البنك املركزي�

املادة )31( 
خولــــــت هذه املادة احملكمة املختصة التحقق من طلب إعادة 
الهيكلة من خالل االســــــتماع إلى مشرف إعادة الهيكلة وممثلي 
املدين والدائنني، بحيث تصدر احملكمــــــة املختصة قراراً نافذاً 
باملوافقة على اقتراح إعادة الهيكلة خالل خمســــــة عشــــــر يوماً 

عمل من تاريخ جلسة املوافقة على اإلقتراح املذكور�

ونالحــــــظ هنا أن الفقرة الثالثة من هذه املادة قررت ضرورة 
أخذ موافقة كل من املدين والدائن في اخلطة على تعيني مشرف 
إعادة الهيكلة؛ وألزمت األخير بتقدمي تقارير دورية إلى الدائنني 
فقط؛ وفــــــي إعتقادنا أن اإللتــــــزام يجب أن ميتــــــد إلى مطالبة 

مشرف إعادة الهيكلة بتقدمي تقارير دورية إلى املدين أيضاً�

ثم جــــــاءت الفقرة الرابعــــــة من هذه املــــــادة لتخول احملكمة 
املختصة برفض املوافقة على اقتراح إعادة الهيكلة إذا توفر واحد 
أو أكثر من مجموعة أســــــباب أحدهــــــا أن يرفض أحد الدائنني 
اخلطة ألنه لــــــن يحصل على ما كان بإمكانه احلصول عليه من 

إجراءات تصفية نشاط املدين في دعوى اإلفالس���”�

ونرى في هذا السبب شبهة التناقض مع فلسفة هذه املسودة 
بإعتبارها تســــــتهدف عدم خروج الكيان االقتصادي من السوق، 
والســــــماح له باإلســــــتمرار متى كان قادراً على متكني املدين من 
االستمرار في سداد مديونياته حسبما أشار لذلك البند )16( 

من املادة )26( من هذه املسودة�

املادة )32( 
أكــــــدت هذه املادة أن بنود إعــــــادة الهيكلة لها األفضلية على 
جميــــــع االتفاقيــــــات التي يتــــــم إبرامها بني املدين مــــــع الدائنني 
املتأثريــــــن؛ واعتبــــــرت الفقــــــرة الثالثة من هذه املــــــادة أن جميع 

قرارات احملكمة املختصة نهائية وغير قابلة للطعن أو املراجعة 
إال أمــــــام ذات احملكمة وملرة واحــــــدة���”� وهذا ما نراه مخالفاً 
لألصول العامة والقواعد الهامة التي تنظم حق التقاضي الذي 
كفله ا الدســــــتور مبوجب املادة 166 التي تكفل “حق التقاضي 
مبوجــــــب ما بينــــــه القانون مــــــن اإلجراءات واألوضــــــاع الالزمة 
ملمارســــــة هذا احلق”�؛ علماً أن املــــــادة 32 هذه جاءت مخالفة 
أيضاً للمشــــــروعية التي حتول دون حتصن أي قرار ضد الطعن 

باستثناء القرارات املتعلقة بأعمال السيادة�

املادة )35( 
حتت عنوان “االستثناءات واإلعفاءات واحلماية؛ نصت هذه 
املادة على تطبيق هذه االســــــتثناءات وتلك اإلعفاءات على خطة 
إعادة الهيكلة واملعامالت املُنجزة� فما املقصود بهذه “املعامالت 
املُنجزة”، حتى تُطبق عليها االستثناءات واإلعفاءات التي تتعلق 
بقوانني ضريبية؟  علماً بأن نص املادة )134( من الدستور تقرر 
بأن :- “إنشــــــاء الضرائب العامة أو تعديلها أو إلغاؤها ال يكون 
إال بقانــــــون؛ وال يُعفى أحد من أدائها كلهــــــا أو بعضها في غير 

األحوال املُبينة بالقانون���”� 

وأما عن اإلشــــــارة التــــــي جاء بها البند )8( مــــــن هذه املادة 
بإعفاء الشــــــركة موضوع إعادة الهيكلة مــــــن التوافق مع أحكام 
القانون 7 لســــــنة 2010 في شأن هيئة أســــــواق املال من حيث 
متطلبــــــات العرض اإللزامي، فهو إعفــــــاء ال قيمة فعلية له، في 
ظل عدم النص على ضرورة احلصول على موافقة جهاز حماية 
املنافسة املنشأ بالقانون 10 لسنة 2007، حيث يظل اختصاص 
هيئة أسواق املال باملوافقة على العرض اإللزامي موقوفاً حلني 
احلصول على موافقة جهاز حماية املنافسة؛ األمر الذي الزمه 
ومقتضاه، َمْد هذا اإلعفاء ليشمل قانون حماية املنافسة املشار 
إليــــــه فضاًل عــــــن تناقض ذلك بالكلية مع نــــــص املادة )40( من 
هذه املســــــودة فيما قررته من جواز تطبيق العقوبات املنصوص 
عليها بقانون هيئة أسواق املال املشار إليه  إضافة إلى العقوبات 

املقررة مبوجب نص املادة )37( من هذه املسودة�

املادة )36( 
أشار البند )ث( من الفقرة الثالثة إلى فرض أي من اجلزاءات 
الواردة في الفصل الســــــابع من هذا القانون، وقد تالحظ عدم 

وجود فصول باملسودة، ورمبا كان املقصود الباب السابع�
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املادة )40( 
أطاحــــــت هذه املادة باإلعفــــــاءات واحلماية املنصوص عليها 
باملادتــــــني )35 و36( من هذه املســــــودة، حني قررت خضوع أي 
بنك أو شــــــركة تخالــــــف أحكام هذا القانــــــون أو تعليمات البنك 
املركزي أو هيئة أســــــواق املال ألي عقوبات إضافية نص عليها 
قانون هيئة أسواق املال رقم 7 لسنة 2010، وقانون بنك الكويت 

املركزي رقم 32 لسنة 1968�

قضايا هامة غابت عن التنظيم

1- ضــــــرورة إجــــــراء مطابقــــــة واقعيــــــة وعمليــــــة وإجرائية مع 
النصوص القائمة واملعمول بهــــــا بالقانون التجاري احلالي، 
وعلى األخص املواد )788 وحتى 800(، نظراً ملا توفره من 
مناذج ُمحددة ودقيقة لألفعال املؤثمة جنائياً واألشــــــخاص 
الذين يؤثمون جنائياً� بحيث تسمح هذه النصوص بأن تطال 
املُســــــاءلة الدائن أو املدين واملصفي أو الغير وعلى نحو يتيح 
تفريد العقوبة مبا يتناسب مع الفعل محل املساءلة اجلنائية، 
ويضمن بالتالي شــــــرعية وعدالة العقوبة وعلى النحو الوارد 

باملادتني )37 و38( من هذه املسودة�

2- جاءت املادتان )37، 38( من املسودة مبا يخالف ما أسلفناه 
وعلى نحو يوحي بعدم العدالةـ، أو بعدم الدستورية إن شئت� 
حيث أفردت املادتان عقوبة واحدة ألفعال عددتها املســــــودة 
بشــــــكل عــــــام، ودون حتديد لألشــــــخاص الذين ســــــتطالهم 
العقوبة، يســــــتوي في ذلك الدائن واملصفي واملدين والغير، 
ودون أي اعتبار لصفة من يقوم بالفعل املؤثم سواء كان فرداً 

عادياً أم موظفاً عاماً�

3- من املالحظ أيضاً قعود املسودة عن حصر جرائم اإلفالس، 
حيــــــث أكتفت املادتان )37 و 38( ذكــــــر بعض هذه اجلرائم 
على خالف ما تضمنته املادة )788( من القانون التجاري�

4- تخلو املسودة أيضاً من حتديد اجلهة التي لها حق طلب شهر 
اإلفالس، في حني أن املادة )557( من القانون التجاري قد 
خولت هذا احلق إلــــــى النيابة العامة واحملكمة وهو ما نرى 

ضرورة األخذ به والنص عليه�

5-  لم تُشر املسودة إلى حظر شهر إفالس التاجر بسبب توقفه 
عن دفع ما يُســــــتحق عليه من غرامــــــات جنائية أو ضرائب 

حســــــب منطوق املادة )557( من القانون التجاري� ويقترح 
إضافة هذا احلظر متشياً مع فلسفة مشروع القانون�

6- لم حتدد املسودة من له حق الطعن في حكم شهر اإلفالس 
حســــــبما تقضي املــــــادة )569( من القانــــــون التجاري� وهو 
األمر الذي يجب استدراكه وبحيث يثبت هذا احلق لكل ذي 
مصلحة وصفه فيه عماًل بالقواعــــــد العامة املرعية بقانون 

املرافعات�

7- لم تتابع املســــــودة التعديالت التي طرأت على كل من قانون 
التراخيص التجارية الصادر بالقانون 111 لســــــنة 2013، 
وقانون الشــــــركات الصــــــادر بالقانون 1 لســــــنة 2016 في 
شــــــأن إقرار العقوبــــــات التلقائية التي تترتــــــب على احلكم 
بشهر اإلفالس، ســــــواء بالنسبة ملمارسة احلقوق السياسية 
كالترشــــــح واإلنتخاب، او تولي الوظائف العامة، أو عضوية 
مجالس إدارة الشــــــركات، أو كانــــــت العقوبات التبعية مدنية 
كعدم جواز اســــــتخراج التراخيص التجارية املنصوص عليها 
باملادة )4( من القانون 111 لســــــنة 2013 او املادة )575( 

من القانون التجاري�

وتدعــــــو الغرفة إلى تدارك هــــــذه الثغرات التشــــــريعية توحيداً 
للتوجهات التشــــــريعية من جانــــــب، ومنعــــــاً لإلجتهادات أو 

التأويالت التي قد تعيق التطبيق من جانب آخر�

8- فضاًل عما ســــــبق نالحظ أن املسودة تأتي على ذكر الكثير 
مــــــن املواعيد من غير أن تبني ما إذا كانت مواعيد تنظيمية 
أم مواعيد ســــــقوط يتعني مباشــــــرة اإلجراء في ظلها، وإال 

سقط احلق في مباشرته،

وعليــــــه يُقترح إحلاق اجلزاء على مخالفة ميعاد اإلجراء ســــــواء 
بالتنظيم أو بالسقوط على النحو املشار إليه�

9- وختاماً؛ نرى ضورة العمل على تصنيف التفليســــــات على 
أســــــاس املبالغ اخلاصــــــة بكل منها، وبحيــــــث يتعني وضع 
أحكام اكثر ســــــهولة وأقل إجراءات بالنســــــبة للتفليسات 
ذات املبالغ الصغيرة قياســــــاً بالتفليســــــات الكبيرة� وذلك 
إهتداءاً مبا كانت تســــــير عليه املادتان )668 و669( من 

القانون التجاري�
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ثانيــًا- مســـودة إعـــادة الهيگــلــة الطوعيـــة للديـــــــون

أواًل:- املاحظات الشكلية:

بغض الطرف عن املالحظات الشكلية التي سبق للغرفة ان 
أبدتها مبوجب كتابها املؤرخ 2 أكتوبر 2013، وما أخذت به منها 
املســــــودة األولى لهذا القانون، نعتقد أن املسودة الثانية ملشروع 
قانون إعادة تأهيل وتصفية املنشآت التجارية الزالت تشكو من 
بعض العيوب الشكلية، ســــــواء من حيث عدم دقة الصياغة، أو 
من حيث ترتيب األحكام، أو من قبيل تكرار أحكام قوانني أخرى 
قائمة ومعمول بها ومُتثل الشريعة العامة لتنظيم إعادة تأهيل أو 
تصفية املنشــــــآت التجارية، وعلى األخص القانون التجاري رقم 
68 لســــــنة 1980؛ فضاًل عن اخللط البــــــنيِّ بني مرحلتي إعادة 
التأهيل والتصفية بالنسبة للمنشآت التجارية والتي مُتثل نقطة 

اإلرتكاز لهذه املسودة�

وقبل دخول الغرفة في مالحظاتها الشكلية تود أن تؤكد على 
ضرورة أن تســــــعى هذه املسودة إلى سد النقص القائم بنصوص 
قانــــــون التجــــــارة الكويتي رقم 68 لســــــنة 1980، وعلى األخص 
املواد املتعلقة بضرورة احلفاظ على موجودات الشــــــركة حماية 
للدائنــــــني وإبقاء علــــــى دورها االقتصادي�  وهــــــذا أمر يقتضي 
إجــــــراء مقارنــــــة بني نصوص املــــــواد 555 إلــــــى 787 من قانون 
التجارة، ونصــــــوص املواد )31 إلى 50( و)63 إلى 95( من هذه 
املســــــودة، مع التركيز بشكل خاص على ما يتعلق بالصلح الواقي 
مــــــن اإلفالس من جانب، وإدارة دعوى اإلفالس وحتصيل أموال 
التفليســــــة والتصرف فيها من جانب آخــــــر، على اعتبار أن هذه 

النصوص مُتثل الشريعة العامة لكل من يُحكم بإشهار إفالسه�

وبعد هذه اإلشارة بالغة األهمية تعرض الغرفة مالحظاتها 
الشكلية على املسودة املقترحة من خالل ما يلي :

أوالً: أخطاء إمالئية أو طباعية:
في تعريف سجل اإلفالس الرسمي إستبدال كلمة "تسجيل" بكلمة "تسجل"�املادة )1( بند )5(

استبدال كلمة "متى" بكلمة "حتى"�املادة )9( فقرة )1(

استبدال كلمة "قام" بكلمة "قال"�املادة )12( فقرة )ب(

استبدال كلمة "وكان" بكلمة "إذا كان"�املادة )20(

استبدال كلمة "الدفع" بكلمة "الدفعة"�املادة )30( فقرة )د(

استبدال كلمة "لها" بكلمة "بها"�املادة )38( فقرة )1(

استبدال كلمة "على" بكلمة "عليه"�املادة )53(

استبدال كلمة "وتفصل" بكلمة "وتفضل"�املادة )68( فقرة )2(

استبدال كلمة "ما" بكلمة "مل"�املادة )79(

استبدال كلمة "بعد" بكلمة "وبعد"�املادة )86( فقرة )2(

استبدال كلمة "في" بكلمة "عن"�املادة )87( فقرة )1(

استبدال كلمة "انعقاد" بكلمة "انعقد"�املادة )92( فقرة )أ(

املادة )101( بند )1(
استبدال كلمة "كتابة" بكلمة "كتابتاً" بالفقرة األولى �

ومن الفقرة الثانية استبدال كلمة "الفترات" بكلمة "الفقرات"�
استبدال كلمة "يُسمع" بكلمة "يسمح"�املادة )111( 
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وفي ختام هذه املالحظات، ومنعاً للتكرار، حُتيل الغرفة في 
شأن املزيد منها إلى مالحظاتها الشكلية التي سبق أن أبدتها في 

مذكرتها املرفقة ضمن كتابها املؤرخ 2013/10/2 واملرفقة�

ثانيًا: املاحظات املوضوعية:

تُوجز الغرفة مالحظاتها املوضوعية حول املسودة املقترحة 
بالتأكيد على مجموعة من املرتكزات التي ينبغي أن تنطلق منها 
صياغة هذه املسودة؛ ثم تتناول التعليق على بعض املواد حسب 

تسلسلها، وذلك بالعرض التالي:

أواًل: يتعــــــني أن تهــــــدف صياغة نصوص هذه املســــــودة إلى 
تسهيل وتبســــــيط اإلجراءات مبا يضمن سرعة تسوية املنازعة 
بني املدين ومجموعة الدائنني ســــــواء كانت ديونهم مضمونة أو 

لم تكن مضمونة�

ثانيـــًا: النص على ضرورة نظر مثل هذه الدعاوى على وجه 
االســــــتعجال؛ ألن هذا ال يقدم إضافة حقيقية لألحكام الواردة 
بقانون التجارة احلالي فحســــــب، وإمنا يــــــؤدي أيضاً إلى تعزيز 
فرصة احلياة للشــــــركات التي لديها املقومات األساسية، وذلك 
بســــــرعة حصولها علــــــى االئتمان الذي يُعينهــــــا في اخلروج من 

ثانياً: عدم وضوح بعض املصطلحات وقصورها :
ما املقصود بتعبير "سيطرة جوهرية"�املادة )1( بند )7(

عدم وضوح مصطلح "إقامة دعوى إفالس بطلب" "إعادة التأهيل أو التصفية"�املادة )2( 

"توارى عن األنظار"�املادة )3(

"دعوى اإلفالس اجلبري"، "ضد املدين املعسر بعد وفاته أو إنقضائه" ما املقصود بكلمة "انقضائه" هنا!�املادة )5(

"األطراف املعنيني"، البند )4( "أموال أساسية"�املادة )9( فقرة )1(

مصطلح "دون تبرير جتاري"�املادة )12( فقرة )ب(

مصطلح "ببيان محقق"�املادة )17( فقرة )1(

"سجالت التجارة األساسية"�املادة )33( بند )أ( 

"العمليات الضخمة"�املادة )42( بند )2(

" ويحتمل تنفيذها في حدود املعقول" والبند )د( التعهد اخلطي بأي شروط وأحكام تقررها احملكمة املادة )59( فقرة )1(
ملا فيه من انتقاص حلجية احلكم�

مصطلح "وتبرئ وتعفي املدين من املسئولية" اجلمع بني اإلبراء واإلعفاء مع اإلقرار باخلالف بينهما�املادة )61( 

"إقتراح طريقة معقولة جتارياً«�املادة )64( بند )د(

املادة )83( فقرة )ب(
إذا كان التصرف "خارج نطاق العالقات التجارية« ما معنى هذه العبارة مع معرفتنا بأنه ال يحكم 

بإفالس إال التاجر املتوقف عن دفع ديونه التجارية وبشرط أن تتوافر هذه الصفة وقت التوقف عن 
الدفع وأال يكون الدين متنازع فيه�

"إذا كان الدين غير مستوٍف للشروط املنصوص عليها في القانون الكويتي« أي قانون كويتي يقصد؟�املادة )84( فقرة )1( 

"في غير السياق االعتيادي : هل نقصد هنا دون اتباع اإلجراءات املعتادة�املادة )91( فقرة )1( 

"املصروفات االئتمانية"�املادة )97( بند )3( 

" إال إذا كانت احملكمة قد جتاوزت صالحياتها"�املادة )112( 
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أزمتها، خاصة بالنســــــبة للشــــــركات التي تعاني ضائقة مالية ال 
تتطلب بالضرورة املطالبة بإفالسها�

ثالثـــًا: رغم كثرة التعريفات التي أتــــــت بها املادة األولى من 
هذه املســــــودة، تالحظ الغرفة غياب تعريف بعض املصطلحات 
ذات األثر الهام والتي ينبغي وضع تعريف محدد لها درءاً ملا قد 
تُثيره من تضارب عند التطبيق العملي، ومن تلك املصطلحات:

1- مصطلحات حتتاج إلى إيضاح:

م )1(  بند )14("إضطراب النشاط املالي"

م )5( فقرة )1("اإلفالس اجلبري"

م )6( بند )2("أموال التفليسة"

م )9( فقرة )1("األطراف املعنيني"

م )9( بند )4("أموال أساسية"

م )23( فقرة )2("املصاريف غير اإلعتيادية"

م )33( بند )أ("سجالت التجارة األساسية"

م )64( بند )د("الطريقة املقبولة جتارياً"

م )91( فقرة )1("السياق االعتيادي"

م )97( بند )3("املصروفات االئتمانية"

ومــــــن ذلك أيضاً عدم وضع تعريــــــف محدد لـــ “خطة إعادة 
التأهيــــــل” بإعتبارهــــــا وثيقة إفصاح، ولبيان الفــــــرق بينها وبني 
اإلتفــــــاق بإعتباره عقد او إجراء تعاقــــــدي، و “خطة التصفية” 
لكونهــــــا إجراءات توافــــــق عليها احملكمة املختصــــــة لبيع أموال 

التفليسة�

2- وفــــــي املقابل نالحظ أن املادة األولى من املســــــودة تضمنت 
تعريــــــف العديد مــــــن املصطلحات التي لم يــــــرد لها ذكر في 
املســــــودة، ومــــــن ذلك »اإلخطار«  »الشــــــخص املُســــــيطر« و 

»املقرر«�

3- مــــــن جهة ثالثة جاءت بعض التعريفات قاصرة؛ إما عن بيان 
املعنــــــى على نحو واضح ومحــــــدد أو عن بيان أهدافها، ومن 

ذلك :

أ- الشــــــخص ذو الصلة ســــــواء أكان هذا الشــــــخص طبيعياً 
أو إعتباريــــــاً وذلك فيما يخص نســــــبة امللكية احملددة ب 

20 % أو بالنســــــبة للشــــــخص الذي يُدير املدين نشاطه 
مبوجب عقد�

ب- الشخص املســــــيطر فيما يخص »السيطرة اجلوهرية« 
على إدارة وأعمال املدين، حيث يُثار اخلالف حول معيار 
ومفهــــــوم  »الســــــيطرة اجلوهرية«، فضــــــاًل عن غموض 
مفهوم »العضو التنفيذي«، ألنه من اإلتساع بحيث يشمل 
جميع التنفيذيني بالنســــــبة للشخص اإلعتباري، واألولى 
تســــــميته »بالرئيس التنفيذي« أخذاً مبا جاء في القانون 

رقم 1 لسنة 2016 والئحته التنفيذية�

بعد هذا، نتناول بالتعليق العديد من مواد املســــــودة حســــــب 
تسلسل أرقامها وما نراه من مالحظات بشأنها:

املادة )1( 
- نعتقد أن تعريف بعض املصطلحات لم يضف أي جديد إن لم 
يكن قــــــد آثار الكثير من اللغط، ومن ذلك تعريف »األخطار« 
واخللط فيما بينه وبني اإلعالن بالنشــــــر أو اإلعالن بالبريد 
اإللكتروني أو من خالل املواقع اإللكترونية� و«حقوق امللكية« 
وقصرها على الســــــهم او احلصة دون النص على »السندات 
القابلــــــة للتحويل« حيث ورد تعريف هذا املصطلح باملرســــــوم 
بقانون رقم 2 لســــــنة 2009 بشــــــأن تعزيز اإلستقرار املالي 
بانها »ســــــندات تصدرها البنوك وشركات االسثمار؛ ويجوز 
أن تتضمن شروط إصدارها قابليتها للتحول إلى أسهم بعد 

مضي مدة محددة ومبوافقة مالك السند�

- لم حتدد املســــــودة شــــــروط الدين واجب االقتضاء، سواء من 
حيث اشتماله على عنصري اإللتزام وهما احلق واملسئولية� 
كمــــــا لم تتضمن أي إشــــــارة لقيمة الديــــــن، إلى غير ذلك من 
محــــــددات وشــــــروط الدين التــــــي يتعــــــني أن تتضمنها مادة 
التعريف وفي تفصيل ذلك حتيل الغرفة إلى مذكرتها املؤرخة 

2 أكتوبر 2013�

- تعريف املعســــــر بأنه الشــــــخص »غير القادر« بوجه عام دون 
حتديد الوقت الذي يعتبر فيه كذلك؛ أو تعريفه بالشــــــخص 
الذي يؤدي اضطراب نشــــــاطه املالي إلى توقفه عن ســــــداد 
مديونيتــــــه، فضــــــاًل عما يُحدثه هــــــذا التعريف من خلط بني 
الضائقــــــة املالية التي ال تعني اإلفالس، وبني التوقف الكامل 
عن ســــــداد الديون احلالة وغير املتنازع فيها والتي تستوجب 

رفع دعوى اإلفالس�
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- عّرف البند )15( من املادة األولى »وقت املباشرة« بالتاريخ او 
الوقت احملددين ملباشرة إجراءات دعوى اإلفالس؛ في حني 
أن املعتــــــد به هو ما جاء في الفقرة األخيرة من املادة 45 من 
املرســــــوم بقانون 38 لســــــنة 1980 بإصدار قانون املرافعات 
املدنية والتجاريــــــة والتي تقرر أن »الدعــــــوى تعتبر مرفوعة 
ومنتجة آلثار رفعها من تاريخ إيداع صحيفتها بإدارة الكتاب 

ولو كانت احملكمة غير مختصة«�

فضاًل عن مخالفة هذا البند للمادة )36( من هذه املســــــودة 
التــــــي تقرر بأن » تُرفع دعوى اإلفالس بتقدمي صحيفتها وصور 
منها بعدد اخلصوم إلــــــى احملكمة املختصة وعلى املقرر قيدها 

في السجل املُعد لذلك«�

املادة )3( 
جــــــاءت هذه املــــــادة مبصطلح “تــــــوراى عن األنظــــــار” وهو 
مصطلح أقرب إلى املصطلحــــــات األدبية منه إلى املصطلحات 
القانونيــــــة، باإلضافة إلى الغموض الذي بدا واضحاً من احقية 
كل دائــــــن ولو بدين آجل في إقامة دعوى اإلفالس ملجرد “وقف 
النشــــــاط” أو “البدء في التصفيــــــة” أو “القيام بتصرفات على 
نحو يضر بالدائنني” وارتباط ذلك بشرط اثبات عسر املدين�

ونعتقد أن في ذلك إجحافاً بحق املدين املتوقف عن النشاط 
ألســــــباب خارجة عن إرادته، ال سيما في ظل عدم تعّرض هذه 

املسودة للحاالت التي يُعد فيها املدين معسراً�

املادة )4(
نصت هذه املادة على اجلهات التي ال يجوز طلب إفالس أي 
منهــــــا وجاءت الفقرة )ب( منها لتخص البنوك اخلاضعة لرقابة 
بنك الكويت املركزي دون النص على شــــــركات الصرافة، األمر 
الذي يوحي بأنها من اجلهات التي يجوز طلب إفالسها والغرفة 
تتفق مع هذا اإليحاء ولكنها ترى ضرورة اإلرتقاء به إلى مستوى 
الصراحة والتأكيد تفادياً للدخول في اإلجتهادات التي قد تكون 

على غير ُمراد املشرع�

املادة )5( 
جــــــاءت هذه املــــــادة ببعض املصطلحات غيــــــر املفهومة، من 
ذلك: “اإلفالس اجلبري” “انقضائه” بأن خلطت بني اإلفالس 
- كإجراء حتمي إلعســــــار املديــــــن-  والطلب الطوعي لإلفالس 
الذي يتقدم به املدين واملنصوص عليه باملادة )32( من املسودة؛ 
فضاًل عما اشــــــتملت عليه من جواز إقامة دعوى اإلفالس ضد 

املدين بعد وفاته أو “إنقضائه” أو “توقفه عن النشــــــاط” خالل 
سنة ميالدية من تاريخ وفاة املدين أو إلغاء الترخيص التجاري أو 
املهني أو “شطب القيد بالسجل التجاري”� إن هذه املصطلحات 
تُثير اللغط في التطبيق وعلى األخص إلغاء الترخيص التجاري 
أو املهني وشــــــطب القيد من السجل التجاري باعتبار أن “الغاء 
الترخيص” غير “الشــــــطب من السجل التجاري”، في حني أن 

الشطب من السجل أثر إللغاء الترخيص�

ومن جهة اخــــــرى أعطت هذه املادة احلق للنيابة العامة في 
إقامة دعوى اإلفالس من تلقاء نفســــــها، وهو ما ميكن ان يكون 
مخالفــــــاً إلختصاص النيابة العامة احملــــــددة بالفصل األول من 
الباب الرابع من املرسوم بقانون رقم 2 لسنة 1990 بشأن تنظيم 
القضاء، وعلى نحو يوسم اإلفالس باجلرمية اجلنائية املرتبطة 
باملجتمع على خالف طبيعة الدعوى اخلاصة به سواء من حيث 

من يرفعها أو يباشرها أو حتى احملكمة املختصة بها�

كما نعتقد في شأن هذه املادة أنه يتعني توحيد ميعاد إقامة 
دعوى اإلفالس بعد وفاة املفلس بســــــنة واحدة من تاريخ الوفاة، 
سواء متت إقامة الدعوى من قبل النيابة العامة أو من قبل ورثة 
املفلس� وهو ما يســــــتوجب – برأينــــــا- إعادة النظر في صياغة 

الفقرة الثانية من هذه املادة�

املادة )13(
إن عـــدم جــــــواز إبــراء الذمة بالنســــــبة لبعــــــض املديونيات 
مه؛ أما “العقوبات  املنصــــــوص عليها بهذه املادة أمر ميكــــــن تفهَّ
اجلزائية” املنصوص عليها بالفقرة )أ( فهي برأينا غير مفهومة 
وغير مبررة لتعارض عدم جواز إبراء الذمة بالنســــــبة للعقوبات 
اجلزائية مع املبادئ العامة واألصول الهامة بالقانون اجلزائي، 
فيما يخص رد اإلعتبار ومحو اآلثار بالنسبة للجزاءات اجلنائية، 
أما إذا كان املقصود “باجلزاءات اجلنائية” “الغرامات املالية” 
كعقوبة تبعيــــــة للجزاء اجلنائي؛ فترى الغرفــــــة ضرورة أن تُعاد 
الصياغــــــة بحيث تؤدي هذا املعنى، وذلــــــك بالتفرقة بني الدين 
املدنــــــي والدين التجاري لكون األخير هو املعول عليه بالنســــــبة 

لدعوى اإلفالس�

املادة )19(
تولــــــت هذه املادة حتديد مســــــؤولية املدير الشــــــخصية عن 
تعويــــــض األضرار التــــــي تلحق بأموال التفليســــــة نتيجة صدور 
حكــــــم نهائي بإدانته في جرميــــــة إفالس من اجلرائم املنصوص 
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عليها بقانــــــون التجارة أو أي قانون آخــــــر تتعلق بإدارته ألموال 
التفليسة� وهنا نتساءل عن سبب قصر مسؤولية مدير التفليسة 
الشخصية على اجلرائم املنصوص عليها بقانون التجارة أو أي 
قانون أخر، دون أن تشــــــمل هذه املســــــؤولية اجلرائم املنصوص 

عليها في املسودة ذاتها وهي األولى بالتنظيم�

 فضاًل عن ذلك اعتمدت املســــــودة معيار الشخص الطبيعي 
في مساءلته عن خطئه اجلســــــيم والغش واإلهمال وسوء النية 

في إدارة أموال التفليسة�

 وهنا نشير إلى أن سوء النية كأساس ملساءلة مدير التفليسة 
يُغنــــــي عن الغش، فأســــــاس الغش هو ســــــوء النيــــــة أو القصد 
اجلنائــــــي )أي العلم واإلرادة(، وأما عن اخلطأ اجلســــــيم فهو ال 
يصلح كأســــــاس للمسؤولية إال بالنســــــبة لألخطاء املهنية، وكأن 
النص قد خلط بني الغش وســــــوء النية، وبني اخلطأ اجلســــــيم 
كأساس للمســــــؤولية املهنية ُمعتبراً أن إدارة التفليسة مهنة، وال 
سيما في ضوء عدم مساءلته مدير التفليسة عن األضرار التي 
تلحق بأموال التفليسة إذا كان التصرف الصادر منه في حدود 

السلطات املمنوحة له وكان الضرر ناجتاً عن سبب أجنبي�

املادة )24( 
هذه املادة تخول مدير التفليسة العمل على توفيق النزاعات 
التي تنشأ عن إدارة أعمالها، وعرض ما إنتهى إليه على احملكمة 
املختصة إلعتمادة خالل عشرة أيام؛ فإذا إنقضت هذه املدة دون 
البت في الطلب من قبل احملكمة كان ذلك مبثابة موافقة على ما 
إنتهــــــى إليه التقرير� ونعتقد أن في هذا مخالفة للمبادئ العامة 
بالنســــــبة للطلبات التــــــي يتم تقدميها خالل مواعيد الســــــقوط 
املشار إليها؛ إذ األصل هو اعتبار عدم الرد على الطلب من قبل 
احملكمة مبثابة رفض للتســــــوية التي يُجريها املدير، خاصة وأن 

ما يقوم به املدير يُعد مؤثراً على حقوق جماعة الدائنني�

املادة )31( 
جــــــاءت الفقــــــرة األولى من هــــــذه املادة لتؤكد مــــــا هو مؤكد 
أصاًل، إذ نصت على “اختصاص احملكمة املختصة بالنظر في 
جميع املوضوعات املنصوص عليها في هذه املسودة”، في حني 
خلطت الفقرة الثانية بني مباشرة دعوى اإلفالس أمام احملكمة 
املختصة وبني وقت تعيني مدير التفليسة، باملخالفة لنص املادة 
)6( واملادة )2/34( من ذات املســــــودة، والتي حددت الســــــلطة 
املختصة بتعيينه من بني املــــــدراء املدرجني باجلدول املنصوص 

عليه باملادة )15( من ذات املســــــودة، وذلك حني سمحت للمدير 
ولــــــكل من املدين والدائن أثناء مباشــــــرة  الدعــــــوى طلب إحالة 
أي مــــــن املوضوعــــــات املعروضة عليها إلــــــى التحكيم وذلك قبل 
تعيني املدير، في حني أنه َمْن يباشر الدعوى أمام احملكمة؛ كما 
نالحظ قصر هذا التحكيــــــم على التحكيم القضائي فقط دون 
التحكيــــــم االتفاقي، حيث جاء في هذه الفقرة أنه يســــــري على 

التحكيم القواعد واألحكام املقررة بقانون املرافعات� 

ومن جهة أخرى، يبدو أن هناك خلطاً واضحاً بني التحكيم 
وفق قانون املرافعات على النحو املشــــــار إليه؛ وبني الوســــــاطة 
املنصــــــوص عليها بالفقرة الثالثة من هذه املادة حني قررت بأنه 
“وفي حالة احتمــــــال تأثير القرار املزمع إحالته إلى “التحكيم” 
أو “الوســــــاطة” على مجموعة من الدائنني يســــــري على اتفاق 
التحكيم أو الوساطة اإلجراءات و”أغلبية الشروط” املنصوص 
عليهــــــا مبوجب املــــــادة )42( من هذه املســــــودة دون بيان ملاهية 
مصطلــــــح أغلبية الشــــــروط في شــــــأن خطط إعــــــادة التأهيل 
املنصوص عليها باملادة املذكــــــورة� وفي رأينا أن صياغة الفقرة 
الثالثة على هذا النحو، فضاًل عما فيها من تناقض بني التحكيم 
القضائي والتحكيم االتفاقــــــي، قد أضافت املزيد من الغموض 
إلى مصطلح “أغلبية الشــــــروط” املشــــــار إليه ال ســــــيما وأن ما 
أحالــــــت إليه هذه املادة فيــــــه الكثير من الغمــــــوض أيضاً، ومن 
ذلك البندان )2، 3( من املادة )42( احملال إليها حني اشــــــترطا 
موافقة املدير علــــــى “العمليات الضخمة” دون بيان ماهيتها أو 

حتديد أمثلة لها�

املادة )33( 
ترى الغرفة ضرورة أن يرفق بطلب اإلفالس الطوعي املشار 
إليه باملادة )32( تقرير يتضمن شــــــرحاً وافياً ألسباب اإلعسار 
باإلضافــــــة إلى ثالث نســــــخ مدققة ألخر ثــــــالث ميزانيات بدالً 
من النســــــخة األخيرة فقط املنصوص عليهــــــا بالفقرة )ب( من 
هــــــذه املادة، باإلضافة إلــــــى بيان تفصيلي باملوجــــــدات املنقولة 
وغير املنقولة اململوكة للمدين والقيمة التقديرية لكل منها وقت 
تقدمي الطلب، بدالً من الصياغة املبهمة وغير املنضبطة املقررة 

مبوجب الفقرة )د( من املادة املشار إليها�

املادة )39(
ألزمــــــت الفقرة األولى من هذه املادة مدير التفليســــــة خالل 
خمسة عشر يوماً من تاريخ تعيينه بنشر ملخص دعوى اإلفالس 
فــــــي اجلريدة الرســــــمية، وقيــــــد هذا امللخص بإســــــم مجموعة 
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وهذا التــــــزام يهدف إلى إعالم الكافة بدعوى اإلفالس، بيد أن 
الفقرة الثانية جاءت صياغتها مخالفة لتحقيق هذا الهدف حني 
نصت على عدم اإلعتداد بهــــــذا القيد كرهن أو ضمانة لصالح 

مجموعة الدائنني�

وهنــــــا نقترح أن تُصــــــاغ هذه املادة ليكــــــون هناك فصل بني 
النشــــــر في اجلريدة الرســــــمية )وهــــــو ما يســــــمح بتوافر العلم 
بالنســــــبة جلماعة الدائنني(، وبني اعتبار هذا النشــــــر وســــــيلة 

لإلعالم واإلعالن عن دعوى اإلفالس� 

وهو ما يتفق مــــــع املبادئ العامة واألصول الهامة املنصوص 
عليها باملادة )178( من الدستور والتي تقرر بأن “تنشر القوانني 
باجلريدة الرسمية خالل أسبوعني من يوم إصدارها؛ ويُعمل بها 
بعد شهر من تاريخ نشرها”� فضاًل عن اتفاق ذلك مع القواعد 
املعمول بها بالقانون 1 لســــــنة 2016 في شــــــأن الشــــــركات في 
خصوص املواعيد التي يعتد بها في اإلعالن مبيالد أو إنقضاء 
الشركات سواء بالنسبة لشركات األشخاص أو شركات األموال؛ 
باإلضافة إلى اتفاق ذلك مع قاعدة عدم جواز اإلعتذار باجلهل 

بالقانون بعد النشر باجلريدة الرسمية�

املادة )59(
قررت هذه املادة شروط موافقة احملكمة املختصة على خطة 
إعادة التأهيل وجاء ضمن هذه الشــــــروط “تقدمي املدين لتعهد 
خطي باإللتزام بأحكام خطة إعادة التأهيل���”� وهنا نتســــــاءل 
ما قيمة هذا التعهد طاملــــــا أنه يهدر حجية األحكام القضائية؛ 
والتــــــي تقرر بأن األحكام التي حازت قــــــوة األمر املقضي تكون 
حجة فيمــــــا فصلت من احلقــــــوق وتقتصر هــــــذه احلجية على 

أطراف اخلصوم حقيقة أو حكماً���”�

كما أن هذا اإلهدار يجعــــــل خطة إعادة التأهيل ذاتها قلقة 
وغير مســــــتقرة وهو ما يُهدد حقوق جماعــــــة الدائنني ويقيدها 
باملوافقة اخلطية املشــــــار إليهــــــا؛ فضاًل عــــــن إخالله بالهدف 
من اخلطة ذاتها بإعتبارها وثيقــــــة متثل صالح املدين وجماعة 

الدائنني في ذات الوقت�

باإلضافة إلــــــى ذلك، نرى أن في هذا البند مخالفة لإللزام 
الذي قررته املادة )61( من هذه املســــــودة حني نصت على “أن 
خطة إعادة التأهيل التي وافقت عليها احملكمة املختصة ملزمة 
جلميع األشخاص مبا في ذلك املدين وجميع الدائنني وأصحاب 

حقوق امللكية،���” لكونها عقداً جديداً وقاباًل للتنفيذ بني املدين 
وكل دائن من الدائنني وأصحاب حقــــــوق امللكية، ولكونها أيضاً  

تبرئ املدين وتعفيه من املسؤولية عن أي مديونيات سابقة�

املادة )62( 
ترى الغرفة بأن تكليف مدير التفليســــــة بتقدمي خطة معدلة 
“إلعادة التأهيــــــل” أو تقدمي “خطة للتصفية” ينبغي أن يُراعي 
العمل على سرعة استقرار حقوق أطراف الدعوى سواء بالنسبة 
للمديــــــن أو الدائنني أو أصحاب حقــــــوق امللكية ؛وذلك بتقصير 
املدة املتاحــــــة لتقدمي اخلطة إلى ثالثني يوماً بدالً من خمســــــة 
وأربعني يوماً، وفي هذا اتســــــاق مع “خطة التصفية” أو “إعادة 
التأهيل” املنصوص عليها باملادة )63( من هذه املســــــودة، حيث 
قصرت هذه املدة على ثالثني يوم عمل، تعزيزاً إلستقرار املراكز 
القانونية على النحو املشار إليه؛ وإنسجاماً مع املواعيد األخرى 

املقررة مبواد هذه املسودة بشكل عام�

املادة )64(
قــــــررت هذه املادة ما يجب أن تتضمنه خطة التصفية، وهنا 
ترى الغرفة ضرورة أن يضاف إلى البند )أ( قائمة بأسماء كافة 
أموال التفليســــــة املوجودة في حيــــــازة املدين أو في غير حيازته 
متى ثبتت ملكيته لها”� حيث أن الســــــير في إجراءات التصفية 
ينبغي أن يشــــــتمل على جميع املمتلكات “سواء أكانت في حوزته 

أو في غير حوزته” وذلك بإضافة العبارة املشار إليها�

ونذّكر هنا مبا ســــــبقت اإلشارة إليه من حيث ضرورة إعادة 
صياغة هذه املادة إلزالة الغموض الذي إعتراها حني اقترحت:-  

طريقة معقولة جتارياً لبيع أموال التفليسة���”�

املادة )70(
هــــــذه املادة خولت املدين إيداع قائمــــــة باألموال املعفاة لدى 
املقرر في موعد ال يتجاوز ثالثة أيام من تاريخ انعقاد اإلجتماع 
األول للدائنني� وهنا نقترح َمْد ميعاد ايداع القائمة املشار إليها 
إلى ثالثني يوماً، ليس فقط اتساقاً مع باقي املواعيد املنصوص 
عليها بهذه املسودة؛ وإمنا أيضاً حماية حلقوق املدين وإفساحاً 
لــــــه في املجال حلصر األمــــــوال املعفاة من الدخول ضمن أموال 
التفليســــــة؛ فضاًل عما يحققه ذلك من القضاء على الكثير من 
املشــــــاكل التي قد تُثار بني املدين وجماعة الدائنني أو أصحاب 
حقوق امللكية في شــــــأن مــــــا يدخل وما ال يدخــــــل ضمن أموال 
التفليســــــة�   ومــــــن جهة أخــــــرى، اعتبرت هذه املــــــادة أن قرار 
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احملكمــــــة بالفصل في إعفاء بعض األمــــــوال من الدخول ضمن 
أموال التفليســــــة قــــــراراً نهائياً� وهذا ما نــــــراه مخالفاً للقواعد 
العامــــــة اآلمرة بقانــــــون املرافعات في شــــــأن درجات التقاضي؛ 
كما نرى فيه إهــــــداراً للضمانات التي تقررهــــــا املادة 166 من 
الدستور وتؤكدها املبادئ العامة واألصول الهامة التي اعتمدتها 
املبادئ واألحكام الصادرة عن احملكمة الدســــــتورية العليا بهذا 
اخلصوص حني قررت أن “حق التقاضي مكفول للكافة؛ وليس 
لشــــــخص أن مينــــــع أو يحجب أو يقيد في آخــــــر في اللجوء إلى 

القضاء متى كان ذلك للمطالبة بحق له وبحسن نية”�

املادة )71( 
في ظل غياب تعريف “الشخص” ليشمل “الشخص الطبيعي 
والشــــــخص اإلعتباري”؛ فإن اإللزام الذي اوردته الفقرة الثانية 
في هذه املادة ســــــينصرف إلى الشخص الطبيعي، وعليه يُقترح 
وضع تعريف الشــــــخص ليشمل الشــــــخص الطبيعي والشخص 

اإلعتباري معاً�

وأما عن الفقرة الثانية مــــــن هذه املادة، فينطبق عليها ذات 
املالحظــــــات التي أوردناها عند التعليــــــق على املادة )70( فيما 

يخص نهائية قرارها وكذلك مالحظاتنا حول املدة�

املادة )77(
أجــــــازت هذه املــــــادة جلماعــــــة الدائنني أن تُطالــــــب أياً من 
الزوجني بالتبرعات التي يقررها لزوجه أثناء الزواج� ونعتقد أن 
صياغة املادة على هذا النحو سيُثير العديد من اإلشكاالت عند 
التطبيق، خاصــــــة إذا طالب بعض الدائنني برد التبرعات بينما 
أجازها بعضهم األخــــــر� وعليه نقترح إعادة صياغة هذه املادة، 
على نحو يســــــمح بتحديد احلاالت التي يجوز فيها املطالبة برد 

التبرعات التي يقررها أي من الزوجني لزوجه أثناء الزواج�

املادة )78(
نــــــرى أن من الضرورة مبكان تقييد حــــــق أحد الزوجني في 
أن يسترد من تفليسة اآلخر أمواله املنقولة أو العقارية إذا ثبت 
ْملة باحلقوق التي  ملكيتــــــه لها؛ على ان تبقى هذه األمــــــوال ُمحَّ
إكتســــــبها الغير حسن النية بوجه قانوني� حيث جاءت الصياغة 

املقترحة بهذه املادة من غير اشتراط حسن النية�

املادة )81( 
جــــــاءت صياغة هذه املــــــادة غير دقيقة بــــــأن ألزمت املدير 
“مبراجعة كافة تصرفات املدين في “غضون ســــــنتني” من وقت 

رفع الدعوى”، وهنا ترى الغرفة ضرورة إعادة الصياغة لتشمل 
“ مراجعة كافــــــة تصرفات املدين والتزاماتــــــه التي متت خالل 

السنتني السابقتني على رفع الدعوى”�

املادة )83(
  أجازت هذه املــــــادة إبطال أي تصرف يُجريه املدين أو أي 
التزام يتحمله خالل ستة أشهر قبل رفع الدعوى إذا مت لصالح 
دائن على حســــــاب دائن آخر من نفس الفئة ومبديونية مماثلة، 
بحيث يحصل الدائن املســــــتفيد من التصرف على نســــــبة أكبر 
من مديونيته مقارنة بالنســــــبة التــــــي حصل عليها الدائن اآلخر 

بشرطني هما:- 

أ- إذا كان املدين متعسراً عند إجراء التصرف�

ب- إذا كان التصرف خارج نطاق العالقات التجارية للمدين مع 
الدائن املستفيد من التصرف�

وهنا ترى الغرفة إطالة املدة التي يجوز فيها إبطال التصرف 
الذي يُجريه املدين لتصبح ســــــنة بدالً من ســــــتة أشــــــهر اتساقاً 
مع املدة املشــــــار إليها باملادة )82(� والبد أيضاً من اإلشارة إلى 
الغموض الذي جاءت به صياغة الفقرة )ب( من هذه املادة حني 
اشترطت بأن يكون التصرف “خارج نطاق العالقات التجارية” 
دون حتديد ملاهية احلاالت التي يُعد فيها التصرف خارج نطاق 

هذه العالقة�

املادة )85( 
أجازت هذه املادة متديد الفترة الزمنية املنصوص عليها في 
املواد )81، 82، 83( من هذه املسودة إلى سنتني إذا قام املدين 

بإجراء التصرف إلى طرف تربطه به صلة�

فــــــي حني أن املــــــادة )81( من املســــــودة قد ألزمــــــت املدير 
مراجعة كافة تصرفات املدين والتزاماته التي مت االتفاق عليها 
في غضون سنتني قبل رفع الدعوى� وهنا نرى ضرورة تصحيح 

هذا اخلطأ�

املادة )112(
نصــــــت هذه املادة على عدم جواز الطعن باإلســــــتئناف على 
القرارات الصادرة من احملكمة املختصة فيما يتعلق بأي دعوى 
إفالس وفقاً للحاالت املنصوص عليها بهذه املســــــودة “إذا كانت 

احملكمة قد جتاوزت صالحياتها”�

وهنا نرى أن النص على عدم جواز الطعن باإلســــــتئناف، ال 
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يخل فقط بالضمانت التي توفرها درجات التقاضي للمتقاضني؛ 
وإمنا يتضمن غموضاً سيثير الكثير من اإلشكاالت عند التطبيق، 
خاصــــــة في ظل غياب معيار واضح ومحدد للحاالت التي تعتبر 

فيها احملكمة قد جتاوزت صالحياتها�

ثالثا: قضايا هامه غابت عن التنظيم:
تقتــــــرح الغرفة هنا أن تتضمن املســــــودة املالحظات التالية، 
باإلضافــــــة إلــــــى التوصيات التي جاءت حتــــــت بند “مالحظات 
هامــــــة أخرى” في مذكرتها إلى وزارة التجارة والصناعة بتاريخ 

2013/10/2؛

1- وضع إطار إختياري غير رســــــمي التفاقيــــــات إعادة هيكلة 
الديــــــون يتضمن مجموعة من اآلليــــــات والقيود واحملددات 
علــــــى نحو يضمن ســــــرعة الوصول إلى تلك التســــــوية ومبا 
يحقق االســــــتقرار املالي للشــــــركة املتعثرة وهذا ما هو متبع 

حالياً في العمل املصرفي بوجه عام�

2- وجوب ان يأتي مشروع القانون أكثر تبسيطاً من اإلجراءات 
الــــــواردة في فصل اإلفالس بقانون التجارة� ذلك أن الهدف 
من مشــــــروع القانون هذا هو تسهيل اإلجراءات لتكون أكثر 

جاذبية للمقترضني والدائنني�

3- وضع معيار واضح ومحدد وقابل للتطبيق في شأن اعتبار 
املدين متعثراً مالياً ولو من خالل دليل إرشــــــادي يســــــاعد 

على ذلك�

4- النــــــص على إلزام املدين باتخاذ التدابير الالزمة للمحافظة 
علــــــى موجوداته، وان ميتنع عن إجــــــراء التصرفات الضارة 

بالدائنني قبل وخالل مفاوضات إعادة الهيكلة�

5- يتعني النص في املشــــــروع على مشاركة الشريك املتضامن، 
وكيفية مشاركته، وميعاد هذه املشاركة، ال سيما وأنه مسؤول 
عن ديون الشــــــركة حتى في ذمتــــــه املالية اخلاصة� ذلك أن 
املواءمة التشــــــريعية ومبادئ العدالة وحســــــن النية والتعاون 
املنصوص عليها باملادة الثالثة من هذا املشروع تقتضي ذلك 

وتدعو إليه�

6- أن يُحــــــال إلى الالئحة التنفيذية أمر حتديد حالة الضرورة 
التي إذا ما توافرت استوجب األمر طلب إعادة الهيكلة�

7- إعطــــــاء املؤسســــــات املالية وغيرها مــــــن الدائنني احلق 
بالتدخل فــــــي دعوى إعــــــادة الهيكلة أثنــــــاء نظرها أمام 

القاضي املختص <

في خطابه أمام هيئتها العامة التي عقدت يوم العاشر من مايو 
2017، ركز رئيس الغرفة على موضوع اإلصالح املالي واالقتصادي 
واإلجراءات الداعمة لهذا املسار، وموقف الغرفة منها. وهذا ما يدعو 
إلى إعادة نشر مقتطفات من هذا اخلطاب ومن بعض مواقفها من 
»وثيقة اإلجراءات الداعمة ملسار اإلصالح املالي واالقتصادي«، التي 

أوضحتها في أكثر من مناسبة وأكثر من مذكرة.

في خطابه قال رئيس الغرفة »�� وهي الوثيقة التي تأخرت 
عقــــــوداً رغــــــم اجماع اآلراء علــــــى ضرورتها، ثم ُولــــــدت قبل ان 
تستكمل مدة حملها، متأثرة بصدمة االنخفاض الكبير والسريع 
ألســــــعار النفط«��، »ودون الدخول في أســــــباب التأخر الطويل 
ومبررات عدم النضوج��� ال بد من اإلقرار بأن تنفيذ إجراءات 
الوثيقــــــة جاء خجوالً ومتردداً، وبأن النجاح في حتقيق أهدافها 
جاء ضيقاً وباهتاً��� ومن املؤكد أن تفسير ذلك هو االبتعاد عن 
جوهر املشــــــكلة املتمثل في عدم توافق السلطتني على االرتقاء 
بـ »وثيقة اإلصالح« إلى صعيد املشــــــروع الوطني الذي ال خالف 

على حتميته، وال حوار في شأنه إال من منظور مصلحة الكويت 
ومستقبل أهلها���«�

وأضاف »نحن فــــــي غرفة جتارة وصناعة الكويت، أوضحنا 
في أكثر من مناســــــبة وفــــــي أكثر من مذكرة، أننا نســــــجل على 
الوثيقة نقاط قصور كثيرة عرضنا مناذج عنها، ولكننا – بنفس 
الوقت – متسكنا بفكرة الوثيقة وضرورتها وقيمتها، باعتبارها 
التزاماً موثقاً باإلصــــــالح املالي واالقتصادي� وباعتبارها قراراً 
واضحــــــاً بتعريف هذا اإلصالح، وحتديــــــد أهدافه ومنطلقاته، 

واخلطوط العريضة ملضمونه وإجراءاته«���

وحول النسخة القادمة من وثيقة اإلجراءات الداعمة ملسار 
اإلصالح املالي واالقتصادي، خلص رئيس الغرفة إلى أنه »ولكي 
تنجــــــح الوثيقة املتجــــــددة في حتقيق أهدافهــــــا، البد أن تراعي 

احلقائق التالية:

»إن األزمــــــة التــــــي يواجهها االقتصاد الكويت اليوم ليســــــت 

موقـــف الغرفـــــة من اإلصـــاح املالــــي واالقتصـــــــادي
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مجــــــرد عجز مرحلي في امليزانية العامــــــة للدولة، بل هي أزمة 
حقيقية تزداد خطورتها مع وقع التحوالت املفصلية التي يعيشها 
االقتصــــــاد العاملي وخاصة في مجال الطاقة� وهي أزمة عميقة 
تعكس نتائج ارتهان اقتصادنا لسوق النفط طوال خمسني عاماً 
أو تزيد� وهــــــي أزمة هيكلية تقتضي رؤيــــــة تنموية جديدة كلياً 

حتررنا من هيمنة النفط ارتفعت أسعاره أو انخفضت«�

 وفي هذا الصدد كان نائب رئيس الغرفة قد قال في كلمته 
أمام ملتقــــــى الكويت االســــــتثماري الرابع في أواســــــط فبراير 
2017، “فيمــــــا يتعلق باخللل الهيكلــــــي لالقتصاد الكويتي ككل، 
بقاعدتــــــه الضيقة القائمــــــة على ركيزة أساســــــية واحدة تتمثل 
بالقطــــــاع النفطي، ترى الغرفة ضرورة إتاحة الفرص احلقيقية 
للقطاع اخلاص كي يقوم بتأديــــــة دوره التنموي باعتباره قاطرة 
النشاط االقتصادي، بغية حتويل االقتصاد الكويتي من اقتصاد 
ريعي ذي قاعدة ضّيقة يَحُكمه اإلنفاق العام إلى اقتصاد انتاجي 

متنوع األنشطة يُحّركه القطاع اخلاص”�

وأضــــــاف “ال يفوتني هنــــــا التنويه بأن هذا الدور املنشــــــود 
للقطاع اخلــــــاص، الذي طاملا نادت به الغرفــــــة وَدعت إليه، قد 
تبنتــــــه خطط التنمية بــــــكل ِصَيغها باعتباره هدفاً رئيســــــياً من 
أهدافها االســــــتراتيجية مبوجب رؤية الكويت لعام 2035، وهي 
رؤية صاحب الســــــمو التي تهدف إلى “حتّول الكويت إلى مركز 
مالي وجتــــــاري��� يقوم فيــــــه القطاع اخلاص بقيادة النشــــــاط 
االقتصادي���� من خالل استعادة دوره التاريخي الريادي الذي 
ســــــبق له االضطالع به في سياق مسيرة الكويت التنموية� غير 
انه لألسف لم يتم حتى اآلن احراز تقدم يُعتّد به في هذا السبيل 
بفعل استمرار هيمنة القطاع العام على النشاط االقتصادي”�

وكانت الغرفة قد جّددت في الورقة التي نشرتها في فبراير 
2016، ما ســــــبق ان أكدته مراراً من ان “اإلصالح االقتصادي، 
بشــــــقيه املالــــــي والتنموي، ال ميكن ان يتــــــم إال في إطار خارطة 
واضحة اخلطوط واخلطوات، تضــــــم حزمة كاملة متكاملة من 
السياســــــات والتشــــــريعات واإلجراءات، يجري تنفيذها حسب 
جدول زمني ميتد إلى ســــــنوات عديدة، وتتسم بالشفافية التي 
جتعــــــل املواطن يتفهم مبرراتها وأهدافها، ويطمئن إلى جدواها 
وعدالتها� وقد جاءت وثيقة اإلجراءات الداعمة ملسار اإلصالح 
املالــــــي واالقتصــــــادي مبثابة جتــــــاوب خجول مع هــــــذا املنظور 

الشمولي لإلصالح املالي واالقتصادي”�

وتأخذ الغرفــــــة على هذه “الوثيقة” نقــــــاط قصور كثيرة، من 

مناذجها؛ التداخل الواضح بني احملاور، وبني هذه األخيرة والوسائل 
واآلليــــــات، وغيــــــاب اجلدول الزمنــــــي واألولويــــــات، وافتقاد خطة 
التوعية واإلعالم، واجلموح إلى أبعد بكثير مما تســــــتطيع اإلدارة 

العامة إجنازه، وعدم التحسب لألثر االنكماشي احملتمل����

ومــــــع ان “الوثيقة”، كما هو مبــــــنّي في عنوانها، تتحدث عن 
اإلصالح بشــــــقيه املالي واالقتصــــــادي، إال أن إعدادها من ِقَبل 
وزارة املاليــــــة، على خلفيــــــة انخفاض إيــــــرادات امليزانية العامة 
للدولة والعجز الناشــــــئ فيهــــــا بفعل انخفاض أســــــعار النفط، 
قــــــد يوحي بترجيح الشــــــق املالي، وهنا ال بد مــــــن التوضيح ان 
هنــــــاك فارقاً كبيراً بني تنويع إيــــــرادات امليزانية العامة والتنويع 

االقتصادي أو تنويع مصادر الناجت احمللي اإلجمالي�

وترى الغرفة أنه من اخلطأ في معاجلة أوضاعنا االقتصادية 
التركيز على اجلانب املالي فقط، بل ال بد من ان يسير اإلصالح 
املالي بالتوازي والتكامل مع اإلصالح االقتصادي، املتمثل برؤية 
تنموية حقيقية مســــــتدامة، تضع حــــــدوداً لالعتماد املطلق على 
إيــــــرادات النفط، رؤية تســــــتند إلــــــى قوة عاملــــــة وطنية ويقود 

قاطرتها قطاع خاص كفء�

وفــــــي اعتقــــــاد الغرفة، ان اإلجــــــراءات الســــــريعة واحلازمة 
ملكافحــــــة الفســــــاد في إطــــــار القانون، ولوقف الهــــــدر في إطار 
الترشــــــيد والتضحية معاً، تشكل االمتحان األول والصعب الذي 
ميكن أن يعــــــزز مصداقية اإلدارة االقتصادية في البالد، ويزود 

عملية اإلصالح بتأييد شعبي وطني يهيئ لها بيئة النجاح�

كما ترى الغرفة أنه “يجب أن ندرك متاماً أن إصالحاً بهذا 
العمق واالتســــــاع واالحلاح وفي ظل الظروف احمللية واإلقليمية 
والدولية التي منر بها، هو عملية صعبة سياسياً، ومعقدة فنياً، 
وموجعة اجتماعياً وشــــــعبياً� وهي حتتاج إلى رؤية وإرادة، وإلى 
حزم وصبر وتضحية، وإلى “فزعة” وطنية صادقة بكل إيحاءات 
املوروث الكويتي لتعبير “الفزعة”� فليس هناك حلول ســــــحرية 
ســــــريعة األثر، وليس هناك حلول ترضي كافة األطراف، وليس 
هنــــــاك مواطن لن تتأثــــــر جيوبه� واالختالفــــــات حول اإلصالح 
ستبقى وتستمر، تضيق حيناً وتتســــــع أحياناً، وعلينا أن نحتكم 

فيها إلى العلم في التحليل، وإلى العدل في توزيع التكلفة”�

وتعتقد الغرفة أن “مستقبل االقتصاد الكويتي ال يصلح إال مبا 
صلح به ماضيه، أي بالتحرر من شرنقة السوق احمللي إلى آفاق 
الســــــوق العاملي، حتقيقاً لرؤية تنموية قائمة على ابداع اإلنسان 
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الكويتــــــي وحيويته، وعلــــــى عبقرية املكان، وعلى اســــــتراتيجية 
التيســــــير التجاري، التي تقوم على مركز جتاري ومالي متقدم، 
وبنية أساســــــية حديثة، وخدمات لوجســــــتية منافسة، ومناطق 
اقتصادية تشــــــكل محركات اجتذاب وضمانات أمان، ومشاريع 
صغيرة ومتوســــــطة تتكامل مع القطاعات األخرى، باســــــتخدام 

ذكي ومكثف القتصاد املعرفة”�

أخيراً ترى الغرفــــــة أن “ما نحتاج إليه في الكويت هو قرار 

جريء بإصالح حقيقي يســــــتند إلى توافق وطني بني السلطتني 
يقوم على أســــــاس مصلحة الوطن ومســــــتقبل أجيالــــــه، ويلتزم 
العدالــــــة في توزيع التكلفة واملردود� ولنجاح هذا اإلصالح ال بد 
أن يواكب اجراءاته إعالم علمي صريح يضع أمام املواطنني كل 
النقاط فوق كل احلــــــروف، إعالم صادق الكلمة والصورة، يبني 
الســــــبب والهدف بكل شفافية، ويشرح – بال تهويل وال تهوين – 
أعباء مرحلة اإلصالح ونتائجها، ومآل االســــــتمرار في مسارنا 

احلالي وتكاليفه وتبعاته” <

مرئيـــات وماحظـــات الغرفـــة حـــول تقريـــر التحليـــل االحصــائي واالقتصـــادي
 لبيانــــات املســـح امليدانــي للقطــــاع الصـــــناعي لدولة الگـــويت

اســـتجابة لرغبـــة الهيئة العامـــة للصناعة فـــي التعرف على 
مرئيـــات ومالحظـــات الغرفـــة حـــول تقرير التحليـــل االحصائي 
واالقتصـــادي لبيانات املســـح امليدانـــي للقطـــاع الصناعي لدولة 
الكويـــت – إصـــدار 2016 -، اعدت الغرفة مذكرة في هذا الصدد، 

قدمتها للهيئة في السادس من يوليو 2017.
وفيما يلي نص هذه املذكرة:

»تــــــود الغرفة – بدايًة – أن تنــــــوه باجلهد الذي بذلته الهيئة 
العامــــــة للصناعــــــة وإدارة التخطيط الصناعي فــــــي الهيئة في 
تقدمي هذا التحليل، والذي يســــــاعد في حتويل البيانات الواردة 
في املســــــح الصناعي لعــــــام 2014 إلى معلومات متثل أساســــــا 
التخاذ سياســــــات تدفع بعجلة النشاط الصناعي بدولة الكويت 
إلى مصــــــاف املصادر احملتمل أن تكون رديفا للنفط، مبا يحقق 
األمن االقتصادي والتنمية املســــــتدامة لبلدنا الكويت، ومع ذلك 
تود الغرفة، بعد اطالعها على الدراســــــة، أن تبدي املالحظات 

واملرئيات التالية:
قــــــد يكون من األجدى وضع مؤشــــــر مركب لكل معيار  أواًل:  
يجمــــــع املؤشــــــرات الفرعية ويكون مرجحا بــــــأوزان تبني أهمية 
ــــــن من اخلروج بنتيجة  هذه املؤشــــــرات الفرعية، وذلك مبا مُيكِّ
كليــــــة� فمثاًل؛ فــــــي معيار األهميــــــة االســــــتراتيجية للصناعات 
والذي يقيســــــه مؤشــــــران وهما: حجم الصناعات ذات األهمية 
االســــــتراتيجية؛ وحجم الصناعات ذات الطابع التصديري، قد 
يفيدنا وضع مؤشــــــر عام يجمع املؤشرين السابقني وبحيث تبني 

نتائجه أهم الصناعات ذات األهمية االستراتيجية�
ثانيـــًا:  قــــــد توافقونا الرأي أن ثمة عــــــدم وضوح بني بعض 
املعايير واملؤشــــــرات التي تقدر تلك املعاييــــــر، فمثال يتم تقدير 

حجــــــم الصناعات ذات األهمية االســــــتراتيجية – والتي يعرفها 
التقريــــــر بأنها الصناعات ذات العائد االجتماعي والتي تشــــــبع 

احلاجات األساسية للسكان- من خالل املؤشرات اآلتية:
1- الترتيب القطاعي للمنشآت الصناعية�

2- التوزيع اجلغرافي للمنشآت�

3- مساحة األراضي الصناعية�

4- تاريخ بدء االنتاج�

ولعل التمعن في املعيار واملؤشــــــرات التي تقيسه يجعلنا غير 
متيقنيني بأن املؤشــــــرات األربع تبــــــني الصناعات ذات األهمية 

االستراتيجية�
ثالثـــًا:  ثمــــــة تداخل بدرجة ما بــــــني الصناعات ذات الطابع 
التصديري والصناعات التي تعمل على االحالل محل الواردات 
بحيث تبدوان وكأنهما صناعات متماثلة، ويقيس التحليل قدرة 
الصناعات على االحالل محل الواردات بحجم ونسبة صادراتها 
إلى الصــــــادرات الكويتية الكلية، وذلك رغم أن الصناعات التي 
تقوم على االحــــــالل محل الواردات وإشــــــباع احلاجات احمللية 
قــــــد ال يتبقى لديهــــــا طاقات تصديرية، فضال عــــــن أن التاريخ 
االقتصــــــادي والتجارب املختلفة في التنميــــــة الصناعية جتعلنا 
نفرق بني الصناعات ذات الطابع التصديري والتي تستلزم إطاراً 
إقتصاديا معينا وعلى األخص سياسة جتارية أكثر حتررا، بينما 
الصناعات التي تعمل على االحالل محل الواردات تتطلب إطاراً 

أخر ومنه على وجه اخلصوص سياسة جتارية أشد تقييدا�
وفي هذا اخلصوص نشــــــير أن الصناعات التي تعتمد على 
مواد أولية مســــــتوردة بصورة كبيرة – ويعطي التحليل مؤشــــــرا 
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حول نســــــبة املدخالت الوســــــيطة واحمللية للصناعات املختلفة 
- قد يعطي مؤشــــــرا إيجابيا على عكــــــس ما يوحي به التحليل، 
ومســــــوغاتنا في ذلك أن هذه الصناعات متثل أنشــــــطة إنتاجية 
جتعــــــل من الكويت محطــــــة للتصنيع والتجميــــــع والتصدير مبا 
يخدم رؤية حضرة صاحب السمو في حتويل الكويت إلى مركز 

مالي وجتاري�
رابعـــًا:  في ظــــــل التوجه العاملي نحو االنتــــــاج االنظف الذي 
يعمل على ترشــــــيد اســــــتخدام املــــــوارد من طاقة وميــــــاه ومواد 
وســــــيطة، كذلك التوجه احمللي إلى ترشــــــيد الدعومات املقدمة 
ملدخــــــالت االنتاج في ظــــــل االنخفاض العاملي ألســــــعار النفط 
وزيادة األعبــــــاء على املوازنة العامة الكويتيــــــة� ترى الغرفة من 
هذه املنطلقات أن هناك بعض املؤشــــــرات فــــــي التقرير يُفضل 
إعــــــادة صياغتها، كذلك هناك بعض التحليالت ميكن إضافتها، 
مبا يعطي معلومات أفضل حول مدى امتثال ممارســــــات االنتاج 
في الكويت للمعايير الدولية لالنتاج األنظف وما يســــــتتبع ذلك 

وضع سياسات معينة، ونفصل ذلك في النقاط التالية:
1- في معيار »التنمية الصناعية – حتديد الفرص االستثمارية 
على املستوى الكلي« يتم قياس االستخدام األمثل للمصادر 
املتاحة من خالل مؤشــــــرين أحدهما هو طبيعة التكنولوجيا 
املســــــتخدمة والتي يتم التعرف عليها – وفقا للتقرير – من 
خالل مدى التشــــــغيل االلكتروني لآلالت� وتستشعر الغرفة 
أن قياس طبيعة التكنولوجيا من خالل التشغيل االلكتروني 
لآلالت غير واضح احملددات، ونقترح في هذا املجال أن يتم 
قياس طبيعة التكنولوجيا املســــــتخدمة من خالل مؤشــــــرات 
أخرى من أهمها مدى تطابــــــق احملركات )Motors( التي 
تستخدمها املصانع مع املواصفات العاملية التي توضح كفاءة 
 ،EI2و ،EI3 احملركات في استخدام الطاقة مثل املواصفات
وEI1، حيث تشير املعدالت العاملية أن 70 % من الفاقد في 

استخدام الطاقة يعود إلى كفاءة احملركات�
2- من واقع بيانات املسح الصناعي لعام 2014 ميكن أن يقوم 
واضعــــــو التقرير بقياس ما تســــــتهلكه كل منشــــــأة في قطاع 
معني من طاقه ومياه ومواد وسيطة النتاج الوحدة الواحدة، 
وهو ما يعطي داللة حول كمية الهدر للموارد ويســــــاعد في 
رســــــم السياسات حول تطبيق أفضل املمارسات في القطاع 

ويعطي صورة حول طبيعة التكنولوجيات املستخدمة�
3- فــــــي معيار االنتاج البيئي النظيــــــف، والذي يتم فيه اخلروج 

بطبيعة املخلفــــــات التي تتولد عن العمليــــــات االنتاجية في 
املصانع، تود الغرفة أن تُضاف التســــــاؤالت اآلتية للمصانع 
بخصوص معيار االنتاج البيئي النظيف، وهذه التســــــاؤالت 
ســــــتعطينا تصورا ومعلومــــــات قيمة في هــــــذا اخلصوص، 

ونوردها فيما يلي:
أ- هل تقوم الشركة بنفسها بتحديد ما إذا كانت املخلفات 
خطرة أم ال، أم هناك إطالع على املرجعيات الدولية أو 

احمللية في ذلك؟
ب- هل يتم حتديد قابلية املخلفات للتدوير من قبل الشركة، 

أم طبقا للمرجعيات الدولية أو احمللية في ذلك؟
ت- مــــــا هو حجم اخلطورة لكل مخلــــــف، وما هى  االليات 
التي اتخذتها الشركة لتقليل نسبة اخلطورة للمخلفات 

قبل إرسالها إلى محطة املعاجلة والصرف؟
ث- ما هى الفرص االستثمارية املمكن احلصول عليها من 
تدوير املخلفات مبا يشــــــكل فرصا استثمارية صناعية 

وباألخص للمشروعات الصغيرة واملتوسطة؟
وختــامـــًا: 

تــــــود الغرفة أن تنوه إلى أن الهيكل الصناعي احلالي والذي 
تعكسه املؤشــــــرات والتحليالت الواردة في التقرير هو محصلة 
هيكل حالي للحوافز والسياســــــات الصناعية الكويتية وميزات 
نســــــبية حبا الله دولة الكويت بها، لــــــذا يجب مراعاة ذلك عند 
حتديد معايير حلماية الصناعة الوطنية – ثالثا صفحة 36 من 
التحليل - وبحيث تكون هناك حماية أيضا لصناعات مستحدثة 
تقــــــدم تكنولوجيات جديــــــدة أو منتجات جديــــــدة غير مرتبطة 

مبستقبل النفط ودعم ورعاية املبادرات الشبابية الكويتية�
وتــــــرى الغرفة – في ختــــــام مذكرتها - ضرورة عرض بعض 
املؤشــــــرات الدامغة فــــــي التقرير على بعــــــض االدارات واللجان 
احلكومية، فمثال يجدر علــــــى إدارات تنمية الصادرات وكذلك 
اللجنة املشــــــكلة ملتابعة تنفيذ أحكام األولوية املقررة ملشــــــتريات 
احلكومة والهيئات واملؤسسات العامة للمنتجات احمللية أن يعلما 
أن نســــــبة الطاقة العاطلة في القطاع الصناعي – وفقا للتحليل 
- بلغت %31.19 رغم أن النسب املقبولة عامليا تبلغ %5، وهو 
ما يدفع لتفعيل قنوات توزيــــــع منتجات املصانع الكويتية محليا 
وعامليــــــا، مما يســــــاعد في حتقيق منو إقتصــــــادي دون أن ميثل 

التضخم أحد تداعياته الظاهرة« <
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ماحظـــات الغرفـــة حـــول مشــــروع قانــــون الضـــريبة االنتقـائيــــــة

اســـتجابة لرغبـــة وزارة املالية فـــي معرفة مالحظـــات الغرفة 
ومرئياتها حول استحداث »قانون الضرائب االنتقائية« في ضوء 
االتفاقيـــة املوحـــدة للضرائـــب االنتقائية لدول مجلـــس التعاون 
لدول اخلليج العربية، أعدت الغرفة مذكرة حتت عنوان »مشـــروع 
قانـــون الضريبـــة االنتقائيـــة: مالحظـــات موضوعيـــة«، وقدمتها 
ملعالـــي نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير املالية، في الســـابع من 

أغسطس 2017.
وفيما يلي نص هذه املذكرة:

تقدمي:

مــــــن اجلديــــــر بالتنويه - بداية - أن غرفــــــة جتارة وصناعة 
رت مالحظاتها هذه في شأن “مشروع قانون )أو  الكويت قد أطَّ
مســـّودة قانـــون( الضرائـــب االنتقائيـــة” في نطاق حقائق ثالث: 
األولى أن املشــــــروع ملتزم أصاًل باالتفاقيــــــة املوحدة للضرائب 
االنتقائية لــــــدول مجلس التعاون لدول اخلليــــــج العربية� وهذا 

االلتزام يكف البحث في بعض األمور�
واحلقيقـــة الثانيـــة أن النظــــــر في هذا املشــــــروع يأتي قبل 
اســــــتكمال اخلطوات الدســــــتورية لقانون اإلجراءات الضريبية 

الذي استند إليه املشروع في نواٍح عدة�
أما احلقيقــــة الثالثة فهي أن “الضريبــــة االنتقائية” ذات 
هدف أساســــــي مييزهــــــا عن الضرائب األخــــــرى ويكاد يضعها 
خــــــارج منظومة التشــــــريع الضريبــــــي إن صــــــح التعبير؛ فرغم 
اإليرادات التي يتوقع أن حتققها “الضريبة االنتقائية” للخزانة 
العامــــــة، فإن هذا ليس من أهداف الضريبــــــة بل من نتائجها� 
كما انها ليســــــت من الضرائب التــــــي يقصد منها تعزيز العدل، 
أو توجيــــــه االســــــتثمار، بل تهــــــدف - بالدرجة األولــــــى - إلى 
حمايــــــة الصحة العامة من خالل زيادة أســــــعار عدد من املواد 
االســــــتهالكية الضارة� ومن هنا، جاءت مالحظات الغرفة على 
“مشــــــروع القانون” خالية من حتليل االنعكاســــــات االقتصادية 
للضريبــــــة االنتقائية� واكتفت هذه املذكــــــرة بتوزيع مالحظاتها 
علــــــى ثالثة أنــــــواع من األمثلــــــة: أمثلة للمالحظات الشــــــكلية، 
وأخرى للمالحظات املوضوعيــــــة، وثالثة عن قضايا لم يتطرق 

إليها “املشروع” وكان األجدر به أن يفعل�

أواًل: أمثلة للماحظات الشكلية حول املشروع

بغض الطــــــرف عــــــن املالحظات الشــــــكلية ملســــــودة قانون 

الضريبة االنتقائية، ســــــواء املتعلقة بالصياغة أو ترتيب األحكام 
لكونها أخطاء شــــــكلية أصابت املنهــــــج املتعارف عليه في إعداد 
القوانني الضريبية، فإن الغرفة ســــــتعمد إلى التركيز على بعض 
القضايــــــا الهامة تاركة باقي املالحظات الشــــــكلية األخرى ليتم 
تداركها عند إعادة الصياغة النهائية لهذه املشــــــروع، وفي بيان 

ذلك نورد األمثلة اآلتية:

1 - أخطاء أصابت املنهج املتبع في إعداد املشروع:

لم ينظر املشــــــروع في صياغته وترتيــــــب أحكامه إلى العمل 
الضريبي باعتباره حلقة متصلة من اإلجراءات تبدأ بالتســــــجيل 
ومتر بالفحص والربط بإشــــــكالياته املتعددة ومنها حق املسجل 
في الطعن أو االعتراض على الربط، وحصر اإلعفاء واالسترداد 
وغيرها، وانتهاًء بدخول االســــــتقطاع الضريبي اخلزانة العامة� 
فضاًل عن غياب النــــــص على الضمانــــــات اإلدارية والقضائية 
للمســــــجلني من خالل تنظيــــــم اللجان الداخليــــــة وجلان الطعن 
للنظر في االعتراضات أو الطعون التي ميكن أن تثار مبناســــــبة 

تنفيذ أحكام هذه الضريبة�
وهــــــو ما يخالف ما تعارفت عليــــــه األنظمة الضريبية ومنها 
نظام الضريبة االنتقائية في اململكة العربية الســــــعودية، وقانون 

الضريبة االنتقائية لدولة اإلمارات العربية املتحدة�

2 - أمثلة على بعض املاحظات الشكلية:

أ- خلـــو الديباجة من ذكر بعض القوانن ذات العالقة مبســـودة 
قانون الضريبة االنتقائية من أمثلة ذلك القانون 40 لسنة 
1972 في شــــــأن حاالت الطعــــــن بالتمييز والقوانني املعدلة 
له، والقانون 39 لســــــنة 1980 في شــــــأن اإلثبات في املواد 
املدنيــــــة التجارية، والقانون رقم 2 لســــــنة 1988 في شــــــأن 
اإلجارة واالســــــتثمار، وقانون املناطق احلرة رقم 25 لســــــنة 
1996، والقانــــــون رقم 98 لســــــنة 2013 في شــــــأن رعاية 
وتنمية املشــــــروعات الصغيرة واملتوســــــطة� وفي املقابل ذكر 
املشــــــروع بعض القوانني التي مت إلغاؤها ومنها القانون 37 
لسنة 1964 بشــــــأن املناقصات العامة الذي ألغي العمل به 
مبوجب نص املادة )1/94( من القانون 49 لسنة 2016 في 

شأن املناقصات العامة�

ب- الصياغة:
خلط املشــــــروع بــــــني املســــــجل امللتزم بالضريبة واملســــــجل 



(41)

2 0 1 7 التقريــــر ال�ســنوي 

املســــــؤول عن توريــــــد الضريبة وامللتزم غير املســــــجل ألغراض 
الضريبــــــة )م 2 من املســــــّودة(، حيث غلب عليــــــه التناقض تارة 

والعمومية تارة أخرى�

ثانيًا: املاحظات املوضوعية

ُتوجز الغرفة مالحظاتها املوضوعية في شـــأن املشـــروع تبعًا 
لتسلسل األحكام الواردة به وعلى النحو اآلتي:

املادة )1(:
يُقتــــــرح حذف هذه املــــــادة ألن صياغتها علــــــى النحو الوارد 
باملسّودة يفترض وجود قانونني أحدهما لإلصدار وآخر مرفقاً، 
وهو املنهــــــج الذي لم يتبع في إعداد هذه املســــــّودة؛ فضاًل عن 
أن بقاء هذه املادة من شــــــأنه مخالفــــــة بعض األنظمة اإلقليمية 
ومنها نص املادة األولى من النظامني السعودي واإلماراتي والتي 
قررت فرض الضريبة على السلع االنتقائية وفقاً لألحكام التي 
تنــــــص عليها االتفاقية املوحدة للضريبة االنتقائية لدول اخلليج 
العربية، بينما اعتمدت هذه املســــــّودة تطبيــــــق أحكام الضريبة 
وفــــــق األحكام التــــــي أوردتها هذه املســــــّودة؛ وهو مــــــا قد يكون 
مخالفــــــاً للمرجعية التي تتبعها األنظمة املشــــــار إليها بالنســــــبة 

لهذه الضريبة�

املادة )2(:
- تعريف الدولة العضو:

جــــــاء بالتعريف أنها »الدولة التي تتمتع بالعضوية الكاملة 
فــــي املجلــــس ....«، وترى الغرفة ضرورة حذف عبارة »العضوية 
الكاملــــــة«، ألن املتعــــــارف عليه وفــــــق النظام األساســــــي لدول 
املجلــــــس أن جميع الدول األعضاء كاملــــــة العضوية، ولم تذكر 
بهذا النظام أي إشارة إلى احلاالت التي تكون الدولة فيها غير 

كاملة العضوية�

- الوضع املعلق للضرائب “الرسوم” اجلمركية:
نرى حذف هذا التعريف لتعلقــــــه بقانون اجلمارك املوحد؛ 
فضــــــاًل عما فيه مــــــن خلط بني الضريبــــــة اجلمركية والضريبة 

االنتقائية؛ وعلى النحو الذي سيرد تفصياًل بهذا التعليق�

- املسجل:
ترى الغرفة إعادة التعريف خللطه بني الشــــــخص الذي يتم 
تســــــجيله لدى اإلدارة الضريبية ولــــــو كان غير مخاطب بأحكام 
الضريبة االنتقائية )الشخص املسؤول عن توريد الضريبة(، أو 

كان حائزاً للسلع االنتقائية حتت وضع معلق للضريبة، والشخص 
الذي يســــــجل لدى اإلدارة املذكورة ألغراض الضريبة االنتقائية 

وفقاً ألحكام هذه املسّودة�

- استيراد السلع االنتقائية:
ترى الغرفة أن صياغة التعريف اعتمدت سوق دول مجلس 
التعاون كســــــوق واحدة مخالفة بذلك املواد )3/3 ، 2/6 ، 9 ، 
11( من املســــــّودة ذاتها؛ وعلى النحو الذي سيرد تفصياًل عند 

التعليق على املواد املشار إليها�

- قيمة السلع االنتقائية:
عرفت املســــــّودة قيمة السلع االنتقائية بالقيمة التي حُتسب 
على أساسها الضريبة، ونرى أن هذا التعريف لم يضف جديداً 
فضــــــاًل عن تناقضه مع نص املادة )7( من هذه املســــــّودة والتي 
حددت قيمة الســــــلع االنتقائية “على أساس سعر بيع التجزئة” 
لهذه الســــــلع، أو وفقاً لقائمة األســــــعار املعياريــــــة التي حتددها 

الدول األعضاء�

- الضريبة املستحقة:
عرفــــــت املســــــّودة الضريبة املســــــتحقة بالضريبــــــة الواجب 
ســــــدادها إلــــــى اإلدارة الضريبية، ويبدو أن هــــــذا التعريف قد 
خلط بني الضريبة )املســــــتحقة( وهي غالباً ضريبة غير نهائية، 
وبني الضريبة )واجبــــــة األداء(، وهي الضريبة النهائية مبوجب 
إقرار املســــــجل أو مبوجــــــب قرار يصدر من جلنــــــة إدارية ذات 
اختصاص قضائــــــي )اللجنة املختصة بالفصل في اخلالف بني 
اإلدارة الضريبية واملسجل( ويالحظ هنا عدم النص على تنظيم 
مثل هذه اللجنة باملســــــّودة املقترحة، وعلى النحو الذي سيذكر 

تفصياًل بالبند ثالثاً من هذه املذكرة�

- أغراض األعمال:
عرفت هذه املســــــّودة أغراض األعمال بأنها »قيمة أو كمية 
التوريـــدات التـــي تتجاوز مـــا نص عليه قانـــون اجلمارك املوحد 

والئحته التنفيذية”.

ونــــــرى أن هــــــذا التعريف ليس غامضــــــاً وفضفاضاً فقط، 
حيــــــث اكتفى باإلحالــــــة إلى قانون اجلمــــــارك املوحد والئحته 
التنفيذية ولم يرد له ذكر ســــــوى باملادة )11( من هذه املسّودة، 
وعليه تقترح الغرفة حذفه من مــــــادة التعريفات واالكتفاء مبا 
ورد بشــــــأنه في قانون اجلمــــــارك املوحد لدول مجلس التعاون 

اخلليجي رقم 10 لسنة 2003�



(42)

- الشخص:
عرفته املســــــّودة بأنه »أي شخص طبيعي أو اعتباري عام أو 
خاص، أو أي شكل آخر من أشكال الشراكة”، ونرى أن اإلضافة 
األخيرة ال ضرورة لها، فأي شــــــكل من أشــــــكال الشراكة ما هي 
إال إحدى صور الشخص االعتباري احملددة بنص املادة )4( من 

القانون )1( لسنة 2016 في شأن قانون الشركات�

املادة )3(:
حـــددت هذه املـــادة نطاق اخلضوع للضريبـــة االنتقائية، في 

ثالث حاالت هي:

1- إنتاج السلع االنتقائية داخل دولة الكويت�

2- استيراد السلع االنتقائية�

3- دخول السلع االنتقائية من إحدى دول املجلس إلى دولة 
الكويت�

ومن الواضح أن ثمة تعارضاً بني هذا التحديد وبني تعريف 
استيراد السلع االنتقائية باعتباره »دخّول السلع من خارج إقليم 
دول املجلس إلى دولة الكويت” معتبراً الســــــوق اخلليجي للدول 
األعضاء ســــــوقاً واحداً، فضاًل عن عدم انسجام هذا التحديد 
مع أحــــــكام املواد )2/6 ، 9 ، 1/11( من هذه املســــــّودة، حيث 
اعتبرت هذه املواد أن حدود كل دولة مبثابة ســــــوق منفصلة عن 

باقي الدول األخرى داخل مجلس التعاون اخلليجي�

ومما يؤكد على التناقض الذي أشرنا إليه ما قرره البند )1( 
من املادة )11( من أنه:

“يحـــق ملن قام بســـداد الضريبة خصم أو اســـترداد الضريبة 
املســـددة منه على الســـلع االنتقائية في احلـــاالت اآلتية: السلع 
االنتقائيــــــة التي مت طرحها لالســــــتهالك في دولة الكويت ثم مت 
تصديرها أو إعادة تصديرها ألغراض األعمال إلى خارج إقليم 
دول املجلس”، باإلضافة إلى مخالفة هذا البند للبند 3 من املادة 

6 من نظام الضريبة االنتقائية للمملكة العربية السعودية�

املادة )4(:
حددت هذه املــــــادة األوعية الضريبيــــــة اخلاضعة للضريبة 
فحصرتهــــــا مبشــــــروبات الطاقة واملشــــــروبات الغازيــــــة والتبغ 
ومشــــــتقاته واملشروبات الكحولية ومشتقاتها وحلم اخلنزير، ثم 
جاءت الفقرة الثانية من املــــــادة فخّولت اللجنة الوزارية اقتراح 

تعديل قائمة هذه السلع والنسب الضريبية املفروضة عليها�

وهنــــــا تقرر الغرفة أن إنشــــــاء جلنة إدارية أيــــــاً كانت صفة 
أعضائهــــــا مع تخويلها احلق فــــــي اقتراح تعديل قائمة الســــــلع 
اخلاضعة للضريبة أو النسب الضريبية املفروضة عليها يخالف 
املشروعية التي أوجبتها املادة 134 من الدستور الكويتي والتي 

تقرر بأن:
“إنشـــاء الضرائـــب العامـــة أو تعديلهـــا أو إلغاؤهـــا ال يكـــون 
إال بقانـــون، وال يعفـــى أحـــد من أدائهـــا كلها أو بعضهـــا في غير 

األحوال املبينة بالقانون ....”
فضاًل عن مخالفة هذه الفقرة للثوابت التي قررتها احملاكم 
العليا والتي تقرر بأن السلطة التشريعية هي التي تقبض بيدها 
على زمام الضريبة وتتولى بنفســـها تنظيم أوضاعها وتفصيل 

ما يتصل ببنيانها ومن هنا كان القانون وسيلة فرضها�

وما نذكره في هذا اإلطار ال ميثل فقط حماية املشروعية في 
املجال الضريبي امتثاالً للمادة 134 من الدســــــتور املشار إليها، 
وإمنا يؤكد االرتباط التاريخي والعضوي بني الضريبة واملجالس 
التشريعية ورقابتها للسطلة التنفيذية في مجال الضريبة والتي 
تعد ســــــبب وجود البرملانات بالعالم؛ وعليه فــــــال يجوز لإلدارة 

الضريبية أن حتدد حاالت أو شروط اإلعفاء منها�

املادة )5(:
حدد البند )1( من هذه املادة حاالت استحقاق الضريبة على 

السلع االنتقائية في تاريخ طرح السلع االنتقائية لالستهالك.

وترى الغرفــــــة أنه ملا كانت الضريبة على الســــــلع االنتقائية 
إحدى أشــــــكال الضريبة اخلاصة علــــــى املبيعات لكونها تفرض 
على ســــــلع محددة، واألصل أنها تفرض بنسبة محدودة أو على 
أساس القيمة، فإنه يتعني ربط الواقعة املنشئة للضريبة بواقعة 
استحقاق الضريبة، فالواقعة املنشئة للضريبة تنشئ حق اإلدارة 
الضريبية في حتصيل دين الضريبة، وكذلك تنشئ التزاماً على 
املســــــجل بسداد الدين الضريبي الذي أنشــــــأته الواقعة املنشئة 

لهذا الدين�

ولعله مــــــن املفيد هنا مطالبة الغرفــــــة بوضع تعريف محدد 
ودقيق للواقعة املنشئة للضريبة نظراً خلطورة اآلثار التي ترتبها 

في جانب كل من املسجل واإلدارة الضريبية�

املادة )7(:
ذكــــــرت هذه املــــــادة أن حتديد قيمة الســــــلع االنتقائية التي 
تفرض عليها الضريبة يكون على أساس سعر بيع التجزئة لهذه 
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الســــــلع والذي يُحدد من قبل اخلاضع للضريبة أو وفقاً لقائمة 
األســــــعار املعياريــــــة التي يتفق عليها بشــــــكل دوري بني اجلهات 

الضريبية في دول املجلس أيهما أعلى�
وفي اعتقادنــــــا أن في حتديد قيمة الســــــلع االنتقائية التي 
تفرض عليها الضريبة على أســـاس ســـعر التجزئة الذي يحدده 
اخلاضـــع للضريبـــة ال يتفق مع تعريف قيمة الســــــلع االنتقائية 

الوارد باملادة )2( من هذه املسّودة�

املادة )10(:
جــــــاءت هذه املادة ملعاجلة الســــــلع االنتقائية التي ســــــبق أن 
طرحت لالستهالك وخضعت للضريبة في دولة عضو وانتقلت 
الحقــــــاً إلــــــى دولة الكويت، كــــــي يتم فرض ضريبة على الســــــلع 

االنتقائية في منفذ دخول هذه السلع بدولة الكويت�

وتعقيباً على هذه املعاجلة، نرى أن هذه املعاجلة قد كرست 
االزدواج الضريبي بشكل واضح، وهو األمر الذي نقترح تالفيه 
إمــــــا بإمكانية رد الضريبــــــة عند املنفــــــذ أو باتفاقيات ضريبية 
ثنائيــــــة تهدف إلى جتنــــــب هذا االزدواج، أســــــوة باملعاجلة التي 
حددتها املادة )11( من املسّودة بالنسبة خلروج السلع االنتقائية 
املســــــدد عنها الضريبة عند تصديرهــــــا أو إعادة تصديرها إلى 

خارج إقليم دول املجلس�

املادة )11(:
خّولت هذه املادة ملن قام بسداد الضريبة خصم أو استرداد 
الضريبة املســــــددة منه على الســــــلع االنتقائية التي يتم طرحها 
لالســــــتهالك في دولــــــة الكويت، ثم يتــــــم تصديرهــــــا أو إعادة 
تصديرها ألغراض األعمــــــال إلى خارج إقليم دول املجلس، مع 
تخويــــــل الوزير املختص بناًء على اقتراح اللجنة الوزارية حاالت 
أخرى لالســــــترداد توضح الالئحة التنفيذية شروط وإجراءات 

استردادها�

وهنا يسّجل ملشروع القانون صحة املعاجلة التي أرستها هذه 
املادة بالنســــــبة لتفادي االزدواج الضريبي وذلك بإقرارها حلق 
املســــــجل في استرداد الضريبة املســــــددة على السلع االنتقائية 
التي يتم طرحها لالستهالك في دولة الكويت، ثم يتم تصديرها 
أو إعــــــادة تصديرها إلى خارج إقليــــــم دول املجلس، وفي الوقت 
ذاته البد أن نالحظ أن البند )1( من هذه املادة يعتبر الســــــوق 
اخلليجي سوقاً موحدة على خالف ما جاء باملواد )3/3 ، 2/6 
، 9 ، 11( وعلى النحو الذي ذكرناه تفصياًل عند التعليق عليها، 

مبا ينبئ بخالف متوقع بني الدول األعضاء حول حتديد املنفذ 
الذي سيتم رد الضريبة عنده�

كما أن الفقــــــرة األخيرة من هذه املادة تخالف املشــــــروعية 
املقررة باملادة )134( من الدســــــتور ألنها خّولت الوزير املختص 
- بنــــــاًءا على اقتــــــراح اللجنة الوزارية - بإقــــــرار حاالت أخرى 
لالســــــترداد باملخالفة ملا قررته هذه املادة الدســــــتورية املذكورة 
حــــــني نصت على أنــــــه: “��� وال يعفى أحد مــــــن أدائها كلها أو 
بعضها في غير األحوال املبينة بالقانون ���” وعلى النحو الذي 
أوردنــــــاه تفصياًل عند تعليقنا على املادة الرابعة فقرة أخيرة من 

هذه املسّودة�

املادة )15(:
ألزمت هــــــذه املادة اخلاضــــــع للضريبة )املســــــجل( بتقدمي 
اإلقرار الضريبي خالل )15( خمســــــة عشــــــر يوماً اعتباراً من 
نهاية كل فترة ضريبيــــــة حتى وإن لم يقم بعمليات خالل الفترة 

الضريبية�

وهنــــــا نؤكد مرة أخــــــرى على ضرورة وضــــــع تعريف واضح 
ومحدد لكل من “املســــــجل” و”الشخص امللزم” )امللتزم( بسداد 
الضريبة والشــــــخص “املسؤول عن سداد الضريبة” على الرغم 

من أنه غير ملتزم بها قانوناً�

ولعل من املناســــــب في هذا الصدد املطالبة بتقدمي اإلقرار 
الضريبي بشــــــكل ربع سنوي الســــــيما في بداية التطبيق وعلى 
نحو يضمن معاجلة مناسبة الفتقار الكفاءات الفنية أو الكوادر 
البشرية، ليس فقط لدى اإلدارة الضريبية، وإمنا لدى املسجلني 
املخاطبني بأحكام هذه املسّودة أيضاً وتطالب الغرفة هنا بإعفاء 
امللتزم بالضريبة أو املســــــؤول عنها من تقــــــدمي هذا اإلقرارفي 
حالــــــة عدم قيام امللتــــــزم بالضريبة بأي عمليــــــات خالل الفترة 

الضريبية�

ولعله من املناســــــب هنا أيضاً اقتــــــراح وضع تعريف “للفترة 
الضريبية” الســــــيما وأنه قد متت اإلشــــــارة إليهــــــا في أكثر من 

موضع من هذه املسّودة�

املادة )18(:
أجازت هذه املادة لإلدارة الضريبية إعفاء بعض اخلاضعني 
للضريبة أو امللزمني بسدادها من تقدمي اإلقرار أو من التسجيل 

لديها، وذلك وفقاً للضوابط التي حتددها القواعد التنفيذية�

وفــــــي اعتقادنــــــا أنــــــه ال ينبغي للمشــــــرع أن يخــــــّول لإلدارة 
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الضريبيــــــة أي ســــــلطة تقديرية بشــــــأن منح املزايــــــا الضريبية، 
وبالتالي يجب على املشــــــرع أن يحدد شروط االستفادة من هذه 
املزايا وفقاً ملعايير موضوعية غير قابلة للتأويل، بحيث ال يكون 
لإلدارة الضريبية ســــــوى اختصاص مقيد، فإذا ما توافرت في 
املسجل شروط احلصول على ميزة معينة فإنه يجب على اإلدارة 
الضريبيــــــة منحه إياها تلقائياً، انســــــجاماً مع املبدأ العام الذي 
أقرته املادة )134( من الدســــــتور حني نصت على أن: “اإلعفاء 
مـــن الضرائـــب ال يكـــون إال فـــي األحـــوال املبينة فـــي القانون”، 

فالقانون وحده هو الذي يحدد حاالت اإلعفاء أو منح املزايا�

املادة )20(:
ألزمت هذه املادة امللتزم بســــــداد الضريبة املســــــتحقة غير 
امللتزم بالتســــــجيل بضرورة إخطــــــار اإلدارة الضريبية بالواقعة 
املنشئة للضريبة وبسداد الضريبة املستحقة وذلك خالل خمسة 

عشر يوماً من حتقق الواقعة املنشئة للضريبة�

إن صياغــــــة هذه املادة جاءت غيــــــر محكمة وحفلت بالعديد 
من األخطاء اإلمالئية والنحوية واالصطالحية، فقد خلطت بني 
بعض املصطلحات الفنية التي تُرتب االلتزامات القانونية، ومن 
ذلك خلطها بني امللتزم بالضريبة وهو املســــــجل وبني املســــــؤول 
عن ســــــداد الضريبة وهو شــــــخص يُقيمه املشرع بجانب امللتزم 
بالضريبــــــة، ورغــــــم تفهمنا ألهميــــــة وجود املســــــؤول عن توريد 
الضريبة بالنسبة لإلدارة الضريبية، فالبد من القول أن األخذ 
بهذا التوجه يتعني أن يكون في أضيق احلدود نظراً ملا يُرتبه من 

التزامات على شخص غير ملتزم أصاًل بالضريبة�

وعلــــــى الرغم من األصول العامة املشــــــار إليها جند أن هذه 
املــــــادة قد فرضــــــت التزامات ال ضرورة لها على املســــــؤول عن 
ســــــداد الضريبة ســــــتكون أكثر إرهاقــــــاً لكاهلــــــه، ومنها إلزامه 
بإخطار اإلدارة الضريبية عن الواقعة املنشــــــئة للضريبة، فضاًل 
عن التزامه بســــــداد الضريبة، وهنا تقتــــــرح الغرفة قصر إلزام 
املسؤول عن الضريبة بسداد الضريبة املستحقة فقط، حيث أن 
هــــــذا اإللزام في حد ذاته يتضمن علم اإلدارة الضريبية بتحقق 
الواقعة املنشئة للضريبة والتي دائماً ما تسبق سداد الضريبة�

فمــــــن مقتضى هذا النظام - من وجهــــــة نظرنا - أن امللتزم 
احلقيقــــــي بالضريبــــــة ليس هو الــــــذي يقوم بتوريدهــــــا لإلدارة 
الضريبية، وإمنا يقوم بتوريدها شــــــخص عــــــام أو خاص يُلزمه 
القانــــــون بدفعها دون أن يقــــــع عليه عبؤها، وعليــــــه فيتعني أن 
يقف التزامه على سداد الضريبة دون أن يتخطاه إلى اإلخطار 

بالواقعة املنشــــــئة للضريبة؛ الســــــيما وأن حتقق الواقعة املنشئة 
للضريبة ال يســــــتتبعه بالضرورة االلتزام بسداد الضريبة، فقد 
تتحقق الواقعة املنشــــــئة للضريبة وتتحقق إحدى حاالت الوضع 
املعلق لها، أو بعبارة أخرى “كل ســـداد للضريبة يســـبقه حتقق 
الواقعة املنشـــئة لها، وليس كل حتقق للواقعة املنشئة للضريبة 

يستوجب سدادها”�

املادة )22(:
ألزمت هذه املادة اإلدارة العامة للجمارك بتحصيل الضريبة 
املســــــتحقة على الســــــلع االنتقائية التي يتم اإلفراج عنها نهائياً، 
وتوريدهــــــا لإلدارة الضريبيــــــة، ثم أردفت بأن يكـــون ذلك وفقًا 

لإلجراءات املقررة لسداد الضريبة اجلمركية.

وهنا نقترح إعادة صياغة هــــــذه املادة بحيث يكون حتصيل 
اإلدارة العامــــــة للجمارك للضريبة املفروضة باســــــم وحلســــــاب 
اإلدارة الضريبيــــــة، وأن يكون توريدها علــــــى فترات ولتكن ربع 
ســــــنوية دون ربط ذلك باإلجــــــراءات املقررة لســــــداد الضريبة 
اجلمركيــــــة الختــــــالف األحــــــكام اإلجرائية واملوضوعيــــــة لكلتا 
الضريبتني، ســــــواء من حيــــــث احلصر أو الفحــــــص والربط أو 
التحصيــــــل وحاالت التهرب منها، فضاًل عـــن اختالف العقوبات 

املقررة لكل منهما.

املادة )26(:
جاءت هــــــذه املادة للتأكيــــــد على عدم اإلخــــــالل بالعقوبات 
والغرامــــــات املنصــــــوص عليها بقانــــــون اإلجــــــراءات الضريبية 
املوحدة� غير أننا نالحظ عدم استكمال اإلجراءات الدستورية 
لقانون اإلجراءات الضريبية املشــــــار إليه، ما يعني عدم إمكانية 
االســــــتناد إليه وفقدانــــــه لقوة اإللــــــزام القانونية التــــــي أكدتها 

افتتاحية هذه املادة�

وتركــــــز هذه املــــــادة على التهرب الضريبــــــي معتبرة أن أولى 
هذه احلاالت هي حالة “اســــــترداد املسّجل لكامل أو بعض مبلغ 

الضريبة دون وجه حق”�

والواقع أن عملية االسترداد ال تتم إال بعد أن تتحقق اإلدارة 
الضريبيــــــة ذاتها من أحقية املســــــجل في ذلــــــك من خالل بحث 
كامل لطلب املســــــجل باالســــــترداد، ســــــواء من حيث بحث شكل 
طلب االســــــترداد أو موضوعه لتنتهي بعد ذلــــــك من إقرار حق 

املسجل في االسترداد من عدمه�

فإذا أقرت اإلدارة الضريبية أحقية املســــــّجل في اســــــترداد 
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كل الضريبــــــة أو بعضهــــــا فإن تعبيــــــر “دون وجه حق” يصبح ال 
معنى له أصاًل؛ اللهم إذا مت االســــــترداد بالتواطؤ، وهذه جرمية 
حتكمها تشــــــريعات أخرى� وبالتالي، نرى حذف هذا البند من 
بنــــــود التهرب كي ال يغــــــري اإلدارة الضريبية بعدم االهتمام في 
إجراء البحث الكامل لإلقرار بتوافر إحدى حاالت االســــــترداد 

اعتماداً على مسئولية املسجل املفترضة التي أشرنا إلها�

وتقتضـــي الفقرة الثالثة من هـــذه املادة بـ “جترمي إدخال أو 
محاولـــة إدخال ســـلع انتقائية إلى دولة الكويـــت أو إخراجها أو 
محاولـــة إخراجها منها”، باعتبــــــار أن ذلك ميّثل إحدى حاالت 
التهــــــرب التي يُعاقب عليها بغرامــــــة ال تتجاوز 30 % من قيمة 

السلع املرتكب بشأنها املخالفة�

وهنا تؤكد الغرفة على أهمية إسقاط كلمة “محاولة” سواًءا 
بالنســــــبة إلدخال الســــــلع االنتقائية أو إخراجها؛ كون احملاولة 
من األعمــــــال التحضيرية التي تخرج عن دائــــــرة التجرمي وفقاً 
للسياســــــة العقابية التي كرســــــتها األحــــــكام القضائية للمحاكم 
الدســــــتورية من جهة، ولرفع احلرج عــــــن اإلدارة الضريبية التي 

سيصعب عليها إثباتها من جهة ثانية�

وبديــــــل ذلــــــك - برأينا - هــــــو حتديد احلــــــاالت التي يعتبر 
فيها املســــــّجل محاوالً، الســــــيما بالنســــــبة لعملية إدخال السلع 
االنتقائية أو إخراجها من دولة الكويت، وهي أمور يصعب عملياً 

حصرها�

املادتان )27، 30(:
أوجبت املادتان )27، 30( من هذا املشروع “سريان جميع 
األحكام التي أوردها قانون اإلجراءات الضريبية املوحدة بشـــأن 

املكلف أو فيما لم يرد بشأنه نص خاص بهذا القانون”�

ونقترح هنا دمج املادتني الشتمالهما على ذات األحكام، مع 
التأكيد على ما سبق ذكره حول ضرورة وأهمية استصدار قانون 

اإلجراءات الضريبية املوحدة قبل إقرار هذ املشروع�

والغرفة إذ تنهي مالحظاتها املوضوعية حول هذا املشـــروع، 
ترى من واجبها ان تنبه إلى أن عدم وضوح النصوص الضريبية 

سيؤدي إلى أحد أمرين أحالهما صعب:

األول: أن تنصــــــرف اإلدارة الضريبية إلــــــى إصدار اللوائح 
والتعليمــــــات اإلدارية والقرارات التفســــــيرية إليضاح ما غمض 
على العاملني باإلدارة الضريبية، منشــــــغلة عن التحصيل الذي 
قد يكــــــون أحد أهم أســــــباب املطالبــــــة بإقرار هذه املشــــــروع� 

والثانــــــي: أن تنشــــــغل اإلدارة الضريبية باحلصيلــــــة وال تصدر 
التفسيرات الالزمة لكشف غموض النصوص، مما يشكل عقبة 
كبيرة تزيد من املنازعات الضريبية على حســــــاب يُسر التطبيق 
ووحدة منهجه داخل اإلدارة الضريبية� وال شــــــك في أن إحكام 
صياغة التشــــــريع موضع البحث كفيل بتجنب اإلدارة الضريبية 

ألي من هاتني الصعوبتني�

ثالثًا: أمثلة لقضايا هامة غابت عن هذا املشروع

1- لم يتضمن املشروع مقومات جناح الربط الذاتي أو الطوعي، 
وأهمها اعتبار اإلقرار الضريبي املقدم من املســــــجل أساس 
ربــــــط الضريبة كأصــــــل عام؛ والزم ذلــــــك ومقتضاه مطالبة 
املشروع بتحديد احلاالت التي يحق فيها لإلدارة الضريبية 
تعديل اإلقرار الضريبــــــي أو تصحيحه في حاالت ومواعيد 
يتعني حتديدها� وهــــــي احلاالت واملواعيد التي اســــــتقرت 
األحكام القضائية للمحاكم العليا بضرورة تنظيمها بالقانون 

وليس بأداة قانونية أقل�

2- لــــــم يعكس املشــــــروع حرصه على تبســــــيط إجــــــراءات ربط 
الضريبــــــة وحتصيلها وما يتصل بذلك مــــــن إجراءات تتعلق 
بإنهــــــاء املنازعة إدارياً وقبل اللجــــــوء للقضاء، وذلك بخلوها 
من تنظيم جلان إدارية ذات اختصاص قضائي اتســــــاقاً مع 
األنظمــــــة الضريبية اإلقليمية، واتفاقاً مع التجارب الدولية، 
ومنهــــــا نظام الضريبــــــة االنتقائية لكل مــــــن اململكة العربية 

السعودية ودولة اإلمارات العربية املتحدة�

3- لم ينظم املشروع املذكور إجراءات استرداد املسجل للمبالغ 
التــــــي يؤديها بالزيادة إلى اإلدارة الضريبية؛ مع بيان حاالت 
استحقاق املسجل ملقابل تأخير يتم احتسابه في حال تأخرت 
اإلدارة الضريبي في رد مســــــتحقاته املسددة بالزيادة، لكون 
املســــــجل واألداة الضريبيــــــة يتعني أن يكونــــــا متكافئني أمام 

القانون من وجهة نظر الغرفة�

4- لم يتضمن املشروع حتديد طرق وإجراءات حتصيل وتسوية 
الديــــــن الضريبي، وعلــــــى األخص القواعــــــد املتعلقة بتقادم 
املطالبة بالضريبة؛ وفــــــي املقابل أيضاً تنظيم التقادم الذي 

يلحق املطالبة برد الضريبة من قبل املسجل�

5- لم يضع املشــــــروع نظاماً للتصالح مقابل أداء دين الضريبة، 
علــــــى أن يراعى في تقريــــــره مدى جســــــامة املخالفة محل 
التصالح بحسبانها جرمية اقتصادية األهم فيها هو حتصيل 
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ماحظــــات الغرفــة حول مشـــروع الائحــة التنفيذيــة لقانــون تنظيـــم الوگــاالت التجاريـــة

اســـتجابة لرغبـــة وزارة التجـــارة والصناعة فـــي التعرف على 
مالحظـــات الغرفة حـــول »مشـــروع الالئحة التنفيذيـــة للقانون 
)13( لســـنة 2016 بشـــأن تنظيـــم الـــوكاالت التجاريـــة«، أعـــدت 
الغرفـــة مذكـــرة ضّمنتهـــا مالحظاتهـــا حـــول مشـــروع الالئحـــة، 
وقدمتها ملعالي وزير التجارة والصناعة في الثامن من أغسطس 

.2017

وفيما يلي نص هذه املذكرة:

تقدمي: 

“يعتبر اصدار قانون شامل يحكم الوكاالت التجارية من ارقى 
التنظيمات التجارية وأكثرها أهميــــــة وتعقيداً، نظراً للعالقات 
االقتصاديــــــة والقانونية متعددة االطراف التي تنشــــــأ عن عقد 
الوكالــــــه، والتي ينبغي تنظيمها بشــــــكل ينســــــجم مع السياســــــة 
االقتصادية والتجارية للدولة من جهة، ويواكب ويراعي القوانني 
واألعــــــراف الدولية من جهة ثانية، وضمــــــن اطار يؤمن مصالح 

املستهلكني ومصالح طرفي العقد في آٍن معاً� 

ومنــــــذ ســــــتينات القرن العشــــــرين وغرفة جتــــــارة وصناعة 
الكويت تدعو الى توحيد التشــــــريع املنظم للــــــوكاالت التجارية 
وعملها وعالقاتها� غير أن اجتهادات قانونية أخرى، متســــــكت 
مببدأ االنسجام القانوني وتضمني تنظيم الوكاالت التجارية في 
قانون التجارة، اســــــتطاعت أن جتهض مقترحني باصدار قانون 
شــــــامل للوكاالت التجارية تقدمت بهما الغرفة عام 1977 وعام 
1987� ومن هنا كان اهتمام الغرفة كبيراً باملساعي التي بذلتها 
السلطتان التنفيذية والتشريعية لتنظيم الوكاالت التجارية، وكان 
احتفاؤها واضحاً بصدور القانون رقم 13 لسنة 2016 بتنظيم 
الوكاالت التجاريــــــة، والذي تناولت نصوصه أحكام االشــــــتغال 
بالوكالة التجارية في شــــــقيها الشــــــكلي واالجرائي، اســــــتكماالً 
للقواعد املوضوعية الواردة في قانون التجارة الصادر باملرسوم 

بالقانون رقم 68 / 1980� 

وفي اعتقانــــــا أن األبعاد الدولية والطبيعة ســــــريعة التطور 
للــــــوكاالت التجارية، تعطي الالئحة التنفيذية للتشــــــريع املنظم 
لهــــــا دوراً بالــــــغ الدقة في توضيح وتفصيل مواد هذا التشــــــريع 

ديون اخلزانة العامة، واإلبقاء على الكيان وإدارته وعلى نحو 
يكفل جتدد اإليرادات وتوسيع القاعدة الضريبية�

6- لم يُحدد املشــــــروع حاالت إعادة النظــــــر في الربط النهائي 
للضريبــــــة االنتقائية، ليس فقــــــط حلداثة هذه الضريبة، بل 
لفتــــــح املجال أمــــــام اإلدارة الضريبية لتمكينهــــــا من إعمال 

العدالة واملساواة�

7- لم يُحدد املشــــــروع ماهية املعاجلة الضريبية بالنسبة للسلع 
االنتقائيــــــة التي يتــــــم إنتاجها، أو حتويلهــــــا، أو حيازتها، أو 
تخزينها داخل املناطق احلرة؛ على خالف مع التشــــــريعات 
اإلقليميــــــة ومنها املــــــادة )5( من نظام الضريبــــــة االنتقائية 

للملكة العربية السعودية�

8- خال املشــــــروع مــــــن حتديد حلــــــاالت إلغاء التســــــجيل لدى 
اإلدارة الضريبية ســــــواء من قبل املسجل أو من قبل اإلدارة 
الضريبيــــــة، وهــــــي من املســــــائل الهامة التــــــي حترص كافة 
التشريعات املقارنة على حتديدها ومن ذلك نص املادة )8( 

من نظام الضريبة االنتقائية السعودي املشار إليه�

9- لم ترد أي إشــــــارة باملشروع لتنظيم احلق في االطالع الذي 
يُعد من حقوق اإلدارة الضريبية الذي مُيارس وفق ضمانات 
للمسجل، سواء من حيث حق الدخّول لالطالع على بيانات 
املسجل، أو طلب املستندات والسجالت؛ وعلى نحو يضمن 
حقوق اجلانبني، الســــــيما بالنســــــبة ملكان وزمــــــان االطالع 
والغاية منه وضمان عدم إســــــاءة اســــــتخدام ما يتم االطالع 
أو احلصــــــول عليه في غير األغــــــراض الضريبية وفي إطار 

الضمانات العامة للسرية�

10 - خال املشروع من حتديد حاالت اإلعفاء من تقدمي اإلقرار 
الضريبي عن هذه الضريبــــــة، أو حتى اإلحالة إلى الالئحة 
التنفيذية وعلى النحو الذي أوردته اململكة العربية السعودية 
مبوجب نص الفقرة الثانية من املادة )14( من نظام الضريبة 

االنتقائية اخلاص بها�

11- لم يُحدد املشروع السلطة املختصة بتوقيع الغرامات املالية 
وضوابط ومحددات اســــــتخدام هذا احلــــــق على خالف ما 
أوردته املــــــادة )26( من نظام الضريبــــــة االنتقائية للمملكة 

العربية السعودية املشار إليه <
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وتوظيفهــــــا في جتنب املنازعات� وهــــــذا بالذات ما كان في فكر 
الغرفة عندما أعدت مالحظاتها التالية حول مشــــــروع الالئحة 
التنفيذية للقانون 13 / 2016 بتنظيم الوكاالت التجارية� وهي 
مالحظات أدرجت حتت عنوانني رئيســــــيني أولهما املالحظات 
الشــــــكلية، وثانيهما املالحظات املوضوعية التي تضمنت أيضاً 
مالحظــــــات نعتقد أن فيها ما يســــــاعد القانــــــون والالئحة على 

حتقيق غايتهما� 

أواًل: املاحظات الشكلية:

بغــــــض الطرف عن املالحظات الشــــــكلية ملشــــــروع الالئحة 
املقترح ســــــواء من حيث الصياغة أو من حيث ترتيب األحكام أو 
من حيث ترديد ذات النصوص القانونية؛ فإن الغرفة ســــــتكتفي 
بذكر أمثلة لتلك املآخذ الشكلية تاركة املجال مفتوجاً عند إعادة 
الصياغة النهائية لهذا املشــــــروع ليتم تــــــدارك تلك املثالب وفي 

صدد بيان ما أجملنا نورد األمثلة التالية:   

1- أمثلـــة للمـــواد التي كانت ترديدًا ملواد القانون 13 لســـنة 
2016 في شأن تنظيم الوكاالت التجارية:

نقل مشروع الالئحة كثيراً من املواد بذات الصياغة واأللفاظ 
الواردة فــــــي القانون، ومنها: املادة )3( مــــــن الالئحة التنفيذية 
املقترحة املقابلة للمادة )6( من القانون املشار إليه، واملادة )8( 
من الالئحة املقابلــــــة للمادة )3/7( من القانون، واملادة )9( من 
الالئحــــــة املقابلة لعجز الفقرة الثالثة من املادة )7( من القانون، 

واملادة )10( من الالئحة املقابلة للمادة )3( من القانون�

2- أمثلـــة ملـــواد كانـــت ترديـــدًا لذات املـــواد من مســـّودة هذه 
الالئحة التنفيذية:

كررت الالئحة التنفيذية ذات املواد في أكثر من موقع، ومنها 
املادة )12( التي تكررت مع املادة )2( من هذه الالئحة� 

3- أمثلة ملواد ال تنسجم مع القانون 13 لسنة 2016:

هنا تكتفــــــي الغرفة بذكر بعض األمثلة للمواد التي ســــــببت 
خلطاً ينبغي تداركه، من ذلك:

أ- حددت املادة )9( من القانون رقم 13 / 2016 احلاالت التي 
يجوز فيها إعادة قيد الوكالة في ســــــجل الوكاالت التجارية 
باسم وكيل جديد؛ وهي أن تكون الوكالة املسجلة سابقاً قد 
انتهت بالتراضي بني أطرافها، أو أن تكون الوكالة املسجلة 
ســــــابقاً قد ألغيت بحكم قضائي واجب النفاذ، أو أن تكون 

الوكالة املســــــجلة ســــــابقاً قد انتهى أجلها احملدد في عقد 
الوكالــــــة� أما املادة 11 من مشــــــروع الالئحة التنفيذية فلم 
تأت على ذكر احلاالت الثالث املشــــــار إليها، مكتفية بجواز 
إعادة قيد الوكالة بســــــجل الوكاالت التجارية باســــــم وكيل 

جديد من اليوم التالي لتاريخ شطبها� 

ب- جمع البند )4( من املادة )12( من مشروع الالئحة بني أمرين 
متناقضني الستخراج “بدل فاقد لشهادة قيد وكالة”، حيث 
أدرج “ شــــــهادة قيــــــد الوكالة األصلية “ ضمن املســــــتندات 
الواجب تقدميها للحصول على بدل فاقد لنفس الشــــــهاده� 
فكيف يتقدم الوكيل بشــــــهادة قيــــــد الوكالة األصلية عندما 

يكون املطلوب هو استخراج بدل فاقد لهذه الشهادة�  

ج- نصت املادة )5( من مشروع الالئحة على أن تعطي الوزارة ملن 
قيدت وكالته كتاباً إلى وزارة اإلعالم لإلعالن في اجلريدة 
الرسمية عن قيد الوكالة وجميع البيانات اجلوهرية املتعلقة 
بها وذلك على نفقته اخلاصة، وال تســــــلم شــــــهادة القيد إال 
بعــــــد إمتام إجــــــراءات اإلعالن عن قيــــــد الوكالة باجلريدة 
الرســــــمية، وهذا األمر يخالف نص الفقرة الثانية من املادة 
الســــــابعة من القانون والتي قضت ان “ متنح وزارة التجارة 
والصناعة الوكيل الذي قبل طلبه شــــــهادة تثبت قيد الوكالة 

في السجل املعّد لذلك “� 

وختامًا لهذه املالحظات، فإن الغرفة ليست بحاجة كي تؤكد 
أن ما ذكرته في مالحظاتها الشكلية السابقة وبأقسامها الثالث 
إمنا هو ذكر لبعض األمثلة التي تكررت في باقي مواد مســــــّودة 

هذه الالئحة�

ثانيًا: ماحظات موضوعية ومقترحات استكمالية:

أمثلـــة للمـــواد التـــي تخلـــت فيهـــا الالئحـــة املقترحـــة عـــن 
اختصاصاتها في بيان ما أجمله القانون:

األصــــــل أن تخضع الالئحة للقانون دون إضافة أو تعديل أو 
حــــــذف، وعلى ذلك فإن الالئحة التــــــي تخرج من مجال التنفيذ 
إلى مجال التشــــــريع تكون غير مشروعة لعدم دستوريتها، ذلك 
أن مقتضى مبدأ املشــــــروعية في مفهومه العام خضوع الالئحة 
للقانــــــون باملعنى الواســــــع، فهي تخضع لــــــكل القواعد القانونية 
األعلى، ســــــواء أكانت دستورية أم قانونية أو حتى الئحية أعلى 

منها مرتبة عماًل مببدا تدرج مصادر املشروعية�

وترى الغرفة أن مخالفة الالئحة للقانون قد تكون باإلضافة 
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أو بالتعميــــــم وعدم الدقة أو بعدم بيان احلكمة أو املبرر لصدور 
بعض مــــــواد القانون، وهو ما برز جلياً مبســــــّودة هذه الالئحة، 

ومن أمثلة ذلك:
1- عدم حتديد حاالت مســــــؤولية املوكل عن التزامات الوكيل أو 
املوزع في مجال متثيله له تنفيذاً للبند )3( من املادة الثالثة من 

القانون 13 لسنة 2016 بشأن تنظيم الوكاالت التجارية�
إذ تــــــرى الغرفــــــة أهمية التأكيد على مســــــؤولية املوكل لتعويض 
الوكيل عن اإلنهاء القسري، ولو كان العقد محدد املدة أخذا 
مبا انتهت إليه بعــــــض األنظمة املقارنة ومنها املادة )6( من 

قانون الوكاالت اإلماراتي�
2- الغمــــــوض وعدم التحديــــــد املؤدي إلى اخللــــــط أحياناً بني 
حــــــاالت االنتهاء واإلنهاء واالنقضاء اخلاص بالوكالة إعماالً 
للبنديــــــن 5 ، 6 من املادة )3(، وللبند الثالث من املادة )10( 

من القانون�
3- القصور في بيان مفهوم االستيراد والتوفير املنصوص عليها 
في املادة )4( فقــــــرة أولى واملادة )10( بند )1( من القانون 

املشار إليه�
4- عدم حتديد الشــــــروط واألحكام التــــــي يجب أن تتوافر في 
الوكيــــــل أو املســــــتورد أو املوفر للســــــلعة أو اخلدمة إعماالً 

لإلحالة الواردة بالفقرة األولى من املادة )4( من القانون�
5- أغفلت الالئحة املقترحة حتديد التزامات الوكالء اآلخرين 
املســــــجلة وكاالتهــــــم بعــــــد الوكيــــــل األول عــــــدا اإلعالن في 
جريدتــــــني يوميتني، حيث لم توضح الالئحة ماهية البيانات 
اجلوهرية وماهية عناصرها؛ فضاًل عن تغافلها عن حتديد 
ماهية التزامات الوكيل الثاني إعمــــــاالً لنص الفقرة الثانية 
مــــــن املــــــادة )7( والتي تقرر بأنــــــه »�� ويجب على مـــن ُقبل 
طلبـــه اإلعالن في اجلريدة الرســـمية بقيـــد الوكالة وجميع 
البيانـــات اجلوهريـــة املتعلقة بهـــا. ويتعن عليـــه باإلضافة 
لذلـــك اإلعـــالن فـــي جريدتـــن يوميتـــن إذا كان للمنتج أو 

للسلعة وكيل آخر مقيد ..«
6- لم تقم الالئحة ببيان مســــــؤولية الوكالء اآلخرين املســــــجلة 
وكاالتهــــــم بعد الوكيل األول إذا ارتكبوا خطأ من شــــــأنه أن 
يضاعف من أضــــــرار الوكيل األول إعماًل للفقرة الثانية من 
املادة )8( من القانون 13 لسنة 2016 والتي تقرر أن »لوزارة 
التجارة والصناعة أن ترفض بقرار ُمسّبب طلب قيد الوكالة 
التجاريـــة، وعليها إخطار صاحب الشـــأن بصـــورة من القرار 

بكتـــاب موصـــى عليه بعلـــم الوصـــول، أو بأي وســـيلة أخرى 
يتحقق بها اإلخطار«.

7- عدم حتديد حاالت التزامات الوكيل السابق واحملددة مبدة 
)6( أشــــــهر أو حلني تعيني وكيل جديد تفعياًل حلكم الفقرة 

الثالثة من املادة )11( من القانون�
8- غياب تنظيم مسؤولية مدير الوكالة بجانب مسؤولية الوكيل 
أو املــــــوزع إعمــــــاالً لنص الفقرة الثانية مــــــن املادة )11( من 
القانون والتي تقرر مســــــؤولية مدير الوكالــــــة التجارية عن 
كل تصــــــرف يقع فيه باملخالفة ألحــــــكام هذا القانون، وذلك 

بجانب مسؤولية الوكيل أو املوزع�
9- عدم حتديد قيمة الرسوم املستحقة أو املقررة والتي تستحق 
لتنفيــــــذ هذا القانون، أو بيان اخلدمات التي تقدمها الوزارة 
ويتقرر على أساســــــها قيمة هذه الرسوم لكون الرسم مقابل 

خدمة إعماالً للمادة )13( من القانون املشار إليه�
10- ضــــــرورة التفرقــــــة بني اعتماد كل من الوكيــــــل أو املوزع أو 
الورثة من جانب ومدير الشركة أو من ينوب عنها من جانب 
آخر في طلب »شــــــطب قيــــــد الوكالة« من ســــــجل الوكاالت 
التجارية، وذلك بوضع ضوابط ومحددات واضحة بالنسبة 
ملن ينوب عن الشــــــركة أو من يديرها ليس فقط لكونهم من 

الغير، بل ومراعاة خلطورة طلب شطب القيد أيضاً�
11- خلــــــت مواد الالئحة من بيان القصد العام املنصوص عليه 
باملادة )16(؟ من القانون كأساس للمسؤولية اجلنائية وقصر 

املسؤولية على عمليات قيد الوكالة أو شطبها أو تعديلها�

وهنا نؤكد ضرورة حتديد احلاالت التي تســــــتوجب املساءلة 
اجلنائية، الســــــيما وأن املادة املشار إليها لم تشترط سوى العلم 
واإلرادة فقــــــط باعتبارهما عنصري القصــــــد العام؛ وهو اجتاه 
مغلــــــظ في التجرمي يتعني االحتياط لــــــه بوضع وحتديد حاالت 

املساءلة عنه حتديداً واضحاً ودقيقاً�
12- غيــــــاب التنظيم الكامل لعمــــــل حاملي الضبطية القضائية 
ليــــــس فقط على نحو يكفــــــل حقوق الــــــوكالء، وإمنا متكيناً 
للقائمــــــني على القانــــــون بتنفيذه على النحــــــو األكمل، حيث 
غابت عن التنظيم مبشــــــروع الالئحة قيود ومحددات احلق 
فــــــي االطالع ســــــواء القيــــــد الزمني بأن يتم االطــــــالع أثناء 
ساعات العمل العادية، أو القيد املكاني بأن يتم في مكان أو 
مبقــــــر الوكالة، أو القيد الغائي وهو أن يكون الغرض من كل 

ذلك هو التأكد من صحة تطبيق القانون�
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كما نؤكد أهمية ومشروعية احلصول على دليل املخالفة إن 
وجدت، ألن القول بغير ذلك يتعارض – باعتقادنا - مع صريح 
النصوص الدستورية؛ فمن غير املعقول ومن غير الدستوري أن 
جترح حريات األفراد في ســــــبيل مراقبة تنفيذ القوانني، بينما 
يكفل الدســــــتور هذه احلريات عند اســــــتعمال السلطات العامة 
حلقها في العقاب واملؤاخذة اجلنائية� فاملشــــــروعية الدستورية 
تأبى أن تُطلق يد الدولة في املساس بحريات أو بحقوق األفراد، 

وقد وضعت من القيود واإلجراءات ما يكفل صيانتها� 
13- من األهمية مبكان التأكيد - من خالل النصوص الالئحية 
املقترحة – على أن عقد الوكالة من عقود املصلحة املشتركة 
التي تنعقد ملصلحــــــة الطرفني، وال يحق ألحدهما أن ينفرد 
بانهائها وإال حتمل تبعــــــة ذلك وتعويض الطرف اآلخر عما 

حلقه من ضرر: 
14- يجب تنظيم وحتديد التزامــــــات الوكالء اآلخرين بخالف 
الوكيل األول، وذلك بإلزام الوكيل اجلديد بذات االلتزامات 
أو التعهدات التي يكــــــون قد تعهد بها الوكيل املنتهية وكالته 
ومنها الكفاالت والضمانــــــات والصيانة وتوفير قطع الغيار 

وغيرها�
15- جاء مشــــــروع الالئحة خالياً من وضــــــع املعاجلة القانونية 
اللتزامات الوكيل الذي حل محل وكيل آخر بالنســــــبة لقطع 
الغيار أو الســــــلع التي كانت بحوزته حــــــال انتهاء أو إنهاء أو 
االتفــــــاق على إنهاء وكالته إعماالً للمادة )9( من القانون 13 

لســــــنة 2016 بتنظيم الوكاالت التجاريـة، وذلك حفاظاً على 
حقوق املستهلكني أوال وحقوق طرفي الوكالة ثانياً� 

16- يجــــــب الزام املــــــوكل مبعاملة كافة الــــــوكالء حال تعددهم 
معاملة متساويــة تفعياًل للمادة )2( من القانون املشار إليه، 
والتي ســــــمحت بتعدد الوكالء أو املوزعني ســــــواء من حيث 
توافر الشــــــروط واملواصفات القياسية العاملية أو اخلليجية 
املعتمدة في دولة الكويت، أو بإلزام املوكل بالنص على كفالة 
املصنع التي يلتزم بهــــــا الوكيل، وصوالً إلى التعامل املثل مع 
الوكالء أو املوزعني لنفس السلع واملنتجات لدى دول مجلس 

التعاون اخلليجي�

هذا فضاًل عن إلزام املوكل بتزويد الوكيل بجميع املعلومات 
الالزمة لتنفيذ وكالته بشكل عام ومبواصفات السلع واملنتجات 
والنماذج والرســــــوم وغير ذلك من البيانــــــات التي تعني الوكيل 
على الترويج للســــــلع موضوع الوكالة وترويجها وتسويقها؛ وذلك 
تفعياًل للمادة )279( من املرســــــوم بالقانون 68 لســــــنة 1980 

بإصدار قانون التجارة�

وفـــي اخلتـــام، ترى الغرفة أن ما أســــــلفت من مالحظات ال 
تتفق فقط مع القواعــد العامة العاملية للوكاالت التجارية؛ وإمنا 
تتوافق أيضاً مع مصلحة املســــــتهلكني واملوكلني والوكالء، وعلى 
نحو يكفل انتظام هذا النشاط الذي مُيّثل نسبة مهمة من جتارة 

دولة الكويت اخلارجية” <

مـــرئيـــات الغرفـــة حـــول معوقـــات تنميـــة الصـــــناعة والصــــادرات

اســـتجابة لرغبـــة الهيئة العامـــة للصناعة فـــي التعرف على 
مرئيات الغرفة حول »دراسة سبل تطوير نظام حوافز الصناعات 
التحويليـــة« التـــي ســـتقوم بهـــا منظمـــة اخلليـــج لالستشـــارات 
الصناعيـــة، أعـــدت الغرفة مذكرة حول معوقـــات تنمية الصناعة 
والصـــادرات وســـبل التغلب عليهـــا، وقدمتها للهيئـــة في احلادي 

والعشرين من أغسطس 2017.

وفيما يلي نص هذه املذكرة:

فــــــي االجتماع الذي عقدته الغرفــــــة مع وفد منظمة اخلليج 
لالستشارات الصناعية والهيئة العامة للصناعة بتاريخ 26 يوليو 
2017 حول ســــــبل تنويع هيكل الصــــــادرات الصناعية وتطوير 
حوافز الصناعات التحويلية الكويتية، مت عرض مرئيات الغرفة 

حول العقبــــــات التي تعتــــــرض التنمية الصناعيــــــة والصادرات 
الكويتية، وهذه املرئيات جاءت في احملاور الثالث اآلتية:

أواًل: واقع القطاع الصناعي والصادرات الكويتية

الكويــــــت هي رابــــــع دولة خليجيــــــة من حيث حجــــــم الناجت 
الصناعي، كما تأتي في مؤخرة دول مجلس التعاون في مؤشــــــر 
نســــــبة الناجت الصناعي إلى الناجت احمللي االجمالي، وتســــــيطر 
أكبر عشر مجموعات سلعية على 95 % من الصادرات الكويتية 
وتتركز هذه املجموعات في النفط ومشــــــتقاته بنســــــبة 90 % 
من الصادرات، وباقي املجموعات هي ســــــلع مرتبطة بالنفط أو 

كثيفة االستخدام له أو سلع معاد تصديرها�

وعند النظر إلى التطور تاريخيا ملؤشر تنوع وجودة الصادرات 
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الكويتية مقارنة بدول مجلس التعاون يتضح أن صادرات الكويت 
اجتهت إلى التركز في سلع معينة خالل الفترة 2010-1995، 
وتعد الكويت األكثر تركزا خليجيا، وبالنســــــبة جلودة الصادرات 

تأتي الكويت والسعودية في املستويات األقل خليجيا�

ثانيًا: معوقات القطاع الصناعي والصادرات الكويتية

إن املؤشــــــرات السابقة - غير امللبية للتطلعات – تتنافى مع 
كون الكويت أول دولة خليجية تنشئ مدينة صناعية، وكذلك ال 
يتطابــــــق واقع القطاع الصناعي والصــــــادرات مع احلوافز التي 

تُقدم إلى الصناعة الوطنية ومنها:

> دعم للمشاركة في املعارض الدولية�

> االعفاء من الرسوم اجلمركية – البالغة 5 % - على الواردات 
من مستلزمات الصناعة�

> القيمة املتدنية إليجار القسائم الصناعية، والتي تؤجر حاليا 
بـ 0.3 دينار للمتر الواحد، وبعد ثالث سنوات ستصل القيمة 
االيجارية إلى دينار واحد، وهو ما يعني أن قسيمة مبساحة 
1000 متر ســــــوف تؤجر بحوالي 83.3 دينار شهريا فقط، 
ومُينح القطاع الصناعي الكهرباء واملاء والوقود بأســــــعار قد 

تكون األقل خليجيا�

> األولويــــــة في املشــــــتريات العامــــــة للمنتجــــــات الوطنية طبقا 
للقرار الوزاري 6 لعام 1987 وغيره من القرارات والقوانني 
األخــــــرى، وأحدثهــــــا قانون رقم 49 لســــــنة 2016 بشــــــأن 
املناقصات العامة والذي رفع نســــــبة األفضلية السعرية من 

10 % إلى 15 %�

ولعل اجلمع بــــــني احلوافز الصناعية وبــــــني واقع الصناعة 
والصادرات يطرح تســــــاؤالً حــــــول معوقات الصناعــــــة الكويتية 
ومسببات الهيكل احلالي للصناعة والصادرات، وتوضح النقاط 

التالية إجابات محتملة لهذا التساؤل:

1- غيــــــاب الرؤية ألهميــــــة الصناعة وإعتبارهــــــا رديفا للنفط، 
وبحيث تنتقل النظــــــرة إلى الصناعة احمللية من مجرد دعم 

إلى تبنيها كمنهج عمل�

2- رغــــــم احلوافز التي متنح للصناعيني في الكويت إال أن بيئة 
أداء األعمال في الكويت هي األصعب خليجيا، وهو ما يعني 
أن احلوافز السابقة صعبة املنال، ولعل اجلدول التالي يضع 
أمامنا الفارق بني ســــــهولة أداء األعمــــــال كويتيا وفي باقي 

دول املجلس، وهذه البيانات مشــــــتقة من التقرير الســــــنوي 
الذي يصدره البنك الدولي بخصوص ســــــهولة أداء األعمال 
حلوالي 190 دولة عامليــــــا، وفي اجلدول )1( ميكن توضيح 
املؤشر العام وبعض املؤشرات الفرعية لسهولة أداء األعمال 
لتبيــــــان الفارق بني ما يواجــــــه الصناعيون في الكويت ودول 

مجلس التعاون:

جدول )1( 
املؤشر العام وبعض املؤشرات الفرعية لسهولة أداء األعمال لدول 

مجلس التعاون

الدولة
املؤشر العام

  ألداء األعمال 
)من بن 190 دولة(

عينة من املؤشرات الفرعية للمؤشر العام

البدء 
باألعمال

التعامل مع 
تراخيص البناء

احلصول على 
الكهرباء

102173144115الكويت

941471528السعودية

83912144قطر

77325269عمان

63731972البحرين

265344االمارات
املصدر: البنك الدولي، مقتبس من تقرير

Doing Business 2017 Equal Opportunity for All 

3- لم تنشــــــئ الكويت مدينــــــة صناعية منذ أربعني عاما ويوجد 
حاليا حوالي 3500 طلب للحصول على قســــــائم صناعية، 
وفي املقابل ميكن للمستثمر الصناعي احلصول على األرض 
والتراخيص خالل أسبوع في مناطق مثل اخلفجي باململكة 
العربية الســــــعودية ورأس اخليمة بدولــــــة اإلمارات العربية 
املتحدة� وثمة مســــــاٍع منذ سنوات لتجهيز منطقة الشدادية 
والتي توفر 1100 قســــــمية، وكذلك منطقتي النعامي وغرب 
الســــــاملي واللتني توفران مســــــاحة 55 كيلو متر مربع تكفي 

لتغطية كل الطلبات املوجودة ويزيد� 

4- هناك قصور في بعض التشريعات اخلليجية واحمللية والتي تقيد 
منو الصناعة والصادرات الكويتية، ومن األمثلة على ذلك:

> القانون املوحد ملكافحة اإلغراق في دول املجلس، والذي 
اليحمــــــي املنتجات الوطنية من املنافســــــة بني صناعات 

دول املجلس ذاتها�
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2 0 1 7 التقريــــر ال�ســنوي 

> ليس هناك إلزام علــــــى الواردات باالمتثال للجودة، وفي 
ظــــــل نقص مختبرات محلية لفحــــــص كل الواردات فإن 
هــــــذه املمنتجات املســــــتوردة تنافس املنتجــــــات احمللية 
بطريقة غيــــــر عادلة، ألن املصانع احمللية متتثل للجودة 
وتخضع كل وارداتها من السلع الوسيطة لفحص الهيئة 

العامة للبيئة�

> بعــــــض أوجــــــه القصور في مــــــواد قانون رقم 98 لســــــنة 
2013 بشــــــأن إنشــــــاء الصندوق الوطني لرعاية وتنمية 
املشــــــروعات الصغيرة واملتوســــــطة، منها أن القانون ال 
 ،Seed Funding يســــــمح بتمويل رأس املال املغامــــــر
والذي ميول املشــــــروعات اجلديدة كليــــــًة، رغم أن هذا 
التمويل شــــــائع في الدول التي جنحت في إقامة صروح 
من املشــــــروعات الصغيرة مثل أملانيا، وفي الوقت ذاته 
فإن مشروع “مبادرة” الذي تقوم به وزارة الشباب يتيح 
هذا النوع من التمويل� ومما يجدر ذكره أن معالي وزير 
التجارة والصناعة احلالي قد شكل جلنة إلعادة صياغة 
القوانني االقتصادية وذكر مؤخرا أن نصف مواد قانون 

الصندوق حتتاج إلى تعديل�

5- مع أن الكويــــــت حتترم االتفاقيات الدولية وتلتزم بها، لكنها 
في الوقــــــت ذاته ال حتصل على حقوقهــــــا التي تكفلها هذه 
االتفاقيات، وأكبر مثال على ذلك دخول املنتجات اخلليجية 
إلــــــى الســــــوق الكويتي بإجراءات ســــــهلة وسلســــــة، بينما ال 
تســــــتطيع املنتجــــــات الكويتية دخــــــول األســــــواق اخلليجية 

بالطريقة ذاتها�

6- رغم طموحات الهيئة العامة للصناعة وهي اجلهة احلكومية 
األساسية في دعم وتنمية القطاع الصناعي، إال أنها تعاني 
من تشابك االختصاصات بينها وبني اجلهات األخرى وكذلك 
تتولى القيام بأعمال ليســــــت مــــــن صميم القطاع الصناعي 
مثــــــل املنطقة احلرة والصلبوخ والدراكيل��� وغيره، وهو ما 

يجور على تركيز وتوجه جهودها للتنمية الصناعية�

7- إضافة إلى ما سبق توجد العديد من املعوقات التي تخص 
قطاعات معينة مثل املشــــــاكل مع اجلمعيــــــات التعاونية 
التي يواجهها مصنعــــــو املواد الغذائية، وكذلك فترة املنع 
املفروضة من قبل وزارة الداخلية على السيارات واآلليات 
مما يؤخر توصيل البضائع للعمالء، واملعوقات الروتينية 

والتي من بينها إجبار املصانع على عمل بيان خاص لكل 
شــــــاحنة تخرج من املصنع للتصدير، في حني أن الدول 

املجاورة تقوم بإصدار هذا البيان لكل 20 شاحنة�

ثالثـــا: التوصيـــات واملقترحات بشـــأن تنميـــة الصناعة 
وتنويع الصادرات.

نســــــوق فيما يلي بعــــــض املقترحات حول تنميــــــة الصناعة 
الكويتية وتنويع الصادرات، وهذه املقترحات جُتمل في اآلتي:

1- اتخاذ اخلطوات الضرورية على املدى القصير واملتوســــــط 
والتــــــي مــــــن شــــــأنها تنميــــــة الصناعــــــة احملليــــــة وبالتبعية 

الصادرات�

الوضع احلالي للقطاع الصناعي

وفقاً لبيانات املســــــح الصناعي 2014، تبلغ الطاقة العاطلة في 
القطاع الصناعي %31.19، رغم أن النسبة املقبولة عامليا 5 %�

اخلطوات على املدى القصير واملتوسط

 1- توفير االراضي الصناعية، مما يســــــاعد املنشــــــآت - التي 
بلغــــــت طاقتها القصوى - على التوســــــعة، وتوفير صناعات 

جديدة�

 2- تفعيــــــل القــــــرارات والقوانني التي تعطي أفضلية الشــــــراء 
للمنتجــــــات الوطنية بدءا مــــــن القــــــرار 1987/6، وانتهاءا 

بالقانون 49 لسنة 2016�

3- الرقابة على الواردات�

4- إعطــــــاء األولويــــــة فــــــي توزيــــــع القســــــائم الصناعية إلى 
املشروعات الصناعية التي تقدم منتجات جديدة أو التي 

حتل محل الواردات�

5- حل املعوقات مع دول التصدير وطلب املعاملة باملثل�

6- توفير خطوط نقل وشحن ألسواق التصدير�

7- حــــــل املعوقات الداخلية مــــــع اجلمعيــــــات التعاونية والهيئة 
العامة للبيئة ووزارة الداخلية�

النتائـــــج
1- زيادة الطاقة االنتاجية للمصانع واستغالل الطاقات العاطلة، 
وهو ما يستتبعه تناقص التكلفة املتوسطة للوحدات املنتجة 

وبالتالي املنافسة داخليا وخارجيا�
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2- تنويع هيكل الصادرات الكويتية ومنوها�

ولعل مــــــن املفيد اإلشــــــارة إلى مالحظة مفادهــــــا أن جملة 
املنشــــــآت التي شاركت في املســــــح الصناعي لعام 2014 بلغت 
722 منشأة متتلك 854 موقعا صناعيا، وكما مت ذكره سابقا بأن 
االنتهاء من منطقة الشدادية سوف يوفر 1100 قسيمة، وهو ما 
يعني أن القيام بخطوة واحدة مثل تأهيل منطقة الشــــــدادية قد 
يضاعف الناجت الصناعي الكويتي، ومما يجدر ذكره أن التأخير 
في تسليم الشدادية ال يعدو مجرد انتهاء من موافقات اجلهات 
احلكومية املختلفة، لذا فالعقبات أمام القطاع الصناعي ليست 
متويال أو محدودية مســــــاحة األراضــــــي أو غيرها من املعوقات 

الهيكلية بل األمر إجرائي فقط�
2- تبني الصناعة كرديف محتمل للنفط وتنويع مصادر الدخل، 
وهذا يســــــتتبع االلتزام اجلدي بتنمية الصناعة، ومنح مجلس 
إدارة الهيئة العامة للصناعة املرجعية العليا في القرارات التي 
تخص القطاع الصناعي، وفك التشــــــابك بينها وبني الهيئات 
احلكومية األخرى، وتوفير رأس مال للهيئة يكفي إمتام البنية 
التحتية للمشــــــروعات اجلديدة ومنهــــــا على وجه اخلصوص 

مناطق الشدادية وغرب الساملي والنعامي الصناعية�
 3- تفعيــــــل دور كلية الهندســــــة بجامعة الكويــــــت والهيئة العامة 
للتعليم التطبيقــــــي والتدريب ومعهد الكويت لألبحاث العلمية 
ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي ليكونوا روافد أساسية لدعم 
الصناعة الكويتية بالدراسات واخلبرات العلمية املتخصصة�

4- مراعاة عدم النظر إلى احلوافز الصناعية على أنها سخية 
وال تتفق مع إقتصاديات السوق احلر – كما ُذكر في تقارير 
االســــــتراتيجية الصناعية لدولة الكويت حتى عام 2035 – 
ولكــــــن يجب األخذ في االعتبار أن هــــــذه احلوافز يجب أال 
تقل عــــــن مثيالتها في دول مجلس التعــــــاون حتى ال تهاجر 
إليهــــــا املصانــــــع الوطنية، بــــــل وقد تزيد هــــــذه احلوافز في 
الكويــــــت لتعويض املعاناة في بيئــــــة أداء األعمال، وقد يكون 
من األفضل وجود حوافز خاصة تشجع الصناعات القائمة 
على املعرفة أو التكنولوجيات اجلديدة مثل النانو تكنولوجي 

وذلك لالرتقاء بهيكل الصناعات احلالية والصادرات�

وفي هذا اإلطار يجدر التنويه إلى عدم وجود خطة ومســــــار 
واضح لتشجيع الصادرات الكويتية، لذا يوجد القليل من احلوافز 
نحــــــو منح ائتمــــــان الصادرات؛ وتقدمي الدراســــــات الســــــوقية؛ 

والقيــــــام بالبعثات التجاريــــــة داخليا وخارجيــــــا؛ وتوفير برامج 
توعية باملواصفات واملقاييس اخلارجية واملساعدة في االمتثال 
لها؛ وتبني ملف املعوقات التي تواجهها الصادرات الكويتية مثل 

املعوقات مع دول االحتاد األوربي ومع دول اجلوار�
5- تتبنــــــى الهيئــــــة العامة للصناعة خطــــــة لتحديث الصناعات 
احمللية وجلب التكنولوجيا، وذلك ألن الصناعات في الكويت 
تنقسم إلى قسمني؛ األول هو صناعات بتروكيماوية تستهدف 
أساسا األسواق التصديرية وهذه الصناعات تقوم بتحديث 
أنشــــــطتها حتى تســــــتطيع املنافســــــة في األســــــواق العاملية، 
والقســــــم الثاني هو الصناعات التــــــي قامت لإلحالل محل 
الواردات مثل صناعات مواد البنــــــاء والصناعات التعدينية 
واملعدنية وصناعات األثاث وصناعة املالبس وغيرها، وهذه 
الصناعات لم تعد تقدر على املنافســــــة في الســــــوق احمللية 
واخلارجية ألنها اعتادت العمل في أســــــواق محلية مضمونة 

ومحمية، ولم تسع لتطوير تكنولوجياتها� 
6- استغالل املميزات الهامة لإلقتصاد الكويتي ومنها النمو في 
االســــــتهالك احمللي واعتماد الدولة على كثير من الواردات 
اخلارجية لتلبية متطلباتها، ورؤية الكويت لتكون مركزا ماليا 
وجتاريا؛ واملوقع اجلغرافي املتميز بني ثالثة أسواق رئيسية 
وهي الســــــعودية والعراق وإيران؛ والســــــكان الذين يتميزون 
بالشباب واحليوية والقدرة الشرائية� كل هذه امليزات ميكن 
اســــــتغاللها لتنمية وتنويــــــع الصناعة احملليــــــة والصادرات، 
فعلى ســــــبيل املثال منت الواردات الكويتية خالل الســــــنوات 
العشــــــر األخيرة بحوالي النصــــــف تقريبا، حيث ارتفعت من 
21.4 مليــــــار دوالر خالل عام 2007 إلى 30.8 مليار دوالر 
خــــــالل عام 2016، وهو ما يعني أن الســــــوق احمللي قد زاد 
إستهالكه من السلع املســــــتوردة بحوالي 9.46 مليار دوالر، 
وهناك العديد من املنتجات التي تشــــــهد زيادة في الســــــوق 
احمللي والتي ميكن من خاللها - مع شــــــراكة محلية من قبل 
مستثمرين محليني - استقطاب الشركات االجنبية صاحبة 
التكنولوجيا واملعرفة، ليقوموا مبشــــــروعات إنتاجية محلية 

تغذي السوق احمللي والعاملي، ومن األمثلة على ذلك:

> واردات الكويت من املنتجات الصيدالنية )البند اجلمركي 
30( والتــــــي حققت معدل منو ســــــنوي مركــــــب بلغ 11 % 
خــــــالل الفترة 2007 - 2016 حيــــــث ارتفعت من 447.6 
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مليــــــون دوالر خالل عام 2007 إلــــــى 1138 مليون دوالر 
خالل عام 2016�

> الواردات مــــــن الصابون واملنظفــــــات )البند اجلمركي 34( 
والتي شهدت معدل منو سنوي مركب بلغ 10 % خالل نفس 
الفترة السابقة، حيث زادت من 120 مليون دوالر خالل عام 

2007 إلى 276.5 مليون دوالر خالل عام 2016�

> واردات الكويــــــت من األجهــــــزة الطبية )البند اجلمركي 
90.18( والتــــــي حققت معــــدل منو ســــــنوي مركب بلــــغ 
14 % خالل نفس الفتــــــرة املذكورة، وارتفعت الواردات 
مــــــن 74.2 مليون دوالر خالل عــــــام 2007 إلى 245.6 

مليون دوالر خالل عام 2016�

 7- وأخيــــــراً ثمة ضــــــرورة، عند وضع دراســــــات جديدة حول 
تعديل هيــــــكل احلوافز الصناعية أو تنويــــــع الصادرات، أن 
تتم االســــــتفادة من الدراسات السابقة والتنسيق مع اجلهود 
احلالية فــــــي نفس االطار� وقد تكون الدراســــــات اجلديدة 
تشخيصا ملعوقات تنفيذ ما خلصت إليه الدراسات السابقة، 
ويستعرض اجلدول )2( بعض الدراسات السابقة واجلهود 
احلالية حيال تنمية الصناعة الكويتية وتنويع الصادرات < 

جدول )2(
الدراسات السابقة واحلالية حول تنمية الصناعة والصادرات الكويتية

في مجال تنمية الصادراتفي مجال التنمية الصناعية

دراســــــة إعادة هيكلــــــة نظام 
قامت  الصناعيــــــة:  احلوافز 
للصناعة  العامــــــة  الهيئة  بها 
بالتعــــــاون مع معهــــــد الكويت 

لألبحاث العلمية�

اســــــتراتيجية تنمية الصادرات 
الصناعيــــــة غير النفطية لدول 
املجلس 2016-2030: قامت 
بها منظمة اخلليج لالستشارات 
األمانة  من  بإيعــــــاز  الصناعية 
العامة لــــــدول املجلس وبتمويل 

من البنك االسالمي للتنمية�

دراسة مشاكل وعقبات التنمية 
الكويت  دولة  في  الصناعية 
وسبل التغلب عليها: قامت بها 
منظمة االستشارات الصناعية 

اخلليجية ديسمبر 2014�

في إطار مبادرة املساعدة من أجل 
التجارة للدول العربية، فإن مركز 
الدولي أطلق مشــــــروع  التجــــــارة 
لدراســــــة جــــــدوى إنشــــــاء هيكل 
متخصــــــص لتنميــــــة الصــــــادرات 
الكويتية، وقــــــد مت االجتماع بهذا 
مــــــع مســــــئولي مركز  اخلصوص 
التجــــــارة الدولي مبقر الغرفة في 

1 فبراير 2017�

االســــــتراتيجية الصناعية لدولة 
 :2035 عــــــام  حتــــــى  الكويــــــت 
ماكســــــويل  شــــــركة  بها  قامــــــت 
ستامب بإيعاز من الهيئة العامة 
للصناعة، وهذه االســــــتراتيجية 

في طور االنتهاء منها حاليا�

حـــوگـمـــة الهيئــــات العامـــة فـي دولــــــة الگـــويت مقاربـــــة نقديـــــة

برعاية وحضور رئيس مجلس األمة السيد مرزوق علي الغامن، 
عقد مجلس األمة الكويتي يومي 10 – 11 أكتوبر 2017، مؤمتر 
“احلوكمة في دولة الكويت؛ االطار التشـــريعي واملالي”، وشاركت 
غرفـــة جتارة وصناعة الكويت في فعاليات هذا املؤمتر، حيث أعد 
مستشـــارها الســـيد ماجد بدر جمـــال الدين، ورقة قـــدم، في رابع 
جلسات املؤمتر، ملخصًا لها وكان بعنوان “حوكمة الهيئات العامة 
فـــي دولة الكويـــت، مقاربة نقدية”، ركز فيـــه على أهم التحديات 

التي ُتضعف فاعلية ومردود حوكمة الهيئات العامة في الكويت.
وفي ما يلي نص هذا امللخص:

“ليــــــس غريباً ان ينظــــــم مجلس األمة بالــــــذات هذا املؤمتر 
بالذات، عن “ االطار التشــــــريعي واملالي واالداري للحوكمة في 
دولــــــة الكويت”، ذلك أن العالقة بــــــني احلوكمة والدميوقراطية 
عالقــــــة عضوية وثيقة� فاحلديث عــــــن احلوكمه هو في جوهره 
حديث عن التنمية والعدالة، عن الرقابة واملســــــاءلة، عن حقوق 

االنســــــان والدميوقراطية� بل إن ارتباط احلكم اجليد باحلكم 
الدميوقراطي قد أعاد تعريف كل منهما� 

من هــــــذا املنطلق، والن هذه الورقة تطمــــــح ألن تكون ورقة 
نقديــــــة ال مدرســــــية، فإنها لن تنشــــــغل كثيراً بقضايــــــا التطور 
التاريخــــــي والتعريفــــــات املتعــــــددة للحوكمه� وتكتفــــــي في هذا 
التقدمي بــــــأن تبني املفهوم الذي تتبناه للتعابير الرئيســــــية التي 

متثل مفاتيح املوضوع: 

فاحلوكمة - أخذاً بتعريف برنامج األمم املتحدة االمنائي - هي 
»ممارسة السلطة االدارية واالقتصادية والسياسية 
الدارة كافة شــــــؤون الدولة«� وهو ما يشــــــمل اآلليات 
ــــــر مــــــن خاللها  والعمليــــــات واملؤسســــــات التــــــي يعّب
املواطنــــــون عن مصاحلهــــــم، وميارســــــون حقوقهم، 

وينهضون بالتزاماتهم، ويوفقون بني اختالفاتهم�



(54)

واحلكم؛ هو ادارة الســــــلطة السياسية لشؤون املجتمع وموارده، 
فهو يشمل املؤسسات الدستورية للدولة، وسلطاتها 
التشــــــريعية والتنفيذية والقضائيــــــة، باإلضافة الى 

منظمات املجتمع املدني والقطاع اخلاص� 

ومؤشـــر احلوكمة؛ هو أيضاً املؤشــــــر الــــــذي يتبناه برنامج األمم 
       )World Governance املتحدة االمنائي حتت  اسـم
Indicator( WGI الذي يجمع  نتائج أكثر من 140 

مؤشراً تفصيلياً ليبني سبعة مؤشرات شاملة لقياس 
جــــــودة احلكم هــــــي: االســــــتقرار السياســــــي، جودة 
التشــــــريعات، ســــــيادة القانون، املشــــــاركة، املساءلة، 

الشفافية، ومكافحة الفساد�

وأما تعريف الفساد؛ فهو استغالل السلطة السياسية أو الوظيفة 
العامة لتحقيق مصالح خاصة غير مشروعه� 

إن الهــــــدف النهائي للحوكمة هو مســــــاعدة الدولة على 
الوفــــــاء بالتزاماتها جتاه مواطنيها، فــــــي اطار دميوقراطية 
تقوم على شــــــراكة حقيقية بني السلطة ومصدرها� وهدف 
هذه الورقة هو تقدمي مســــــاهمة متواضعــــــة جداً في الفكر 
الســــــاعي الى تفعيل احلوكمة في دولــــــة الكويت لكي حتقق 
الهدف املشار إليه� وســــــتحاول الورقة أن تفعل ذلك بايجاز 
غير مخل - وباعتماد كبير على تكاملها مع األوراق األخرى 
- من خالل اجزاء ثالثة: يعرض أولها التحديات التشريعية 
واالدارية التــــــي تقلل من فعالية وشــــــمولية حوكمة الهيئات 
العامــــــة في الكويــــــت� ويختــــــص ثانيها مبوضوع املســــــاءلة 
والشفافية لهذه الهيئات� بينما يحاول اجلزء الثالث أن يثير 
– بكثيــــــر من احلذر – قضايا اجتماعيــــــة وتنموية وتربوية، 
أطلقت عليهــــــا الورقة »الظواهر الهيكلية املقاومة للحوكمة« 
تعبيــــــراً عما متارســــــه من ضغوط حتد مــــــن فاعلية حوكمة 

الهيئات العامة� 

يبقى أن ينقل من قام باعداد الورقة الى مجلس األمة املوقر 
شــــــكر وتقدير غرفة جتارة وصناعة الكويت لدعوتها للمشاركة 
في هذا املؤمتر� ويبقى أن يعرب عن اعتزازه العميق بأن يكلف 
باعــــــداد الورقة وتقدميها� وهو تكليف لــــــم تراع فيه الغرفة من 
قواعد احلوكمة إال احترام الســــــن، ولو اتخذت الكفاءة معيارها 
لــــــكان كل واحد من اعضاء مجلس ادارة الغرفة ومن زمالئه في 

قيادتها التنفيذية أولى منه بهذا التشريف� 

اجلـــــــــزء األول
حــوكمة الهيئات العامة : حتديات تشــريعية واداريــة

دور الدولة في بناء احلوكمه :
متارس الدولة دورها في احلوكمة على مستويات رئيسية ثالثة: 

االول؛ وضــــــع الرؤية االســــــتراتيجية العامة، واصدار اخلطة 
التنموية الشامله لتحقيق هذه الرؤية� وهي خطة ميكن توزيعها 

على مراحل من خالل اخلطط اخلمسية والبرامج السنوية� 

في املســـتوى الثاني؛ يفترض بالدولة أن تضع أطراً تنظيمية 
متكنها مــــــن مراقبة قيام الوزارات والهيئات احلكومية من وضع 
اخلطط اخلاصة بها والتي تنبثق من اخلطة التنموية الشــــــاملة 
للدولة وتلتزم بكل بأهدافها وسياســــــاتها� كما تراقب الدولة في 
هذا املســــــتوى كفاءة اداء الهيئات العامــــــة وفاعليتها� واملقصود 
»بكفــــــاءة االداء« هنــــــا هو االجنــــــازات التي تســــــاهم في حتقيق 

األهداف، وليس مجرد »األعمال« أو »األنشطة«�

أما املستوى الثالث لدور الدولة في ممارسة احلوكمة ، فهو 
مراقبة الهيئات العامة من حيث سالمة تطبيق القوانني واللوائح 

من الناحيتني التنظيمية واملالية� 

وتختلــــــف األجهزة الرقابية التي متــــــارس الدولة من خاللها 
دورهــــــا في احلوكمة من دولة الى آخــــــرى� وميكننا القول بكثير 
من الثقة أن دولة الكويت تتميز بوجود األجهزة والهياكل الالزمة 
ملمارســــــة دورها في احلوكمة مبســــــتوياته الثالثه� ولكننا - في 
الوقــــــت ذاته -  نزعم أن احلوكمة في الكويت لم تكتســــــب حتى 
اآلن وضوحاً كافياً في املفهوم، وأن آلياتها ال تزال تشــــــكو ضعفاً 
وقصوراً، وبالتالي، فإن جناحاتها مازالت متواضعة� وهدف هذه 

الورقة هو أن تتقصى اسباب ذلك ��� إن استطاعت� 

حتديات تعيق حوكمة الهيئات العامة:  

تُعَرف الهيئة او املؤسســــــة العامــــــة بانها » مرفق اداري يتمتع 
بالشــــــخصية االعتبارية، التي توفر له قدراً من االستقالل املالي 
أو االداري، يساعده على ممارسة مهامه بكفاءة حتقق أهدافه«� 
وقد نصت املادة 133 من دســــــتور دولــــــة الكويت على أن »ينظم 
القانون املؤسســــــات العامة وهيئات االدارة البلدية ميا يكفل لها 

االستقالل في ظل توجيه الدولة ورقابتها«� 

وفي ضوء هذه املادة نشــــــأ في الكويــــــت العديد من الهيئات 
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العامة مثل: ديوان احملاسبة، بنك الكويت املركزي، الهيئة العامة 
لالستثمار، املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية، الهيئة العامة 
للصناعة، املؤسسة العامة للموانيء، ومؤسسة البترول، كوسيلة 
لتحرير بعض القطاعــــــات واخلدمات من الروتني، والعطاء نوع 
مــــــن التخصص بحيث تتولى هيئة بذاتها نشــــــاطاً معيناً، أو عدة 
أنشــــــطة مرتبطة ومتقاربه� وأعطى هــــــذا التنظيم كاًل من هذه 
الهيئات قدراً من االســــــتقاللية يتســــــع أو يضيق وفق وظيفة كل 

منها وحاجتها� 

وخالل العقد اآلخير، ســــــجلت الكويت توســــــعاً واضحاً في 
انشــــــاء الهيئات العامة، مثل: هيئة أسواق املال، املجلس األعلى 
للتخصيص، هيئة تشــــــجيع االســــــتثمار املباشــــــر، جهــــــاز حماية 
املنافســــــة، هيئة االتصاالت، الهيئة العامة للطرق والنقل البري، 
الهيئة العامة للغذاء والتغذية، والصندوق الوطني لرعاية وتنمية 
املشاريع الصغيرة واملتوسطة، وجهاز املراقبني املاليني� واذا كان 
تقييم مدى احلاجة الفعلية الى كل هذه الهيئات مسألة اجتهادية 
نتفــــــق فيها أو نختلــــــف، فإن مما ال خالف حوله هو أن انشــــــاء 
هــــــذه الهيئات العامة قــــــد متَّ في ظل غياب األســــــس الواضحة 
الســــــتحداثها، ما أدى الى خلق العديد من املعيقات التي تضعف 
فعالية احلوكمة في حتســــــني اداء هــــــذه الهيئات خصوصاً، وفي 
رفع كفاءة االداء احلكومي بصورة عامة� وفيما يلي ما ميثل أبرز 

هذه املعيقات: 

> تضحم وتشعب االدارات واالجهزة والهيئات احلكومية وتعدد 
امناطها املؤسسية والتنظيمية مما أثر على فاعلية وانسجام 

منظومة عملها�

> عدم وضوح االطار التشريعي الذي تعمل في ظله الهيئات العامة� 

> غياب الفهم الســــــليم ملبدأ استقاللية الهيئات العامة مما خلق 
حتديــــــات كبيرة في طريق تفعيل دور املســــــاءلة عن االلتزام 

بتنفيذ اخلطط والبرامج ضمن االطار الزمني املقرر لها�

> افتقــــــاد االطار املنظــــــم لتعيني وعزل القائمــــــني على الهيئات 
العامــــــة مما أثر على كفاءة ادائها واســــــتمرارية العمل ضمن 

منهجية مستقرة� 

> التداخل واالزدواجية في مهام ومسؤوليات اجلهات التي تعمل 
في أنشــــــطة متكاملة أو مرتبطة مما أثــــــر على اداء القطاع 

اخلاص ودوره في التنمية االقتصادية�

> عدم انســــــجام خطط ورؤى الهيئات العامة، وبالتالي، ضعف 
مساهمتها في حتقيق اهداف اخلطة العامة للدولة� 

> ســــــيادة الثقافة السياســــــية واملجتمعية املرتبطة بدور الدولة 
كخيار رئيسي للتوظيف وخلق فرص العمل� 

االستقال املالي واالداري ؛ مفهومه وحدوده : 

ســــــعياً الى حتســــــني االداء احلكومي، والتحرر من الروتني، 
وانشــــــاء كيانات متخصصة عالية الكفاءة، مينح املشــــــّرع بعض 
الهيئات العامة قدراً من االســــــتقالل عن االدارة املركزية املتمثلة 
في احلكومة مع االبقاء على اخلضوع الشــــــرافها� ويكون مفهوم 
االســــــتقالل نسبياً بحيث يختلف من هيئة الى اخرى وفق الغاية 
من انشــــــائها، والوظيفة التي تقوم بها، والقدر الذي حتتاجه من 
االستقاللية� ومن هنا جند ان الهيئات الرقابية تتمتع باستقاللية 

أوسع من تلك التي حتظى بها الهيئات العامة املهنية� 

وميكــــــن أن نحــــــدد مجالــــــني لالســــــتقالل: األول هــــــو   
االســــــتقالل القانونــــــي� والثاني هو االســــــتقالل املالــــــي� ويعني 
االستقالل القانوني حق الهيئات العامة في التصرف، واكتساب 
احلقــــــوق، وحتمل االلتزامــــــات، واتخاد القــــــرارات دون احلاجة 
الــــــى املصادقة عليها مــــــن الوزير املختص� كمــــــا يعني أن تتولى 
هذه الهيئــــــات وضع اللوائــــــح الداخلية الالزمــــــة لتنظيم عملها 
وشــــــؤون موظفيها، واصدار اللوائح والتعليمات للمتعاملني معها 
واخلاضعــــــني لرقابتها� ويعني االســــــتقالل املالي – بدوره – أن 
يكون للهيئة العامــــــة ميزانية خاصة تصدر وفق قواعد يحددها 
قانون انشــــــائها، وأن يكون لهــــــا مواردها املاليــــــة الذاتية بحيث 
تتكفل بتمويل نفقاتها وانشــــــطتها� وال بد من االشارة الى أن من 
الضروري أن تعمل الهيئة ذاتها على ضمان استقاللها املالي عن 
طريق حتقيق التوازن املالي بترشــــــيد النفقات حتى ال تضطر – 
عند العجز املالي – لطلب موازنات اضافية من احلكومة لتغطية 

نفقاتها مما يهدد استقاللها املالي� 

إن منح الهيئة العامة اســــــتقالالً ماليــــــاً وادارياً ال يعني على 
االطــــــالق انهــــــا اصبحت جزيــــــرة منفصلة تعمــــــل دون رقابة أو 
توجيــــــه� فاملادة 133 من الدســــــتور تؤكد – كمــــــا رأينا – على 
املوازنة بني مفهوم االستقالل ومفهوم الرقابة والتوجيه، وتترك 
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للتشريعات أن تضع هذه املوازنة في اطارها السليم دون تعارض 
او تناقض بني املفهومني، ودون أن ينفي أحدهما اآلخر� غير ان 
التشريعات الكويتية لم تتصدَّ لهذه املهمة أو لم تنجح بها، األمر 
الــــــذي أدى – في حاالت كثيره – الى فهــــــم خاطيء أو ملتبس 
ملضمون وحدود مفهوم االســــــتقاللية ومفهوم الرقابة والتوجيه 
فــــــي آن معــــــاً، وجنم عنه – بالتالي – انعكاس ســــــلبي على اداء 

العديد من الهيئات العامة� 

ميارس الوزيــــــر املختص علــــــى األجهزة احلكوميــــــة التابعة 
له ســــــلطة رئاسية مباشرة، تســــــتند إلى ما للرئيس اإلداري من 
صالحيات وســــــلطات في توجيه مرؤوسيه واإلشراف عليهم في 
إطار التدرج اإلداري� أما ســــــلطة الوزيــــــر املختص على الهيئات 
العامــــــة فهي ســــــلطة وصائيــــــة� والفارق بني الســــــلطتني هو أن 
الســــــلطة الوصائية أضيق حدوداً وأضعف وســــــيلة من السلطة 
الرئاسية، إذ ال ميكن ممارستها إال بناء على نص قانوني صريح، 
وفي حدود هذا النص� وبالتالي، ال ميتلك الوزير توجيه أوامر أو 
تعليمات ملزمة إلى الهيئات العامة املستقلة اخلاضعة لوصايته، 
ألن هذا من ســــــمات التبعية اإلدارية والتراتب الرئاســــــي التي ال 

تتفق مع االستقالل اإلداري واملالي�

لقــــــد أغفل املشــــــّرع الكويتــــــي إلى حد كبيــــــر توضيح حدود 
وحاالت وآليات الســــــلطة الوصائية للوزير املختص على الهيئات 
العامة� ولكنه أعطاه ســــــلطة اقتراح تعيــــــني القائمني على إدارة 
هذه الهيئــــــات� وأعطاه – بالتالي – حق عزلهــــــم، عماًل باملبدأ 
اإلداري بأن صاحب الصالحية بالتعيني هو صاحب الصالحية 
بالعزل� ولذلك، وجدنــــــا أن الوزير املختص يلجأ – عادة – إلى 

أداة العزل هذه لتجنب املسؤولية السياسية أمام مجلس األمة�

من هنا، البد للتشــــــريعات املعنيــــــة املختلفة أن تبني تفاصيل 
الســــــلطة الوصائيــــــة التي ميارســــــها الوزير املختــــــص، وخاصة 
مــــــن حيث التأكد أن االســــــتراتيجية التي تضعهــــــا الهيئة العامة 
اخلاضعــــــة لرقابتــــــه متفقــــــة مع االســــــتراتيجية العامــــــة للدولة 
ومنســــــجمة مع خططها وسياســــــاتها� كما ميكن أن يكون للوزير 
املختــــــص حق االعتراض على قرارات معينة يحددها التشــــــريع 
بدقــــــة� أما عزل القائمني على الهيئات العامة بســــــبب التقصير 
أو اخلطــــــأ أو ضعــــــف األداء فيجب أن يتم اســــــتناداً إلى معايير 
موضوعية محددة ســــــلفاً ومعلنة، وفي ضوء اخلطط واألهداف 

التي وضعتها الهيئة نفسها بالتنسيق مع الوزير املختص�

إشكالية األمناط اإلدارية غير املائمة:

فــــــي البداية، اختارت التشــــــريعات الكويتيــــــة إلدارة الهيئات 
العامــــــة منطاً يقوم علــــــى مجلس إدارة يرأســــــه الوزير املختص، 
وتتألف اغلبيته من أعضاء معينــــــني بحكم وظائفهم احلكومية، 
مــــــع أقلية متواضعــــــة يتمثل فيها ذوو اخلبــــــرة واالختصاص من 
العاملــــــني في القطاع اخلاص أو خارجــــــه� ومن الواضح أن هذا 
النمط يعطي الوزير املختص ســــــلطة رئاســــــية غير مباشــــــرة إن 
صح التعبير، ويضع أغلبية أعضــــــاء مجلس اإلدارة من موظفي 
احلكومة في حرج من طرح آراء أو اتخاذ مواقف ال تتفق مع آراء 
ومواقف رئيس املجلس )الوزير(� األمر الذي يجرح اســــــتقاللية 
الهيئات العامة� وقد تلّمس املشّرع الكويتي هذه احلقيقة، فحاول 
احلد من آثارها، وطّور هــــــذا النمط بحيث يرأس الهيئة العامة 
شــــــخص غير الوزير املختص، مع إبقــــــاء أغلبية مقاعد مجلس 
اإلدارة لألعضاء احلكوميني املعينني بحكم مناصبهم، كما أبقي 

ألصحاب اخلبرة )ورمبا للقطاع اخلاص( األقلية املتواضعة�

ومع تسارع وتزايد إنشــــــاء الهيئات العامة املستقلة، توجهت 
التشريعات الكويتية نحو منط جديد إلدارة هذه الهيئات من قبل 
أشخاص متفرغني بالكامل إلدارة الهيئة العامة، وميكن أن يكون 
أحدهــــــم هو الرئيــــــس التنفيذي للهيئة� وســــــواء كان الدافع إلى 
هذا املنحى دافعاً سياســــــياً يتمثل في إقصاء القطاع اخلاص أم 
لــــــم يكن، فإنه قد حرم إدارة الهيئة العامة من خبرة ومن »حترر 
ممثلــــــي« املجتمع املدني والقطاع اخلــــــاص� كما أن عدم وضوح 
مســــــألة توزيع الســــــلطات بني مجالس اإلدارة املتفرغة واإلدارة 
التنفيذيــــــة قد أثار نزاعات حادة حول الســــــلطات والصالحيات 

أساءت إلى أداء ومصداقية بعض هذه الهيئات�

إن املثال األبرز في العالم لألخذ بنمط التفرع التام ألعضاء 
مجلــــــس إدارة الهيئات العامة جنده في أملانيا، التي أخذت بهذا 
النمط في بعض الهيئات التي اندمجت فيها عدة أنشطة يستحق 
كل منها أن تكون له هيئة مستقلة، حيث يكون لكل نشاط رئيس 
تنفيذي متفرغ، ويتشــــــكل مجلس إدارة الهيئة من مجموع هؤالء 
الرؤساء التنفيذيني� وقد نقلت الكويت هذا النمط دون أن تتوفر 
مبرراته ودواعيــــــه، وبالتالي كان البد وأن تأتي النتائج على غير 
مــــــا حققته التجربة األملانية� غيــــــر أن عدم جناح منط األعضاء 
املتفرغــــــني في الكويت يجــــــب أال يدفعنا نحو الــــــردة إلى منط 
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الهيئات العامة التي يرأسها الوزير املختص، نظراً ملا يسببه هذا 
النمط من تضييق على استقاللية الهيئات العامة�

اشكالية اختيار القيادات: 

يحتل اختيــــــار القيادات اإلدارية مكان الصــــــدارة في تفعيل 
مبــــــادئ احلوكمة ألن رفع كفاءة مؤسســــــات الدولــــــة يعتمد على 
اختيــــــار قياداتها تبعاً ألســــــٍس موضوعية وشــــــفافة من الكفاءة 
واملســــــاواة، مع خلق األجواء املالئمة لتحفيزها وتعبئتها من أجل 

تعظيم درجة االستفادة منها�

واقع احلال أن اجلهات الكويتية املختصة ال متلك – في الوقت 
احلاضر – معلومات منظمة عن األشخاص املؤهلني لتولي إدارة 
الهيئــــــات العامة� كما أنه ال توجد أســــــس واضحة يســــــتند إليها 
االختيار� هذاً فضاًل عــــــن االفتقار جلهاز أو أجهزة متخصصة 
تتولى هــــــذا األمر� بل إن عملية االختيار غالباً ما تتم بعيداً عن 
األســــــس العلمية� واعتمــــــاداً على االعتبارات الشــــــخصية، وفي 
إطار احلرص على توازنات سياسية ومجتمعية� وهذا األسلوب 
فــــــي االختيار ليس مقتصراً على مجالس إدارات الهيئات العامة 

فحسب� وإمنا يتعداه إلى اختيار اجهزتها التنفيذية�

وإذ كان األسلوب الســــــائد حالياً في اختيار القيادات مبرراً 
فــــــي بداية األمر، فإن هذا االســــــلوب لم يعــــــد مقبوالً بعد تزايد 
حجم الهيئات العامة، واتساع وتعدد تخصصاتها، وازدياد دورها 
في النشاط العام� ونحن اليوم في حاجة حقيقية لترشيد أسس 
االختيار وتوســــــيع دائرتــــــه� من خالل سياســــــات عامة واضحة 

ومعلنة وذات معايير موضوعية�

وليــــــس املقصود مبوضوعيــــــة االختيار االبتعــــــاد املطلق عن 
اخلبرات الشخصية والتقدير الذاتي ملن بيده أمر االختيار فهذه 
أمور ال ميكن اغفالها، ذلك أن مشاركة الوزير املسؤول في عملية 
اختيار القيادات التي يعينها على الهيئة اخلاضعة الشــــــرافه هي 
شــــــيء مرغوب فيه، ألنها مبثابة ضمانة أولية للتعاون وترســــــيخ 
الثقة املتبادلــــــة بينهم� وإمنا املقصــــــود مبوضوعية االختيار هو 
ترشــــــيده من ناحيتني أوالهما: وضع سياسات واضحة وشفافة 
يتوافر من خاللها عدد من املرشحني الذين يتم املفاضلة بينهم� 
والثانية: حتديد مسؤولية من يقوم باالختيار، وبالتالي، إمكانية 

مساءلته عن نتائج اختياره�

اجلـــــزء الثــــــــاني
ترشيد مبدأ املساءلة في املؤسسات والهيئات العامـــة

التركيز على اجلانبني اإلداري واملالي واغفال البعد 
التنموي واالستراتيجي:

املســــــاءلة هي خضوع الهيئات العامة للرقابة واحملاسبة عن 
أعمالهــــــا وتصرفاتهــــــا وأدائها مبعنى أن املســــــاءلة ال تقف عند 
حــــــدود االلتــــــزام بالقوانني واللوائح والنظم بــــــل متتد إلى أبعاد 
أخرى مثل وضع االســــــتراتيجيات وحتديد األهداف التي تتفق 
مــــــع اخلطط العامة للدولة، والعمل على حتقيقها وتنفيذها في 
حدود املوارد املوازانات املعتمدة، ووفق الشــــــروط واألســــــاليب 
واملدد احملددة ســــــلفاً� وفي هذا الصدد، البد من اإلشــــــارة إلى 

قضايا أربع:

1- البد مــــــن حتديد واضح ومعلن ملهــــــام األجهزة الرقابية 
املختلفــــــة في دولة الكويت لتفــــــادي اي تداخل في اختصاصات 
هــــــذه األجهزة� وميكــــــن أن يتحقق ذلك من خــــــالل جلنة تضم 

الرؤساء التنفيذيني للجهات الرقابية�

2- خشــــــية الوقوع فــــــي أخطاء تعّرضها للمســــــاءلة ، تعمد 
الهيئات العامة أحياناً إلى عدم اتخاذ قرار أصاًل � وهنا يصبح 
من الواجب تفعيل املســــــاءلة التي متتد إلى مدى حتقيق الهيئة 

ألهدافها�

3- ان اســــــتخدام املســــــاءلة كآلية لتقييم أداء الهيئة العامة 
يجعل من الضرورة التأكد من فاعلية نظام املســــــاءلة املتبع في 

قياس أداء هيئة بعينها�

4- ال ميكن للمســــــاءلة أن تكــــــون عادلة وفاعلة في الهيئات 
العامة التي تعاني من عدم وضوح نظام توزيع الصالحيات بني 
أجهزتهــــــا وافرادها � ونخص هنا بالذكر الهيئات التي تتشــــــكل 

مجالس إداراتها من أعضاء متفرغني�

وبصــــــورة عامة ، ميكننــــــا القول أن القوانــــــني املنظمة لعمل 
اجلهات الرقابيــــــة تركز جل اهتمامها على مدى التزام الهيئات 
العامة باللوائح واألنظمة واالعتمادات واإلجراءات في اجلوانب 
املاليــــــة واإلدارية والتنظيمية� أما مســــــاءلة الهيئات العامة عن 
اســــــتراتيجيتها وخطتها ومدى حتقيق أهدافها فما زالت تعاني 

من إغفال شبه كامل�



(58)

العاقة بني األجهزة الرقابية واجلهات التي تخضع لرقابتها:

من أهم شروط فاعلية وجناح األجهزة الرقابية وانظمتها 
هــــــو قدرة هذه األجهزة على خلق جو من الثقة املتبادلة بينها 
وبــــــني الهيئات واجلهات التي تخضــــــع لرقابتها وتقوم بتقييم 
أدائهــــــا� وإليجاد جو الثقة هذا ينبغي أن يتم التقييم انطالقاً 
من مبدأ التصحيــــــح واإلصالح واعتماد املوضوعية واحلياد، 
وليس من باب تصّيد األخطاء والتمسك بالشكليات� ذلك أن 
عملية التقييم ليس هدفها الطعن والتشــــــهير وزعزعة الثقة 
في الهيئات العامة ، بل يتمثل هدفها في وضع احلقائق أمام 
متخذي القرار للمســــــاعدة على كشــــــف أوجه اخللل والعمل 
علــــــى إصالحها � ولذلك يجب أن يتــــــم تبني وثيقة لألخالق 
املهنية داخل أجهزة الرقابة تدعو إلى التجرد في املعاملة مع 
املسائل املختلفة، واالبتعاد عن املزاجية واالعتبارات الناشئة 
عن العالقات الشــــــخصية واملجاملة� علماً أن االهتمام بأداء 
الهيئات العامة ال يقتصر علــــــى احلكومة وأجهزتها الرقابية 
باعتبارها املســــــؤولة سياســــــياً عن هــــــذا األداء� بل ميتد إلى 
الــــــرأي العــــــام املتمثل في اصحــــــاب املصالــــــح، والصحافة ، 
ومنظمــــــات املجتمــــــع املدني� وهــــــذا االهتمام ميثــــــل ظاهرة 
صحية يجب رعايتها عن طريق مزيد من الشفافية واالنفتاح 
والتفاعل مع الرأي العام مبكوناته� ومن شــــــأن هذا االنفتاح 
أن يخلق جواً تنافســــــياً بني مؤسســــــات الدولة املختلفة يبلور 
إرادة جماعيــــــة تهدف إلى حتقيق أكبر قــــــدر من الكفاءة في 
أداء تلك الهيئــــــات� وعلى العكس من ذلك فإن اإلنغالق على 
الرأي العــــــام وحجب نتائج التقييم احلقيقية يخلق أجواء من 
الشك في هذه النتائج ، ويحبط جهود الهيئات العامة نتيجة 
غيــــــاب القناعة بعملها ، كما أن هذا االنغالق قد يفتح فرصاً 
أمام بعض األشــــــخاص او أصحاب املصالح اخلاصة للضغط 
من أجل إفراغ عملية التقييم من محتواها ويحولها إلى إجراء 
شكلي ، يتســــــتر على الفشل والفســــــاد ، أو يتصيد األخطاء 

لتحقيق مصالح سياسية ضيقة�

ويدعو البعــــــض إلى ربط نظام تقييم األداء بحوافز مادية 
متنح لــــــإلدارة التنفيذية أو حوافز إداريــــــة تأخذ نتائج تقييم 
األداء باالعتبــــــار عند النظر في جتديــــــد مدة واليتها، أو عند 

اقتراح عزلها�

إن ربــــــط املكافآت واحلوافز والعقوبات بنتائج التقييم يخلق 
دافعاً من أجل مضاعفة اجلهود وتطويرها� كما أن هذا الربط 

يشــــــكل ضمانة أساســــــية الســــــتقاللية الهيئات العامة حتى ال 
تطغى االعتبارات السياسية أو العالقات الشخصية على كفاءة 

وفاعلية تلك الهيئات ، وتهدد استقرارها وجودة أدائها�

املساءلة والشفافية )احلق في اإلطاع( :

الشــــــفافية هي أن يكون لكل شــــــخص “احلق في االطالع” 
على املعلومــــــات واآلليات املتعلقة بإصدار القرار� والشــــــفافية 
– بهذا املعنى – تعتبر شــــــرطاً ضرورياً لتحســــــني وتطوير طرق 
العمــــــل وتعزيــــــز املعايير األخالقية ، مما يســــــاعد على محاربة 
الفســــــاد وبث الثقــــــة في الهيئات العامة � أمــــــا غياب املعلومات 
والتذرع بالســــــرية فيــــــؤدي إلى تعطيل عملية املســــــاءلة الالزمة 
إلصــــــالح الهيئات العامة وتقومي أدائها� ومــــــن هنا جاء اهتمام 
الدول بوجه عام بإصدار تشــــــريعات تنظم كيفية احلصول على 
املعلومات، وتبنّي حدود ذلك وحاالته ، كما تبنّي اآلليات املختلفة 

ملمارسة هذا احلق�

وتعتبر قضية “احلدود” التي يجب أن تقف عندها الشفافية 
من أكثــــــر القضايا املثيرة للجدل، إذ يرى كثيرون أن ممارســــــة 
“احلق فــــــي اإلطالع” دون قيــــــود تؤدي إلــــــى التدخل في عمل 
الهيئات العامة ، وإفشاء أسرارها، وتعريضها لضغوط سياسية 
ومصاحلية تؤثر على حريتها في ممارســــــة سلطتها التقديرية ، 
واملوازنة بني االعتبارات املختلفة عنــــــد اتخاذ القرار� والواقع، 
أن مثــــــل هذا الــــــرأي ال يخلو من وجاهة شــــــريطة عدم املبالغة 
فيه� فالشفافية ضمانة أساسية لبناء الثقة بني الهيئات العامة 
واملهتمــــــني بأدائها، وبالتالــــــي لبناء الثقة مبصداقية املســــــاءلة 
ونتائجهــــــا ، غير أن هــــــذا يجب أال يحــــــول دون احتفاظ الهيئة 
العامة بقدر من احلرية والســــــلطة التقديرية مبا يساعدها في 
التحــــــرك نحو حتقيق أهدافهــــــا� وغالباً ما يتم رســــــم خطوط 
تشــــــكل حــــــدوداً ملبدأ الشــــــفافية واحلــــــق في اإلطــــــالع ، وهي 
اخلطــــــوط التي حتول دون أن يشــــــكل اإلفصاح عــــــن املعلومات 
تعدياً على خصوصية األشــــــخاص وتضييقاً على حرياتهم� إلى 
جانب اخلطوط التي قد يؤدي جتاوزها إلى اإلضرار باملصلحة 
العامة تبعاً لتقدير اجلهة اإلشرافية على الهيئة العامة، لكي ال 
تســــــتعمل “املصلحة العامة” وســــــيلة حلجب املعلومات والتستر 

على الفساد والفشل�

ونخلــــــص من ذلــــــك إلى ما خلصــــــت إليه كثير مــــــن الدول، 
بضــــــرورة أن يكون لديها اطار تشــــــريعي ينظم حــــــدود وآليات 
“احلق في اإلطالع”، بحيــــــث تقيم توازناً عادالً بني تفعيل مبدأ 
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الشــــــفافية من جهة ، وحق الهيئات العامة في حجب املعلومات 
في حاالت معينة من جهة ثانية� على أن تبقى ســــــلطة البت في 
طلــــــب احلصول علــــــى املعلومات منوطة في نهايــــــة األمر بقرار 
صــــــادر عن جلنــــــة محايدة ومســــــتقلة متاماً عــــــن الهيئة العامة 
املعنية، ويعتبر قرارها واجب التنفيذ قانونياً وفور صدوره حتت 

طائلة اجلزاء في حال االمتناع عن ذلك �

اجلـــــزء الثـــــــالث
القــوى الهيگليــة املقاومــة للحوگمــة في الگــــويت

يتفــــــق البنك الدولي وبرنامــــــج األمم املتحدة اإلمنائي على 
أنه من الصعب أن تســــــتطيع دولة ما حتقيق مؤشرات احلوكمة 
كلهــــــا وبنموذج مثالي� كما يؤكد البنك والبرنامج أن مؤشــــــرات 
احلوكمة األساسية )أعمدة احلوكمة السبعة( ليست إال مبادئ 
عامة تتســــــم مبرونة كافية لتســــــتطيع أن تستوعب االختالفات 
األيديولوجية واالقتصادية واالجتماعية بني الدول، مما يفرض 
– بالضرورة – اختالفــــــاً غير قليل بني هذه الدول، ليس فقط 
في اعتمــــــاد وتطبيق مبادئ احلوكمة، بــــــل وفي نتائجها ومدى 

جناحها أيضاً�

انطالقــــــاً من هذه احلقيقة، حتاول ورقتنا أن تقارب، بكثير 
من اإليجاز وقليل من الشــــــفافية، عدداً من “ القوى الهيكلية” 
التــــــي تضغط على جهــــــود احلوكمة ومؤسســــــاتها في الكويت، 
فتقــــــاوم التطبيق الصحيــــــح ملبادئها، وحتــــــول دون حتقيق حد 

مقبول من أهدافها�

“الهويات الصغرى” ودولة املواطنة املتساوية:

فــــــي الكويت، كما فــــــي كل دول العالم، يحمــــــل املواطن إلى 
جانب هويتــــــه الوطنية هويات صغرى عديــــــدة تعطي األوطان 
تنوعاً والواناً� وفي منطقتنا تبدأ هذه الهويات الصغرى بالعائلة 
وتنتهي بالوطن، مروراً بالقبيلة والدين والطائفة، ورمبا احلزب 
أيضاً� وفي الكويت، كما في معظم الدول العربية واإلســــــالمية 
األخرى، جنــــــد أن هذه الهويات الصغرى ميكــــــن أن تؤثر على 
تطبيــــــق مبادئ “دولــــــة املواطنة” املتمثلة باملســــــاواة، والعدالة، 
والدميوقراطية��� وهي تكاد تكون ذات املبادئ التي تقوم عليها 

احلوكمة�

إن “ الهويات الصغــــــرى” تفرض في الكويت حماية مبالغاً 
فيهــــــا ألبناء العائلة الواحدة أو القبيلة، أو الطائفة��� ظاملني أو 

مظلومني� وهذا ما يؤثر ســــــلباً على احترام القانون ومؤسسات 
الدولــــــة� بل إن بعض القيم املجتمعية الســــــائدة جتعل من هذه 
احلماية واجباً على املقتدرين جتاه من يشاركوهم هوية صغيرة 
واحدة أو أكثــــــر، وميكن أن يتعرض هؤالء “املقتدرين” إلى لوم 
مجتمعاتهــــــم وتأنيبها إذا لم يقوموا بهــــــذا “الواجب”� كما أننا 
نالحظ تســــــامحاً مجتمعياً واضحاً جتاه بعض صور الفســــــاد 
كالرشــــــوة، واالدعاء غير الصحيح، وإخفاء احلقيقة، والتجاوز 
على أمالك الدولة� وقد سبق “ملنتدى اخلليج للتنمية” أن أكد 
فــــــي العديد من توصياته علــــــى أن ال معنى للحوكمة أو احلكم 
الصالح خارج إطار دولة املواطنة املتساوية� وهي توصية جتمع 

عليها كافة املؤسسات الدولية املعنية باحلوكمة�

االقتصاد الريعي والنمط التنموي:

مــــــن أهم النتائــــــج التي انتهت إليها الدراســــــات عن عالقة 
الفساد بالتنمية واألداء التنموي، أن االقتصادات الريعية - التي 
ترتفع فيها درجة االعتمــــــاد على أنتاج وتصدير املواد اخلام - 
هي اقتصادات تخلق بيئة حاضنة للفساد� وأن الفساد اإلداري 
واملالي يزداد حجماً وانتشاراً كلما ازدادت هيمنة القطاع العام 
على األنشطة االقتصادية، وكلما ارتفعت نسبة االنفاق العام إلى 
الناجت احمللي اإلجمالي� كما يوجد ارتباط مماثل بني الفســــــاد 
وكل من حجم اإلعانات احلكومية، ودعم االنفاق االستهالكي، 

وتضخم اجلهاز احلكومي، واألداء االقتصادي املتعثر�

إذن، الطبيعة الريعية لالقتصاد الكويتي والسمات العديدة 
الناجمــــــة عنها أو املصاحبة لها تشــــــكل بيئة حاضنة للفســــــاد، 
مقاومــــــة للحوكمة � غير أن املشــــــكلة احلقيقية – في اعتقادنا 
- ليســــــت في “الريع” بحد ذاته، ولكن في كفاءة توظيفه، وفي 
عدالة توزيعه� والدول الرخوة التي ال يحترم فيها القانون، والتي 
تتقــــــدم فيها املصالح اخلاصة واملكاســــــب اآلنية على املصلحة 
العامة واملســــــتقبلية، هي الدول التي ينتشر فيها الفساد سواء 
كان اقتصادها ريعياً أو لم يكن� وإذا كان مؤمترنا هذا يتساءل 
عن مــــــدى جناح احلوكمة وأجهزتها الرقابيــــــة في تقليل الهدر 
ومكافحة الفساد، فإن من املنطقي والضروري أن نتساءل أيضاً 

عن دور الهدر والفساد في احباط جهود احلوكمة وأجهزتها�

ومن جهة أخــــــرى، أدت الطبيعة الريعية لالقتصاد الكويتي 
إلى منط تنموي هش، يعتمد إلى درجة شبه كاملة على متغير، 
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ليــــــس لنا تأثيــــــر على توجيهه وكبح تقلباته ، هو ســــــعر النفط� 
واملشكلة في هذا النمط التنموي هي ضعف عالقته باحلوكمة 
وأجهزتها� وفي ورقة نشرت عام 2013 عن العالقة بني احلوكمه 
والنمو االقتصادي )مقاســــــاً بحجم النــــــاجت القومي اإلجمالي( 
في اململكة العربية الســــــعودية ودول مجلس التعاون اخلليجي، 
جاء ما يلي: “تشــــــير الدراسات إلى عدم وجود عالقة إيجابية 
بني النمو االقتصادي وحتقيق مســــــتويات متقدمة مبؤشــــــرات 
 )World Governance Indicators( احلوكمة العامليــــــة
فــــــي دول مجلس التعاون الســــــت� وعلى الرغــــــم من تبني هذه 
الــــــدول للكثير من األنظمة واللوائح وإنشــــــاء العديد من هيئات 
الرقابة، إال أن أداء احلكومات الست في مؤشرات احلوكمة ما 

زال دون املستوى املقبول”�

أما فــــــي منطقة أمريكا الالتينيــــــة والكاريبي، فقد خلصت 
الدراســــــات إلى وجود عالقة قوية بني احلكم الرشــــــيد والنمو 
االقتصــــــادي� والــــــى أن كل عنصر من عناصــــــر احلوكمة يؤثر 
بشكل مختلف على هذا النمو، وأن عناصر املشاركة واملساءلة 
واالســــــتقرار السياســــــي هي األهم� وفي دول الشرق األوسط 
وأفريقيــــــا )مينا( اكدت دراســــــة تغطي الفتــــــرة من عام 2000 
إلــــــى العام 2010، أن ثمة عالقة قوية بــــــني احلوكمة والتطور 
االقتصــــــادي فــــــي املنطقــــــة ككل مــــــع اختالفات واســــــعة بني 

املجموعات االقتصادية داخل هذا اإلقليم�

وخالصة القول، أن هنــــــاك – بالتأكيد – حراكاً اصالحياً 
إداريــــــاً واقتصادياً في دول مجلس التعــــــاون اخلليجي، غير أن 
هذا احلــــــراك لم ينجح حتى اآلن بدرجة كافية في جعل جهود 
احلوكمة وأنظمتها ولوائحها ومؤسساتها حتدث تأثيراً ملحوظاً 
فــــــي تخفيض الهــــــدر باملال العام، وفي مكافحة الفســــــاد، وفي 

ترشيد النمط التنموي�

ضعف االدارة العامة:

في دارســــــة بعنوان “احلكم اجليد ألجل التنمية في الشرق 
األوسط وشمال إفريقيا”، أشار البنك الدولي إلى أن “التنمية 
في هذه املنطقة )مينا( على املستويات االقتصادية واالجتماعية 
واإلنسانية يعيقها ضعف اإلدارة العامة التي تتخلف في املنطقة 
عن باقي دول العالم”� ويقرر البنك في دراسته أن جذور ضعف 
النمو في الشرق األوسط وشمال أفريقيا تكمن في عدم كفاءة 

اإلدارة العامة، وأن اإلدارة العامة الرديئة حتدُّ – بدورها – من 
وجود مناخ أعمال سليم جاذب لالستثمار، كما تؤدي إلى تدني 

نوعية اخلدمات والسلع العامة�

وفــــــي ينايــــــر 2012، قامــــــت “اللجنة االستشــــــارية لبحث 
التطورات االقتصادية” التي شكلها حضرة صاحب السمو أمير 
البالد حفظه الله ورعاه، برفع تقريرها إلى ســــــموه، وقد انتهى 
امللخــــــص التنفيذي للتقرير إلى القول بأن جذور األزمة تعود – 
بالدرجة األولى - إلى ضعف في الكفاءة التنفيذية للحكومة”� 
ل التقريــــــر في متنه هذه اخلالصة بالقول: “مع اتســــــاع  وفصَّ
دور احلكومة في النشــــــاط االقتصــــــادي، تضخم حجم اجلهاز 
التنفيــــــذي للحكومة )اإلدارة العامة( وضعفت اإلنتاجية ودرجة 
االنضباط الوظيفي في مختلــــــف الدوائر احلكومية، وتقلصت 
قــــــدرة ذلك اجلهاز وكفاءته في القيام باملهام املوكلة إليه، حيث 
شــــــاعت مظاهر التســــــيب والبطالة املقنعة، وانخفضت جودة 
اخلدمات، واختلت مفاهيم العمــــــل واإلنتاج واالبداع والطموح 
والتحــــــدي واالجنــــــاز”� كما حتدث التقرير بكل شــــــفافية عن: 
تداخل الســــــلطات واالختصاصات، وتعــــــدد الطبقات الرقابية 
الــــــذي لم ينجح في احلد من الفســــــاد ولكنــــــه جنح في تعطيل 
املشاريع، وتنازل احلكومة عن بعض سلطاتها الدستورية تفادياً 
الستخدام األدوات الرقابية النيابية، وتواضع القدرات القيادية 

وعجزها عن قيادة عملية اإلصالح”�

وفي عام 2002 شــــــكل مجلس الوزراء فريق عمل برئاســــــة 
“رئيــــــس جهاز خدمة املواطنني وتقييم أداء اجلهات احلكومية” 
لدراســــــة مظاهر الفساد اإلداري في الكويت� وقد قدم الفريق 
تقريــــــراً موضوعيــــــاً وجريئاً فــــــي هذا الصدد، جــــــاء فيه: “إن 
التضخم الكبير في حجــــــم اجلهاز احلكومي نتيجة الربط بني 
التعيني في الوظائف العامة واعتبارات املســــــاعدة االجتماعية 
لــــــم يؤد فقط إلى إضعاف كفاءة هــــــذا اجلهاز��� بل أدى أيضاً 

إلى إيجاد بيئة مشجعة على الفساد اإلداري”�

إذن، كلمــــــة الســــــر في جناح احلوكمة مــــــن عدمه هو كفاءة 
اإلدارة العامــــــة� مبعنــــــى أننا حتــــــى لو جنحنا بتوفيــــــر التوافق 
السياســــــي واالجتماعــــــي املطلــــــوب إلقرار برنامــــــج اإلصالح، 
ســــــيبقى هذا اإلصالح عرضة لإلجهــــــاض املبكر بفعل ضعف 
اإلدارة العامة� ولعلَّ الدليل الواضح ملا نذهب إليه هو الهيئات 
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العامة املســــــتقلة نفســــــها� فقد جلأت الدولة إلى “اإلسراف” 
في تشكيل هذه الهيئات بداعي التخلص من املركزية والروتني 
والتجاذب السياســــــي، فــــــإذا بأمــــــراض اإلدارة العامة الكويتية 
تلحــــــق بالعديد من هذه الهيئات املســــــتقلة، مبا في ذلك ترهل 

احلجم وندرة الكفاءات�

إن اإلدارة العامــــــة الكويتيــــــة بوضعهــــــا الراهــــــن هــــــي أول 
املتضرريــــــن باحلوكمة الصحيحــــــة� وبالتالي هي أول املقاومني 
لها ســــــتراً للضعف ودفاعاً عن االمتيازات� واالشكالية املربكة 
هنا أن هــــــذه اإلدارة العامــــــة بالذات هي املســــــؤولة عن جناح 

احلوكمة وتشكيل أجهزتها�

نظام التعليم:

بفعل الثــــــورة العلميــــــة والتكنولوجية الشــــــاملة، هبت رياح 
التغيير املتسارع لتعتري كافة من نواحي احلياة املعاصرة، وفي 
طليعتها نظام التعليــــــم بكل أركانه، فلم يعد احلديث يقف عند 
حدود حتسني هذا النظام وتطويره، بل اضحى احلديث يتناول 
“تغيير التربية” في مفهومها وبنيتها، وفي اساليبها ومؤسساتها 
ومناهجها� وإذا كان هذا ما تقر به الدول األكثر تقدماً، يصبح 
من املســــــلم به القول أن النظام التعليمي في الكويت يحتاج إلى 
“تغيير” جذري يتناول فلســــــفته ومناهجه ومؤسساته، ويشمل 
كل مراحلــــــه وأنواعه وأطرافــــــه، ليقضي على بطالة اخلريجني 
الســــــافرة منهــــــا واملقنعة، وينهــــــي أزمة نــــــدرة االختصاصيني 
واملهنيني� وهما الظاهرتان اللتان تتعايشان جنباً إلى جنب في 

مخرجات نظامنا التعليمي�

وفي اعتقادنــــــا أن النظام التربوي الهادف إلى تطوير راس 
املال البشــــــري، واعداد املواطن القادر على االســــــهام في صنع 

املستقبل يجب أن يتسم مبا يلي:

> عــــــدم االكتفاء بإيجاد االنســــــان املتعلم، بــــــل العمل على 
تكوين االنســــــان الذي ميلك القدرة على التعلم وتطوير معارفه 

ومهاراته�

> توفير التعليم املستمر من خالل التدريب وإعادة التدريب؛ 
فهذا هو األســــــلوب األفضل لتحقيق التوافق بني حاجات العمل 
ومخرجات النظام التربوي في خضم التطور السريع في أدوات 
اإلنتــــــاج واصنــــــاف املهن� كمــــــا أنه األســــــلوب األفضل حلماية 

املختصني واملهنيني من “صدمات” التطــــــور التكنولوجي التي 
تضعهم فجأة أمام مخاوف البطالة�

> اعتماد املناهج االكادميية واألساليب التربوية التي تنمي 
ملكــــــة النقد )وال نقــــــول االنتقاد(، والنظرة املســــــتقلة، وحتفز 
التفكير التحليلي واإلبداعي، وتطور مهارات معاجلة املشاكل�

> االهتمام بإتقان اســــــتخدام األصابع العشرة، أو :”العقل 
الذي في اليد” كما وصفه غاندي�

> التركيز علــــــى إذكاء روح العمل احلر وموقعه االجتماعي 
ومردوده املادي� فرجال األعمال ال يولدون كذلك بل يصنعون� 
و”صناعة رجال األعمال” أمر تربوي وثقافي بالدرجة األولى�

ويذكر طوني بلير في تقريره الشهير عن الرؤية املستقبلية 
لدولــــــة الكويــــــت أنه “رغــــــم االرتفاع النســــــبي ملعــــــدل االنفاق 
احلكومي علــــــى تعليم املواطن الكويتي، فــــــإن نظام التعليم في 
الكويــــــت قد أخفق فــــــي تعزيز التوجه نحــــــو األداء املتميز، كما 
أخفق في توفير راس املال البشــــــري املطلوب لسوق عمل تقوم 

على احلرية واملنافسة والقطاع اخلاص”�

إن نظــــــام التعليم في الكويت، الــــــذي يخرج أعداداً متزايدة 
من حملة الشــــــهادات، ودفعات متواضعة من املتعلمني، يشــــــكل 
ضغوطاً مرهقة على احلوكمة مبعظم مبادئها وأجهزتها� فمن 
احملــــــال أن تقطف من الشــــــوك عنباً، ومن املســــــتحيل أن تبنى 
حكماً رشــــــيداً على مخرجات نظام تعليمي قاصر، تشــــــكل – 
بحكم شهاداتها الدراســــــية ومفهوم التزام الدولة بالتوظيف – 
غالبيــــــة اجلهاز احلكومي مبســــــتوياته املختلفة، والذي يفترض 
بــــــه أن يقود اإلصالح والتغيير، ويصمــــــم وينفذ نظام احلوكمة 

وأجهزته�

وهنــــــا، نعود ثانية لنقرأ مــــــن تقرير طوني بلير: “إن حتقيق 
التغييــــــر اجلوهــــــري عبر ممارســــــات احلوكمة الفعالة يشــــــكل 
التحــــــدي األكبر أمام الكويت في الوقت الراهن، فإذا لم تتمكن 
الدولــــــة من تطوير نظام قادر بحق على توفير النتائج املطلوبة، 

فإن مستقبل األجيال القادمة سيكون عرضة للتهديد” <
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اســـتجابة لرغبـــة وزارة التجـــارة والصناعة فـــي التعرف على 
مالحظات الغرفة حول »مشروع الئحة تنظيم املعارض العقارية«، 
أعـــدت الغرفة مذكـــرة مختصرة ضّمنتهـــا مالحظاتها، وقدمتها 

للوزارة في منتصف أكتوبر 2017.
وفيما يلي هذه املالحظات:

أواًل: حظرت املادة الثامنة من املشــــــروع “القيـــام بصفقات بيع 
أو إبـــرام عقـــود أثناء فعاليـــات املعـــرض ...” وجاءت املادة 
اخلامسة عشر والسادسة عشر تلزمان الشركات املتعاقدة 
بإبرام العقود عند محام وبتســــــجيل العقود املبرمة خالل 
15 يوماً )خمســــــة عشــــــر يوماً(، مما يتناقــــــض مع املادة 
الثامنة متامــــــاً� أما إذا كان املقصود بذلك العقود املبرمة 
واملســــــجلة بعد فترة املعرض فإن هذا يخــــــرج القرار من 

نطاقه احملدد باملعارض�

ثانيًا: استهدافاً للدقة والوضوح تقترح الغرفة في بند رقم )5( 
من املادة اخلامسة والتي تنص على “ تقدمي خطاب ضمان 
مـــن أحد البنوك احملليـــة لدولة الكويـــت”، بتعديل النص 
ليكــــــون أكثر وضوحاً من خالل حتديد قيمة الضمان على 

أساس القيمة االجمالية للعقار، لتصبح املادة كالتالي:

5 – تقدمي خطاب ضمان من أحد البنوك بدولة الكويت تكون 
قيمته بنسبة إلى إجمالي قيم العقارات املعروضة. وحتدد 
النســـبة بقرار من وزير التجارة والصناعة، محددة بقيمة 

العقار.

ثالثًا: لم تتضمن الالئحة ما يعطي طالب الترخيص حق التظلم 
فــــــي حال رفض طلبه ونعتقــــــد أن مثل هذا احلق ال ميكن 

جتاوزه وال بد من تنظيمه�

رابعًا: في البند رقم )3( من املادة الثالثة ذكر اســــــم شركة أرض 
املعــــــارض الدوليــــــة، ونحن ال جند مبــــــرراً لذلك طاملا أن 
الفقــــــرة )1( من املادة ذاتها تنص على “ األماكن املرخص 

لها بإقامة املعارض عليها”�

خامسًا: نصت املادة )12(، “على أن تشكل جلنة دائمة من وزارة 
التجـــارة والصناعة واخلارجية وأهل اخلبرة في املجال �� 
“ ويفهم من النص غير الواضح لهذه املادة أن اختصاصها 
هو إصدار منــــــاذج العقود وبيع العقــــــارات التي تبرم في 
املعارض العقارية والشروط الواردة فيها” ثم عادت املادة 
ذاتها لتقول أن الوزير املختص يصدر قراراً باختصاصها� 
فهل نشكل جلنة ال نعرف اختصاصها� وكيف نضع مناذج 

عقود بيع في املعارض والبيع ممنوع!! 

سادسًا: من جانب آخر تقترح غرفة جتارة وصناعة الكويت إلزام 
الشــــــركات واملؤسسات املشــــــاركة باملعرض، والتي ترغب 
بعرض وتســــــويق عقاراتها اخلارجيــــــة، أن تقدم للراغبني 
بالشــــــراء نســــــخة من قانــــــون متلك األجانب فــــــي الدولة 

املعنية�

ســـابعًا: البنــــــد األخير فــــــي املادة الرابعة ينــــــص على ما يلي: 
“��� ويجـــوز للوزيـــر أو مـــن يفوضـــه ... علـــى منـــح أي 
من الشـــركات الوطنية املرخص لها ببيع وشـــراء العقار 
معـــارض  بإقامـــة  مؤقتـــًا  ترخيصـــًا  الفضـــاء  واألرض 
مبقارهـــا أو األماكـــن املرخـــص بهـــا للترويـــج للعقارات 
واألراضي اململوكة لها ملدة ال تتجاوز عشـــرة أيام”، ملاذا 
يجب أن تكــــــون العقارات واألراضــــــي اململوكة لها؟ أال 

ميكن أن تكون وكيلة عن مالكيها؟ <

ماحظــــات الغرفـــة حـــول »مشـــروع الئحـــــة تنظيـــم املعـــارض العقاريــة«

دعــــــم املنَتـــج الوطنــــــي 

في العشرين من فبراير 2017، استضافت الغرفة لقاء جمع 

بن كبار املســـؤولن بوزارة االشـــغال العامة وبن ممثلي احتادات 

الصناعين واملقاولن واملكاتب االستشارية، الطالعهم على آلية 

اعتماد املنَتج الوطني لدى وزارة االشـــغال العامة، ولتشـــجيعهم 

علـــى التســـجيل واالعتمـــاد لدى بنـــك املعلومات اخلـــاص بإدارة 
ضبـــط اجلودة في الوزارة، وذلك فـــي إطار اجلهود املبذولة لدعم 

املنتج الوطني.

وفي هذا اللقاء نوه مدير عام الغرفة بإصدار القرار اإلداري 
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تيســـير حرگــة نقـــل البضـــائع وخفــض التگــاليــف

رقم )2015/843( الذي يلزم املكاتب االستشــــــارية واملقاولني 
بإعطاء األولوية للمنتج الوطني، سواء كان سلعة مماثلة أو بديلة 

للمنتجات التي يستخدمها املقاول�

من جانبه أكد السيد الوكيل املساعد لشؤون املركز احلكومي 
للفحوصات واملختبرات بوزارة االشغال العامة أن مهمة اللجنة 
املشــــــكلة بالوزارة مبوجب القرار املذكور هي التحقق من إعطاء 
األولوية للمنتجات الوطنية في مشــــــاريع الوزارة، كما أنها تقوم 

بالتحقيــــــق في جميع الشــــــكاوى املقدمة بهــــــذا اخلصوص من 
أصحاب املنتجات الوطنية والفصل فيها�

وبدورهــــــم طرح ممثلــــــو الشــــــركات واملقاولــــــني العديد من 
املالحظــــــات، مثــــــل ضــــــرورة توجيه كتــــــب دورية إلــــــى املكاتب 
الهندسية واالستشــــــارية للتعريف باملنتجات الوطنية، وإمكانية 
توفير املعلومات عن املصانع احمللية واملنتجات الوطنية املعتمدة 

عن طريق نشرة دورية��� <

استقبل نائب رئيس الغرفة، السيد عبدالوهاب محمد الوزان، 
في العشرين من فبراير 2017، السيد الرئيس التنفيذي للنادي 
الدولي الكويتي للسيارات، يرافقه السيدان ممثل االحتاد الدولي 

ومدير العالقات الدولية.

 )TIR( سلط اللقاء الضوء على إعادة تفعيل وحتديث نظام
فــــــي دولة الكويت على ضوء قرارات معالي وزراء املالية ومدراء 
اجلمــــــارك بدول مجلس التعاون اخلليجي باتفاقية النقل البري 
الدولية� األمر الذي يســــــاهم في تســــــهيل حركة تنقل البضائع، 
وسينعكس إيجاباً على صعيد تصنيف وترتيب دولة الكويت في 

معايير اللوجســــــتية العاملية� كما أن االنضمام إلى االتفاقية من 
شــــــأنه أن يسهل إجراءات عبور احلدود والقيام باإلجراءات في 
نقطتــــــي االنطالق والوصول فقط بدالً مــــــن القيام بها عند كل 
حدود، باإلضافة إلى ضمان سداد الرسوم اجلمركية والضرائب 

بني الدول وتسهيل حركة تبادل البضائع وخفض التكاليف�

هذا وقد أكد السيد نائب رئيس الغرفة دعم الغرفة الكامل، 
وفق إمكاناتها املتاحة، لكل ما من شــــــأنه أن يســــــهم في تيسير 
وتسهيل انسياب احلركة التجارية ويصب في نهاية املطاف في 

مصلحة اقتصاد دولة الكويت <

تقدمت إحدى الشـــركات الكويتية إلى غرفـــة جتارة وصناعة 
الكويت، بشـــكوى ضد ما أســـمته “اإلغراق” الذي متارســـه شركة 
منافسة من إحدى دول مجلس التعاون األخرى من خالل تصدير 

منتجاتها إلى السوق الكويتية بأقل من التكلفة الفعلية.

وقد درست الغرفة هذه الشكوى بكل اهتمام وإمعان، وانتهت 
دراســــــتها إلى توجيه الكتــــــاب التالي إلى معالــــــي وزير التجارة 
والصناعــــــة، والذي يؤكــــــد أن الغرفة قد انتهــــــت إلى النتيجتني 

الرئيسيتني التاليتني:

األولـــى- أن “القانــــــون )النظام( املوحــــــد ملكافحة اإلغراق 
والتدابيــــــر التعويضيــــــة والوقائية لدول مجلــــــس التعاون لدول 
اخلليج العربيــــــة” هو القانون الذي يحكــــــم تعامل دول املجلس 
مــــــع قضايا اإلغراق، والزيادة في الــــــواردات، التي تلحق ضرراً 
بأية صناعة خليجية، ويبني كيفية حســــــابها وحتديد أضرارها 

وتدابير مكافحتها، وإجراءات الشكوى والتحقيق بشأنها�

غيــــــر أن املــــــادة الثانيــــــة من هــــــذا القانون حتصــــــر نطاقه 
“باملمارســــــات الضــــــارة في التجــــــارة الدولية املوجهــــــة إلى دول 
املجلــــــس من غير الدول األعضاء”� مبعنــــــى أن القانون املذكور 
ال ميتد اختصاصه إلى املمارســــــات الضارة في التجارة البينية 

بني دول املجلس�

والثانية – أنه مبوجب القانون الكويتي )2007/10( بإنشاء 
جهاز حماية املنافسة والئحته التنفيذية، تعتبر ممارسة جتارية 
ما ممارسة ضارة باملنافسة إذا توفر لها شرطان، أن يكون سعر 
البيــــــع أقل من التكلفة الفعليــــــة، وأن يكون ذلك بقصد االضرار 
باملنتجني اآلخرين أو اقصائهم� وهو قصد حتتاج إقامة الدليل 
عليه إجراء دراســــــة مقارنة لألسعار، ولنسبة الدعم، فضاًل عن 

وجود مواصفات قياسية معتمدة�

مگـافحـــة ممارســات اإلغــراق بني دول مجلـــس التعــاون اخلليجـــي
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أنـشـــــــــطـــــة جلــــــــان الغـرفــــــــة:

تناولت اللجان املنبثقة عن مجلس إدارة الغرفة خالل عام 2017 
العديد من القضايا واألمور التي تهم األسرة االقتصادية واالقتصاد 

الوطني عمومًا، وفيما يلي عناوين أبرز ما بحثته هذه اللجان.

جلنة املالية واالستثمار 
 عقدت اللجنة ثالثة اجتماعات أجرت خاللها اللقاءات التالية:

- لقاء وفد صندوق الثروة التركي�
- لقاء مؤسسة فيتش ريتنغز� 

- لقاء وفد خبراء صندوق النقد الدولي� 

جلنة الصناعة والعمل 
عقدت اللجنة خالل العــــــام أربعة اجتماعات بحثت خاللها 

عدداً من املواضيع من أبرزها:  
- النظر في االسس واملعايير املقترحة لتخصيص القسائم الصناعية�

- اعادة النظر في شروط منح رخص الّسوق للمندوبني� 
- انعكاسات قرار الهيئة العامة للقوى العاملة مبنع إصدار تصاريح 
عمل للوافدين احلاصلني على مؤهل دبلوم وما فوق ملن هم أقل 

من 30 سنة� 
- اخلطوات اجلاري اتخاذها بشــــــأن النســــــب املقترحــــــة للعمالة 

الوطنية في أنشطة القطاع اخلاص� 
- بحــــــث مرئيات الغرفة حول أســــــس ومعايير التوطني املقترحة 

ملوافقات املشاريع الصناعية اجلديدة�

جلنة التجارة والنقل 
عقــــــدت اللجنــــــة أربعــــــة اجتماعــــــات بحثت خاللهــــــا عدة 

موضوعات من أهمها:
- آخر تطورات املوانئ واملنافذ اجلمركية� 

- ارتفاع رســــــوم املناولة بســــــبب فرض غرامــــــات التأخير على 
البواخر�

- مناقشــــــة التعليمات اجلمركية بشــــــأن منوذج انهــــــاء االجراءات 
اجلمركيــــــة وغير اجلمركية فــــــي منفذ الدخــــــول االول بالدول 

األعضاء مبجلس التعاون اخلليجي�
- لقاء ممثلي الهيئة العامة للغذاء والتغذية بشأن آخر املستجدات 
التي متت حول آلية عمل الهيئة، وتذليل الصعوبات التي تواجه 

القطاع اخلاص�
- لقاء ممثلي احتاد وكالء الســــــيارات، ومناقشة املواضيع املتعلقة 

بقطاع السيارات�
- دراسة مشروع قرار الئحة تنظيم املعارض العقارية الوارد من 

وزارة التجارة والصناعة� 
جلنة املشاريع العامة واالسكان 

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

- بحث شؤون مبنى امللحق اجلديد ملبنى الغرفة�
- بحث ومناقشة مشروع املخطط الهيكلي الرابع لدولة الكويت مع 

ممثلي االمانة العامة للمجلس االعلى للتخطيط والتنمية�
- بحــــــث قانــــــون املناقصــــــات العامة، ومــــــواد الالئحــــــة التنفيذية 

والشروط اخلاصة بتصنيف وترفيع املقاولني <

ومن هنا يتضح أن ثمة قصوراً تشــــــريعياً يجعل من العسير 
مكافحة اإلغراق أو معاقبة ممارســــــة ضارة باملنافســــــة، عندما 
تقوم بهذه املمارسة صناعة في إحدى الدول اخلليجية إضراراً 
أو اقصــــــاء لصناعة منافســــــة في دولة أخــــــرى من دول مجلس 

التعاون اخلليجي�

وهـــذه احلقيقة تكشـــف لنا بـــكل وضوح أن الشـــكوى الني تلقتها 
الغرفـــة - وبصـــرف النظر عن صحتها – إمنـــا متثل منوذجًا أو صورة 
ملشـــكلة فعليـــة وعامـــة تواجههـــا املنتجـــات اخلليجية بصـــورة عامة، 

ويجب أن نتعاون جميعًا في إيجاد حلول عادله لها.

وهنــــــا تقتــــــرح الغرفة أن تخاطــــــب وزارتكم املوقــــــرة اللجنة 

الوزارية، وجلنــــــة التعاون املالي واالقتصــــــادي، ومكتب األمانة 
الفنية في األمانة العامة ملجلــــــس التعاون اخلليجي للعمل على 
تدارك القصور التشريعي في تنظيم التجارة البينية اخلليجية، 
مــــــن خالل اســــــتكمال املنظومة التشــــــريعية والتنفيذية ملواجهة 
اإلغــــــراق واملمارســــــات األخرى الضارة باملنافســــــة اخلليجية - 
اخلليجيــــــة� وهو أمر ميكن أن نســــــتفيد فيه كثيــــــراً من جتربة 

االحتاد األوروبي�

وقــــــد تلقت الغرفة كتاباً من معاليه يفيد بأنه قد متت إحالة 
كتاب الغرفة للجهة املختصة <
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الفصـــل الثــانــي

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

مواقفها في ضوء قناعات تستند إلى املعلومة الوافية واملفهوم الواضح.

وبصفتها ممثلة لقطاع األعمال في الكويت، ُتدعى الغرفة للقاء كبار الضيوف الرسمين للدولة، بحيث تتمكن من طرح 
وجهـــة نظرهـــا بالعالقـــات التجاريـــة واالقتصادية مع بلدان هـــؤالء الضيوف، وتوثيـــق صالتها باحملافـــل االقتصادية العربية 
والدولية، ويبن هذا الفصل أهم تلك اللقاءات خالل عام 2017، كما يبن املؤمترات والندوات احمللية التي شاركت فيها الغرفة 

والفعاليات واألنشطة األخرى.

لقـــــاءات گــبار املســــــــــؤولني 2017

اســـتقبل حضرة صاحب الســـمو أميـــر البالد، الشـــيخ صباح 
األحمـــد اجلابـــر الصبـــاح، حفظـــه الله ورعـــاه، بقصر بيـــان، في 
التاســـع مـــن أبريل 2017، رئيـــس غرفة جتـــارة وصناعة الكويت 
السيد علي محمد ثنيان الغامن، على رأس مجموعة من ممثلي 
الغرفة، حيث قدموا لســـموه رعاه الله، نســـخة مـــن الكتاب الذي 
نشـــرته الغرفة مؤخرًا، حتت عنوان »الوجه اإلنســـاني للمجتمع 
الكويتي.. عرض وتوثيق للمبادرات الشعبية في الكويت«، والذي 
يوّثـق مســـيرة العمل اخليري األهلي ألبناء الكويت منذ تأسيس 

البالد، وما قبل مرحلة النفط، وحتى اليوم.
وحضر املقابلة نائب وزير شؤون الديوان األميري الشيخ علي 

جراح الصباح�
وشارك في هذا اللقاء من الغرفة السادة:

النائب الثاني لرئيس الغرفة عبدالوهاب محمد الوزان:  
أمني الصندوق الفخـــــــري وليد خالد حمود الدبوس:  

عضـو هيئـــة املكتـــب أسامة محمد النصـــــف:  
مستشـــــــار الغرفــــــــة ماجد بدر جمال الديــــن:  

لقـــاءات ومؤتمـــرات ونـــدوات

   الغرفـــة تهـــــدي ســــــمو األميــــــر گــتــاب »الوجــــــه اإلنســـاني للمجتمـــع الگـــــويتي«
عــرض وتوثيــق للمبـــادرات اخليريــة الشــــعبية في الگــــويت

وســـمو ولـــي العهــــــد يلتقـــي ممثلـــي الغرفــــة

الغرفـــة تتلقـــى شـــــگــرًا ســـــاميًا

بعـــد ذلك اســـتقبل ســـمو ولـــي العهد الشـــيخ نـــواف األحمد 
اجلابر الصباح، حفظه الله، رئيس الغرفة وممثليها، حيث قدموا 

لسموه نسخة من الكتاب املذكور.
وقد شكرهم سموه على هذا اإلهداء وما يتضمنه من 

اجنازات تتسم بعظمة العمل اإلنساني واخليري، مؤكداً 
سموه بأن دولة الكويت تأسست على اخلير، وإن أعمال 
الِبّر والعطاء قيم متأصلة ومغروســــــة في نفوس الشعب 

الكويتي <

اإلنســــــاني للمجتمع الكويتي – عــــــرض وتوثيق للمبادرات اخليرية 
الشعبية في الكويت(�

وإننــــــا إذ نعرب لكم ولألخوة أعضاء مجلس إدارة غرفة جتارة 
وصناعة الكويت عن خالص الشكر على هذا اإلهداء القّيم، لنشيد 

معالي األخ علي محمد ثنيان الغامن      املوقر
رئيس مجلس إدارة غرفة جتارة وصناعة الكويت

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

تســــــلمنا بــــــكل التقدير النســــــخة املهداة لنا من كتــــــاب )الوجه 
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بفكرته النيِّرة وباجلهود املبذولة من قبل مركز البحوث والدراسات 
الكويتية في جمع معلوماته وتوثيقها حتى ظهر بهذه احللة املميزة، 
مبــــــا ضمته فصوله األربعة من إبراز ملا ُجِبل عليه أهل الكويت من 
شــــــغف للبذل والعطاء، وتسابق لعمل اخلير والبر واإلحسان، منذ 
نشأة الكويت وعبر تاريخها املجيد، وتوارث أبنائها جياًل بعد جيل 
لهذا النهج املبارك والســــــير على خطاه، مقدرين عالياً في الوقت 

ذاته تولي الغرفة إصدار هذا الكتاب�

 تلبية لدعوة كرمية من حضرة صاحب السمو أمير دولة الكويت 
الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح، حفظه الله ورعاه، للمشاركة 
بوفـــد اقتصـــادي مصاحـــب لزيـــارة ســـموه، اجتـــه وفد مـــن القطاع 
اخلاص الكويتي إلى الواليات املتحدة األمريكية خالل الفترة 4 – 
7 سبتمبر 2017 برئاسة السيد / أسامة محمد النصف – عضو 

مكتب غرفة جتارة وصناعة الكويت، وقد ضم الوفد كاًل من:

عضو مجلس إدارة الغرفة - وفاء أحمد القطامي       

رئيس احتاد شركات االستثمار - بدر ناصر السبيعي    

نائب رئيس احتاد شركات االستثمار - صالح صالح السلمي    

رئيس احتاد الصناعات الكويتية - حسني علي اخلرافي     

عضو احتاد الصناعات الكويتية - أحمد سليمان القضيبي    

رئيس احتاد مصارف الكويت - ماجد عيسى العجيل  

عضو احتاد مصارف الكويت - ناصر مساعد الساير  

نائب الرئيس والرئيس التنفيذي   - أحمد عبدالله الزبن      
لشركة أالفكو لتمويل شراء وتأجير      

الطائرات     

نائب الرئيس والرئيس التنفيذي  - بدر ناصر اخلرافي  

ملجموعة زين لالتصاالت    

رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي - حمد عبداحملسن املرزوق  

رئيس مجلس إدارة شركة أبيات ميغاستور - خالد حسن أبل   
رئيس مجلس إدارة شركة بوبيان   - دبوس مبارك الدبوس  

للبتروكيماويات    

راجني أن يشــــــكل إضافة ثرية إلى املكتبــــــة الكويتية، ويكون 
مرجعــــــاً هاماً للباحثــــــني واملختصني في هذا املجال، وســــــجاًل 
مشــــــرفاً ألجيالنا القادمة، متمنني للجميع دوام التوفيق خلدمة 

الوطن العزيز ورفع رايته�
وتقبلوا خالص التقدير،،،

صباح األحمد اجلابر الصباح
                                              أمير دولة الكويت

رئيس مجلس إدارة   - عبدالفتاح محمد رفيع معرفي  
الشركة التجارية العقارية     

رئيس مجموعة الصقر - عصام جاسم الصقر    

رئيس مجلس إدارة شركة   - فيصل علي املطوع    
علي عبدالوهاب املطوع     

رئيس مجلس إدارة  - قتيبة يوسف الغامن  

شركة صناعات الغامن     

رئيس مجلس إدارة شركة   - هنادي أنور عيسى الصالح   
أجيليتي للمخازن العمومية     

مدير عام الغرفة - رباح عبدالرحمن الرباح  

م�مدير إدارة العالقات   - محمد عبدالله بن يوسف  
اخلارجية لدى الغرفة     

وتأتي هذه الزيارة في ظل األهمية الكبرى التي متثلها الواليات 
املتحدة األمريكية لدولة الكويت كشــــــريك اســــــتراتيجي في شتى 
املجاالت والســــــيما االقتصادية، حيث شارك وفد القطاع اخلاص 
الكويتــــــي في املنتــــــدى االقتصادي الكويتــــــي األمريكي األول الذي 
انعقد في السابع من ســــــبتمبر على هامش هذه الزيارة، وبتنظيم 
مشترك بني هيئة تشــــــجيع االستثمار املباشر )KDIPA( وغرفة 
التجــــــارة األمريكية، وبحضور معالي ويلبــــــر روس – وزير التجارة 
األمريكــــــي، ومعالــــــي أنس خالــــــد الصالح – نائب رئيــــــس الوزراء 
ووزير املالية الكويتي، ومبشاركة نخبة رفيعة املستوى من أصحاب 

األعمال األمريكيني�

ســــــمو أميـــر البـــاد يلتقـــي وفـــد الغرفـــــة
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وفي مساء ذات اليوم تشرف وفد القطاع اخلاص الكويتي بلقاء 
حضرة صاحب الســــــمو أمير البالد الشــــــيخ صباح األحمد اجلابر 
الصباح، حفظه الله ورعاه، حيث قدم رئيس الوفد الســــــيد/ أسامة 
النصف استعراضاً شــــــاماًل للمنتدى االقتصادي الكويتي األمريكي 
األول الذي حقــــــق نتائج باهرة فاقــــــت كل التوقعات وبحضور كبير 
مــــــن أصحاب األعمال األمريكيني بلغ عددهم 150 شــــــركة تقريباً، 
كما أشــــــاد بالدور املميز الذي تؤديه هيئة تشجيع االستثمار املباشر 
KDIPA من خالل ترويج دولة الكويت كوجهة اســــــتثمارية جاذبة، 

وفــــــي ختام حديثه قدم الســــــيد / النصف، نيابــــــة عن أعضاء وفد 
القطاع اخلاص، جزيل شكره وعظيم امتنانه على دعوة سموه القطاع 

اخلاص للمشــــــاركة ضمن الوفد الرسمي، األمر الذي يعكس إميان 
ســــــموه بأهمية الدور الذي يؤديــــــه القطاع اخلاص في عملية تعزيز 

العالقات االقتصادية املشتركة مع الواليات املتحدة األمريكية�

من جانبه أكد ســــــموه أن مصلحــــــة الكويت فوق كل اعتبار وأن 
الهدف من هذه الفعاليات هو أن يلمس أصحاب األعمال االمريكيون 
ما تتمتع به دولة الكويت من اســــــتقرار سياسي واقتصادي، األمر 
الذي يجذب رؤوس األموال االمريكية في استثمارات استراتيجية 
داخــــــل دولة الكويــــــت، ويضفي على هذه العالقة املشــــــتركة صفة 
العمق االقتصادي االســــــتراتيجي ويرســــــخ الروابــــــط مع الواليات 

املتحدة كأحد أكبر احللفاء بالنسبة لدولة الكويت <

ســـمو رئيــــس مجلــــس الوزراء يلتقــي وفـــد الغرفــــــة

بدعــــوة كرميــــة من ســــمو رئيس مجلس الــــوزراء الشــــيخ جابر 
املبــــارك احلمد الصباح، حفظه الله، شــــكلت غرفة جتارة وصناعة 
الكويت وفدًا اقتصاديًا رفيع املستوى برئاسة السيد/ عبدالله سعود 
احلميضي – أمن الصندوق الفخري وعضو مجلس اإلدارة وهيئة 
املكتب مبشــــاركة عدد من الســــادة أعضاء مجلــــس اإلدارة وممثلن 
عن االحتادات النوعية وبعض الشــــركات الكويتية املســــتثمرة لدى 
اجلمهوريــــة التركيــــة، للمشــــاركة في زيارة ســــموه إلــــى اجلمهورية 
التركية يومي 15 و 16 ســــبتمبر 2017،  والتي تزامن معها عقد 

“منتدى اقتصادي كويتي – تركي”. 

كان في عضوية وفد الغرفة كٌل من السادة:
عضو مجلس اإلدارة� خالد عبدالرحمن املضاحكة  

خالد مشـــاري اخلـالد         عضو مجلس اإلدارة�
عضو مجلس اإلدارة� علي حسيـن مكي اجلمعة  
عضو مجلس اإلدارة� محمــد حمود زامل الفجي  
مساعد املدير العام� عمـاد عبـــدالله الزيــد          

باحث بإدارة العالقات   ضــاري ريــاض الرميح  
العامة واملعارض�     

كما ضــــــم وفد الغرفة في عضويته ممثلني ورؤســــــاء لعدد من 
الشــــــركات الكويتية ذات نشــــــاط فعلي في قطاعات االســــــتثمار، 
العقار، البنوك والتمويل، التجارة العامة، املواد الغذائية، اخلدمات 

السياحية والفنادق لدى تركيا، ميثلها كٌل من السادة:  

عضو مجلس إدارة احتاد   ابراهيم محمـد الغـــانـم  
أصحاب الفنادق الكويتية     

رئيس احتاد شركات   إبراهيم بدر ناصر السبيعي  
االستثمار     

رئيس احتاد الصناعات   حسيــن علي اخلــرافي  
الكويتية     

رئيس احتاد مكاتب    خــــــــالد محمـــــــد احلمـد  
السفر والسياحة     

نائب رئيس احتاد     عــــادل عـبــدالوهاب املاجد  
مصارف الكويت     

رئيس احتاد جتار     عبدالله محمــد البعيجــــــــان  
ومصنعي املواد الغذائية     

الرئيس التنفيذي لشركة    إبراهيم عبدالرحمن الصقعبي 
املزايا القابضة     

رئيس مجلس إدارة بيت    حمد عبــــــــداحملسن املرزوق  
التمويل الكويتي     

رئيس مجلس إدارة    خــــــالد عبـــــــــدالله الشـــــايع  
الشركة الشرقية القابضة     

نائب رئيس شركة     فـــــــــواز خـــــالد العتيبــــي  
تركابيتال القابضة     

مدير عام شركة سنان    عبدالله عبدالرحمن الرشدان 
الكويت العقارية     

رئيس مجلس إدارة بنك برقان  مـــــــاجد عيسى العجيـــــــل  
رئيس مجلس إدارة   محمـــد عبدالعــــزيز الشـــــــايع 

مجموعة الشايع القابضة     
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وصباح اليوم األول للزيارة، التقى سموه حفظـه الله، أعضـاء 
وفـد الغرفـة� وفي هذا اللقاء ألقى رئيـس الـوفد السيد/ عبدالله 
احلميضي -  كلمة شكر فيها سموه وأعرب عن سعادته الكبيرة 
بهــــــذا اللقاء الذي عادة ما يحرص ســــــموه علــــــى عقده مع وفد 
الغرفــــــة أثناء مثل تلــــــك الزيارات، ثم اســــــتعرض أهم املواضيع 
التي سيتم تداولها في املنتدى الكويتي التركي الذي سيعقد في 

اليوم التالي� 

وبدوره قام ســــــموه بالتعرف على وفد الغرفة الذي ضم في 
عضويته كافة األنشــــــطة اإلقتصادية الهامة، وعّبر ســــــموه عن 
مدى فخــــــره بالقطاع اخلاص الكويتي وقناعتــــــه بالدور الكبير 
الذي يقوم بــــــه في توطيد العالقات فيما بــــــني الكويت والدول 
الصديقة، مؤكداً على اســــــتمرار التعــــــاون والدعم الكبير الذي 
ســــــيحظى به القطاع اخلاص الكويتي من جانب احلكومة، كما 
أشــــــاد ســــــموه مبســــــتوى العالقات االقتصادية التي تربط بني 

الكويــــــت وتركيا في مختلــــــف القطاعات، متمنيــــــاً على القطاع 
اخلاص من كال البلدين العمل على زيادتها وإنشــــــاء شــــــراكات 
جديدة، مشيراً إلى أهمية حصر ومعرفة جغرافية االستثمارات 
الكويتية في اخلارج، ملا لها من أهمية بالغة في تعزيز العالقات 

بني الكويت والدول الشقيقة والصديقة�

بعد ذلك تطرق الســــــادة أعضاء وفد الغرفة إلى إبراز أهم 
مراكز االستثمار في تركيا، ومناقشة بعض املعوقات االقتصادية 
في مجال التعاون االقتصــــــادي في مجاالت البنوك، والصناعة 
والتجارة واخلدمات اللوجســــــتية� حيث أكد ســــــموه على جدية 
احلكومة في حل تلك املعوقــــــات وتعزيز مكانة القطاع اخلاص 
الكويتي، إنطالقاً من قناعتها بدوره التنموي محلياً ودولياً، مبّيناً 
أن ذلك ســــــيكون من خالل طــــــرح مختلف املواضيع على جدول 
أعمال اللجنة املشتركة التي مت تشكيلها بني اللجنة االقتصادية 

التابعة ملجلس الوزراء والقطاع اخلاص ممثاًل بالغرفة <

لقـــاءات مع گــبار الضـــيوف الرســــميني للدولـــة في قصـــر بيــــان

ن  التقى ممثلو الغرفة وأصحاب األعمال الكويتيون خالل عام 2017 بشخصيات وقيادات سياسية واقتصادية زارت البالد، تضمَّ
برنامج زيارتها االجتماع بأصحاب األعمال الكويتيني في مقر إقامتهم في قصر بيان، وهم:

تاريخ اللقاءالضيفم

5 فبراير 2017رئيسة جمهورية كرواتيا1

6 مارس 2017رئيس وزراء جمهورية باكستان اإلسالمية2

23 اكتوبر 2017رئيس جمهورية السودان3

گــــبار الشخصــيـــات الذين زاروا الغرفــة عــام 2017

تاريخ اللقاءالضيفم

2017/1/18املستشار السابق جلمهورية أملانيا االحتادية 1

2017/1/22وزير الدولة لشئون التجارة الدولية  للمملكة املتحدة2

2017/2/6نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير االقتصاد واملؤسسات واحلرف املتوسطة والصغيرة الكرواتي3

2017/2/8وزير خارجية جمهورية أوزبكستان 4

2017/2/15والي والية شمال كردفان السودانية 5



(70)

تاريخ اللقاءالضيفم

2017/3/1نائب رئيس الوزراء ووزير االقتصاد الالتيفي6

2017/4/13وزير التخطيط ووزير التجارة بالوكالة العراقي7

2017/4/19وزير اخلارجية والتجارة الهنغاري8

2017/5/3الرئيس التنفيذي لهيئة التجارة اخلارجية اليابانية9

2017/5/15وزير الزراعة والثروة احليوانية البرازيلي 10

2017/8/15رئيس املجلس الوطني السوداني 11

2017/10/5األمير الكسندر من لوكسمبورغ12

2017/10/11وزير خارجية جمهورية التفيا13

2017/10/26وزير التجارة والصناعة وريادة األعمال الروماني14
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نشاطــــات محليــة أخــــــرى

جلســـة حـــوارية مع ممثلـــي املجلـــس األعلــى للتخطيــط وفريــــق رؤيـــة الگــــــويت 2035

برئاسة السيد علي محمد ثنيان الغامن، رئيس مجلس إدارة 
الغرفة، ُعقدت في الثالث عشر من مارس 2017، في غرفة جتارة 
وصناعة الكويت، جلسة حوارية مع السادة ممثلي األمانة العامة 
للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية وفريق رؤية الكويت 2035 
برئاسة معالي/ السيدة هند الصبيح – وزيرة الشئون االجتماعية 
والعمل ووزيرة الدولة للشئون االقتصادية، حيث هدف اللقاء إلى 

مناقشة اخلطة التنموية للدولة وخطة التخصيص. 

حضر اللقاء السيد/ عبدالوهاب محمد الوزان – نائب رئيس 
الغرفة والسادة أعضاء جلنة املشاريع العامة واإلسكان املنبثقة عن 

مجلس إدارة الغرفة وكل من: 

- الدكتور/ خالد مهدي 
 األمني العام للمجلس األعلى للتخطيط

- السيد/ بدر الرفاعي 
األمني العام املساعد لشئون التخطيط

- الشيخ/ فهد سالم الصباح 
 رئيس اجلهاز الفني لبرنامج التخصيص

- الدكتور/ صالح املزيدي 
عضو املجلس األعلى للتخصيص

- الدكتور/ أحمد مروي الهدية 
 عضو املجلس األعلى للتخصيص

- السيد/ وائل املنصور 
عضو املجلس األعلى للتخصيص

بدايــــــًة، رحب الســــــيد / الغــــــامن مبعالي الوزيرة والســــــادة 
احلضور مشــــــيداً باجلهود التي قامت بها بشــــــأن خطة التنمية 
التي أطلقتها دولة الكويت للنهوض باالقتصاد الكويتي والتقدم 
في شــــــتى قطاعات الدولة، ومعرباً عن تفاؤله باإلجنازات التي 
قام بهــــــا املجلس األعلــــــى للتخطيط والتنمية� كمــــــا أوضح أن 
التنمية تتطلب تضافر اجلهــــــود بني احلكومة والقطاع اخلاص 
الذي يلعب الدور األساســــــي في هذه اخلطة، وأكد على ضرورة 
التنــــــوع مبصادر الدخــــــل وعدم االعتماد علــــــى النفط، كما بني 

أهمية التوعية ونشر الثقافة االقتصادية وضرورة اإلجناز املثمر 
بني أفراد الشعب، وذلك ألهمية دور القطاع اخلاص في التنمية 
ودوره في خلق وظائف للشــــــباب الكويتــــــي واملميزات واحلوافز 

األخرى التي يقدمها�   

من جانبها أعربت معالــــــي الوزيرة عن امتنانها للغرفة على 
اســــــتضافة هذا اللقاء الهام مؤكدًة على أن خطة التنمية يعتمد 
جناحهــــــا علــــــى القطاع اخلــــــاص بالتعاون مــــــع املجلس األعلى 
للتخطيــــــط والتنمية واملجلس األعلــــــى للتخصيص، موضحًة أن 
احلكومة حترص على االســــــتماع لوجهــــــة نظر القطاع اخلاص 
ــــــرت معاليها عــــــن رغبتها بأن  بشــــــأن قانون اخلصخصة، وعّب
ينعقد هذا اللقاء بشــــــكل دوري ملتابعة التطورات وما يســــــتجد 

من أعمال�

بدوره قام الســــــيد األمني العــــــام للمجلس األعلى للتخطيط 
والتنميــــــة بتوضيح أهم املخاطر احلالية التي قد تعيق مســــــيرة 
اخلطة التنمويــــــة، كما بني أن هناك إجراءات تصحيحية قامت 

بها احلكومة ملواجهة هذه املخاطر� 

من جانبه أوضح الشيخ فهد سالم الصباح – رئيس اجلهاز 
الفنــــــي لبرنامــــــج التخصيص أن هناك ثالثة أهداف أساســــــية 
خلطــــــة التخصيــــــص، التي أقرتهــــــا دولة الكويت وهي تســــــريع 
النمو االقتصادي، خلق فرص عمل بالقطاع اخلاص، وتخفيض 
املصروفات احلكومية، مبيناً أنــــــه مت اختيار 12مرفقاً حكومياً 

للتخصيص ومنها محطة الشعيبة الشمالية�

كمــــــا قام أعضاء جلنة املشــــــاريع العامة واإلســــــكان املنبثقة 
عن مجلس إدارة الغرفــــــة بإيضاح بعض املالحظات على األداء 

احلكومي في تنفيذ خطة التنمية�

واختتم اللقاء بتوصية لتشكيل جلنة فنية تلتقي بشكل دوري 
ملناقشة املواضيع ذات العالقة تضم ممثلني عن املجلس األعلى 
للتخطيــــــط والتنمية واملجلس األعلــــــى للتخصيص وأعضاًء من 

مجلس إدارة الغرفة لتمثيل القطاع اخلاص <
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الغرفـــة تنظـــــم حلقــة نقاشـــية حـــــول مشـــروع احلســـابات القوميـــة الربعيـــة

الغرفــــة تنظــــم ورشـــة عمل حـــول قـــوانني التحگـــيم فــي دول مجلــــس التعـــاون اخلليجـــي

نظمـــت غرفة جتـــارة وصناعة الكويـــت، بالتعاون مـــع االدارة 
املركزيـــة لالحصـــاء، يوم 3 مايو 2017 في مبنـــى الغرفة، حلقة 
نقاشـــية حـــول »مشـــروع احلســـابات القوميـــة الربعيـــة«، الـــذي 
يأتـــي لدعم خطـــة التنمية بدولة الكويت، ضمـــن معايير العمل 
االحصائي الدولي، وذلك بحضور الوكيل املســـاعد لقطاع العمل 
االحصائـــي فـــي االدارة املركزيـــة لإلحصـــاء، وممثلـــي عـــدد مـــن 

الشركات األعضاء لدى الغرفة.

يأتــــــي تنظيم هــــــذه الفعالية في ضوء أهمية مشــــــروع 
احلســــــابات القوميــــــة الربعية الذي يقوم علــــــى نوعني من 
قواعــــــد البيانات، االولى تؤخــــــذ مــــــن وزارة املالية ووزارة 
النفط وديوان اخلدمة املدنية، والثانية قواعد بيانات مبنية 
على املســــــوح االقتصادية التي جُترى على شركات القطاع 
اخلاص بشكل ربع ســــــنوي، متاشياً مع االلتزامات الدولية 
وفق معايير النشــــــر االحصائي الدولي الصادرة عن شعبة 

اإلحصاء في األمم املتحدة� 

ومت التطرق خالل احللقة النقاشــــــية إلى أهمية إعداد مثل 

في ظل التطور املستمر في مجال التجارة واالستثمار وقطاع 
األعمال بصورة عامة، وتطور الفكر القانوني ليتناسب مع الواقع، 
أقـــام مركـــز الكويـــت للتحكيـــم التجـــاري بغرفـــة جتـــارة وصناعة 
الكويت، بالتعـــاون مع مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، في 
الســـابع من مايو 2017، ورشة عمل بعنوان »قوانن التحكيم في 
من  دول مجلس التعاون اخلليجي«، حاضرت فيها نخبة من احملكَّ

الدولين وأساتذة اجلامعات في منطقة الشرق األوسط.

وفي كلمته خالل هذه الورشــــــة قال رئيــــــس مجلس إدارة 
مركــــــز الكويت للتحكيم التجاري، التابع لغرفة جتارة وصناعة 
الكويت، الســــــيد عبدالوهاب محمد الــــــوزان، إن بحث قوانني 
التحكيم أصبح ذا أهمية بالغة في حل النزاعات التجارية بني 
رجال أعمال الكويت، ســــــواء مواطنني أو مقيمني، لدفع عجلة 
االقتصاد بشــــــكل قوي وصحيح وأكثر مرونــــــة في جانب حل 

النزاعات واجتذاب االستثمارات�

هــــــذا النوع من احلســــــابات والذي يهدف الــــــى توفير عدد من 
املؤشــــــرات ومن أهمها: الناجت احمللي باألسعار اجلارية والثابتة 
حســــــب النشاط االقتصادي، ومســــــاهمة القطاع العام والقطاع 
اخلاص في الناجت احمللي اإلجمالي، والقطاع النفطي والقطاع 
غير النفطــــــي ومدى املســــــاهمة في الناجت احمللــــــي اإلجمالي، 
باإلضافة إلى أنها تخدم صانعي القرار في رســــــم السياســــــات 
االقتصاديــــــة وحتليل دورة االقتصاد الوطنــــــي من جهة، وتوفير 
البيانات املناســــــبة لتسهيل مهمة وضع امليزانيات احلكومية من 

جهة أخرى�

هذا وقد قدم خبراء احلسابات القومية في اإلدارة املركزية 
لإلحصــــــاء عرضاً مرئياً تضمــــــن اآللية التي تقــــــوم بها اإلدارة 
للمســــــح االحصائي على الشركات العاملة في القطاع اخلاص، 
حيث يتم تقســــــيم العينة إلى )106( منشــــــآت موزعة حســــــب 
األنشطة االقتصادية، على أن يتم استيفاء كافة البيانات خالل 

30 يوماً في نهاية الربع املرجعي <

ولفــــــت إلى أن أهميــــــة األمر تنبع من حاجــــــة عالم األعمال 
واالســــــتثمار إلى قواعد حتكيم، مما يوجب على الفكر القانوني 
أن يبقى ســــــاهراً على صياغة التشــــــريعات والوقوف على آخر 
املســــــتجدات حتى ال يقع التحكيم ضحية للمشاكل التي يفرزها 
الواقع العملي بل معاجلتها، انطالقاً من فكرة أن التحكيم ُوجد 

باألساس خلدمة قضايا التجارة واالستثمارات الدولية�

وذكــــــر أن الكويت حققت نقلة نوعية في التحكيم، من خالل 
غرفــــــة التجارة والصناعة، التي كانت أول غرفة تعتمد التحكيم 

في منطقة اخلليج من خالل جلنة التحكيم والتوفيق�

وتابع أنه أعقب ذلك إنشــــــاء مركز الكويت للتحكيم التجاري 
عام1999، والذي يقوم بدوره بفض املنازعات التجارية، وتأهيل 
مني من خالل تنفيذ برامج تدريبية ذات  وإعــــــداد جيل من احملكَّ
جودة عالية، لنشــــــر وتعزيز الثقافة التحكيمية وتقدمي املشــــــورة 

والرأي القانوني�
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الغرفــة تنظــم معرض املشــــروعات الصـــــغيرة واحلرفيـــــة

في إطـــار فعاليات »الكويت عاصمة الشـــباب العربي 2017«، 
وضمن جهودها الرامية إلى تطوير القدرات والكفاءات الشبابية 
الواعدة في قطاع األعمال والتجارة، نظمت غرفة جتارة وصناعة 
الكويـــت، بالتعـــاون مـــع وزارة الدولـــة لشـــؤون الشـــباب، »معرض 
املشـــروعات الصغيرة واحلرفية« الـــذي أقيم مببنى الغرفة خالل 

الفترة 16 – 18 أكتوبر 2017.

افتتح املعرض السيد عبدالوهاب محمد الوزان، نائب رئيس 
الغرفــــــة، والشــــــيخة الزين صباح الناصر الصبــــــاح، وكيل وزارة 

الدولة لشؤون الشباب�

هــــــدَف املعــــــرض إلــــــى تعريــــــف الشــــــركات واملؤسســــــات 
واملســــــتثمرين بشــــــكل خاص، واملجتمع الكويتــــــي عامة، على 
االبتــــــكارات واملشــــــاريع الرائدة للشــــــباب، ودعوة املؤسســــــات 
الكويتيــــــة والشــــــركات واجلمهور كافة للتعــــــرف عن قرب على 
املشــــــاريع املتميزة للشــــــباب الكويتي والعربي بهدف تشجيعهم 
على االستمرار في نشــــــاطهم الذي يسهم بدفع عجلة التنمية 

االقتصادية للبالد في شتى املجاالت� 

وبنّي الســــــيد الوزان أن املركز اســــــتطاع، بالتعاون مع برنامج 
تطويــــــر القانــــــون التجــــــاري التابــــــع لوزارتــــــي التجــــــارة والعدل 
األميركيتني، وفي إطار مبادرة الشراكة الشرق أوسطية، أن يشق 
طريقه بثبات نحو العاملية، عبر توقيع اتفاقية تعاون مع محكمة 
العــــــدل الدولية في 2016، والتواصل مــــــع رئيس جلنة القانون 
التجــــــاري الدولي باألمم املتحدة »يونيســــــترال« املعنية بالتحكيم 
والتوفيــــــق، واملشــــــاركة وحضور جلســــــات اللجنة خــــــالل الفترة 

املاضية، للوقوف على أحدث التطورات في مجال التحكيم�

ولفت إلى أنه على الصعيد اخلليجي يأتي التعاون مع مراكز 
التحكيم فــــــي اخلليج العربي، كأولوية ملركــــــز الكويت للتحكيم، 
السيما مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم أحد أنشط املراكز 

اخلليجية�

ونــــــوه بــــــأن ورش العمل تأتــــــي للوقوف على أهــــــم اجلوانب 
القانونيــــــة واملالحظات حول تشــــــريعات التحكيــــــم في الكويت، 

شارك في املعرض عدد من اجلهات ذات الصلة باملشاريع 
الصغيرة وســــــبل متويلهــــــا وهي: بنــــــك الكويــــــت الصناعي، 
الصنــــــدوق الوطنــــــي لرعاية وتنميــــــة املشــــــروعات الصغيرة 
واملتوســــــطة، مركز صبــــــاح االحمد للموهبــــــة واالبداع، وزارة 
الدولة لشــــــئون الشــــــباب، وزارة التجارة والصناعة - ومتثلها 
إدارة النافــــــذة الواحــــــدة – مركز الكويت لألعمال، الشــــــركة 
الكويتية لالســــــتثمار، ومجموعة بادر، وعدد من املشــــــاركني 

مبختلف املشاريع واالختراعات الشبابية�

رئيس الغرفة يزور املعرض:

 وفي إطار زيارته للمعرض في ثاني أيامه، أكد رئيس الغرفة 
الســــــيد علي محمد ثنيان الغامن، أن الغرفة تســــــعى جاهدة إلى 
دعم الشباب الكويتي وتوفير البيئة املالئمة للمبادرين وأصحاب 
املشــــــاريع لتســــــويق والتعريف مبنتجاتهم، كمــــــا يهدف املعرض 
لتنمية قدرات الشــــــباب واعطائهم الفرصــــــة لترويج منتجاتهم، 

وبالتالي املساهمة في دفع عجلة االقتصاد الكويتي�

كما أكد السيد الغامن تعاون الغرفة املستمر مع كافة اجلهات 

وللخــــــروج بتوصيات وأفكار متثل مســــــودة لقانون حتكيم جديد 
في الكويت�

بــــــدوره، قــــــال أمني عام مركــــــز الكويت للتحكيــــــم التجاري، 
الدكتــــــور أنس التورة، إن غرفة جتارة وصناعة الكويت تســــــعى 
دائماً وتســــــاهم في النهوض بالعملية التحكيمية، وتعزيز ونشر 
ثقافة التحكيم، الفتاً إلى مشــــــاركات املركز املتعددة في احملافل 

اإلقليمية والدولية املتعلقة بالتحكيم�

ومت خالل اجللســـة األولى، التي جاءت حتت عنوان »قوانني 
التحكيم في دول مجلس التعاون اخلليجي«، اســــــتعراض األمور 
املســــــتجدة في قانون التحكيم القطــــــري اجلديد، وإجراءات ما 

بعد صدور حكم التحكيم�

أما اجللســـة الثانية، فكانت عــــــن »الوضع احلالي للتحكيم 
بالكويت ومدى احلاجة لقانون جديد« <
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الغرفــــة تنظـــم معرض املنتجــــات األوروبيــــة

»Start a Business« الغرفـة تشارك، گـــــراٍع باتيني، مبعــرض

بالتعاون مع مندوبيـــة االحتاد األوروبي بالرياض، نظمت 
غرفة جتارة وصناعة الكويت، في العشرين من نوفمبر 2017، 
معرض املنتجات األوروبية الذي أقيم في مبناها بهدف تنمية 
العالقـــات التجاريـــة واالســـتثمارية بـــن دولـــة الكويـــت ودول 

االحتاد األوروبي.

افتتح املعرض كٌل من عضو مجلس إدارة الغرفة السيد فهد 
اجلوعان، ومستشــــــار أول ومدير عام التجارة مبندوبية االحتاد 

األوروبي السيدة »إيوا سينوويك«�

وبهذه املناسبة قال السيد اجلوعان إن حجم التبادل التجاري 
بــــــني االحتاد األوروبي والكويت بلــــــغ )5.76( مليارات دوالر في 
النصف األول من 2017، إذ بلغت الصادرات األوروبية للكويت 
خــــــالل الفترة ذاتها حوالي )3.27( مليــــــارات دوالر، فيما بلغت 

الصادرات الكويتية لالحتاد األوروبي )2.49( مليار دوالر�

وأكــــــد أن هناك فرصاً للمســــــتثمر الكويتي في دول االحتاد 
األوروبــــــي، كما أن هنــــــاك فرصاً للمســــــتثمرين األوروبيني في 
الكويــــــت في قطاعات مختلفة كالصناعــــــة واخلدمات والصحة 
والتعليــــــم� وأضاف أن املعرض فرصة للتعرف على بعض الدول 

األوروبية واملنتجات املتوافرة لديها�

شاركت غرفة جتارة وصناعة الكويت، كراٍع بالتيني، ضمن 
 »Start a Business« فعاليـــات املعرض الشـــبابي الوطنـــي
والـــذي نظمته شـــركة معرض الكويت الدولـــي خالل الفترة 

14 – 16 ديسمبر 2017 في معرض الكويت الدولي.

تأتي مشاركة الغرفة كراٍع للحدث مؤكدة استراتيجيتها 
لدعم الشــــــباب الكويتي وتشــــــجيعهم على االســــــتمرار في 
مشــــــاريعهم التي تســــــهم بدفع عجلة التنميــــــة االقتصادية 
للبالد في شــــــتى املجاالت، التي تخدم عمل الشباب املبدع 
فــــــي القطاع اخلاص والعمــــــل احلر، والذي يعتبر اســــــاس 

ولفــــــت إلى أن عدد الدول املشــــــاركة في املعرض يبلغ )15( 
دولة أوروبية، مبيناً أن الفرص املعروضة في املعرض تتمثل في 

مشاريع البنية التحتية والفرص الغذائية والصحية�

مــــــن جانبها أعربت الســــــيدة ســــــينوويك عن ســــــعادتها 
بتواجدهــــــا فــــــي الكويت للمشــــــاركة في مثــــــل هذا احلدث 
التجاري الفريد، الذي تنظمه غرفة جتارة وصناعة الكويت 

ووفد من االحتاد األوروبي�

وأضافــــــت »أعتقد أن املعرض مناســــــبة جيــــــدة جداً لعرض 
ما ميكــــــن أن تقدمه الدول األوروبية للكويــــــت، خصوصاً وأنها 
مقبلة على تنفيذ استراتيجية تنويع مصادر الدخل، األمر الذي 
سيشجع على قدوم العديد من املستثمرين األوروبيني، في شتى 

املجاالت والتكنولوجيا احلديثة أيضاً«�

وأكدت استعداد االحتاد األوروبي للمشاركة في تطبيق 
اســــــتراتيجية 2035 لتنويع مصادر الدخل، من خالل جلب 
اخلبــــــرات األوروبية واألعمال فــــــي القطاعات غير املطورة 

في الكويت <

التطــــــور والتنمية، باإلضافة الى تعاون الغرفة املســــــتمر مع 
كافة اجلهات االســــــتثمارية والتمويلية الداعمة للمشــــــاريع 

الشبابية�

ويهــــــدف املعرض الــــــى تعريف وتوفير كافــــــة اخلدمات 
واألنشــــــطة التي تســــــاعد الشــــــباب املبتدئني مبشروعاتهم 
التجاريــــــة منذ انطالق فكرة املشــــــروع مــــــروراً بالتخطيط 
ودراســــــة اجلدوى، وطرق التمويل واســــــتخراج التراخيص 
الالزمــــــة من اجلهات الرســــــمية في الدولــــــة، وحتى اجناز 

وافتتاح املشروع ومزاولة نشاطه التجاري <

االستثمارية والتمويلية الداعمة للمشاريع الشبابية�

يُذكر أن املعرض تضّمن أفكاراً وبراءات اختراع ومشــــــاريع 
متميزة باإلضافة إلى متثيل كافة اجلهات املشــــــجعة والداعمة 

للمشاريع واالختراعات الشبابية�

وفــــــي ختام املعرض مت تكرمي املشــــــاركني وتوزيع شــــــهادات 
تقدير وشكر ملشاركتهم الفاعلة في إجناح الفعالية <
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2 0 1 7 التقريــــر ال�ســنوي 

الغرفـــة تستقبل مجلــس إدارة اجلمعيــة االقتصادية الگـــويتـية

رئيــــس املجـلــــــس البلــدي يــزور الغرفـــــة

رئيــس الغرفـــة يســــتقبل وزير التجـــارة والصــناعة ومســـؤولي صــندوق املشــروعات الصـــغيرة

استقبل السيد/ علي محمد ثنيان الغامن – رئيس غرفة جتارة 

وصناعة الكويت يوم 26 مارس 2017 السيد/ فيصل عبدالرحمن 

املدلج – رئيس مجلس إدارة اجلمعية االقتصادية الكويتية يرافقه 

كٌل مــــن الســــادة نائب رئيس مجلــــس اجلمعية، وأمــــن صندوقها، 

اســـتقبل الســـيد رئيـــس غرفـــة جتـــارة وصناعـــة الكويـــت في 
الســـادس عشـــر من ابريل 2017 الســـيد/ مهلهـــل ناصر اخلالد 
– رئيـــس املجلس البلـــدي، بحضور كل من عضـــو مكتب الغرفة 
الســـيد/ أســـامة محمـــد النصـــف ومديرها العـــام الســـيد/ رباح 

عبدالرحمن الرباح.

في بداية اللقاء رحب الســــــيد رئيس الغرفة بالسيد اخلالد، 
مشيداً بالدور الذي يقوم به املجلس البلدي في تعزيز االقتصاد 
الوطنــــــي من خالل وضع األســــــس العامة للبنيــــــة التحتية ذات 
الصلــــــة بالعمل التجاري، مؤكداً اســــــتعداد الغرفة التام للتعاون 
مع املجلــــــس البلدي وتقدمي كافة اإلمكانيــــــات من أجل حتقيق 
املصلحة العامــــــة للقطاعات االقتصادية، مبــــــا ينعكس إيجابياً 

اســـتقبل الســـيد/ علي محمد ثنيـــان الغـــامن – رئيس غرفة 
جتارة وصناعة الكويت، يوم 3 مايو 2017، معالي السيد/ خالد 
الروضـــان - وزيـــر التجـــارة والصناعـــة، يرافقه الســـيد/ عبدالله 
اجلوعان - رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني لرعاية وتنمية 
املشـــروعات الصغيرة واملتوسطة، والســـيد/ مشعل الوزان – نائب 
رئيس الصندوق وأعضاء مجلس إدارة الصندوق كٌل من الســـادة: 

أحمد بوشهري، مرزوق املطيري، و محمد جعفر.

فــــــي بداية اللقاء رحب الســــــيد/ الغــــــامن مبعالي الوزير 

ومرافقيه، وأشــــــاد بالدور الريادي الذي يقوم به الصندوق 

الوطني لرعاية وتنمية املشروعات الصغيرة واملتوسطة من 

مبادرات لتنمية املهارات الشبابية وتطويرها، والذي يسهم 

وأمن سر اجلمعية، وعضو مبجلس إدارة اجلمعية.

في بداية اللقاء رحب الســــــيد/ الغــــــامن بضيوف الغرفة، 

مشــــــيداً بالدور الريادي الذي تقوم بــــــه اجلمعية االقتصادية 

الكويتية كإحدى مؤسسات املجتمع املدني لتكون شريكاً فعاالً 

على بيئة األعمال في دولة الكويت��

من جانبه تقدم السيد/ اخلالد بالشكر إلى رئيس الغرفة 
وأعرب عن ســــــعادته بهذا اللقاء الــــــذي يترجم عمق التعاون 
الذي تبديه غرفة جتارة وصناعة الكويت مع املجلس البلدي، 
ثــــــم تطرق إلى دور املجلس البلدي الذي يقوم على التخطيط 
والتنظيــــــم والتوجيــــــه والرقابة فــــــي كل ما يتعلــــــق باملخطط 
الهيكلــــــي، والذي يحــــــرص على أن يواكــــــب احلداثة والتطور 

الذي تشهده املنطقة�

وفي نهاية اللقاء أعرب الســــــيد/ الغامن عن ســــــعادته بهذا 
اللقاء، معرباً عن خالص شــــــكره للســــــيد/ اخلالد على مبادرته 

وتواصله مع قطاع األعمال الكويتي متمثاًل بالغرفة <

بدفع عجلة التنمية االقتصاديــــــة ودعمه للعمل في القطاع 
اخلاص والعمل احلر في شــــــتى املجاالت، كما اكد استعداد 
الغرفة للتعاون مع الصندوق لتنمية العنصر البشــــــري الذي 

يعتبر من أهم ركائز عملية النمو االقتصادي�

من جانبه تقدم معالي الوزير/ الروضان بالشكر لرئيس 
الغرفة معرباً عن ســــــعادته بهذا اللقــــــاء الذي يترجم عمق 
الدعــــــم الدائم الذي تقدمه غرفة جتــــــارة وصناعة الكويت 
للصنــــــدوق ومســــــاندتها لكثيــــــر من الفعاليــــــات التي حتقق 
اهدافهــــــا في التطور والتقدم فــــــي كافة املجاالت، كما افاد 
بأن لدى الصندوق توجهاً لتشــــــجيع الشباب للعمل بالقطاع 

اخلاص وكذلك تدريبهم <
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ومؤثراً في عملية التنمية االقتصادية، وتعزيز الوعي الثقافي 
واالقتصادي واملالي لدى أفراد املجتمع، وأكد استعداد الغرفة 
للتعاون مــــــع اجلمعية وتقدمي كافة اإلمكانيات واخلدمات في 
كل مــــــا يتعلق بالقطاع االقتصادي، باإلضافة إلى توفير جميع 

االحتياجات واحلد من الصعوبات التي تواجهها�

من جانبه تقدم الســــــيد/ املدلج بالشكر إلى رئيس الغرفة 
وأعرب عن ســــــعادته بهــــــذه الزيارة التي تترجــــــم عمق الدعم 
الدائــــــم الذي تقدمه غرفة جتارة وصناعــــــة الكويت للجمعية 
ومســــــاندتها الدائمة لها، كما تطرق إلى الهدف من وراء هذه 
الزيــــــارة وهو توثيق أواصر التعــــــاون بني اجلمعية االقتصادية 
الكويتيــــــة والغرفة عن طريق تكثيف الزيــــــارات وتبادل اآلراء 

في كل ما يتعلق بتحســــــني وتطوير بيئة األعمال، حيث ركزت 
أهداف اجلمعيــــــة على تقدمي استشــــــارات اقتصادية ومهنية 
ألصحــــــاب القــــــرار� ومن منطلــــــق الدور الوطنــــــي واملجتمعي 
والتوعوي حترص اجلمعية على إقامة أنشطة ثقافية مختلفة 
من خــــــالل إقامة املؤمترات والندوات، واســــــتطالعات الرأي 
لعرض املعوقات االقتصادية واملالية وإيجاد حلول مناسبة لها 

خلدمة الصالح العام�

وفــــــي نهاية اللقاء أكد الســــــيد/ الغامن علــــــى دعم الغرفة 
الكامل، وفق إمكانياتها املتاحة، لكل ما يصب في خدمة قطاع 

األعمال الكويتي <

 الغرفــــة تســتقبل متــدربني من هيئـــة أســـــواق املـــــال حديثـــي التخـــــرج

منتســــبو معهـــد ســـــعود الصـــــباح الدبلوماســـــــي يـــزورون الغرفـــــة

استقبلت غرفة جتارة وصناعة الكويت، في الثالثن من يناير 
2017، مجموعة املتدربن من هيئة أسواق املال حديثي التخرج، 
حيث رحب الســـيد/ رباح عبدالرحمن الرباح – مدير عام الغرفة 
بالســـادة املتدربن وأبدى اســـتعداد الغرفة الدائم الســـتضافتهم 
وتقـــدمي كافة اخلدمات ملســـاعدتهم، مؤكدًا اســـتمرار الغرفة في 
تنميـــة العنصـــر البشـــري الكويتـــي الـــذي يعتبـــر من أهـــم ركائز 
عملية التنمية االقتصادية، مشـــيرًا إلى أن الغرفة تولي اهتمامًا 
بالغـــًا ملخرجات التعليم، والعمـــل لتتوافق مع متطلبات القطاع 

في اخلامس من ديسمبر 2017 استقبل السيد/ حمد جراح 
العمـــر – نائـــب مدير عـــام الغرفة، ســـعادة الســـفير/ عبدالعزيز 
عبداللطيـــف الشـــارخ – مدير عام معهد ســـعود الناصر الصباح 
الدبلوماســـي الكويتـــي، وعـــددًا مـــن منتســـبي الدفعة السادســـة 
للمعهـــد، حيث رحب باحلضور معربًا عن ســـعادته بهـــذا اللقاء، 
مؤكدًا استمرار الغرفة في تنمية العنصر البشري الكويتي الذي 

يعتبر من أهم ركائز عملية التنمية االقتصادية.

وقدم بعد ذلك عرضاً توضيحياً عن دور الغرفة كمؤسســــــة 
اقتصادية عريقة ذات نفع عام وما تقدمه من خدمات ملنتسبيها 
من رجال األعمال وشــــــركات وإســــــهاماتها في القطاع اخلاص، 

اخلاص، حيث مت اطالعهم على دور الغرفة كمؤسســـة اقتصادية 

ذات نفع عام تقدم خدماتها ملنتســـبيها من رجال األعمال وكافة 

فئات املجتمع وإسهاماتها في القطاع اخلاص.

كما التقى املتدربون مبســــــؤولني مــــــن الغرفة قاموا بدورهم 

بشــــــرح واٍف عن كل إدارة من إداراتهــــــا، كذلك تقدمي نبذة عن 

مركز عبدالعزيز حمد الصقر للتنمية والتطوير، ومركز الكويت 

للتحكيم التجاري <

مشيراً إلى أن الغرفة حترص على مشاركاتها في كافة املجاالت 
التي تسهم في تنمية االقتصاد الوطني�

كما أشــــــار إلى أهمية دور الدبلوماســــــيني في تنمية وتطوير 
العالقــــــات االقتصادية بني دولة الكويت ودول العالم وتشــــــجيع 
التبــــــادل التجــــــاري وتوفير املعلومــــــات عن القوانــــــني والفرص 
االســــــتثمارية مما يؤدي إلــــــى التكامل االقتصــــــادي، فهم حلقة 
الوصل الرئيســــــية التــــــي تربط القطاع اخلــــــاص الكويتي بدول 
العالــــــم من خالل تواصلهم مع املســــــتثمر الكويتــــــي ونظيره من 

الدول األخرى <
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2 0 1 7 التقريــــر ال�ســنوي 

منتـــدى االقتصاد العربي يگــــــّرم رئيــس غرفة جتارة وصــناعة الگــــويت

منــــذ نشــــأة الكويت، وحتى في مرحلة مــــا قبل النفط، مَتيز 
مجتمــــع األعمــــال الكويتــــي، على الرغم من بســــاطته ومشــــقة 
أعماله ومحدودية موارده، بتمسكه بالقيم السامية املتأصلة في 
نفوس الشعب الكويت، وبالتزامه الصادق بتعاليم دينه احلنيف 
أواًل، ومبســــؤولياته االجتماعيــــة، وبأعمــــال الِبــــر والعطاء التي 
ُجبل عليها ثانيًا، فكان للدور اخليري واالجتماعي الذي قام به 
الــــرواد األوائل من النخب الثقافية والتجارية من أبناء الكويت 
أبلغ األثر في منو وازدهار مفاهيم العمل اإلنســــاني في الكويت 

حتى بلغت أرقى املراتب إقليميًا وعامليًا.

وعندما أســــــبغ الله ِنعمــــــه على الكويت وأهلهــــــا، لم يزدد 
مجتمع األعمال الكويتي إال متســــــكاً مبناقبه وحباً لفعل اخلير 
والعطاء، فازداد عمله الطيب اتســــــاعاً وامتداداً ليشمل شتى 
أصقاع األرض، وازداد تنوعاً وشــــــموالً ليغطي كل أوجه اخلير 

والعون والعطاء، وِلـيُبرز اسم الكويت ودورها اإلنساني�

حتت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء اللبناني، وبتنظيم 
مشـــترك من مجوعة االقتصاد واألعمـــال، بالتعاون مصرف 
لبنـــان )املركـــزي(، وجمعيـــة املصـــارف فـــي لبنـــان، ومؤسســـة 
التمويل الدولية )IFC(، واملؤسسة العامة لتشجيع االستثمار 
فـــي لبنان )إيدال(، مت فـــي بيروت في الثاني من مايو 2017، 
االحتفـــال باليوبيل الفضي ملنتدى االقتصـــاد العربي، حيث 
عقدت خالل الفترة 2 – 3 مايو 2017 الدورة )25( للمنتدى، 
بحضور نخبة من القيادات السياسية واالقتصادية في لبنان 

والعالم العربي.

وفــــــي ختام حفل االفتتاح، مت تكرمي شــــــخصيتني قياديتني 
هما:

- السيد علي محمد ثنيان الغامن
 رئيس غرفة جتارة وصناعة الكويت�

الكتـــــاب ملــــاذا؟

ولئــــــن كانت هنــــــاك كتابــــــات متفرقة تناولــــــت املبادرات 
اخليرية الشــــــعبية الكويتية في مجــــــال أو أكثر من مجاالت 
املسؤولية االجتماعية، فإن هدف الغرفة من إصدار هذا الكتاب 
– الذي مت في إبريل 2017 - إمنا هو التعريف بشــــــخصية 
الكويــــــت احلضارية وعرض مســــــيرة العمــــــل اخليري ألبناء 
الكويت ومجتمع األعمال فيها بشــــــكل علمي توثيقي، لتكون 
فــــــي متناول أجيالنا القادمة علّها تتعــــــرف إليها وتتخذ منها 

قدوة حسنة�

عــــن الكــــتاب:

يقع الكتاب في أربعة فصول، يتطرق أولها إلى موقع الكويت 
ومَتيزه عبر املكان والزمان، ومراحل نشأة هذا الوطن ومراحل 
تكوينه وطبيعة املجتمع الكويتــــــي والعالقة الوثقى بني احلاكم 
ومواطنيه، ثم يتناول شخصية أهل الكويت وسماتها وتفاعلها 

- السيد صبيح املصري 
رئيس مجلس إدارة البنك العربي�

   وفــــــي تصريح لرئيس غرفة جتــــــارة وصناعة الكويت بعد 
حفل افتتاح املنتدى، قال السيد علي محمد ثنيان الغامن إن ثمة 
تعاونــــــاً عريقاً ووثيقاً بني الغرف العربيــــــة ومجموعة االقتصاد 
واألعمــــــال يســــــتند إلــــــى األهداف املشــــــتركة لتعزيز املشــــــروع 
االقتصــــــادي العربي، وإن تكرميه من ِقبل املنتدى هو في الواقع 

تكرمي لغرفة جتارة وصناعة الكويت بكل ما متثله ومن متثله�

وأشــــــار الســــــيد الغامن إلى أن دولة الكويــــــت تعيش مرحلة 
اســــــتكمال التشــــــريعات االقتصادية التي تخدم اســــــتراتيجيتها 
اجلديــــــدة في االنفتاح كمركز مالي وجتاري، وتوســــــيع القاعدة 
االنتاجيــــــة، وانهاء مرحلة هيمنة النفط، وعودة القطاع اخلاص 

إلى أداء دوره التنموي الريادي <

الغرفـــة ُتصـــــدر گـــــتــاب 
»الوجــه اإلنســـاني للمجتمــع الگــــــويتي«

عرض وتوثيـــق للمبـــادرات اخليريــــة الشـــعبية فـــي الگـــويت
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مع املوقع وانعكاسات موقع الكويت على اإلنسان ومدى رسوخ 
قيمــــــة العمل واإلنتاج في تلك الشــــــخصية، ومدى قدرتها على 
اإلبــــــداع في املجال االقتصادي والتجــــــاري الذي ُفطرت عليه 

والذي أسهم في منو دولة الكويت وازدهارها�

ويدور الفصل الثاني حول دور الرّواد املؤسسني في ترسيخ 
مفاهيــــــم العمل اخليري ومــــــا صاحبه مــــــن دور مميز للنخب 
الثقافية والتجارية في مسيرة اخلير وإبراز مالمح الشخصية 
الكويتيــــــة وما ُطبعت عليه من صفات وقيم عربية وإســــــالمية 
حميدة، ليعــــــرض بعد ذلك صوراً من أعمال البر واإلحســــــان 

والوقف اخليري في الكويت�

أّما الفصل الثالث، فتناول العمل اخليري األهلي واملؤسسي 
املعاصر، وُمّهد له بعرض صور من اجلهود االجتماعية اخليرية 
الفردية، ثم انصّب االهتمام فيه على اجلهود اخليرية املؤسسية 

)جمعيات النفع العام واجلمعيات اخليرية(، واملّبرات اخليرية، 
والِفرق التطوعية�

وفي الفصــــــل الرابع، مت التركيز على منــــــاذج من األعمال 
اخليرية ملؤسســــــات أهلية كويتية، فمّهــــــد باحلديث عن رجال 
األعمال الرواد الذين بنوا أُســــــس االقتصاد الكويتي، ودعمهم 
للعمــــــل اخليــــــري، ثم عــــــرض أهــــــم املؤسســــــات االقتصادية 
واملجتمعيــــــة التي قّدمت منــــــاذج بارزًة في مســــــاندة األعمال 
اخليريــــــة؛ مثل: غرفة جتارة وصناعة الكويت، وجمعية الهالل 
األحمــــــر الكويتية، وما أفرزته اجلهود الكويتية في مســــــاعدة 
الطلبة؛ مثل: اجلمعية الكويتية ملســــــاعدة الطلبة، واملؤسســــــة 

العاملية ملساعدة الطلبة العرب�

ويقع الكتاب في )164( صفحة من القطع الكبير، ُخصصت 
صفحاته األخيرة لوثائق ومعالم تاريخية وحديثة للعمل اخليري 

في الكويت <



الفصــل الثالـــث

نشــاطات الغرفــة في املجـــالني العربـــي والدولــــي
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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.

ودرجــــت العــــادة أن تأخذ مشــــاركة الغرفة في هذه املؤمترات والندوات أحد شــــكلن اثنن: أولهما أن تشــــارك بصفتها اخلاصة 
كممثل لألســــرة االقتصادية الكويتية، وثانيهما أن تشــــارك الغرفة ضمن وفد الكويت الرســــمي، حيث يكون ممثلو الغرفة أعضاء 

في وفد دولة الكويت.

نشاطات الغرفة في المجالين العربي والدولي

شــــــاركت الغرفة بوفد مــــــن ممثلي القطاعــــــات االقتصادية 
املختلفة رافق حضرة صاحب السمو أمير البالد، الشيخ صباح 
األحمد اجلابر الصباح، حفظه الله ورعاه، في زيارته الرسمية 
إلى الواليات املتحدة األمريكية في أوائل سبتمبر 2017، وبوفد 

رافق ســــــمو رئيس مجلس الوزراء الشــــــيخ جابر املبارك احلمد 
الصباح، في زيارته إلى تركيا يومي 15 – 16 سبتمبر 2017�

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

18 ينايربرلنيالدورة اخلامسة للجنة الكويتية – األملانية املشتركة

6 – 7 أبريلبكنيالدورة اخلامسة للجنة الكويتية – الصينية املشتركة

15 – 16 أبريلالكويتالدورة التاسعة للجنة العليا الكويتية البحرينية

23 – 24 مايوالكويتالدورة األولى للجنة الكويتية – املنغولية املشتركة

6 – 7 يونيوالكويتالدورة الثامنة للجنة الكويتية – العمانية املشتركة

18 – 20 سبتمبرالكويت الدورة الثالثة للجنة الكويتية – الهولندية املشتركة

21 – 22 سبتمبركييفاالجتماع الثالث للجنة الكويتية - األوكرانية املشتركة

11 أكتوبرالكويتاالجتماع السنوي )21( للجنة الكويتية – اليابانية

30 – 31 أكتوبرالكويتاالجتماع العاشر للجنة الوزارية الكويتية – التركية املشتركة

4 – 6 ديسمبرمكسيكواالجتماع األول للجنة الكويتية – املكسيكية

6 – 17 ديسمبرالكويتالدورة )11( ملجموعة التوجيه املشتركة الكويتية - البريطانية

18 – 20 ديسمبرالكويتالدورة الثانية للجنة الكويتية – الطاجيكية املشتركة
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أنشــطـــــة دوليــــــة أخــــــرى

أواًل: في نطاق مجلس التعاون اخلليجي

الفتـرةالبــــلدالــفـعــالّيــــــةم

14 مارسالرياضاالجتماع األول بني األمانة العامة ملجلس التعاون وقطاع األعمال لبحث معوقات التبادل التجاري1

19 أبريللندنمؤمتر دور الشراكة بني القطاعني العام واخلاص، بني دول مجلس التعاون واململكة املتحدة2

7 مايوالكويتورشة التحكيم في دول مجلس التعاون اخلليجي3

15 – 17 مايوالرياضاحلوار األول للتجارة واالستثمار بني دول مجلس التعاون واالحتاد األوروبي4

3 – 5 أكتوبرالكويتمؤمتر مخاطر تكنولوجيا املعلومات5

16 أكتوبرالرياضورشة عمل تعزيز االعتراف املتبادل ببرامج املطابقة بني دول مجلس التعاون6

20 نوفمبردبيمؤمتر القطاع اخلاص: حوكمة هجرة العمالة املؤقتة في دول اخلليج العربية7

ثانيًا: فــي  إطــــــار الدول العربيــــــــة

الفترةالبــــــلدالــفـعــالّيــــــةم

14 – 15 فبرايرالرياضاجتماع املنظمة العربية للتنمية الصناعية لدعم الشراكة املجتمعية1

27 – 28 فبرايرالقاهرةاملؤمتر الوزاري حول اإلرهاب والتنمية االجتماعية: أسباب ومعاجلات2

14 – 15 مارسالقاهرةالدورة )124( ملجلس احتاد الغرف العربية واللجنة التنفيذية وشؤون الغرف املشتركة3

8 أبريــلالقاهرةاالجتماع )34( للجنة شؤون العمل باالحتاد العام للغرف العربية4

9 – 16 أبريلالقاهرةالدورة )44( ملؤمتر العمل العربي5

13 ابريلمسقطاجتماع جلنة تقييم الترشحات ملنصب أمني عام احتاد الغرف العربية6

2 – 3 مايوبيروتالدورة )25( ملنتدى االقتصاد العربي واالحتفال بيوبيله الفضي7

14 – 17 مايوالقاهرةورشة عمل االقتصاد األخضر والتنمية املستدامة8

3 – 5 يوليو بغدادوفد الكويت املعني بالتعويضات جّراء الغزو العراقي9

3 – 7 يوليوفيينادورة تدريبية ألعضاء مجالس الغرف العربية ومدرائها10

26 – 28 سبتمبرعّمانندوة تشغيل الشباب11

27 سبتمبرعّمانالدورة )125( ملجلس احتاد الغرف العربية واملنتدى العربي االفريقي12

3 – 5 أكتوبرالكويتورشة العمل اإلقليمية لألعمال التجارية العربية13

16 – 17 أكتوبرعّماندورة تدريبية حول سياسات العمل والسياسات االجتماعية للعمل الالئق14

26 – 28 نوفمبرالقاهرةورشة عمل عربية حول اعتماد املختبرات للهيئات والشركات الصناعية15
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ثالثـــًا: على الصــــعيد العاملـــــــي

الفترةالبـــلدالــفـعـــاليـّـةم

10 – 13 ينايرغوجراتالقمة العاملية الثامنة ملدينة غوجرات – الهند1

13 فبرايرالكويتمؤمتر ومعرض احملتوى احمللي في القطاع النفطي2

18 – 19 فبرايرالكويتملتقى الكويت االستثماري الرابع3

20 فبرايرالكويتمؤمتر البيفا لإلطار اجلديد لبرنامج املعايير الدولية ألداء املالية العامة4

20 – 24 فبرايرجنيفاجتماع خبراء منظمة العمل الدولية5

22 – 23 مارسبرلنياملنتدى العربي – األملاني العاشر للصحة6

23 مارسبرلنياجتماع املكتب التنفيذي للغرفة العربية - األملانية7

27 – 30 مارسأبوظبيالدورة االفتتاحية للقمة العاملية للصناعة والتصنيع8

11 – 13 أبريلمسقطالدورة )33( للجمعية العمومية و)25( ملجلس إدارة الغرفة اإلسالمية9

16 – 22 أبريلالكويتندوة ودورات تدريبية مبناسبة االحتفال بيوم األرض10

24 – 26 أبريلطوكيواجللسة الثانية للحوار بني اليابان ودولة الكويت في مجال الكهرباء واملاء11

10 مايوبروكسلاجتماع مجلس اإلدارة واجلمعية العمومية للغرفة العربية – البلجيكية اللوكسمبورجية12

15 مايوبرلنياجتماع املكتب التنفيذي ومجلس إدارة واجلمعية العامة للغرفة العربية - األملانية13

15 – 17 مايوبرلنياملنتدى العربي – األملاني العشرون لألعمال14

18 مايوأثينااجتماع مجلس إدارة الغرفة العربية – اليونانية15

21 – 24 مايواتالنتااملؤمتر العاملي حول تطوير املواهب واملهارات املهنية16

5 – 17 يونيوجنيفالدورة )106( ملؤمتر العمل الدولي17

28 يونيوجنيفاجتماع مجلس إدارة الغرفة العربية – السويسرية18

6 سبتمبرواشنطناملنتدى االقتصادي الكويتي – األمريكي19

19 – 21 سبتمبرسيدنياملؤمتر الدولي العاشر للغرف التجارية20

12 أكتوبرباريسمؤمتر الكويت في باريس21

30 – 31 أكتوبرالكويتورشة عمل تفعيل نظام TIR مع احتاد النقل الدولي22

27 نوفمبرفيينااملنتدى االقتصادي العربي – النمساوي التاسع واجتماع الغرفة العربية – النمساوية23

28 – 29 نوفمبربرلنيامللتقى العربي – األملاني الثامن للطاقة24

29 نوفمبربرلنياجتماعات الغرفة العربية – األملانية25

10 – 13 ديسمبربونيس آيربساملؤمتر الوزاري احلادي عشر ملنظمة التجارة العاملية26
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باإلضافة إلى لقاءات ممثلي الغرفة مع كبار الضيوف الرســـمين للدولة، بلغ عدد الوفود التي اســـتقبلتها الغرفة خالل عام 

2017 )54( وفدا اقتصاديا وجتاريا من )37( دولة، ومن جهات دولية أخرى حسب اجلدول التالي :

تاريخ الزيارةاســـــــــــــم الوفــــــــــــــــــدالدولـــــــةم

2017/1/16وفد جتاري بلغاريبلغاريا1

2017/1/16ممثلو مركز التعاون الياباني لدول الشرق االوسط JCCMEاليابان2

2017/1/17احتاد الغرفة التجارية والصناعية إلقليم كردستان العراقالعراق )إقليم كردستان(3

2017/1/18املستشار السابق جلمهورية أملانيا االحتادية والوفد املرافق لهاملانيا4

2017/1/22وزير الدولة لشئون التجارة الدولية والوفد املرافق لهبريطانيا5

2017/1/31املدير العام لشركة شاكورا الصناعية اليابانية والوفد املرافق لهاليابان6

نائب رئيس الوزراء ووزير االقتصاد واملؤسسات واحلرف املتوسطة والصغيرة والوفد كرواتيا7
2017/2/6املرافق له

2018/2/7رئيس شركة ليماك التركية ووفد الشركة املرافق لهتركيا8

2017/2/8وزير خارجية جمهورية أوزبكستان والوفد املرافق لهأوزبكستان9

2017/2/13عضو مجلس إدارة غرفة جتارة وصناعة روالبندي والوفد املرافق لهباكستان10

2017/2/15والي والية شمال كردفان السودانية والوفد املرافق لهالسودان11

2017/3/1نائب رئيس الوزراء ووزير االقتصاد والوفد املرافق لهالتفيا12

2017/3/2وفد غرفة جتارة وصناعة عمان مبحافظة ظفارسلطنة عمان13

2017/3/7رئيس احتاد رجال األعمال والوفد املرافق لهكازاخستان14

2017/3/20وفد الصندوق السيادي التركيتركيا15

2017/3/30الرئيس التنفيذي الحتاد صناعات الطائرات الكندي والوفد املرافق لهكندا16

رئيسة احتاد الصناعيني من سيدات األعمال ورجال األعمال األتراك والوفد تركيا17
2017/4/4املرافق لها

نائب رئيس البعثة في سفارة الدمنارك لدى اململكة العربية السعودية والوفد الدامنارك18
2017/4/5املرافق له

2017/4/9وفد اقتصادياجلزائر19

2017/4/9األمني العام للمجلس األعلى للتخطيط العماني والوفد املرافق لهسلطنة عمان20

2017/4/13وفد وزارة التهيئة العمرانية والسياحية والصناعة التقليدية اجلزائر21

2017/4/13وزير التخطيط ووزير التجارة بالوكالة والوفد املرافق لهالعراق22

2017/4/19وزير اخلارجية والتجارة والوفد املرافق لههنغاريا23

2017/4/25املستشارة االقليمية بقضايا النوع االجتماعي )اجلندرة( منظمة العمل الدولية24

الوفــــود التجاريــة التي اســــتقبلتها الغرفــة خـال عـام 2017
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تاريخ الزيارةاســـــــــــــم الوفــــــــــــــــــدالدولـــــــةم
2017/4/26وفد اقتصادي من شركة اساسسلطنة عمان25
2017/5/3الرئيس التنفيذي لهيئة التجارة اخلارجية اليابانية والوفد املرافق لهاليابان26

2017/5/4وفد الغرفة العربية - اإليطاليةايطاليا27

2017/5/7رئيس غرفة جتارة وصناعة ُعمان والوفد املرافق لهسلطنة عمان28

2015/5/15رئيس شركة دايو ون للخدمات االستشارية والوفد املرافق لهكوريا اجلنوبية29

2017/5/15وزير الزراعة والثروة احليوانية البرازيلي والوفد املرافق لهالبرازيل30

2017/5/25وفد جلنة الصداقة البرملانية الكويتية - التشيليةجمهورية تشيلي31

2017/8/15رئيس املجلس الوطني السوداني والوفد املرافق لهالسودان32

2017/9/27وفد دمناركي متخصص في مجال الطيرانالدمنارك33

2017/10/2وفد من مؤسسة فيتش رتينغزمؤسسة فيتش رتينغز34

2017/10/4رئيس احتاد مصنعي األثاث في تركيا والوفد املرافق لهتركيا35

2017/10/5األمير الكسندر والوفد املرافق لهلوكسمبورغ36

2017/10/11وزير خارجية جمهورية التفيا والوفد املرافق لهالتفيا37

2017/10/23رئيس جلنة الشئون الدولية بغرفة PHD الهندية والوفد املرافق لهالهند38

2017/10/25نائب وزير الزراعة والوفد املرافق لهالتشيك39

2017/10/26وزير التجارة والصناعة وريادة األعمال والوفد املرافق لهرومانيا40

2017/11/4وفد جتاري من جمهورية ماالويماالوي41

2017/11/5وفد من صندوق النقد الدوليصندوق النقد الدولي42

2017/11/6وفد جتاري من غرفة جتارة وصناعة هنغارياهنغاريا43

2017/11/13نائب رئيس الوزراء ووزير االستثمار والوفد املرافق لهالسودان44

2017/11/14رئيس املجلس التشريعي بسلطنة بروناي والوفد املرافق لهبروناي45

2017/11/15مجموعة من اخلبراء االقتصادينيإيطاليا46

2017/11/19الرئيس السوداني األسبق والوفد املرافق لهالسودان47

2017/11/19رئيس احتاد الغرف الفلسطينية والوفد املرافق لهفلسطني 48

2017/11/20وفد فلسطينيفلسطني49

2017/11/20مدير عام التجارة مبندوبية االحتاد األوربي والوفد املرافق لهاالحتاد األوربي50

2017/11/20وزير اخلارجية والتعاون واالندماج األفريقي والوفد املرافق له نيجيريا51

2017/11/21وفد البنك الوطني املكسيكي لألشغال واخلدماتاملكسيك 52

2017/12/7وفد من غرفة جتارة وصناعة أندونيسياأندونيسيا53
2017/12/20وفد مختص بقطاع القوى العاملة وقطاع اإلنشاءاتفيتنام54

بروتوگــوالت وقعتهـــا الغرفـــة عــــام 2017
يذكر أن الغرفة وقعت خالل عام 2017 بروتوكوال واحدا مع غرفة جتارة وصناعة الهند، وذلك بتاريخ 23 اكتوبر 2017.
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الفــصــل الرابــــع

اخلدمـــات اإلداريــة والتنظيميــة التي تؤديهــا الغرفــة
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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 2017 ملنتســــــبيها من خدمات 
مباشرة والتي ميكن، نظراً لشموليتها لغالبية أصحاب الفعاليات 

االقتصادية، أن تعتبر 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 2017، مقارنة باألعوام الستة السابقة:

جدول رقم )1(
مجموع املنتسبني إلى الغرفة لألعوام 2011 – 2017 

)املشتركون الذين جددوا اشتراكهم واملشتركون اجلدد(

                 العـــــــــــام
2011201220132014201520162017  املعامـــــالت

زيادة 2017 
عن 2016  %

9.1 %18,01719,47718,49920,50522,74625,99428,354جتديد اشتراك

---6,1267,1757,5287,5397,6738,3428,343+ جتديد مت العام السابق

10,7 %24,14326,65226,02728,04430,41934,33636,697إجمالي جتديد االشتراك

6.8 %5,4295,6716,4017,1969,08910,31712,477اشتراك جديد

10.1 %29,57232,32332,42835,24039,50844,65349,174إجمالي عدد املشتركني

يالحظ من اجلدول رقم )1( أن إجمالي عدد األعضاء الذين 
جددوا اشتراكهم بالغرفة خالل عام 2017 قد بلغ )36,697( 
عضــــــواً مقابل )34,336( عضواً في العام الســــــابق أي بارتفاع 

نســــــبته 10.7 %� أما عدد األعضاء اجلــــــدد فبلغ )12,477( 
عضواً مقابــــــل )10,317( عضواً في عــــــام 2016، أي بارتفاع 
نســــــبته 20.9 %� وبذلك يكون إجمالي عدد املنتســــــبني 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 عام 2017 قــــــد بلغ )49,174( عضــــــواً مقابل )44,653( 
عضواً في العام السابق أي بارتفاع نسبته 10.1 %�

ومما يذكر ان الغرفة كانت قد افتتحت في أواخر عام 2005 
فرعــــــاً في برج التحرير، يعمل قبــــــل الظهر وبعده، كما أن العمل 
فــــــي 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 الغرفة فرعاً في مركز 
خدمات املشاريع الصغيرة واملتوسطة التابع للهيئة العامة للقوى 
العاملة، وهكذا أصبح بإمكان السادة األعضاء اجناز معامالتهم 

في أي من الفروع الثمانية إلى جانب املقر الرئيسي�

أجنزتهــــــا الغرفة خالل عام 2017 قــــــد بلغ )396,700( 
معاملــــــة، منهــــــا )252,673( تصديق توقيــــــع و)45,588( 
تصديق فاتورة و)34,854( شــــــهادة منشــــــأ، و)48,296( 

شهادة انتساب�

املعــــــامـــــــــــــــات

جدول رقم )2(
مجموع املعامات التي أجنزتها الغرفة 

األعوام 2011 – 2017

                 العـــــــــــام
2011201220132014201520162017  املعامـــــالت

زيادة 2017 
عن 2016  %

11.3 %29,18431,58331,69034,62438,34943,35448,296شهادة انتساب

10.0 %17,75121,54323,56025,94530,04731,65734,854شهادة منشأ

ــ 1.0 %5,86612,24210,49810,23110,29310,46910,369شهادات أخرى)1(

11.1 %187,256193,776193,315215,150227,047227,328252,673تصديق توقيع

%26,77831,68334,19336,04841,61942,54845,5887.1تصديق فاتورة

7.6 %4,2084,4074,8184,6364,2184,5694,920معامالت أخرى)2( 

10.2 %271,043295,234298,074326,634351,573359,925396,700إجمالي املعامـالت

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

  ويالحظ من اجلدول رقم )2( أن كل أنواع املعامالت، وهي 
شــــــهادة االنتساب وشهادات املنشــــــأ وتصديق التوقيع وتصديق 
الفواتيــــــر، حققت في عام 2017 ارتفاعاً بنســــــب متفاوتة عما 
كانــــــت عليــــــه في عــــــام 2016، مبا فــــــي ذلك عــــــدد املعامالت 

األخرى، وذلك باستثناء الشهادات األخرى التي تراجعت بنسبة 
ضئيلة بلغت %1، وهكذا كانت احملصلة أن حقق إجمالي عدد 
املعامالت املنجزة عام 2017 ارتفاعاً نسبته 10.2 % عما كان 

عليه في عام 2016�
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 املراســــــــــــات

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 2017 )7351( 

رســــــالة مقابل )7511( رســــــالة في العام السابق� وصدر عنها 
)3387( رسالة مقابل )3260( رسالة في عام 2016�

أمــــــا عدد الرســــــائل الدورية التي صدرت عــــــن الغرفة عام 
2017 فبلغ )338,162( رســــــالة مقابل )287.577( رســــــالة 

في عام 2016� 
جدول رقم )3(

مجموع مراسات الغرفة  1960 – 2017

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

بانتهاء مهمتها.
وتشــــــارك الغرفة في العديــــــد من اللجان املشــــــتركة داخل 

 اللجــــــــــــــان

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

إلى مجلس اإلدارة�

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

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

للتحكيم التجاري من أعضاء هذه اللجنة�

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، 

اللجــــــان املنبثــقــــــــة عـــن مجـــــــــلس اإلدارة

وفي املؤسسات املختصة بالتدريب املهني بالبالد، وتشرف على 
الدراسات العمالية ودراسات العمل واإلنتاجية�

4 - جلنة التجارة والنقل:
وتختــــــص بشــــــؤون التجــــــارة الداخلية والتجــــــارة اخلارجية 
واإلشراف على الدراسات املتعلقة بهما� كما تهتم بشؤون النقل 
بأنواعــــــه، واملالحة ومواضيعها، وشــــــؤون اجلمــــــارك 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 اإلسكان والسياسات اإلسكانية، وقطاع املقاوالت 
واملقاولني بشكل عام، وأمور اخلدمات األساسية كالكهرباء واملاء 

والطرق، وكافة الدراسات املتعلقة بهذه املواضيع�

تشـــارك الغرفـــة فـــي العديـــد مـــن الهيئـــات واملجالـــس 
واللجان التي تتعلق باختصاصها، منها ما هو دائم، ومنها 
ما يختص مبهمة محدده بالذات تنتهي مع انتهائها. ومن 

أهم اللجان الدائمة:

- 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�

- مجلس إدارة اجلهاز املركزي لتكنولوجيا املعلومات�

- اللجنة الفنية الدائمة لوضع القواعد احملاسبية�

- اللجنة االستشارية للسياسات التجارية�

دولة الكويت، وهي جلان ال تشــــــكلها الغرفة، وإمنا تشكلها جهة 
حكومية وتدعى الغرفة للمشــــــاركة في عضويتها، ويتم تشــــــكيل 
بعض هذه اللجان أحياناً، من قبل مؤسسات مدنية تدعو الغرفة 
لعضويتها� وهذه اللجان ميكن أن تكون دائمة أو مؤقتة حســــــب 

طبيعة مهمتها وقرار تشكيلها�
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- جلنة إنشاء منظومة املؤهالت املهنية الكويتية�

- اللجنة العليا للمؤمتر الوطني لتطوير التعليم�

- اللجنة االستشارية لشؤون العمل�

- مجلس أمناء مركز التميز في اإلدارة بكلية العلوم اإلدارية�

- اللجنة الوطنية للمسؤولية املجتمعية�

- جلنة استشارية للمناطق احلرة�

- اللجنــــــة الدائمة لتنظيم أوضاع العمالــــــة 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 للمؤمتر واملعرض الوطني لالقتصاد املعرفي 

- اللجنة الدائمة لتحسني بيئة األعمال وتعزيز التنافسية 

- جلنة مشتركة بني اللجنة االقتصادية الوزارية وممثلي القطاع اخلاص

- اللجنة الوطنية ملواصفات التشييد وقطاع البناء

- اللجنة الوطنية التوجيهية الدائمة لتنفيذ أجندة 2030

قام مركز عبدالعزيز حمد الصقر للتنمية والتطوير خالل 
عام 2017، بتنفيذ عدد من برامج التدريب اشتملت على برامج 
تدريب قصيرة وبرامج مهنية طويلة موجهة لعدد من القطاعات 
اخلاصة واحلكومية، حيث بلغت 42 برنامجاً، أي بزيادة بلغت 
حوالي 17% عن السنة السابقة� وقد حظي العاملون بشركات 
نفذها  التي  البرامج  من  الرئيسي  بالنصيب  اخلاص  القطاع 
املركز� وبلغ عدد املشاركني في البرامج التدريبية للعام 2017 
املاضية،  السنوات  بتناٍم مضطرد عن  1102 مشاركاً  حوالي 
بلغت  بزيادة  أي   ،2016 لعام  مشاركاً   )1042( مع  باملقارنة 

حوالي 6%� ومتثل اعداد املتدربني واعداد البرامج التدريبية 
لهذا العام مستويات غير مسبوقة يقدمها املركز منذ إنشائه، 
فيه�  العاملني  ملهارات  وتنمية  احمللية  األعمال  لبيئة  خدمة 
العالقة  للجهات ذات  بتقدمي االستشارات  املركز  كما استمر 
القطاع  التدريبية لشركات  وإجراء دراسة مسح لالحتياجات 
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� 

مرگــز عبدالعزيز حمد الصقر للتنمية والتطوير - 2017 

البرامــــج التي نفــــذها املرگـــــز خــــال عـــام 2017

عدد فترة انعقاد البرنامج اجلهة املستفيدة البرنامج التدريبي 
املشاركن 

555 فبراير – 22 مارس 2017منتسبو شركات القطاع اخلاصمشروع تأهيل وتدريب املبادرين للمشروعات الصغيرة واملتوسطة  1

2
مستجدات معايير التدقيق الدولية ذات العالقة بتقرير مدقق 

احلسابات 2017/2016
1229 – 15 فبراير 2017منتسبو شركات القطاع اخلاص

519 – 7 مارس 2017 منتسبو شركات القطاع اخلاصاحملاسبة لغير احملاسبني – االدارة املالية لغير احملاسبني 3

514 – 8 مارس 2017منتسبو شركات القطاع اخلاصحقوق وإلتزامات دافعي الضريبة 4

2720 مارس 2017 منتسبو شركات القطاع اخلاصالزراعة املائية – وزارة الشباب 5

228- 5 ابريل 2017منتسبو شركات القطاع اخلاصاالستزراع السمكي 6
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عدد فترة انعقاد البرنامج اجلهة املستفيدة البرنامج التدريبي 
املشاركن 

214- 5 ابريل 2017منتسبو شركات القطاع اخلاصأساسيات املعايير الدولية للتقارير املالية 7

218- 5 ابريل 2017منتسبو شركات القطاع اخلاصتصميم واجلرافيك ديزاين 8

935 ابريل 2017املبادرينديوانية املبادرين9

1330-10 ابريل 2017منتسبو شركات القطاع اخلاصاالستزراع السمكي 10

التطورات املستجدة في تسوية املعاشات وأحكام االستحقاق في 11
928 – 12 ابريل 2017منتسبو شركات القطاع اخلاصاملؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية اخلاصة بالقطاع األهلي

الشهـــادة العامليــة فــي 12
2 – 5 ابريل 2017 منتسبو شركات القطاع اخلاص) الهندســة القيميــة -Value Engineering ( املرحلة األولى 

1918-16  ابريل 2017

2723 مارس – 24 مايو 2017منتسبو شركات القطاع اخلاصاللغة االجنليزية إلدارة األعمال13

14
الشهادة العاملية االحترافية املتقدمة في االلتزام وإدارة املخاطر 

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

1825- 26 ابريل 2017 منتسبو شركات القطاع اخلاص

1721-20 ابريل 2017منتسبو شركات القطاع اخلاصتربية األغنام - وفرة15

2325-26 ابريل 2017منتسبو شركات القطاع اخلاصتربية األغنام – العبدلي 16

2318-25 ابريل 2017منتسبو شركات القطاع اخلاصبيئة  االستثمار  و األعمال 17

306 ابريل - 3 مايو 2017منتسبو شركات القطاع اخلاصتربية األغنام – كبد 18

2140 – 24 مايو 2017منتسبو شركات القطاع اخلاصأساسيات التسويق املبتكرة احلديثة وإعداد اخلطط التسويقية 19

2118 – 25 مايو 2017 منتسبو شركات القطاع اخلاصالشهادة العاملية االحترافية املتقدمة في مكافحة غسل األموال  20

1530 – 18 أكتوبر 2017منتسبو شركات القطاع اخلاصأساسيات التخطيط االستراتيجي21

2227 – 25 أكتوبر 2017منتسبو شركات القطاع اخلاصاحملاسبة لغير احملاسبني22

الشهادة الدولية املتقدمة في االلتزام 23
(ICA-International Advanced Certificate in Compliance)

2221 – 26 أكتوبر 2017منتسبو شركات القطاع اخلاص

24)Business English Language( 2328 أكتوبر - 20 ديسمبر 2017منتسبو شركات القطاع اخلاصاللغة االجنليزية لألعمال

2912- 31 أكتوبر 2017منتسبو شركات القطاع اخلاصشرح قانون حماية البيئة رقم 2014/42 واللوائح التنفيذية اخلاصة به25

2639 أكتوبر - 1 نوفمبر 2017منتسبو شركات القطاع اخلاصالزراعة املائية – الوفرة26

445 – 7 نوفمبر 2017منتسبو شركات القطاع اخلاصالزراعة املائية – العبدلي 27

526 – 7 نوفمبر 2017منتسبو شركات القطاع اخلاصمهارات اعداد وكتابة التقارير الفنية28

29Entrepreneurs Academy "أكـادمييــة املبادرين"
562 نوفمبر– 6 ديسمبر 2017مبادرينمشروع تأهيل وتدريب املبادرين للمشروعات الصغيرة واملتوسطة

1914 – 22 نوفمبر 2017منتسبو شركات القطاع اخلاصاعداد دراسات املردود البيئي 30

1910 – 22 نوفمبر 2017منتسبو شركات القطاع اخلاصإدارة اجلودة والتميز املؤسسي 31
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أواًل : برامج التدريب القصيرة : 

نفــــــذ املركز )28( برنامج تدريــــــب قصير خالل عام 2017 
موجهــــــة ملنتســــــبي شــــــركات القطــــــاع اخلاص، حيــــــث بلغ عدد 
املســــــتفيدين من تلــــــك البرامج 743متدربــــــاً باملقارنة مع 831 

متدرباً لعام 2016�  
ثانيًا : برامج التدريب املهني : 

نفذ املركز عدداً من البرامج املهنية:
- الهندســــــة القيمية – بتاريخ 2 – 5 ابريل 2017، 19 – 16 

ابريل 2017�
- التصميم واجلرافيك ديزاين - بتاريخ 2 – 5 ابريل 2017�

- تصميــــــم وبرمجــــــة املواقــــــع االلكترونية – بتاريــــــخ 17 – 27 
ديسمبر 2017� 

ثالثًا : برنامج اللغة االجنليزية لألعمال : 

قــــــام مركــــــز عبدالعزيــــــز حمد الصقــــــر للتنميــــــة والتطوير 
بالتعــــــاون مع مركــــــز اللغات بجامعة الكويت ومؤسســــــة الكويت 
للتقدم العلمي بتنفيذ برنامج )اللغة االجنليزية لألعمال( املوجه 
ملنتســــــبي شــــــركات القطاع اخلاص وقد بلغ عدد املتدربني في 

ثالث مراحل على النحو التالي: 
املرحلة: متقدم -  27 مارس – 24 مايو 2017

املرحلة: مبتدأ – 23 أكتوبر – 20 ديسمبر 2017
املرحلة: أساسيات – 4 ديسمبر 2017 – 24 يناير 2018�

وقد شــــــارك في البرنامــــــج بثالث مراحــــــل 75 متدربا من 
شركات القطاع اخلاص� 

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

االجنليزية وامتحان األيلز� 

رابعًا : ريادة األعمال للمشروعات الصغيرة واملتوسطة :

أســــــتمر مركز عبدالعزيــــــز حمد الصقر للتنميــــــة والتطوير 
بتقدمي برامج “ أكادميية املبادرين “ وهو مشــــــروع )دبلوم ريادة 
األعمــــــال – تأهيل وتدريــــــب املبادرين للمشــــــروعات الصغيرة 
واملتوسطة( مرتني متتاليتني وذلك في الفترة من5 فبراير – 22 
مارس 2017 و الفترة من 5 نوفمبر – 6 ديسمبر 2017 وذلك 
بالتعاون مع كل من الصندوق الوطني للدعم ورعاية املشروعات 

عدد فترة انعقاد البرنامج اجلهة املستفيدة البرنامج التدريبي 
املشاركن 

1935 – 22 نوفمبر 2017منتسبو شركات القطاع اخلاصأساسيات العقود وأفضل املمارسات في صياغتها 32

الشهادة الدولية في مكافحة غسل األموال 33
315 – 7 ديسمبر 2017منتسبو شركات القطاع اخلاص) بالتعاون مع ICT وجامعة مانشستر(

1044 – 13 ديسمبر 2017منتسبو شركات القطاع اخلاصمهارات اعداد امليزانيات واحلسابات اخلتامية 34

1033- 12 ديسمبر 2017منتسبو شركات القطاع اخلاصحتليل املخاطر واعداد مؤشرات قياس األداء املؤسسي 35

1721 – 19 ديسمبر 2017منتسبو شركات القطاع اخلاصأساسيات مهارات القيادة املؤسسية لإلدارة الوسطى واملهام االشرافية36

37Sigma Six 1728 – 20 ديسمبر 2017منتسبو شركات القطاع اخلاصاالدارة مبفهوم

1724 – 20 ديسمبر 2017منتسبو شركات القطاع اخلاصاملهارات القانونية لغير القانونيني38

1717 – 27 ديسمبر 2017منتسبو شركات القطاع اخلاصتصميم وبرمجة املواقع االلكترونية 39

السلوك التنظيمي املؤسسي وأساليب التنمية في منظمات 40
2433 – 26 ديسمبر 2017منتسبو شركات القطاع اخلاصاألعمال والشركات 

2430 – 26 ديسمبر 2017منتسبو شركات القطاع اخلاصمهارات فريق العمل االبتكاري 41

4 ديسمبر 2017 –منتسبو شركات القطاع اخلاصاللغة االجنليزية لألعمال )أساسيات(42
24 24 يناير 2018

1102املجمـــــوع
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الصغيرة واملتوسطة ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي� 

وقد شــــــارك فــــــي تقدمي املــــــادة العلمية للبرنامــــــج عدد من 
اخلبــــــرات احمللية إلى جانب البنك الدولــــــي في املرحلة األولى 

وجامعة أكسفورد في املرحلة الثانية� 

وقد شــــــارك في هذا البرنامج مبرحلتيــــــه 139 متدرباً من 
أرباب األعمال واملبادرين للمشروعات الصغيرة واملتوسطة� 

وســــــوف يتم عقد برنامــــــج “ دبلوم ريادة األعمــــــال “ دورياً 
مرتــــــني في كل عام حتى يتمكن املركز من تغطية أكبر شــــــريحة 

ممكنة من املبادرين� 
> كما اســــــتمر املركز بعقد “ ديوانية املبادرين “ والتي تعد أحد 
البرامج الطموحة التي يقوم املركز من خاللها بالتواصل مع 

املبادرين الذين إلتحقوا ببرامجه التدريبية� 
> كما قام املركز بتقدمي خدمات االستشارات الفنية والقانونية 
للمبادريــــــن للمشــــــروعات الصغيرة واملتوســــــطة على شــــــكل 
منفرد والتي إســــــتفاد منها عدد من املبادرين من أجل تقدمي 

مشاريعهم للجهات التمويلية� 

 خامســـًا : برامـــج تخصصيـــة بالتعاون مع االحتـــاد العاملي 
: ) ICA ( لالتزام

قام مركز عبدالعزيز حمد الصقر للتنمية والتطوير بالتعاون 
مع االحتاد العاملي لاللتزام ICA وجامعة مانشستر بتنفيذ كل 

من البرامج التالية: 
1- الشــــــهادة العاملية االحترافية املتقدمة فــــــي االلتزام وإدارة 

املخاطر فــــــي مجال األعمال بتاريــــــخ 18-26 ابريل 2017 
 (ICA Advanced Certificate in Risk & Business

Compliance)

2- الشــــــهادة العامليــــــة االحترافية املتقدمة في مكافحة غســــــل 
األموال بتاريخ 21 – 25 مايو 2017�

3- الشــــــهادة العاملية االحترافية املتقدمة فــــــي االلتزام وإدارة 
املخاطــــــر في مجال األعمال بتاريخ  22 - 26 أكتوبر 2017  
 (ICA Advanced Certificate in Risk & Business

Compliance)

4- الشــــــهادة العامليــــــة االحترافية املتقدمة في مكافحة غســــــل 
األموال بتاريخ 3 – 7 ديسمبر 2017 � 

وقد شــــــارك في البرنامج التدريبية األربعة 79 متدربا من 
شركات القطاع اخلاص�

هذا واســــــتمر املركز باإلشراف على برامج املنح الدراسية 
التي تقدمهــــــا غرفة جتارة وصناعة الكويــــــت واملعنية بتقدمي 
منح لدرجة املاجســــــتير في تخصص إدارة األعمال وتخصص 

القانون التجاري�

كمــــــا يقوم مركز عبدالعزيز حمــــــد الصقر للتنمية والتطوير 
باإلشــــــراف على بعثات مؤسســــــة الكويت للتقدم العلمي لدرجة 
املاجســــــتير والدكتــــــوراه حيث مت إبتعــــــاث طالبني خالل 2017 
لنيل درجة الدكتوراه في مجال )الهندســــــة املعمارية – الهندسة 
النووية(� علماً بأنه ســــــبق إبتعاث طالبة فــــــي عام 2016 لنيل 

درجة الدكتوراه في الصيدلة�

  جريـــًا علـــى عادتها فـــي الســـنوات األخيرة، وضمـــن املنهج 
السنوي الذي اختطته الغرفة في دعم وتعزيز اخلبرات الوطنية 
عبـــر ابتعاثهم للحصول علـــى مؤهل جامعي عاٍل، وافقت جلنة 
املنح الدراســـية بغرفة جتارة وصناعة الكويت في أواســـط يونيو 
2017، على إيفاد سبعة من الكويتين احلاصلن على الشهادة 
اجلامعية في بعثات دراســـية خارجية لنيل درجة املاجستير في 
كٍل مـــن إدارة األعمال والقانون التجاري، وذلك للعام الدراســـي 
2017 – 2018، والتي ســـبق اإلعـــالن عنها في أوائل العام في 

وسائل اإلعالم وعلى موقع الغرفة االلكتروني.

وهذه هي الدفعة الســــــابعة من املبتعثني، حيث سبق للغرفة 

أن ابتعثت ســــــت 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 )32( مبتعثاً، حيث أنهى )25( مبتعثاً دراستهم حسب 

اخلطة الدراسية لهم، واليزال اآلخرون في طور الدراسة�

مما يذكر أن غرفة جتارة وصناعة الكويت حترص على ارسال 
املبتعثــــــني لنيل الشــــــهادات العليا من اجلامعــــــات العاملية املرموقة 
فقط، حيث ينحصر االنبعاث في أعلى خمسني جامعة في العالم، 

حسب التصنيفات االكادميية العاملية املعتمدة بهذا اخلصوص�

 الغرفـــة توفـــد الدفعـــة الســــابعــــة من املبتعثني الگـــويتيني
 لنيــــــل درجـــــة املاجســـــتير
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في سياق اهتمام مركز الكويت للتحكيم التجاري بنشر ثقافة 
التحكيم وتعزيز دوره كنظام قضائي لتســـوية املنازعات التجارية 
ليكون أداة متميزة تســـهم في منو االقتصاد وجذب االستثمارات 
اخلارجية، ولسعيه الدائم والدؤوب في إعداد جيل من احملّكمن 
وتأهيلهم من خالل تنفيذ برامج تدريبية، نعرض فيما يلي أبرز 

أعمال املركز خالل عام 2017 على النحو التالي:

اللجنة التنفيذية:

عقدت اللجنة التنفيذية أربعة اجتماعات أشــــــرفت من 
خاللهــــــا على ســــــير قضايا التحكيم التــــــي مت عرضها على 

املركز إضافة ملتابعة كافة املسائل املتعلقة باألمانة العامة�

احملّكمون واخلبراء:

مت خالل عــــــام 2017 قبول طلبات القيــــــد لعدد )26( 
محّكماً وموّفقاً، كما مت قبول طلبات القيد لعدد )6( خبراء، 
إلــــــى جانب العديد مــــــن طلبات القيد التــــــي ما زالت حتت 

املراجعة، كما مت جتديد قيد )3( محكمني�

الـقـضــايـــا:

بلــــــغ عدد القضايا املعروضة على املركز خالل من العام 
)23( قضية مت احلكم في اثنتني منها والزالت باقي القضايا 
متداولــــــة، وقد بلــــــغ إجمالي قيمة املطالبــــــات في الدعاوى 
املعروضــــــة )18،481،663( د�ك )ثمانيــــــة عشــــــر مليوناً 
وأربعمائــــــة وواحد وثمانون ألفاً وســــــتمائة وثالثة وســــــتون 

ديناراً كويتياً( أي ما يقارب )61،176،153( دوالراً�

هــــــذا باإلضافة إلى بعض القضايــــــا التي مت رفضها أو 
حفظها نظراً لعدم اســــــتيفاء الشروط اخلاصة بالتحكيم أو 

عدم اختصاص املركز بنظر النزاع�

نشاط األمانة العامة: 

ركــــــزت األمانة العامة من خالل أنشــــــطتها على حتقيق 
رسالة املركز بنشر ثقافة التحكيم والعمل على تطوير ورفع 
كفاءة احملّكمني باملركز� كما سعت الستثمار جناح فعاليات 
املركز والزخــــــم اإلعالمي حولها لضم العديد من الكفاءات 

لقوائم احملّكمني املقيدين به، كما اســــــتمرت األمانة العامة 
في تفعيل اتفاقيات التعاون املبرمة مع املؤسســــــات احمللية 
والدوليــــــة مبا يحقق أهداف املركــــــز، ومتّثل ذلك من خالل 

األنشطة التالية:

الدورات:

1- دورة »الطرق البديلة حلل املنازعات«:

 في إطار برنامج املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية 
الســــــنوي باسم »برنامج تدريب القانونيني الكويتيني حديثي 
التخرج« قدم املركــــــز دورة »الطرق البديلة حلل املنازعات« 

وذلك على مدار ثالثة أيام 15-17 يناير 2017� 

2- برنامج تدريب »إعـداد احملّكميـن«:

ــــــة )4( برامــــــج تدريبية إلعــــــداد احملّكمني  تـمــــــت إقـامـ
بإجمالي )64( متدرباً من التخصصات املختلفة�

ورش العمل ومؤمترات:

تستهدف ورش العمل الشــــــريحة املختصة بالتحكيم من 
محامــــــني وإدارات قانونية، إضافة إلى دعوة كل املشــــــاركني 
بالدورات السابقة بغية التواصل معهم وزيادة املعرفة القانونية 

لديهم وكذلك احملّكمني واخلبراء املقيدين باملركز�

1- املائدة املستديرة اإلقليمية السنوية السابعة للتحكيم 
في الشرق األوسط:

نظم مركز الكويت للتحكيم التجاري بالتعاون مع برنامج 
CLDP التابــــــع لوزارتي التجارة والعدل األمريكيتني مائدة 
مســــــتديرة إلعداد الفريق املشارك مبســــــابقة »ويليام سي، 

الدولية للتحكيم« بفيينا�

أقيمت املائدة املســــــتديرة بتاريخ 9 فبراير 2017 بحضور 
العديد من احملكمني احملليــــــني والدوليني الكويتيني باإلضافة 
إلى خبراء ومحكمني من الواليــــــات املتحدة األمريكية وتونس 
واإلمــــــارات العربية املتحــــــدة وقطر والبحريــــــن ولبنان ومصر 

والسعودية�

مرگـــز الگــــويت للتحگـــيم التجــــــاري عام 2017
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2 0 1 7 التقريــــر ال�ســنوي 

التعاون  دول مجلس  في  التحكيم  »قوانن  ورشــة عمل   -2
اخلليجي«:

بالتعاون مع مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع 
لغرفة جتــــــارة وصناعة قطر، نظم مركــــــز الكويت للتحكيم 
التجاري ورشــــــة عمــــــل »قوانني التحكيم فــــــي دول مجلس 
التعاون اخلليجي« يوم 7 مايو 2017، والتي ناقشــــــت البيئة 
القانونيــــــة فــــــي دول اخلليــــــج العربي مبا يتعلــــــق بالتحكيم 

التجاري وأحدث التطورات فيها�

3- ورشة عمل »صياغة شـرط التحكيم«:

نظراً ألهمية صياغة شرط التحكيم في العقود التجارية 
ومــــــا يترتب على ذلك من آثار، فقد أقام املركز بالتعاون مع 
برنامــــــج CLDP يوم 16 مايو 2017 ورشــــــة عمل حاضر 
فيها خبير الصياغــــــة القانونية واحملكم الدولي األمريكي/ 

كينيث آدامز�

4- ورشة عمل »التحكيم في املنازعات البحرية«:

في إطار حرص مركز الكويت للتحكيم التجاري على نشر 
ثقافة التحكيم في كافة األوساط التجارية، فقد عمد املركز 
إلى تنظيم ورشــــــة عمل خاصة بـ »التحكيــــــم في املنازعات 
البحرية«، ومت دعوة شركات التأمني البحري وشركات النقل 
البحري واجلهات والهيئــــــات احلكومية املختصة واملهتمني 
بالتحكيم البحري� أقيمت الورشة بتاريخ 23 مايو 2017�

5- ورشة عمل »تطبيقات عملية في صياغة شرط التحكيم«:

اســــــتكماالً لورشة عمل »صياغة شــــــرط التحكيم« أقام 
املركز بالتعاون مع برنامج CLDP ورشــــــة عمل تعد اجلزء 

الثاني منها وذلك بتاريخ 13 سبتمبر 2017�

6- مؤمتر »آليات التحكيم في منازعات امللكية الفكرية 
بن الواقع واملأمول«:

أقــــــام املركز، بالتعاون مع مركــــــز تدريب امللكية الفكرية 

التابع ملجلس دول التعاون اخلليجي، مؤمتر »آليات التحكيم 
في منازعــــــات امللكية الفكرية بني الواقــــــع واملأمول« وذلك 
في الثالث من ديســــــمبر 2017، وقد افتتحه رئيس الغرفة 
السيد/ علي محمد ثنيان الغامن، وامتدت جلساته اخلمس 
على مدار اليوم متضمنة أربع عشــــــرة محاضرة متخصصة 

ألقاها خبراء وأكادمييون محليون ودوليون متخصصون�

الزيارات اخلارجية:

مؤمتر “القضاء وعالقته بالتحكيم بدول مجلس التعاون 
اخلليجي”:

شــــــارك مركز الكويت للتحكيم التجــــــاري مبؤمتر مركز 
التحكيم التجاري مبجلس التعاون لدول اخلليج العربية »دار 
القــــــرار« والذي أقيم مبدينة صاللــــــة حتت عنوان »القضاء 
وعالقتــــــه بالتحكيم في دول مجلــــــس التعاون« خالل الفترة 

15-17 أغسطس 2017�

مشروع قانون التحكيم الكويتي:

قــــــام املركز خالل عام 2017 بتشــــــكيل جلنــــــة قانونية 
لصياغة مسودة مشروع مقترحة لـ »قانون التحكيم الكويتي«، 

ومت االنتهاء منه وتقدميه للسلطات املختصة�

كما عمل املركز على دراســــــة مشــــــروع قانــــــون التحكيم 
املقــــــدم من جمعيــــــة التحكيم الكويتية والرد على املشــــــروع 

مبذكرة قانونية أعدتها اإلدارة القانونية بالغرفة�

خدمات االستشارات التحكيمية باملركز:

هــــــذا وقام املركز بتقدمي خدمة االستشــــــارات التحكيمية 
للكثير من الشــــــركات التجارية ومكاتب احملاماة خالل العام 
2017، ولوحظت زيادة كبيرة في معدل جلوء هذه الشــــــرائح 
للمركــــــز بغــــــرض االستفســــــار وطلب املشــــــورة في املســــــائل 
التحكيميــــــة، وهو مــــــا يعكس جنــــــاح املركز في نشــــــر ثقافة 

التحكيم�
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مــرگــــز أصحـــــاب األعمــــــال 

الغرفــة تطــــور أداء خدمــاتـهـــــا الگــترونيــًا

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

ويبن اجلدول التالي ما قدمه املركز من خدمات خالل عام 2017

املجموعأنواع اخلدمات واملعلومــــاتم

2410خدمة الرد على االستعالم الهاتفي ألصحاب األعمال داخل الكويت�1

1313خدمة الرد على االستعالم الهاتفي ألصحاب األعمال خارج الكويت�2

1894تقدمي اخلدمات واملعلومات ألصحاب األعمال بحضورهم شخصياً للمركز�3

308االستعالم التجاري )بيانات أعضاء الغرفة(�4

5االشتراك مبجلة االقتصادي الكويتي�5

388املراسالت البريدية�6

7�E-MAIL 1284املراسالت اإللكترونية

0طلب نشر إسم العضو في مجالت الغرف العربية واألجنبية�8

5االستعالم عن السمعة التجارية لعضو بالغرف العربية واألجنبية�9

109خدمات التصوير�10

15شكوى جتارية�11

399خدمة اجناز معاملة عضو بإدارة املعامالت�12

52مقابالت أصحاب األعمال مع ممثلي اإلدارات املتخصصة بالغرفة�13

138مستخدمو خدمة االنترنت املجانية من أعضاء الغرفة باملركز�14

311حتديث بيانات األعضاء املنتسبني للغرفة� 15

في إطار ســـعيها املســـتمر لتطوير خدماتهـــا 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
وبخاصـــة جتديـــد االشـــتراكات الســـنوية لألعضاء وتســـديد 

  .(Payment online) الرسوم الكترونيًا

ويتيح هذا املوقع للسادة األعضاء كذلك، تقدمي طلبات 
احلصول علــــــى اخلدمات االعتيادية التــــــي تقدمها الغرفة 
ألعضائهــــــا مثل: طلب االنتســــــاب للغرفــــــة، احلصول على 
شــــــهادة العضوية، تصديق صحة التوقيــــــع، احلصول على 
الشهادات التعريفية باللغتني العربية واالنكليزية، باإلضافة 
إلى جتديد اشــــــتراك مجلــــــة »االقتصــــــادي الكويتي« التي 

تصدرها الغرفة�
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تقريـــر مراقـــب احلســـــابـــــات املســـتقـــل

السادة رئيس وأعضاء مجلس االدارة احملترمن
غرفة جتارة وصناعة الكويت

دولة الكويت
التقرير حول تدقيق البيانات املالية

الرأي

قمنا بتدقيق البيانات املالية لغرفة جتارة وصناعة الكويت )الغرفة( والتي تتضمن بيان املركز املالي كما في 31 ديســــــمبر 2017 
وبيــــــان الدخل، 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 2017 
وعن نتائج أعمالها وتدفقاتها النقدية للسنة املنتهية في ذلك التاريخ وفقا للمعايير الدولية للتقارير املالية � 

أساس إبداء 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� إن 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� 
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� 

الحســـابـــات الختاميــــة
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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 اجلمعية 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 2017

السنة املنتهيةالسنة املنتهية

اإليرادات

في 31 ديسمبرإيضاحات
2 0 1 7  

د.ك

في 31 ديسمبر
2 0 1 6  

د.ك

74,940,3344,590,890رسوم محصلة

8116,395196,896صافي ايراد مبنى الغرفه

571,206528,093ايراد فوائد

(9,940)(8,125)9صافي تكلفة املجلة 

35,430(15,390)10صافي )عجز( / وفر مركز عبدالعزيز الصقر للتنمية والتطوير

(30,389)(45,991)11صافي )عجز( /  وفر مركز الكويت للتحكيم التجاري

5,558,4295,310,980

املصاريف واألعباء األخرى

3,999,261(3,823,186)12املصاريف العمومية واالدارية

67,028(87,065)مصاريف االنترنت 

3,345(19,684)مصاريف مشاركات في معارض محليه ودوليه

7,328(16,140)مصاريف دورات تدريبية

718,264(737,005)13استهالك ممتلكات واالت ومعدات

)4,683,080(4,795,226

875,349515,754وفر السنة

--ايرادات اخرى شاملة للسنة

875,349515,754الوفر الشامل للسنة

إن اإليضاحات املبينة في نهاية التقرير تشگــل جزءا من هذه البيانات املالية
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امليزانيـــة العموميـــة گـــما فـــي 31 ديســـمبر 2017

املوجودات
إيضاحات

31 ديسمبر
2 0 1 7  

د.ك

31 ديسمبر
2 0 1 6  

د.ك

موجودات غير متداولة
138,056,1836,955,286ممتلكات واالت ومعدات

موجودات متداولة
14579,866595,506ذمم مدينة وحسابات مدينة أخرى

33,93344,287نقد في الصندوق

15828,993465,573أرصدة لدى البنوك

1621,905,00021,855,000ودائع ألجل

23,347,79222,960,366مجموع املوجودات املتداولة
31,403,97529,915,652مجموع املوجودات 

حقوق ملكية الغرفة واملطلوبات
حقوق ملكية الغرفة

25,483,93424,968,180االحتياطي العام

875,349515,754وفر السنة

26,359,28325,483,934مجموع حقوق الغرفة

مطلوبات غير متداولة
3,408,7163,043,292مخصص مكافأة نهاية اخلدمة

مطلوبات متداولة
1761,17373,570ذمم دائنه وحسابات دائنة اخرى

122,24222,594مصاريف مستحقة
338,315371,761مخصص إجازات مستحقة

897,574823,347إيرادات مقبوضة مقدماً
18216,67297,154أمانات للغير

1,635,9761,388,426مجموع املطلوبات املتداولة
31,403,97529,915,652مجموع حقوق الغرفة واملطلوبات

     رئيس مجلس اإلدارة                                                                                             أمن الصندوق الفخري

            علي محمد ثنيان الغامن                                                                               عبدالله سعود احلميضي

إن اإليضاحات املبينة في نهاية التقرير تشگــــل جزءا من هذه البيانات املالية
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بيـــان التغيرات في حقـــوق ملگــــيـــــة الغرفـــة
مجموع حقوق ملكية الغرفةصافي  الوفر االحتياطي العام

د.كد.كد.ك
24,884,443574,69225,459,135الرصيد في 31 ديسمبر 2015  قبل التعديل

تعديل ناجت عن اعادة احتساب مخصص مكافاة نهاية اخلدمة 
(490,955)-(490,955)  للموظفني )ايضاح 22(

24,393,488574,69224,968,180الرصيد في 31 ديسمبر 2015 املعدل
515,754515,754-الوفر الشامل للسنة

-(574,692)574,692محول الى االحتياطي العام
24,968,180515,75425,483,934الرصيد في 31 ديسمبر 2016

875,349875,349الوفر الشامل للسنة
-(515,754)515,754محول الى االحتياطي العام

25,483,934875,34926,359,283الرصيد في 31 ديسمبر 2017

بيــــان التدفقـــات النقديـــة 
السنة املنتهية فيايضاح

 31 ديسمبر 2017
السنة املنتهية في
 31 ديسمبر 2016

د.كد.كأنشطة التشغيل
875,349515,754وفر السنه

التعديالت :
737,005718,264االستهالك

(490,955)-تعديل ناجت عن اعادة احتساب مخصص مكافاة نهاية اخلدمة للموظفن
443,349302,130مخصص مكافأة نهاية اخلدمه
(98,996)(77,925)مكافأة نهاية اخلدمه املدفوعه

1,977,7781,407,304
التغيرات في موجودات ومطلوبات التشغيل:

(111,916)15,640ذمم مدينة وحسابات مدينه اخرى
(147,027)(12,397)ذمم دائنه وحسابات دائنة اخرى

(15,920)99,648مصاريف مستحقه
33,065(33,446)مخصص اجازات مستحقه

74,22736,601ايرادات مقبوضه مقدما
(6,375)(7,029)امانات للغير 

2,114,4211,195,732صافي النقد الناجت من انشطه التشغيل
انشطة االستثمار

285,000(50,000)ودائع الجل
(1,424,967)(1,837,902)شراء ممتلكات واالت ومعدات

10,866-القيمة الدفترية ملمتلكات واالت ومعدات مستبعده
)1,129,101()1,887,902(صافي النقد املستخدم في أنشطة االستثمار

226,51966,631الزياده في النقد وشبه النقد
19445,590378,959النقد وشبه النقد في اول السنه
19672,109445,590النقد وشبه النقد في اخر السنه

إن اإليضاحات املبينة في نهاية التقرير تشگــــل جزءا من هذه البيانات املالية
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ايضاحات حــــــول البيانــــــات املاليـــــــة 

1 - اهداف الغرفة
غرفة جتارة وصناعة الكويت مؤسســــــة ذات نفع عام غايتها تنظيم املصالح التجارية والصناعية ومتثيلها والدفاع عنها والعمل على ترقيتها، 
وتتمتع الغرفة بالشخصية االعتبارية فلها ضمن نطاق هذا القانون حق التملك والبيع والشراء والتقاضي والرهن وقبول التبرعات والهبات وعقد 

القروض وغير ذلك من االعمال التي تدخل في حدود اختصاصها �

ان عنوان الغرفة املســــــجل والذي من خالله تقوم الغرفة بأنشــــــطتها الرئيسية هو: القبله – قطعة 1 – ش عبدالعزيز حمد الصقـر – قسيمة 
�900087

مت املصادقــــــة علــــــى البيانات املالية للســــــنة املنتهية في 31 ديســــــمبر 2017 )مبا في ذلك بيانات املقارنــــــة( واملوافقة على 
اصدارها من قبل مجلس ادارة الغرفة�

2-  أساس االعداد
مت اعداد البيانات املالية للغرفة على أساس مبدأ التكلفة التاريخية�

مت عرض البيانات املالية بالدينار الكويتي )»د�ك�«(�

3- بيان االلتزام
مت اعداد البيانات املالية للغرفة وفقا للمعايير الدولية للتقارير املالية الصادرة عن مجلس معايير احملاسبة الدولية �

4- التغيرات في السياسات احملاسبية 
أن السياســــــات احملاسبية املســــــتخدمة في اعداد البيانات املالية متماثلة مع تلك السياســــــات املطبقة خالل السنة السابقة، باستثناء تطبيق 

السياسات احملاسبية واملعايير اجلديدة املعدلة املبينة أدناه : 

4.1 املعايير اجلديدة واملعدلة املطبقة من قبل الغرفة 

هناك عدد من املعايير اجلديدة واملعدلة مفعلة للفترات السنوية التي تبدأ في او بعد 1 يناير 2017  والتي مت تطبيقها من قبل الغرفة� فيما 
يلي املعلومات حول هذه املعايير اجلديدة:  

يفعل للفترات املالية املعيار  أو التفسير
التي تبدأ في

1 يناير 2017معيار احملاسبة الدولي رقم 7 بيان التدفقات النقدية – تعديالت 

معيار احملاسبة الدولي رقم IAS 7( 7( بيان التدفقات النقدية - تعديالت 

تهدف التعديالت الى حتســــــني نوعية املعلومات املقدمة ملســــــتخدمي البيانات املالية حول التغيرات في مديونية املنشــــــأة والتدفقات النقدية 
املتعلقة بها )والتغيرات غير النقدية( 

التعديــــــات: 

> تتطلب من املنشأة تقدمي افصاحات متكن املستخدمني من تقييم التغيرات في االلتزامات الناشئة عن االنشطة التمويلية� تقوم املنشأة بتطبيق 
حكمها عند حتديد الشكل واملضمون احملدد لالفصاحات املطلوبة للوفاء بهذه املتطلبات� 

> اقتراح عدد من االفصاحات احملددة التي قد تكون ضرورية من اجل الوفاء باملتطلبات املذكورة اعاله، مبا في ذلك: 
* التغيرات في االلتزامات الناشــــــئة عن االنشــــــطة التمويلية التي تســــــببها التغيرات في تدفقات التمويل النقدية، معدالت الصرف االجنبي او 

القيم العادلة، او احلصول على / او فقدان السيطرة على الشركات التابعة او الشركات االخرى�   
* تسوية االرصدة االفتتاحية واخلتامية لاللتزامات الناشئة عن االنشطة التمويلية في بيان املركز املالي مبا في ذلك تلك التغيرات املشار إليها أعاله�  
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4.2 املعايير املصدرة من مجلس املعايير الدولية ولكن غير املفعلة بعد

بتاريــــــخ املصادقــــــة على هذه البيانات املالية ، مت اصدار بعض املعايير والتعديالت والتفســــــيرات من قبل مجلس املعايير الدولية ولكن لم يتم 
تفعيلها بعد ولم يتم تطبيقها مبكرا من قبل الشركة�

تتوقع االدارة أن يتم تبني كافة التعديالت ضمن السياســــــات احملاســــــبية للشــــــركة للفترة األولى التي تبدأ بعد تاريخ تفعيل املعيار اجلديد أو 
التعديل أو التفسير� ان املعلومات عن املعايير والتعديالت والتفسيرات اجلديدة املتوقع أن يكون لها ارتباط بالبيانات املالية للشركة مبينة أدناه� 

هناك بعض املعايير والتفسيرات اجلديدة قد مت اصدارها لكن ليس من املتوقع ان يكون لها اي تأثير مادي على البيانات املالية للشركة� 

يفعل للفترات السنوية املعيار  أو التفسير
التي تبدأ في

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

املعيار الدولي للتقارير املالية رقم )15(: االيرادات من العقود مع العمالء
مت اســــــتبدال املعيار الدولي للتقارير املالية رقم )15( مكان معيار احملاســــــبة الدولي رقم 18 »االيرادات« ، ومعيار احملاســــــبة 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 احتساب وتسجيل كل جزئية مت تنفيذها على حده وذلك 

ضمن الترتيبات التي حتتوي على عدة بنود، وكيف توزع سعر املعاملة ومتى تدمج العقود�
> التوقيت – فيما اذا تطلب تسجيل االيرادات خالل الفترة أو خالل نقطة محددة من الزمن�

> التســــــعير املتغيــــــر ومخاطر االئتمان – والتي تناقش كيفية معاجلة الترتيبات التي حتتوي على أدوات ســــــعرية متغيــــــرة أو طارئة )مثال: 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، و

* صفة االمانة وترتيبات الفوترة واالحتفاظ� 
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5- ملخص السياسات احملاسبية
اعتبارات عامة

ان السياسات احملاسبية الهامة التي مت استخدامها العداد هذه البيانات املالية هي:
مت اعداد البيانات املالية باســــــتخدام أســــــس القياس احملددة ضمن املعايير الدولية للتقارير املالية )IFRS( ولكل أصل أو خصم أو ايراد أو 

مصروف على حدة�  مت بيان أسس القياس بشكل أوفر ضمن السياسات احملاسبية أدناه�
عرض البيانات املالية

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

حتقق االيراد
حتتسب ايرادات اإليجارات على أساس مبدأ االستحقاق � 

حتتسب ايرادات الفوائد على أساس نسبي زمني ، ويؤخذ في االعتبار مبلغ األصل القائم ومعدل الفائدة �
ايرادات االشتراكات وتصديق الفواتير وتصديق التواقيع وشهادات ورسوم االنتساب تؤخذ عند حدوثها �

ممتلكات واالت ومعدات
تظهر املمتلكات واالالت واملعدات بالتكلفة بعد طرح االستهالك املتراكم وخسارة هبوط القيمة � تستهلك الغرفة املمتلكات واالالت واملعدات 

على طريقة القسط الثابت بنسب سنوية حددت الستهالك املمتلكات واالالت واملعدات على فترة العمر االنتاجي املقدرة لها�
مخصص مكافأة نهاية اخلدمة

يحتســــــب مخصص مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني عن فترة اخلدمة املتراكمة لكل موظف بتاريخ املركز املالي وفقا للنظام الداخلي للغرفة 
ووفقا لقانون العمل فـي القطاع االهلي �

مبوجب القرار رقم )1( لعام 2008 الصادر بتاريخ 7 يناير 2008 وبناء على موافقة هيئة مكتب الغرفة في جلستها رقم 2007/4 ، املنعقده 
بتاريخ 5 ديسمبر 2007 ، قررت إدارة الغرفة احتساب مخصص مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني الكويتيني العاملني بالغرفة على اساس كامل آخر 

راتب شهر تقاضاه بدال من احتساب املخصص للمبلغ الذي يزيد عن املبلغ اخلاضع لسقف التأمينات االجتماعية وكما كان معمول به سابقا�
العمالت االجنبيه

تقوم املعامالت بالعمالت االجنبيه خالل السنة الى الدينار الكويتي باالسعار السائدة بتاريخ املعاملة، وتقوم املوجودات واملطلوبات النقديه بالعمالت 
االجنبيه في نهاية السنه الى الدينار الكويتي باالسعار السائـدة بتاريخ املركز املالي ، ويؤخذ الفرق الناجت عن التقومي في بيان الدخل الشامل �

6- احكام االدارة الهامة وعدم التأكد من التقديرات
ان اعداد البيانات املالية للغرفة يتطلب من االدارة اتخاذ االحكام والتقديرات واالفتراضات التي تؤثر على القيمة املدرجة لكل من االيرادات 
واملصاريف واالصول واخلصوم واالفصاح عن االلتزامات الطارئة في نهاية فترة التقارير املالية� مع ذلك، فان عدم التأكد من تلك االفتراضات 
والتقديرات قد تؤدي الى نتائج تتطلب بعض التعديالت غير اجلوهرية على القيمة املدرجة لكل من االصول واخلصوم والتي قد تتأثر في الفترات 

املستقبلية� 
أحكام االدارة الهامة  

عند تطبيق السياسات احملاسبية للغرفة، تقوم االدارة باتخاذ االحكام الهامة التالية والتي لها اكبر االثر على املبالغ املدرجة في البيانات املالية�
عدم التأكد من التقديرات 

ان املعلومات حول التقديرات واالفتراضات التي لها اهم االثر على حتقق وقياس االصول واخلصوم وااليرادات واملصاريف املبينة 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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6 1 0 72 1 0 72 -  رســـــوم محصلـــــــة
د.كد.ك

3,142,9452,990,785اشتراكات

414,235372,686تصديق فواتير

505,781456,529تصديق تواقيع

38,17335,000تعديل ملفات

508,757458,437شهادات االنتساب

285,920231,995رسوم االنتساب

44,52345,458أخرى مختلفة

4,940,3344,590,890

6 1 0 72 1 0 82 -  صافي إيراد مبنى الغرفه
د.كد.ك

433,072476,739إيراد اإليجار

(279,843)(316,677)مصاريف املبنى

116,395196,896

6 1 0 72 1 0 92 -  صافي تگـــلفة املجلــة 
د.كد.ك

12,14710,323إيراد املجلة

(20,263)(20,272)تكاليف املجلة

)8,125()9,940(

6 1 0 72 1 0 102 -  صافي )عجز( / وفر مركز عبدالعزيز الصقر للتنمية والتطوير
د.كد.ك

302,675259,430اإليرادات

(1,505)(2,739)االستهالك

(222,495)(315,326)املصاريف

)15,390(35,430



(107)

2 0 1 7 التقريــــر ال�ســنوي 

6 1 0 72 1 0 112 - صــافي )عجز( / وفر مركز الگـــويت للتحگـــيم التجاري
د.كد.ك

34,17557,469اإليرادات

(87,858)(80,166)املصاريف

)45,991()30,389(

6 1 0 72 1 0 122-  املصـــــاريف العموميــة واإلداريــة
د.كد.ك

2,211,9082,303,004رواتب واجور واجازات ومنح للموظفني

150,315186,484مؤمترات وحفالت ووفود

308,440242,497تبرعات واشتراكات

299,600-تبرعات الغاثة الشعب السوري الشقيق

8,2857,901بريد وهاتف واتصاالت

24,27521,040قرطاسية ومطبوعات

2,5595,388صيانة وتصليح املعدات

47,32452,670مصاريف تأمني ضد الطواريء

34,48855,983صحف ودراسات واعالم ونشر واعالن

20,50619,627مصاريف متنوعة

426,004261,793مكافأة نهاية اخلدمة

131,047126,320تأمينات اجتماعية

80,62394,595مصاريف احلاسب االلي

17,58218,087استشارات ومصاريف اخرى مختلفة

32,09816,040كهرباء وماء

113,146113,146ايجارات

214,586175,086البعثات الدراسية

3,823,1863,999,261
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13-  ممتلگـــات واالت ومعـــدات
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
167,268272,206110,00015,145,147 112,029,6231,812,347753,703 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 الدفتريه
313,715,9253,451,187474,116205,923170,47938,5538,056,183 ديسمبر 2017

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
 13,821,735  121,892228,901114,167 574,887752,265  112,029,623 يناير 2016

61,61790,17230,0001,424,967 1,237,4605,718-اضافات

(101,555)(34,167)(46,867)(16,241) (4,280)--استبعادات

 15,145,147 167,268272,206110,000 3112,029,6231,812,347753,703 ديسمبر 2016

االستهالك املتراكم
 7,562,286 49,90150,373 47,724 62,910 -17,351,328 يناير 2016

 718,264 24,375 61,651 38,252 112,801 - 481,185محمل على بيان الدخل

 (90,689)(23,301)(46,867) (16,241)  (4,280) --متعلق باالستبعادات

 8,189,861  69,73564,68551,447 171,481 -317,832,513 ديسمبر 2016

القيمة الدفتريه
6,955,286 207,52158,553 97,533 582,222 1,812,347 314,197,110 ديسمبر 2016

ب -  األرض املقام عليها مبنى املقر للغرفة مستأجرة من الدولة ابتداء من 15 يوليو 2013 ملدة عشرين سنه�    
ج  -  تستهلك الغرفه املمتلكات واالالت واملعدات بالنسب السنويه التالية :

   مبنى املقر  4 %          اثاث ومفروشات 15 %       معدات وجتهيزات ، احلاسب اآللي ، السيارات            25 %
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14 - ذمـــم مدينـــة وحســابات مدينــة أخــــرى

2 0 1 72 0 1 6

د.كد.ك
113,455109,500ذمم مدينة

58,01070,625ذمم املوظفني املدينة

84,51667,494مصاريف مدفوعة مقدما

530530تأمينات مسترده

5,8007,826حسابات حتت التسوية

51,53857,475ايجارات مستحقة

258,656273,381فوائد مستحقة

7,3618,675موجودات ثابتة تخص مركز عبدالعزيز الصقر للتنمية والتطوير

579,866595,506

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

2 0 1 72 0 1 6
د.كد.ك

186,095175,229بنك الكويت الوطني 

17,9136,376بنك اخلليج

135,06344,729البنك االهلي الكويتي

1,2305,975البنك التجاري الكويتي

1,58915,002البنك االهلي املتحد

5,1504,455بنك برقان

286,464143,645بنك الكويت الوطني – حساب ممتاز

4,2555,892بيت التمويل الكويتي

39,59657,970بنك الكويت الوطني – اللجنة الكويتية اليابانيه لرجال االعمال – ايضاح 18

151,2216,300بنك الكويت الوطني – مركز الكويت للتحكيم التجاري – ايضاح 18

-417بنك الكويت الوطني - أون الين 

828,993465,573

ب- ان رصيد حساب بنك الكويت الوطني – اللجنة الكويتية اليابانية لرجال االعمال ، ورصيد حساب مركز الكويت للتحكيم التجاري هي 
أرصدة بنكية خاصة بالغير ، وتظهر مبالغ معادلة لهذه احلسابات ضمن بند امانات للغير �

مت خصم تلك االرصدة من النقد وشبه النقد )ايضاح 19( كونها ارصدة نقدية خاصة بالغير�
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16 - ودائـــــع ألجــــــل

أ- يتألف هذا البند مما يلي:
2 0 1 72 0 1 6

د.كد.ك
12,300,0005,285,000بنك اخلليج

6,505,00016,570,000البنك االهلي الكويتي

-3,100,000بنك برقان

21,905,00021,855,000

ب- الودائع بالدينار الكويتي تستحق خالل سنة وبفوائد تتراوح بني 2.375 % - 2.75 %  سنويا )بني 2.25 % - 3.0625 % في 2016(� 

17 - ذمــم دائنـــة وحســـــابات دائنـــة اخــــرى
2 0 1 72 0 1 6

د.كد.ك
 33,38445,698ذمم دائنة

 27,78927,872ارصدة دائنة اخرى

61,17373,570

18 -  أمانــــــــــات للغيــــــر
2 0 1 72 0 1 6

د.كد.ك
39,26857,970اللجنة الكويتية اليابانية لرجال األعمال – ايضاح 15

-135,521مركز الكويت للتحكيم التجاري – ايضاح 15

41,88339,184تأمني ايجارات

216,67297,154

19 -  النقـــد وشـــبه النقــد
2 0 1 72 0 1 6

د.كد.ك
33,93344,287نقد في الصندوق

828,993465,573أرصدة لدى البنوك

(64,270)(190,817))ناقصا(: االرصدة البنكية اخلاصة بالغير )15 – ب(

672,109445,590
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2 0 1 7 التقريــــر ال�ســنوي 

20 - أهـــــداف وســــياســــات ادارة املخاطـــــر

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

تتولى االدارة العامة للغرفة، 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:
20.1 مخاطر السوق

أ( مخاطر العمله االجنبيه
تتمثل مخاطر العمله االجنبيه في تقلب االدوات املالية نتيجة لتغير اسعار حتويل العمالت االجنبية� ترى االداره انه يوجد مخاطر ضئيله من 

تكبد خسائر بسبب تقلبات اسعار الصرف وبالتالي فان الغرفة ال تقوم بالتحوط ملخاطر العمالت االجنبية �
ب( مخاطر معدالت أسعار الفائدة

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

20.2 مخاطر االئتمان
مخاطــــــر االئتمان هي تلــــــك املخاطر التي تنتج عن عدم قدرة طرف من أطراف األدوات املالية الوفاء بالتزاماته جتاه الطرف اآلخر مســــــببا 
بذلك خســــــارة مالية للطرف اآلخر� إن 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 72 0 1 6
د.كد.ك

579,866595,506ذمم مدينة وحسابات مدينة أخرى

33,93344,287نقد في الصندوق

828,993465,573ارصدة لدى البنوك

21,905,00021,855,000ودائع قصيرة األجل

23,347,79222,960,366

20.3 مواقع متركز املوجودات واملطلوبات

تعمل الغرفة داخل دولة الكويت، إن جميع موجودات الغرفة ومطلوباتها في داخل دولة الكويت � 

20.4 مخاطر السيولة

ان مخاطر الســــــيولة هي تلك املخاطر التي تؤدي الى عدم قدرة الغرفة على الوفاء بالتزاماتها جتاه الغير عند اســــــتحقاقها�  وللحد من تلك 
املخاطر، قامت ادارة الغرفة بتنويع مصادر التمويل وادارة موجوداتها بعد األخذ بعني االعتبار السيولة ومراقبة تلك السيولة بشكل منتظم �
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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 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
37,718-37,718--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
1,612,5213,408,7165,021,237--مجموع  املطلوبات

فترات االستحقاق كما في 31 ديسمبر 2016

املجموعما يزيد عن سنه3 الى 12 شهر1 الى 3 أشهرخالل شهر واحد
د.كد.كد.كد.كد.ك

املطلوبات
3,043,2923,043,292---مخصص مكافأة نهاية اخلدمة

73,570-73,570--ذمم دائنة وحسابات دائنة اخرى
22,594-22,594--مصاريف مستحقة

371,761-371,761--مخصص اجازات مستحقة
823,347-823,347--ايرادات مقبوضة مقدما

97,154-97,154--أمانات للغير

1,388,4263,043,2924,431,718--مجموع  املطلوبات

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

2 0 1 72 0 1 6

د.كد.ك
2,768,9592,691,117املصاريف العمومية واالداريه

106,260101,864ضمن املصاريف اخلاصة مبركز عبدالعزيز الصقر للتنمية والتطوير )ايضاح 10(
42,53238,294ضمن املصاريف اخلاصة مبركز الكويت للتحكيم التجاري  )ايضاح 11(

2,917,7512,831,275

نـــاجت عن اعـــاده احتســـاب مخصــــص مگـــافأة نهايـــة اخلدمـــة للموظـــفني 22 - تعديــل 

التزاما باألحكام القضائية الصادرة في شأن احتساب مكافأة نهاية اخلدمة تنفيذا وتفسيرا لقانون العمل في القطاع األهلي رقم 2010/6، 
متت بتاريخ 11 ديسمبر 2016 إعادة احتساب مكافأة نهاية خدمة العاملني لدى الغرفة ما اقتضى تغطية فرق في مخصص هذه املكافأة مببلغ 

إجمالي قدره 490,955 د�ك مت حتويله من االحتياطي العام الوارد في حقوق امللكية لعام 2016 �


