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١١ نوفمبر يشهد احتفال الغرفة باليوبيل الذهبي مشكًال محطة تاريخية في  مسيرتها

غرفة تجارة وصناعة الكويت.. حصن القطاع الخاص
جمعة الماجد ضيف شرف االحتفال لدوره الكبير في دعم الكويت أثناء العدوان الصدامي الغاشم

من «أهل السالفة» إلى نظام مؤسساتي نفعي لخدمة االقتصاد الوطني

علي الغامن

الغرفة تستعد الحتفاالت اليوبيل الذهبي غداً

فواز كرامي
يتكرم صاحب السمو االمير 
الشيخ صباح األحمد برعاية 
احلفل التكرميي الذي سيقام غدا 
في مقر غرفة جتارة وصناعة 
الكويت مبناسبة احتفال الغرفة 
بالذكرى اخلمسني لتأسيسها، 
حيث أعدت الغرفة حفال ضخما 
يتناسب مع حجم هذه املناسبة 
من خالل تكرمي ٢١ شخصية من 
أعضاء مجالس الغرفة السابقني 
وبحضور شخصيات من غرف 
جتارية عربيـــة وضيوف من 
دول أوروبـــا. كما ســـيحضر 
احلفل رئيس البنك الفيدرالي 
األميركي الســـابق واملستشار 
االقتصادي للرئيس األميركي 
باراك اوباما بول فولكر وعمرو 
موســـى، وسيقسم احلفل إلى 
فترتني صباحية تقام في مقر 
الغرفة ومسائية تقام في قاعة 

الراية.
وبهذه املناسبة، قال رئيس 
مجلس إدارة الغرفة علي الغامن 
انه في حياة االفراد واملؤسسات 
كما في حياة الشعوب والدول 
أيـــام مرتبطة بدالالت متميزة 
متثـــل محطات رئيســـية في 
مســـيرتها فتقف عندها فرحة 
افتخارا ومتجيدا  أو  وابتهاجا 
واالحتفال مبثل هذه األيام يأتي 
تعبيرا عن وفاء وتكرمي حينا 
ويأتي فرصة مراجعة وتقومي 

حينا.
وأضاف الغامنـ  في تصريح 
خـــاص بهـــذه املناســـبة ـ ان 
احتفاالت غرفة جتارة وصناعة 
الكويـــت بالعيـــد اخلمســـني 
إلنشائها هي احملطة الرئيسية 
في حيـــاة الغرفة ألنها تؤرخ 
النطالق عملها وتذكر بالرجال 
الرواد الذين اسسوها وحتتفي 
باجنازهـــم فهـــي تعبير وفاء 
وتكرمي عرفانا بالفضل الهله 
الغرفة بجهودهم  الذين قامت 
وإخالصهم وأفكارهم والرجال 
الذين تابعوا املسيرة واغنوها 
بحكمتهم وتعاونهم واالحتفال 
مناسبة للتذكير بدور القطاع 
اخلاص الكويتـــي في تطوير 
مجتمعه وبناء دولته ومناسبة 
التفعيل هذا الدور، بحيث يعود 
القطاع اخلـــاص الوطني الى 
املقعد االمامي من قاطرة التنمية 
ليســـير بها تبعا لتوجيهات 
الدولة ورقابتها وملصلحة كل 
شرائح املجتمع مطالبا باالجواء 
املشجعة وملتزما باملسؤولية 

االجتماعية والتنموية.
وتابع الغـــامن ان االحتفال 
بالذكرى اخلمسني لقيامها وملا 
يحمله من معانـــى فقد تكرم 
صاحب السمو االمير برعاية 
احلفل التكرميي، مشيرا الى ان 
املكرمة االميرية السامية تعكس 
مدى اهتمام ســـموه بالشـــأن 
االقتصادي من جهة وتعكس 
حرصـــه على ان يأتي التكرمي 
ممن ميلكه الى من يســـتحقه، 
كما يعكس تقديره السامي لدور 
الغرفة ومن متثلهم وما متثله 
وهذا مبنزلة وسام رفيع يضعه 

سموه على صدر الغرفة.
وبـــني الغـــامن ان اكثر من 
مائة شـــخصية اقتصادية من 
مختلف الـــدول العربية ومن 
دول االجنبية عديدة ستتوافد 
الى الكويت مشاركة في احتفال 
غرفتها، كما تكرم االحتاد العام 
للغرف العربية فقرر عقد اجتماع 
التنفيذية  ملجلســـه وللجنته 
في الكويت وفي اليوم السابق 

لالحتفال مشاركة فيه.
واوضح الغـــامن ان ضيف 
شرف االحتفال سيكون جمعة 
املاجـــد تكرميا وتقديرا لدوره 
الكبير في دعم الكويت والشعب 
الكويتي وغرفة جتارة وصناعة 
الكويت اثنـــاء فترة االحتالل 
الصدامي الغاشـــم وهو ميثل 
فعال رجال االعمال اخلليجيني 
فـــي كل دول مجلس التعاون 

بال استثناء.
واستمرت حتضيرات الغرفة 
لهذا احلفل ملدة تتجاوز الشهر 
تقريبا، حيث استنفر العاملون 
في الغرفـــة جميعهم للخروج 
بحفل يرقى إلى هذه املناسبة.

لمحة تاريخية

ورغم ان البذرة األولى في 

واألزمات االقتصادية التي مرت 
بالبالد. البحـــر صنع ماضي 
الكويت والنفط صاغ حاضرها 
وفوق ذلك املاضي وهذا احلاضر 
هناك سيد سخر باألمس صخب 
البحر وأمواجه العاتية، وطوع 
بعزميته جنـــوح النفط، حرا 
كان وسيبقى، وباألمل يضيء 
مصابيـــح الغد مهمـــا اكفهر 
الكويتي  إنه اإلنسان  الزمان، 

حرا كان وسيبقى.

غرفة تجارة وصناعة

تأسســـت غرفـــة جتـــارة 
وصناعـــة الكويـــت مبوجب 
مرســـوم بقانون صـــدر عام 
١٩٥٩ أكسبها وضعا مؤسسيا 
متميزا، وهي مؤسسة ذات نفع 
عام تتمتع بشخصية اعتبارية 
مســـتقلة ماديـــا ومعنويـــا، 
واالنتساب إليها إلزامي بالنسبة 
للمؤسســـات والشركات ذات 
العالقة بالتجـــارة اخلارجية 

وتشغيل العمالة الوافدة.
ينتخـــب مجلـــس إدارتها 
بالكامـــل دميوقراطيا من قبل 
جمعيتهـــا العامـــة، ورئيس 
وأعضاء مجلس اإلدارة يعتبرون 
مبثابة متطوعني للخدمة العامة 
دون مقابل، وتتكون مواردها 
من اشتراكات أعضائها ورسوم 
خدماتها دون أي دعم حكومي. 
ويعتبر رأيها ملزما في كل ما 
يتعلق باملسائل والتشريعات 

ذات الطابع االقتصادي.

أهداف الغرفة

الغرفـــة املصالح  تنظـــم 
التجارية والصناعية ومتثيلها 
والدفـــاع عنهـــا والعمل على 
ترقيتها وجمع كل املعلومات 
واإلحصاءات التي تهم التجارة 
والصناعة وتبويبها ونشرها. 
كما تقوم الغرفة مبد احلكومة 
بالبيانات واملعلومات واآلراء 
التجارية  املتعلقة باملســـائل 
والصناعيـــة. وتبـــدي الرأي 
فيما يتعلق بدوائر اختصاصها 
في إنشاء البورصات واملوانئ 
واألسواق واملعارض وفي منح 
حقوق االمتياز املتعلقة باملرافق 
العامة وفي دراســـة مشاريع 
القوانني واملراســـيم التي لها 
الصبغة االقتصادية واملالية 
وفي وضعها وتعديلها، ولغرفة 
جتارة وصناعـــة الكويت أن 
تتقدم من تلقاء نفســـها بآراء 
ومقترحات حول جميع األمور 
املتعلقة بالشؤون االقتصادية 
الســـيما منها ما يـــؤول إلى 
تنشـــيط التجارة والصناعة 

وحمايتها أو توجيهها.

لجان الغرفة الدائمة

جلنـــة التوفيق والتحكيم 
والتسجيل.

جلنة الصناعة والعمل.
جلنة التجارة والنقل.

جلنة املالية واالستثمار.
العامة  جلنـــة املشـــاريع 

واإلسكان.

مجلس اإلدارة

يتكون مجلس إدارة غرفة 
جتـــارة وصناعة الكويت من 
أربعة وعشرين عضوا فقط، 
مدة عضوية مجلس اإلدارة أربع 
سنوات. وجتري االنتخابات 
كل سنتني النتخاب اثني عشر 
عضـــوا ميثلـــون نصف عدد 
أعضاء املجلـــس، ويحق ملن 
انتهت مـــدة عضويتهم إعادة 

ترشيح أنفسهم ملدد أخرى.

شروط العضوية

تشترط الغرفة على أعضائها 
في حال االنتساب اال يقل عمر 
العضو عن ثالثني سنة وتخفض 
إذا كان  إلى خمسة وعشرين 
حاصال على شـــهادة جامعية 
ذات عالقة باألعمال التجارية 
واالقتصادية كشهادات التجارة 

واالقتصاد واحلقوق.
أن يجيد القراءة والكتابة. 
وأن يكون قد اشتغل بأعمال 
أو الصناعة  تتصل بالتجارة 
مدة خمس ســـنوات متوالية 
وتنقص هـــذه املدة إلى ثالث 
ســـنوات إذا كان حاصال على 
شـــهادة جامعية لهـــا عالقة 

بالتجارة.

أرضية غرفة جتارة وصناعة 
العام ١٩٢٠  الى  الكويت تعود 
حيث تكونـــت عامذاك اللجنة 
التي تعتبر مبنزلة  التجارية 
النواة لغرفة جتارة وصناعة 
الكويت، حيث كانت تفصل في 
املنازعات التجارية وكان األمير 
يشرف على تعيني افرادها الذين 
اطلق عليهم اسم «أهل السالفة»، 
وهي عبارة عن جلنة محكمني 
القائمة  النزاعـــات  تفضل في 
بني التجار ومعنى السالفة هو 
القياس على ما سلف من أمور 

مشابهة.
اما البلورة احلقيقية لغرفة 
التجارة والصناعة فبدأت في 
العام ١٩٥٢ عندما بحث املجلس 
البلدي موضوع تأسيس غرفة 
جتارية، وجاء في العدد العاشر 
اليوم»  من جريـــدة «الكويت 
ان اللجنـــة التنفيذيـــة العليا 
املجتمعـــة فـــي ١٢ فبراير من 
عـــام ١٩٥٥ اتخذت قرارا حتت 
رقم ٧٧ ـ ٥١ ينص على إنشاء 
غرفة للتجارة مبرسوم أميري. 
وقد صدر هذا املرسوم متضمنا 
قانون إنشاء الغرفة ونشر في 
الرســـمية «الكويت  اجلريدة 
اليـــوم» بتاريـــخ ١٩٥٩/٦/٢٨، 
حيث اعتبرت الغرفة مؤسسة 
خاصـــة ذات نفع عام ينتخب 
أعضاؤها مجلس إدارتها ومتول 
نفســـها من مواردها اخلاصة. 
وفي األول من مايو عام ١٩٥٩، 
أجريت في املدرســـة املباركية 
عملية انتخاب أول مجلس إلدارة 

١٥٩٩، وأقـــدم غرفة جتارة في 
الواليات املتحدة األميركية كانت 
في مدينة نيويورك وتأسست 
عام ١٧٦٨، وفي الســـنة ذاتها 
تأسست أول غرفة جتارية في 

بريطانيا في مدينة جرسي.
ولقد عرفت األسواق التجارية 
فـــي التاريخ العربـــي القدمي 
جتمعات جتارية كان يتزعمها 
أشخاص مشهود لهم بالنزاهة 
والصـــدق يســـمون شـــيوخ 
السوق أو شـــاهبندر التجار، 
كما كان يطلق عليهم أيام احلكم 
العثماني. ولقد أسس اإلجنليز 
أول غرفة جتارية عربية في 
عدن أثنـــاء احتاللهم لها، كما 
أسســـوا غرفة للتجـــارة في 
اإلسكندرية ومبوجب القانون 
التجاري التركي أسست غرفة 
جتارة حلب، ومت كذلك تأسيس 
غرفة جتارة البصرة تلتها جدة 
أمـــا في الكويت،  والبحرين. 
فقد مت تأسيس غرفة التجارة 
والصناعة عـــام ١٩٥٩ لتكون 
الغرفة التجارية الثالثة في دول 

مجلس التعاون اخلليجي.
إن غرفة التجارة والصناعة 
مؤسســـة أهلية ذات نفع عام 
وذات دور إرشادي توجيهي 
وال متلك آلية تنفيذ قراراتها، 
وما لم يتنب اجلهاز التنفيذي 
األخـــذ بقراراتهـــا فـــإن هذه 
القـــرارات والتوجيهات تظل 
جهـــدا استشـــاريا، ولعل في 
هذا إجابة ملا يدور حول دور 
الغرفة إزاء كثير من املشكالت 

الغرفة بحضور ٣٩٠ تاجرا من 
أصل ٤٨١ تاجرا سددوا رسوم 

تأمني االشتراك.
بـــالد ذات مناخ  الكويـــت 
صحراوي قاس ال يصلح للزراعة 
إال مـــا ندر في واحـــات قليلة 
من أرضها، ووجد الكويتيون 
رزقهم في البحر فسيروا فيه 
سفنهم وغاصوا في جلته بحثا 
عن اللؤلؤ حتـــى أضحوا من 
أكبر جتاره، وسافروا محملني 
سفنهم بالتمور واألرز واخلضار 
واحلبوب إضافة لألخشـــاب 
واأللبســـة واألواني يجوبون 

البحر حتى وصلت سفنهم إلى 
شرق أفريقيا محملة بالبضائع 
وعائدة حتمـــل بضائع أخرى 
البصرة  ولقد عرفت موانـــئ 
وعدن والهند وسواحل أفريقيا 
الشرقية السفن الكويتية التي 
كانت تعتبر نافذتها إلى العالم. 
وكانت وحسب موقعها املتميز 
تشـــكل نقطة ارتكاز للتبادل 
التجاري بني الدول، حيث كانت 
العراق  البضائـــع من  تصلها 
والشام مثال لتقوم بتصديرها 
لدول الشرق وسواحل أفريقيا 
الشرقية وكذلك العكس، بعدها 

النفط ليؤسس  جاء اكتشاف 
ملرحلة اقتصادية جديدة.

التجاري  التأسيس  إن هذا 
الضخم واملتشابك، سواء في 
ماضي الكويـــت أو حاضرها، 
لـــه مـــن ضوابط  كان البـــد 
وقواعد حتدد النظم األساسية 
للعمل التجاري، بحيث يكون 
وفق أصول حتفـــظ املصالح 
العامة للتجار وتنظم أعمالهم 
التجارية، وتهدف  وعالقاتهم 
إلى خدمـــة املجتمع من خالل 
تطوير مؤسساته االقتصادية 
ونشاطاته اإلنتاجية، وتقوم 

بجمع النصوص التشـــريعية 
والتنظيمية املتعلقة بالتجارة 
وبتصنيفها، وهذا التنظيم أو 
الكيـــان هو ما يســـمى بغرفة 
التجارة والتي هي مبنزلة احتاد 
ألصحاب األعمال تنوب عنهم 
في تنظيم مصاحلهم املشتركة 

ومتثيلهم والدفاع عنهم.
وجاء إنشاء غرفة للتجارة 
والصناعة في الكويت متاشيا 
مع املبدأ العاملي في هذا الشأن، 
حيث تأسست أول غرفة جتارة 
في العالم حسب مفهومها احلالي 
في مدينة مارسيه في فرنسا عام 

بخبرة عريقة تراكمية امتدت ألكثر من ٨٠ عاما نقلها األجداد 
ــارة وصناعة الكويت  ــتمدت غرفة جت ــى اآلباء واألبناء، اس إل
ــتوعب تطور الزمن، حيث استغلت هذه  نضجها وحكمتها لتس
اخلبرة في دعم القطاع اخلاص الوطني وتشجيع دوره التنموي 
ــؤوليته واالضطالع بواجبه الوطني  الريادي والتأكيد على مس

واالجتماعي.
ولهذا السبب كان مقر الغرفة في وسط العاصمة كمركز مالي 
وجتاري يستوعب ما حققته الغرفة وما تخطط له حيث التصميم 
ــراث ويعبر عن احلاضر  ــتلهم الت اخلارجي الدائري الذي يس
كحصون العرب على ضفاف اخلليج تدافع عن االزدهار والرفاه 

االقتصادي. وكصاري سفينة ترمز إلى املالحة والتجارة.
اما النوافذ في كل اجتاه فليست اال رمزا لالنفتاح في الفكر 

والتعامل والترحيب برياح املنافسة املتكافئة.
ــغ ارتفاعها ١٢ مترا  ــة األضخم في الكويت التي يبل والبواب

وعرضها ستة أمتار مفتوحة امام اجلميع.
وتبلغ مساحة املبنى ٨ آالف متر مربع، بلغت تكاليف إنشائه 
١٣ مليون دينار مؤلف من ١٥ طابقا ويحتوي على قاعة رئيسية 
لالجتماعات تتسع حلوالي ٧٠٠ شخص اضافة الى قاعات عدة 
اخرى مختلفة االحجام الى جانب مركز متكامل للتدريب يضم 
قاعات عدة ومجهز باحدث املعدات باإلضافة الى قاعة التحكيم 
لتسوية املنازعات التجارية اضافة الى مكتبة حتتوي على االف 

الكتب والنشرات والكتيبات االقتصادية. 
ــدد اعضاء غرفة جتارة وصناعة الكويت الفاعلة ٢٥  يبلغ ع

الف عضو اما عدد املنتسبني الى الغرفة فيزيد عن ٦٠ الفا.

مبنى الغرفة أكبر بوابة في الكويت
تضم أكثر من ٦٠ ألف منتسب 

الغـــانم: الــعيــد 
محطة  للغرفـة  الخمسـون 
رئيسـية ألنها تذّكر بالرجال 
أسسوهـا الــذين  الـرواد 

حضور بـول فولـكـر 
الفيدرالـي  البنـك  رئيـس 
األميركي السابق والمستشار 
أوباما للرئيـس  االقتصـادي 




