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أكدت خالل اجتماع الجمعية العمومية لها أن الخطة ستقلل من الضغوط المتزايدة وتوجه السيولة للسوق المحلي

»الغرفة«: طموح خطة التنمية يجب أال ُيتخذ ذريعة لتجاوز معايير العدالة 
مش����روع، ف����إن بدل االنتس����اب 
والعضوي����ة يعتب����ر ايضا غير 

قانوني.
ثالثا: عدم قانونية بدالت االيجار 
التي تتقاضاها الغرفة مقابل تأجير 

جزء من مبناها.
رابعا: تضخيم ايرادات الغرفة 
وقيمة اصولها اضعافا مضاعفة.

اما عن الرسوم التي تتقاضاها 
الغرفة مقابل ما تقدمه من خدمات 
ووثائ���ق، قال الوزان انه يجري 
املادة 32 من  حتصيلها مبوجب 
قانونها املنش���ور ف���ي اجلريدة 
الرسمية »الكويت اليوم« الصادرة 
في 1959/6/28، وتنص هذه املادة 
على ان »تتك���ون موارد الغرفة 
التسجيل واالشتراك  من رسوم 
والشهادات وجميع املستندات التي 
تصدرها او تصدقها لقاء رسوم 
معينة، وكذلك من ريع ما متلكه 
من عقارات وهبات وتبرعات وما 

تكسبه من استثمار اموالها«.
وانتق���ل ال���وزان الى احملور 
الثاني املتعل���ق بحقيقة اإللزام 
في االنتس���اب الى الغرفة ودفع 
رس���وم العضوية واالش���تراك 
الس���نوي، نالحظ منها: رغم ان 
قانون الغرف���ة قد نص صراحة 
ومن منطلق قانوني سليم على 
إلزامي���ة انتس���اب املؤسس���ات 
التجارية والصناعي���ة واملالية 
والتجار والسماسرة واملتعهدين 
إذا توافرت فيهم شروط معينة، 
على اعتبار ان الغرفة مرفق مهني، 
أقول على الرغم من ذلك، فإن هذا 
اإللزام القانوني لم يطبق إطالقا 
ومنذ تأسيس الغرفة، والفئتان 
امللزمتان باالنتساب  الوحيدتان 
الى الغرفة هما املش���اركون في 
العام���ة، والذي���ن  املناقص���ات 
أو  الدولية  التجارة  ميارس���ون 
اخلارجية، وهؤالء بالتأكيد ليسوا 

من احلرفيني أو صغار التجار.

افتتحت  بس����رعة وفي مناطقهم 
الغرفة مكاتب في مجمع الوزارات، 
وفي ب����رج التحرير، وفي منطقة 
خيطان، وستفتح خالل ايام مكتبا 

في منطقة جابر العلي.
وفي السياق قال عضو مجلس 
ادارة الغرف����ة عبدالوهاب الوزان 
ان هناك بعض االمور التي جرى 
تفسيرها خطأ، او مت حتريفها عمدا، 
في الهجمة االعالمية على الغرفة 
هو مواردها املالية، واالدعاءات التي 
وجهت الى الغرفة في هذا الصدد 
متحورت حول النقاط الرئيسية 

التالية:
اوال: انطالق����ا من انكار وجود 
قان����ون للغرفة اص����ال، اعتبرت 
الرسوم التي تتقاضاها مقابل ما 
تقدمه من خدمات كتصديق التواقيع 
والفواتير وشهادات املنشأة وغيرها 

اتاوات غير قانونية.
ثانيا: نظرا الن الزام اصحاب 
التراخيص التجارية والصناعية 
باالنتس����اب الى الغرفة امر غير 

أميركا غربا الى الصني شرقا، فضال 
عن منظمة العمل الدولية ومنظمة 

العمل العربية وغيرها.
الغرفة ترس����ل  ان  واض����اف 
الوفود االقتصادية،  وتس����تقبل 
وتشارك في الوفود التي تنظمها 
الدولة، بل تستقبل رؤساء الدول 
واحلكومات، وتشارك في املؤمترات 
كما تنظم املؤمترات االقتصادية 

في البالد.
بيد أن الغرفة تخدم اعضاءها 
جميعا بصورة غير مباشرة من 
خالل آرائها ومذكراتها ودراساتها 
التش����ريعات  ومقترحاتها، حول 
والسياس����ات  والتنظيم����ات 
االقتصادية. وهي تخدم اعضاءها 
مباشرة من خالل مركز التدريب، 
ومركز التحكيم ومجلة االقتصادي 
الكويتي، ومن خالل تقدمي شهادات 
االنتس����اب، وتصدي����ق التواقيع 
وشهادات املنشأ، ونشر الدراسات 
والتقارير واإلحصاءات.. وللتسهيل 
على اعضائها وتقدمي اخلدمات لهم 

»النظرة السياسية املرتابة بالقطاع 
اخلاص واحملبطة جلهوده والتخلي 
عن سياس����ات اقصاء هذا القطاع 
ومؤسساته عن املشاركة احلقيقية 

في بناء القرار االقتصادي«.
كما شدد على ان طموح اخلطة 
وحجم مشاريعها وضغط مدتها 
»يجب اال تتخ����ذ ذريعة لتجاوز 
معايير العدالة واملنافسة واال تعتبر 
مبررا للتهاون في توفير شروط 

الشفافية ومعايير املساءلة«.
م����ن جانبه ق����ال عضو غرفة 
التج����ارة والصناع����ة عب����داهلل 
احلميضي ان الغرفة تقدم خدمات 
اقتصادي����ة كب����رى للكويت من 
خالل متثيل الدولة في املنتديات 
االقتصادي����ة العاملية واالقليمية، 
ومنه����ا: غرفة التج����ارة الدولية، 
واحت����اد غرف العال����م، والغرف 
اإلسالمية، واالحتاد العام للغرف 
العربية، واحتاد غرف دول مجلس 
التعاون اخلليجي، والغرف العربية 
االجنبية املش����تركة املنتشرة من 

فواز كرامي
عقدت اجلمعية العمومية ال� 46 
الكويت  لغرفة جتارة وصناعات 
أمس وذلك لالط����الع على تقرير 
الهيئة العام����ة للغرفة عن 2009 

واملصادقة عليه.
وقد أوضح رئيس الغرفة علي 
الواضح بني  التواف����ق  أن  الغامن 
السلطتني التشريعية والتنفيذية 
إلقرار اخلطة والس����يولة العالية 
التي تتمتع بها الدولة والتوجهات 
املستقرة ألسعار النفط يزيد من 
تفاؤل إمكانات متويلها بارتياح.

وأض����اف ان اخلطة متثل أداة 
قياس ال غنى عنها في تقييم أداء 
احلكومة وتوجيه أدوات املساءلة 
على أسس موضوعية موضحا ان 
اخلطة اعتمدت منهجا تأش����يريا 
تواكب����ه مجموع����ة متكاملة من 
السياسات. واكد ان اخلطة تضع 
على السلطتني التزاما باالنفاق على 
مش����اريع تنموية محددة وعالية 
التكلفة مما يخفف من الضغوط 
املتزايدة لتوجيه السيولة املالية 

نحو االنفاق االستهالكي فقط.
واوضح ان اخلط����ة انطلقت 
من توجه واقع يركز على الصحة 
والتعلي����م لبناء املواطن ويختار 
مش����اريع الطاقة والنقل والبنية 
االساس����ية لتحديث بنية الوطن 
معرب����ا عن ترحيبه باخلطة التي 
وصفه����ا بحدث اقتص����ادي بالغ 
االهمية. وشدد على اهمية الدور 
الذي يلعب����ه القطاع اخلاص في 
املرحل����ة املقبلة وذلك مبا أعلنته 
اخلطة من التزام بشراكة القطاعني 
العام واخلاص ومن اعتماد مبدأ 
القطاع اخل����اص للعملية  ريادة 
التنموية موضحا ان قدرة القطاع 
اخلاص على االضطالع بهذا الدور 
تعتمد على توفير حزمة متكاملة 
م����ن التش����ريعات واالحتياجات 
واحلوافز. واشار الى اهمية تغيير 

حضور كبير في اجلمعية العمومية مها الغنيم وأنس الصالح وبدر السميط في مقدمة احلضور باجلمعية

العلي: قانون »الغرفة« سليم وقائم
وال تعارض مع المادة 43 من الدستور

قال امني عام مرك���ز الكويت للتحكيم 
التجاري د.يوسف العلي ان مهمتي امامكم 
اليوم هي ان اوجز الرأي القانوني فيما اثير 
مؤخرا من التساؤالت حول جوانب قانونية 
عدة تتعلق بقانون الغرفة ودستورية هذا 

القانون.
وأش���ار الى ان هذا الرأي في مسألتني: 
األولى من حيث إن قانون الغرفة »قانون«، 
والثانية دستورية هذا القانون وما حواه، 
وهو رأي يتفق مع م���ا كتبه او صرح به 

أربعة من فقهاء القانون املتخصصني.
قان���ون الغرفة »قان���ون«: اثير مجددا 
وليس جديدا ان قانون الغرفة الذي صدر 
في العام 1959 قد شاب نشره عيوب تنأى 
به عن وصف القان���ون، مثل عدم وجود 
ديباجة له الى عدم ورود اسم األمير عليه 
في النسخة املنشورة في اجلريدة الرسمية 

»الكويت اليوم«.
وكان رأينا واضح���ا أن قانون الغرفة 
قانون صحيح صدر ونش���ر في اجلريدة 
الرس���مية وفق اإلجراءات املتبعة إلصدار 
القوانني ونشرها في ذلك احلني، وأساس 
اللب���س أن هناك من افت���رض ان القواعد 
الواردة في دستور 1962 إلصدار التشريعات 
تنطبق على ما ص���در قبل صدوره، وفي 
هذا مجافاة للنظام القانوني لتلك الفترة 
وواقعه، ففي تلك الفترة لم تكن هناك قواعد 
مكتوبة لشكل القانون او اجراءات إصداره 
او نش���ره ولذا صدرت بعض التشريعات 
بصورة مراسيم او مراسيم بقانون واخرى 
صدرت كقان���ون. فغياب الديباجة مثال ال 
يخل بصحة القان���ون ووجوده حتى لو 
حصل ذلك في هذه االيام وبوجود القواعد 
املكتوب���ة، فكيف نعيب ذل���ك على قانون 
الغرفة الذي صدر قبل خمسني عاما وفي 

ظل دستور عرفي.
اما تصديق االمير، وهي املس���ألة األهم 
فيما ينسب للقانون املنشور في اجلريدة 
الرسمية من عيوب، فمسألة توافره مسألة 
بديهية بالنسبة ملن يعمل في مجال التشريع، 
فهل يعقل ان ينشر قانون بهذا الوصف في 
اجلريدة الرسمية دون ان يكون موافقا عليه 
من س���مو األمير بل ان املسألة تبدو اكثر 
بداه���ة اذا علمنا ان في هذه املرحلة كانت 
هيئة حترير اجلريدة الرسمية مكونة من 
عدد من رؤساء الدوائر، أي من مجموعة من 
الوزراء، فهل يعقل بعد ذلك ان ينشر حتت 
مس���مى »قانون« عمل غير ذلك، وهل كان 
قانون الغرفة هو القانون الوحيد الذي صدر 
دون اإلشارة الى تصديق صاحب السمو 
األمير في تلك الفترة؟ فهناك قانون املوانئ 
لسنة 1959 وقانون تنظيم الترخيص بجمع 
املال لألغ���راض العامة الصادر عام 1959، 
وغيرهما، وحتى ال ندع مجاال للشك ونحن 
نتكلم عن هذه املرحلة فإننا نستشهد مبا 
ورد في اجلريدة الرسمية بعد عددين من 
صدور قانون الغرفة، وهو اإلعالن اخلاص 
بالدعوة للهيئة التأسيسية للغرفة، والذي 

ورد به تأكيد ان صاحب السمو األمير قد 
صدق على هذا القانون.

وأضاف: اذا جتاوزنا املناخ التشريعي 
في تلك الفترة ورجعنا الى املنطق القانوني 
البسيط فإننا جند ان هناك القانون الذي 
صدر في العام 1959 تكفيه قرينة نشره في 
اجلريدة الرسمية ليكون قانونا وفق مبدأ 
الظاهر املستقر، وعلى من يدعي خالف ذلك 

ان يثبته وليس العكس.
وق���ال: ليس أدل على ان قانون الغرفة 
ق���د صدر قانونا حني صدر من اس���تمرار 
العمل به خالل نصف قرن من الزمان دون 
ان يقدح بوصفه احد، بل جرى العمل على 
خالف ذلك، فلدينا تشريعات صدرت وفق 
أحكام دستور 1962 أشارت في ديباجتها 
الى قانون إنش���اء الغرفة، وهل ثمة حجة 
أبلغ من ديباجة القوانني، والتي ال حتوي 
سوى التشريعات، وكم من تشريع صدر يقر 
بوجود الغرفة ويسمى من اعضائها أعضاء 
في مجالس إدارات مؤسسات اقتصادية على 
املستوى الوطني، بل وصدرت أحكام قضائية 
تطبق جانبا مما جاء في قانون الغرفة من 

أحكام، فهل بعد هذا كله من حجة؟!
وأك���د ان قانون غرفة جت���ارة الكويت 
الصادر عام 1959 هو قانون، فإن السؤال 
الذي طرح ويطرح الى اي مدى يتفق محتواه 

مع أحكام دستور 1962؟
وخلص الى ان »اللبس الذي وقع عند 
بعض الزمالء من القانونيني حول موضوع 
االنتس���اب الى الغرفة واعتقادهم بوجود 
تعارض مع نص املادة 43 من الدستور من 
حيث عدم جواز إلزام أحد باالنتساب الى 
عضوية اي مؤسسة من مؤسسات املجتمع 
املدني، والصحيح انه من خالل هذه الطبيعة 
القانونية اخلاصة كان االنتساب للمهن في 
الغرفة إلزاميا من حيث انها مرفق مهني من 
مستلزماته اإللزام بالقيد للعمل في املهنة، 
اما االنتساب إليها كمؤسسة أهلية فاملسألة 
اختيارية ملن يش���اء ان يتمتع بخدماتها، 
ومن نافلة القول ان نذكر ان هذا التنظيم 
للمهن احلرة من خالل املرفق املهني املستند 
الى جمعية نفع عام هو السائد اليوم في 
الكويت في تنظيم املهن من محاماة ومحاسبة 
وهندسة وطب، وهو ما نرجو ان ينعكس 
بشكل واضح وصريح في القانون اجلديد 

للغرفة«.
وقال: »باالستناد الى ما ذكرناه من طبيعة 
الغرفة القانونية، وقبله ما قررناه من ان 
قانونها قانون باملعنى الفني الدقيق، فإن 
مسألة الرسوم التي تتقاضاها الغرفة تكون 
قد وضحت وال حتتاج الى تفصيل كثير، 
فهذه الرسوم قد ورد النص عليها في القانون 
فهي بذل���ك قانونية، ومن جانب آخر فهي 
ال تعدو ان تكون رس���وم قيد في املهنة او 
مقابل خدمات تقدمها الغرفة ملنتس���بيها، 
وفي كال الوصفني ال تخرج هذه الرس���وم 
عما هو مقرر في ظل الدس���تور والقوانني 

املعمول بها في الكويت«.

)كرم دياب(جانب من اجلمعية العمومية للغرفة

..ومتجوال في أفرع املعرض

الطبطبائي لدى جتربته لبعض أنواع البخور

 افتتحه أمس وتستمر عروضه حتى الثالث من شهر أبريل المقبل على أرض المعارض بمشرف

الطبطبائي: استقطاب معرض العطور 119 شركة دليل على نجاحه

يقام بمشاركة 30 مشاركًا

الخالدي يرعى اليوم افتتاح معرض الساعات 2010 
تشهد ارض املعارض الدولية مبشرف اليوم 
افتتاح معرض الساعات 2010 الذي تقيمه وتنظمه 
شركة معرض الكويت الدولي خالل الفترة من 25 
مارس الى 3 ابريل 2010، وذلك برعاية وحضور 
وكيل وزارة التجارة املساعد لشؤون التجارة 

اخلارجية عبدالعزيز اخلالدي.
وبهذه املناسبة قالت مسؤولة املعرض افنان 
السميط ان نحو 30 شركه ووكيال ألشهر ماركات 
الساعات العاملية قد اكدت مشاركتها باملعرض 

الذي يقام للسنة العاشرة على التوالي.
وأضافت السميط ان املعرض قد استقطب 
اليه كبرى الشركات العاملة في مجال الساعات 
بالكويت حيث تضم قائمة الشركات املشاركة 
كال من: شركة بيضون التجارية، شركة اوالد 
يعقوب بهبهاني، ش����ركة K&A، شركة العبير 

 ،Morellato Company ، )للهدايا الساعات )جوفيال
شركة املليونيرة للساعات، شركة بازل للساعات، 
املركز السويسري، مشاريع الفني، ماجستيك 
باالس، جاشنمال، الطرف االغر، شركة معرض 
الرشيد Fation Watch شركة الركن السويسري، 
ROYAL TIME ،ONTIME، سوق نوران املركزي، 
املرصد العاملي للس����اعات، لوزان كولك��شن، 
CHIC WATCH ، العنزي ومحمد خان، مؤسسة 
تامي بوينت للهدايا والكماليات، معرض الشهاب 
للساعات، مجوهرات تيارا، TIME ZONE مركز 

مصطفى بهبهاني.
وتتابع السميط تصريحاتها، مشيرة الى ان 
معرض الساعات قد شهد خالل الفترة االخيرة 
منوا ملحوظا س����واء في عدد ال����زوار أو عدد 

املشاركني ونوعيتهم.

رشيد الطبطبائي يقص شريط افتتاح املعرض

عاطف رمضان
أشاد وكيل وزارة التجارة والصناعة رشيد الطبطبائي 
مبعرض العطور وأدوات التجميل، مشيرا إلى أنه من 
املعارض الناجحة الذي استمرت شركة معرض الكويت 
الدولي في تنظيمه خالل أكثر من 30 سنة حتى اآلن. 
وأضاف الطبطبائي في تصريح أدلى به أمس للصحافيني 
عقب افتتاحه معرض العطور وأدوات التجميل بأرض 
املعارض الدولية، أن مشاركة أكثر من 119 شركة محلية 
وخليجي����ة وأجنبية في املع����رض دليل واضح على 
جناحه. وقال الطبطبائ����ي ان املعروضات تنوعت ما 
بني شرقية وغربية، حيث كان املعرض مبثابة فرصة 
للتعرف على أحدث ما توصلت إليه صناعة العطور 
حول العالم، خاصة أن هذه الصناعة أصبحت مميزة 
وتلقى اإلقبال الكبير من قبل املس����تهلكني. وبنينّ أنه 
رصد ارتفاعا ف����ي أعداد أفرع الش����ركات احمللية في 
الكويت، األمر الذي يش����ير إلى ارتفاع معدالت الطلب 
من قبل املواطنني واملقيمني على شراء مختلف أنواع 
العط����ور والبخور، وبخاصة تلك التي حتمل عالمات 
جتارية معروفة. وأش����ار إلى أن لدى الكويت العديد 
من التراخيص الصناعية الصادرة عن الهيئة العامة 
للصناعة، كما أن هناك عددا من الشركات الصناعية التي 
تصنع العطور محليا حتى أن صناعة العطور أصبحت 

صناعة متميزة وراقية ولها أصولها املعروفة، كما أن 
املنافسة أصبحت شديدة جدا لتقدمي اجلديد دائما إلى 
األسواق احمللية.  هذا وتستمر عروض املعرض حتى 
الثالث من شهر ابريل املقبل، وقد قام الطبطبائي عقب 
قص شريط االفتتاح بصحبة ضيوف االفتتاح بالتجول 
في املع����رض وتبادل احلديث م����ع اصحاب األجنحة 
املشاركة. وشارك بحضور االحتفال مسؤولو شركة 
معرض الكويت الدولي يتقدمهم رئيس مجلس اإلدارة 
عماد تيفوني والرئيس التنفيذي للشركة عبدالرحمن 
النصار ومديرة ادارة التسويق والعالقات العامة باسمة 
الدهيم ومساعد مدير شؤون العالقات العامة ضاري 
العيبان ومس����ؤولة املعرض رقية الرشدان وعدد من 

مسؤولي املعارض بالشركة.
ومن الشركات الراعية أيضا للمعرض يقول مدير 
عام ش���ركة ش���ارمل باريس بدر الكندري ان معرض 
العط���ور وأدوات التجميل ميثل تظاهرة رائعة جتذب 
اليها شريحة كبيرة من الزوار مما يجعل من املعرض 
واحدا من أهم املناس���بات التجاري���ة واملعارض التي 
تشهدها الكويت. وكش���ف الكندري عن طرح الشركة 
في جناحها باملعرض ملجموعة جديدة من مستحضرات 
التجميل من ماركة شارمل الفرنسية التي هم وكالؤها 

احلصريون في الكويت واصحابها في فرنسا.


