
الخميس 27 مايو 2010 45اقتصاد

مقر مبنى بنك الدوحة في الكويت

الوتار: الشركات والمؤسسات المحلية
مازالت قلقة من شروط قانون العمل الجديد

العمل  ناقش���ت ندوة قانون 
اجلدي���د التحدي���ات التي تواجه 
العام  القطاع���ن  ف���ي  العمال���ة 
واخلاص، مطالبة بضرورة التزام 
العمل  أصحاب الشركات بقانون 
اجلديد، وذلك للن���أي عن إهدار 

حقوق العاملن.
التي نظمتها  الن���دوة  ودعت 
ش���ركة امبش���ن لالستش���ارات 
والتدري���ب للم���رة الثالثة على 
التوالي، لضرورة االس���تعجال 
بإنشاء هيئة عامة للقوى العاملة 
في الكويت التي نص عليها القانون 
اجلديد، وذلك ملعاجلة الكثير من 

املمارسات السلبية فيما يخص نظام الكفيل املعمول 
به حاليا. وقال مدير عام شركة امبشن لالستشارات 
والتدريب د. يوسف الوتار ان الشركات واملؤسسات 
احمللية مازالت قلقة من شروط قانون العمل اجلديد التي 
تلزمها بدفع حقوق العاملن لديها كاملة، مشيرا إلى أن 
التعديالت التي طرأت على قانون العمل اجلديد تضمنت 
فوارق مالية تكاد تكون مضاعفة، وتلزم أصحاب العمل 

بتأديتها دون مخالفة أو جتاوز للقانون.
وأضاف الوتار خالل الندوة أن حجم العمالة الوافدة 
في السوق الكويتي كبير وميثل أهمية كبرى لألداء 
التش���غيلي لالقتصاد الوطني، الفتا إلى أن القانون 
القدمي الذي صدر في 1964، أصبح غير مالئم لتطورات 
العصر احلالي، الس���يما في مواجهة ارتفاع االنفاق 
واملصروفات في مقابل غالء األس���عار، في املس���كن 

وامللبس والسلع األساسية والكماليات.
واملح الى ان تلك التحديات كانت خطوة ايجابية 
نحو تطوير القطاعات احمللية سواء في سوق العمل 
او فى الدفاع عن مقتضيات احلاجة امللحة للنهوض 

باملوارد احمللية وتنمية الثروات.
وبن ان األوضاع املقبلة تس���تدعي ضرورة منح 
العاملن جميع حقوقهم وصوال إلى حتقيق التنمية 
املستدامة التي تسعى اليها الدولة في الوقت الراهن 
من خالل طرحها ملجموعة من املشاريع الكبرى ممثلة 

في اخلطة التنموية املقرة.
وأشار إلى أن العمل على تفعيل تلك اخلطة سيلعب 
دورا حيويا إلنعاش االقتصاد الوطني وجعل الكويت 
مركزا ماليا واقتصاديا في املنطقة، كما أن من مستلزمات 
تنفيذ اخلطة تعديل بعض التشريعات والقوانن ومنها 
قانونا س���وق املال واخلصخصة اللذان أقرا مؤخرا، 
كذلك قانون الشركات التجارية املطروح حاليا على 
مجلس األمة، مشيرا الى ان تلك القوانن تأتي مترابطة 
لتمكن احلكومة من استكمال مسيرتها لتطوير املسار 
االقتصادي للدولة. وأكد الوت���ار خالل الندوة على 
أهم البنود التي مت من خاللها إنصاف عمل املرأة في 
القطاع األهلي، وآخذا باالعتب���ار األعراف والتقاليد 

االجتماعية التي يعيشها املجتمع 
الكويت���ي والتي م���ن أهمها عدم 
انخراط املرأة في االعمال الضارة 
التي متس حريتها وأخالقها، ضاربا 
املثل ببعض النسوة الالتي يعملن 
الليل���ي والالتي يقدمن  بالنظام 
خدماتهن للرجال، حيث يعد ذلك 

خرقا للقانون. 
وطالب الوتار اجلهات املختصة 
بضرورة االستعجال بإنشاء هيئة 
عامة للقوى العاملة تنظم سوق 
العمل احمللي بحيث توقف بعض 
التي تتم  التجاوزات واملخالفات 
ممارستها حاليا من قبل صاحب 
العمل )الكفيل(، كذلك ملا سيكون لهذه الهيئة من دور 
في مساندة أصحاب العمل في إنهاء إجراءات استقدام 
العمالة وتس���هيل إجراءات اإلقامة وتصاريح العمل 
وتخفيف العبء عن نظام الكفيل، معتبرا الهيئة مبادرة 
فاعلة إلنهاء مشاكل نظام الكفالة في الكويت. وتطرق 
الوتار إلى أهم التعديالت على القانون اجلديد والذي 
منح العامل حقوقا أكبر تتعلق مبكافأة نهاية اخلدمة 
واإلجازة السنوية التي أصبحت 30 يوما كحد أدنى 
فضال عن منحة اإلجازات الطارئة في حال وفاة أحد 
األقارب من الدرجة األولى والثانية وكذلك العديد من 
التعديالت األخرى التي تأتي ملساندة العاملن في قطاع 
العمل. وعلى الصعيد ذاته، قال مشرف التدريب في 
شركة امبشن لالستشارات والتدريب محمد حوران 
ان توضيح بعض بنود قانون العمل اجلديد للمجتمع 
الكويت���ي يأتي من منطلق اهتمام امبش���ن لتعريف 
العاملن وأصحاب العمل بحقوقهم وواجباتهم حتى 
ال يق���ع البعض في أخطاء قد تنجم عنها عقوبات أو 

غرامات بسبب اجلهل أو عدم املعرفة بالقانون.
وأضاف ان من أهم النقاط التي يجب أخذها بعن 
االعتبار عند إعداد عقود التوظيف اجلديدة بعد تاريخ 
نشر القانون في اجلريدة الرسمية متثل أهمية قصوى 
للعامل وصاحب العمل كون العقد شريعة املتعاقدين. 
وأفاد بأن الكويت تض���م أكثر من مليوني عامل من 
اجلنسيات الوافدة املختلفة تعمل في مختلف قطاعات 
الس���وق احمللي إلى جانب عم���ل بعضها في القطاع 
احلكومي ال���ذي يلتزم بتأدية حقوق العاملن كاملة 
في ظل جتاوز البعض من أصحاب العمل في القطاع 
اخلاص، محذرا من استمرار تلك التجاوزات التي قد 
ينتج عنها غلق ملفات الشركات املتجاوزة في حال 
تكراره���ا للمخالفات. واملح إل���ى أن القطاع اخلاص 
يستحوذ على احلصة الكبرى في سوق العمل وبالتالي 
يصبح هو الطرف األكثر تعرضا للمس���اءلة، داعيا 
اجلمي���ع الى االلتزام بالقانون اجلديد بجميع بنوده 
ملا له من دور في حتقيق العدالة بن الطرفن العامل 

وصاحب العمل.

خالل ندوة نظمتها »امبشن لالستشارات« حول قانون العمل

يوسف الوتار

»الدوحة« يطلق حملة »الدوحة الذهبي« ألول مرة في الكويت
عمالؤه مرشحون للفوز بـ 25 كيلو غراماً من الذهب سنوياً

»األهلي« يدشن حملته الجديدة »جائزتك مع األهلي«
لتشجع العمالء على التوفير

يستمر البنك األهلي الكويتي 
في تق���دمي املفاج���آت الرائعة 
حلملته اجلدي���دة التي حتمل 
ش���عار »جائزتك مع األهلي«، 
احلملة التي صممت خصيصا 
العمالء  لتقدمي حوافز تشجع 
على التوفير وكس���ب العديد 
م���ن اجلوائز الرائع���ة، وهي 
تركز عل���ى ترويج العديد من 
منتجات البنك التي تقدم مكافآت 
ألصحاب اإليداعات اجلديدة في 

حساباتهم لدى البنك.
الص���دد، قال  وف���ي ه���ذا 
مدير ع���ام اخلدمات املصرفية 
لألف���راد بالوكالة س���تيوارت 

لوكي: »ان هذه 
احلمل���ة القت 
جناح���ا كبيرا 
واستحس���انا 
من قبل عمالء 
ألنها  البن���ك 

تهدف إلى مكافأة العميل وتقدمي 
أفضل املزايا له، وهي احلصول 
على أعلى الفوائد على حساب 
املنال مع امكانية السحب من 
احلساب عند احلاجة، وأفضل 
التي  الثابتة  الفوائد للوديعة 
ميكن أن تدفع مسبقا بحسب 
اختي���ار العميل، أو احلصول 
أيضا على معدالت فائدة عالية 

بحسب رصيد 
العمي���ل ف���ي 
حساب التوفير 

املميز«. 
إلى  مشيرا 
أن���ه »من أحد 
عوامل جناح احلملة هو اإلجراء 
البس���يط الذي يجب أن يقوم 
به العميل للمش���اركة في هذا 
العرض الرائ���ع الذي يقتصر 
على فتح حساب جديد أو إيداع 
األموال في حساباته املذكورة 
أعاله أو حتى في حسابه التوفير 
أو حس���ابه اجلاري حتى 30 
يونيو 2010، مع احملافظة على 

احلد األدنى من الرصيد املطلوب 
لدخول السحب، وبحسب املبلغ 
ايداعه وبحسب نوع  الذي مت 
احلس���اب الذي مت االيداع فيه 
س���يحصل العميل على نقاط 
وفرص تؤهله لدخول السحب 
للفوز بواحدة من سيارتي جي 

إم سي إنفوي«.
اغتن���م الفرص���ة وكن من 
بن الفائزين مع البنك األهلي 
الكويتي ال���ذي يقدم عروضا 
مميزة وعالية القيمة لعمالئه، 
وشارك في احلملة الترويجية 
لتحق���ق أكب���ر اس���تفادة من 

مدخراتك وإيداعاتك.

مليون ريال قطري«.
مشيرا الى ان احلدث املهم الذي سينطلق 
الشهر املقبل، مت اعداده خصيصا لعمالء 
ف���رع الدوحة في الكوي���ت وذلك التاحة 
الفرصة لعم���الء البنك في الكويت لربح 
الذهب طوال العام. الفتا الى ان الفرصة 
التزال سانحة للحصول على جائزة املليون 
ريال قطري في سحب »مليونير الدوحة« 

الذي سيقام الشهر املقبل«.
واوض���ح: »ان البنك ال يألو جهدا من 
اجل تعزيز موقعه في السوق الكويتي، كما 
يسعى دائما لتسهيل العمليات املصرفية 
امام عمالئه، وذلك من خالل اطالق اخلدمات 
املصرفي���ة املتنوعة واخليارات املتعددة 
لفتح احلسابات وتشمل احلساب اجلاري 
وحساب الوديعة الثابتة، وحساب التوفير، 
باالضافة الى حساب حتت الطلب والذي 
يتناس���ب مع ظ���روف احلي���اة اليومية 

املختلفة«.
وحول الهدف من اطالق احلملة اجلديدة 
لبنك الدوحة للعام 2010/ 2011، اكد املهزع، 
ان البنك يولي اهتماما كبيرا بخدمة العمالء 
من افراد وشركات من خالل تقدمي خدمات 
متميزة من جهة، ومنح العمالء املتميزين 
الفرصة لربح مبالغ مالية تبدأ من 100 الف 

ريال قطري وتصل إلى مليون ريال.

واضاف: »الدوح���ة الذهبي يعد أكثر 
برامج التوفير جذبا وتنافسية في الكويت. 
ويظهر مدى الت���زام بنك الدوحة بتقدمي 
عروض شيقة تناسب كل قطاعات وفئات 
املجتمع، ولذلك فقد ابتدعنا هذه اجلائزة 
السخية التي تبلغ قيمتها 25 كيلو غراما 
من الذهب الصافي الى جانب جوائز البنك 
العديدة التي تبدأ من 10 االف ريال وحتى 

من جانب���ه، قال املدير االقليمي لفرع 
البنك في الكويت احمد املهزع عن احدث 
عروض الدوحة للعام 2010: »ان هذا العام، 
سيشهد اطالق السحب االول من نوعه في 
الكويت واملنطقة من خالل حملة »الدوحة 
الذهب���ي« والتي متنح عم���الء البنك في 
الكويت الفرصة للحصول على كيلوغرامات 

من الذهب«.

اطلق »بن���ك الدوحة«، اح���د البنوك 
القطرية الرائدة في تقدمي اخلدمات املتميزة 
في الكويت، حملة »الدوحة الذهبي« ألول 
مرة على مستوى الكويت استكماال لبرنامج 

اجلوائز الذي أعده البنك لعمالئه.
واستمرارا حلملته املتميزة التي أطلقها 
لعام 2010 خصيصا لعمالء الكويت، أعلن 
بن���ك الدوحة، عن جوائ���ز تصل الى 25 
كيلوغراما من الذهب، س���يتم منحها في 
سحب كبير ستتغير من خالله حياة سبعة 

من العمالء األوفياء للبنك على الفور.
ويعتبر برنامج »الدوحة الذهبي« قيمة 
مضافة لعمالء بنك الدوحة حيث يعطي 
جميع العمالء الذي���ن لديهم أرصدة في 
حساباتهم مع برنامج »مليونير الدوحة« 

فرصة اخرى مميزة للفوز بالذهب.
ويصل وزن اجلائزة األولى من برنامج 
»الدوحة الذهبي« 15 كيلوغراما من الذهب 
س���يفوز بها رابح واحد سعيد احلظ من 
عمالء برنامج »مليونير الدوحة« للتوفير 
يتم اختيار اسمه في السحب الكبير، بينما 
سيربح الفائز الثاني جائزة تبلغ قيمتها 5 
كيلو غرامات من الذهب في سحب سيجرى 
مع نهاية العام احلالي، باإلضافة إلى فوز 
خمسة رابحن آخرين بجائزة يبلغ وزنها 

كيلو غراما واحدا من الذهب كل شهر.

ستيوارت لوكي

»كامكو«: 97% نسبة القيمة السوقية لسوق الكويت إلى الناتج القومي المحلي
ثاني أعلى نسبة خليجية بعد قطر

أسواق األسهم الخليجية كانت تتداول فوق قيمتها الحقيقية وتحديداً خالل 2005 و2007 حين وصلت النسبة إلى 181 و138% على التوالي

م���ن 76% خالل عام 2001 إلى 126% في عام 2003 مدفوعة بارتفاع 
مؤش���ر كامكو الوزني للعائد الكلي لسوق الكويت لألوراق املالي 
بنس���بة 97% خالل الفترة نفس���ها. أما خالل 2004 فبقيت نسبة 
القيمة السوقية إلى الناجت احمللي اإلجمالي عند مستوى 126% وذلك 
بسبب النمو املتوازن لكل من القيمة السوقية والناجت احمللي حيث 
س���جال ارتفاعا بنسبة 22% لكل منهما. كما استطاع سوق الكويت 
لألوراق املالية أن يس���جل أعلى نسب للقيمة السوقية إلى الناجت 
القومي احمللي حيث بلغت 143%، 146% و201% خالل األعوام 2005، 
2006 و2007 على التوالي. إن هذه النسب املرتفعة كانت قد سجلت 
تزامنا مع االرتفاعات القياسية التي شهدها مؤشر كامكو الوزني 
للعائد الكلي لسوق الكويت لألوراق املالي حيث ارتفع خالل عامي 
2005 و2007 بنسبة 59.4% و30.3% على التوالي، وقد جاءت هذه 
االرتفاعات مدفوعة بالسيولة العالية خالل الفترة نفسها باإلضافة 
إلى النمو االقتصادي الذي استفادت منه بعض الشركات التشغيلية 

مثل البنوك.
أما بعد األزمة املالية والتراجع الذي شهده سوق الكويت لألوراق 
املالية، انخفضت نسب القيمة السوقية إلى الناجت القومي احمللي 
إلى 84% و92% خ���الل عامي 2008 و2009 على التوالي. ويعد هذا 
التراجع مؤشرا واضحا على انخفاض السيولة املتداولة في سوق 

األسهم وتباطؤ النمو االقتصادي.
وبعد الهبوط احلاد الذي شهدته أسواق املال العاملية واألسواق 
اخلليجية خالل شهر مايو عندما هوت املؤشرات املالية لألسواق 
اخلليجية بش����كل كبير لم تش����هده خالل السنة احلالية، جند أن 
نسبة القيمة الس����وقية لسوق الكويت لألوراق املالية إلى الناجت 
القومي احمللي هي ثاني أعلى نسبة خليجيا بعد قطر التي بلغت 
نسبتها 107%، أما الكويت فقد بلغت نسبتها 97% ويعود السبب 
بذلك إلى تراجع الناجت احمللي حيث تشير التوقعات إلى أن الناجت 
احمللي للكويت س����وف يس����جل 115 مليار دوالر خالل عام 2009 
متراجعا بنس����بة 16.7% مقارنة مع 138 مليار دوالر سجلها خالل 

عام 2008.

األولى من عام 2008. من ناحية أخرى شهدت القيمة السوقية لألسواق 
املالية اخلليجية أس����وأ تراجع لها على اإلطالق خالل عام 2008 حيث 
تراجعت بنس����بة 46% لتصل إلى 606 مليارات دوالر مقارنة مع 1.120 
مليار دوالر في نهاية 2007، علما بأن إجمالي القيمة السوقية لألسواق 
املالي����ة اخلليجية كانت قد وصلت ذروتها خالل عام 2008 وبالتحديد 
خالل شهر يونيو حن س����جلت 1.216 مليار دوالر. وباحتساب نسبة 
القيمة الس����وقية إلى الناجت القومي احمللي للدول اخلليجية بافتراض 
القيمة السوقية لش����هر يونيو 2008 والناجت القومي احمللي اإلجمالي 

لدول اخلليج جند أن النسبة وصلت إلى %115.

نسبة القيمة السوقية 

وتاريخيا، ارتفعت نس���بة القيمة الس���وقية إلى الناجت احمللي 
اإلجمالي خالل الفترة من 2001 حتى 2004، حيث ارتفعت النسبة 

قيمتها السوقية كان أبرزها تراجع القيمة السوقية لسوق املال السعودي 
وهو أكبر س����وق مالي من حيث القيمة السوقية حيث تراجعت قيمته 
الس����وقية بنسبة 50% لتؤثر بشكل مباشر على نسبة القيمة السوقية 

إلى الناجت احمللي للدول اخلليجية حيث انخفضت إلى %101.
أما بعد األزمة املالية في سبتمبر 2008 والهبوط احلاد الذي شهدته 
األسواق املالية اخلليجية وصلت نسبة القيمة السوقية إلى الناجت القومي 
احمللي للدول اخلليجية إلى 57% وهي أدنى مس����توى وصلت له خالل 
اخلمس سنوات املاضية، وقد جاء هذا التراجع مدفوعا بعدم التوازن بن 
منو الناجت احمللي والتراجع احلاد في القيمة الس����وقية ألسواق األسهم 
اخلليجية. فقد بلغ الناجت القومي احمللي اإلجمالي لدول اخلليج 1.057.5 
مليار دوالر خالل عام 2008 مقارنة مع 811.4 مليار دوالر في عام 2007 
وبنس����بة ارتفاع بلغت 30% ويعود السبب بذلك إلى النمو االقتصادي 
الذي ش����هدته دول املنطقة وارتفاع أس����عار النفط خالل التسعة أشهر 

قامت إدارة بحوث االستثمار ف���ي شركة مشاريع 
الكويت االستثمارية إلدارة األصول )كامكو( بتحليل 
تفصيلي عن األداء التاريخي ألداء األسواق املالية 
اخلليجية مقارنة مع منو الناجت القومي احمللي وذلك 
لتحليل الترابط بن النمو االقتصادي وحتركات سوق األسهم املالية.

وقالت ان جميع الدراس����ات السابقة تشير إلى أن أداء أسواق املال 
مترابط بشكل كبير مع النمو والتطور االقتصادي حيث يتبن أن الدول 
التي شهدت منوا اقتصاديا ملحوظا مثل الصن واألسواق الناشئة تبعها 
تطور في أسواقها املالية التي أصبحت تضاهي أسواق املال في بعض 
الدول املتقدمة. ويعود الس����بب في هذا الترابط بن النمو االقتصادي 
وأداء البورصة إلى نظرة املستثمرين التفاؤلية إلى الشركات املدرجة 
وأدائها املستقبلي مدفوعة بالنمو االقتصادي املتوقع باإلضافة إلى عامل 
الثروة حيث يس����اهم ارتفاع أسعار األسهم في زيادة اإلنفاق وبالتالي 

دفع عجلة النمو االقتصادي.
جتدر اإلش����ارة إلى أن الشركات املس����تفيدة من منو االقتصاد هي 
الشركات التشغيلية ذات القيمة املضافة وليس الشركات املسماة ورقية 
التي قد تؤدي إلى ضرب مرتكزات االقتصاد عند أول أزمة يتعرض لها 
وهذا ما حدث في الكويت حيث ارتفعت أسعار األسهم مدعومة بارتفاع 
السيولة في الس����وق وإلى حد ما بالنمو االقتصادي الذي زاد التفاؤل 
لدى املستثمرين في حن أن عددا قليال من الشركات التشغيلية استفاد 

من االقتصاد احلقيقي.
وتناول التقرير حتليال ألداء األسواق املالية في دول مجلس التعاون 
اخلليجي خالل السنوات اخلمس السابقة ومقارنتها مع حجم اقتصاداتها، 
حيث يتبن من األرقام أن منو أسواق األسهم اخلليجية كان أعلى بكثير 
من النمو في حجم اقتصاداته����ا وخصوصا خالل عام 2005 حن بلغ 
معدل القيمة السوقية إلى الناجت احمللي اإلجمالي لدول اخلليج حوالي 
181% مما يشير إلى مغاالة في ارتفاع أسعار األسهم خاصة في أسواق 

السعودية وقطر والكويت واإلمارات.
وقد شهدت األس����واق اخلليجية معدالت أداء قوية خالل السنوات 
املاضية التي سبقت األزمة املالية نتيجة النمو االقتصادي الذي شهدته 
دول املنطقة معززة بارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية والطفرة 
التي ش����هدها القطاع العقاري، كما كان لألرب����اح اجليدة التي حققتها 
الشركات خالل الفترة نفسها، وتزايد اهتمام املستثمرين األجانب بأسواق 
املنطقة دور فعال في أداء األس����واق املالية وتعزيز النمو االقتصادي، 
حيث فاقت نس����بة القيمة السوقية إلى الناجت احمللي للدول اخلليجية 
ال� 100% خالل الس����نوات الثالث التي سبقت األزمة املالية وهذا يعتبر 
مؤشرا واضحا على أن أسواق األسهم كانت تتداول فوق قيمتها احلقيقية 
وعلى وجه اخلصوص خالل عامي 2005 و2007 حن وصلت النس����بة 
إل����ى 181% و138% على التوالي. أما خالل عام 2006 فقد ش����هدت معظم 
األس����واق املالية اخلليجية موجة تصحيحية أدت إلى تراجع كبير في 

نسبة القيمة السوقية لألسواق المالية الخليجية إلى الناتج القومي المحلي كما في ديسمبر 2009
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نسبة القيمة السوقية لألسواق المالية إلى الناتج القومي المحلي
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