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»دار الخبير«: السوق يفتقد غياب المحفزات
ذكر التقرير األسبوعي لشركة دار اخلبير 
لالستشارات االقتصادية ان سوق الكويت 
لألوراق املالية اكتسى باللون األحمر متأثرا 
بانخفاض األسواق املالية العاملية، وبأسباب محلية 
أخرى أهمها عدم صدور نتائج مش����جعة ومحفزة 
للشركات في النصف األول، وغياب السيولة املتوافرة 
م����ن زين من خالل حجز البن����وك لتوزيعات زين 
النقدي����ة لزيادة الضمانات وتس����ديد الديون مما 
خفض بشدة من دور هذه التوزيعات من انتشال 
البورصة من محنتها من باب السيولة. وقد صرح 
وزير التجارة بأن انخفاض سوق الكويت لألوراق 
املالية أمر طبيعي بسبب انخفاض األسواق العاملية، 
وتفاؤل الوزير بأن الس����وق سيتحسن بعد انفاق 
احلكومة 4 مليارات دينار على املشاريع هذه السنة 
والتي ستوفر الس����يولة الالزمة إلنعاش السوق، 
ولم يذكر الوزير شيئا عن دور احملفظة الوطنية 
في توفير السيولة، وأيضا جاء الصيف باكرا هذا 
العام لقدوم رمضان املبارك في ش����هر أغسطس، 
أي بدأ الكثير من املتداولني واملستثمرين عطالتهم 
مبكرا هذا العام للحاق برمضان في شهر أغسطس 

املقبل بالكويت.

وعدد التقرير احلوافز اإليجابية والتي من شأنها 
أن تعزز االستقرار في السوق وتدعمه: تطبيق قانون 
هيئة أسواق املال، وترشيح قياديني متصفني باألمانة 
واخلبرة والقدرة على قيادة الهيئة، قيام احلكومة 
بتنفيذ صرف احملفظة الوطنية لدعم السوق والتي 
لم يصرف منها إال 30%، ويبلغ حجمها 1200 مليار 
دينار، إنشاء صندوق شراء األصول املقترحة من 
احلكومة، وشراء هذه األصول من الشركات املدرجة 
والتشغيلية، إعادة هيكلة قطاع االستثمار ودعمه، 
وتغيير قانون االستقرار املالي، تبني اقتراحات كولد 
ويل بانكر إلنعاش السوق العقاري، وهي: استئجار 
احلكومة لألبراج العقارية الفارغة واس����تخدامها 
ألجهزتها احلكومية، تسهيل دخول املستثمر األجنبي 
باألخص مع احلاجة له لتنفيذ اخلطة اخلمس����ية، 
وهذا من شأنه إنعاش س����وق العقار، اجلدية في 

طرح املشاريع التنموية املليارية.
وعن توقعات األس����بوع اجلاري، قال التقرير 
ان استمرار عدم االستقرار والتذبذب، ما لم حتدث 
محفزات وحلول ملش����اكل الشركات االستثمارية، 
وإعالنات إيجابية لنتائج بعض الشركات الرئيسية 

والتشغيلية في السوق.

بقلم:
د.وليد عبدالوهاب الحداد

خليل القطان

عبدالعزيز البالول

طارق سلطان يتسلم اجلائزة

»الدولي« يطلق خدمة اإليداع النقدي
أعلن بنك الكوي����ت الدولي عن بدء إطالق 
خدم����ة اإلي����داع النقدي، وهي م����ن اخلدمات 
املصرفية االلكترونية املتطورة تكنولوجيا، 
تلبية الحتياجات عمالئه الكرام، مدشنا بذلك 
هذه اخلدمة املميزة من خالل أجهزة السحب 
اآللي في معظم فروعه املنتشرة في كل أرجاء 
الكويت دون عناء االنتظار داخل الفرع. وبهذه 
املناسبة، قال رئيس القنوات االلكترونية في 
اإلدارة املصرفية لألفراد في البنك خليل القطان 

ان����ه مت تركيب أجهزة الصراف اآللي اجلديدة 
املتعددة الوظائف في مواقع حيوية متفرقة، 
وميكن استخدام هذه األجهزة إلجراء عمليات 
الس����حب واإليداع النقدي على نفس اجلهاز 
وعلى مدار الساعة. وأضاف أن أجهزة الصراف 
اآللي اجلديدة ATM تتمي����ز بكفاءة اخلدمات 
التي تقدمها للعم����الء، وتوفر أقصى درجات 
األمان للعمليات املصرفية التي يتم إجراؤها، 
كما تتميز مبرونة إيداع وحتويل األموال بني 

حسابات العميل مجانا، وذلك باستخدام بطاقة 
السحب اآللي والرقم السري. وتأتي خدمة اإليداع 
النقدي اجلديدة ضمن املبادرات التي يطلقها 
البنك لتزويد عمالئه بخدمات شخصية حتوز 
اهتمامهم وتوفر الراحة حلاملي بطاقات بنك 
الكوي����ت الدولي، باإلضافة إلى تقدمي خدمات 
شخصية مستهدفة ذات قيمة ومضمون للعمالء 
تواكب التطور التكنولوجي الذي يشهده عالم 

اخلدمات املصرفية االلكترونية.

تشارك الجالية األميركية احتفاالتها بذكرى االستقالل

»الوطنية« تمنح 50% خصمًا
على الرسائل النصية إلى أميركا اليوم

بلدانهم بنصف التكلفة احلقيقية. 
وع����ادة ما تتضم����ن االحتفاالت 
بالراب����ع من يوليو زيارة املعالم 
الوطنية ومنها معالم واش����نطن 
أو املركز التج����اري الوطني في 
واشنطن، كما يقوم األميركيون 
برفع العل����م األميركي ويعملون 
على تزيني منازلهم والش����وارع 
باللونني األحمر واألبيض تعبيرا 
عن احلس الوطني، ويتخلل هذا 
اليوم ع����روض لأللعاب النارية 
واالستعراضات كما يشكل مناسبة 
لتجمع العائالت وحفالت الشواء 
والنزه����ات باإلضافة الى العديد 
الثقافية. وبذلك،  النشاطات  من 
فإن ع����رض الوطنية لالتصاالت 
مين����ح اجلميع فرص����ة لعيش 
حماس����ة االحتفاالت والتواصل 
مع معارفهم في الواليات املتحدة 
بواسطة الرسائل القصيرة، حيث 
تسعى الشركة الوطنية لالتصاالت 
إلى تقدمي خدمات مميزة وبجودة 
عالية ترقى ملس����توى تطلعات 
عمالئها، كما يأت����ي العرض من 
منطلق مسؤوليتها االجتماعية 

جتاه عمالئها.

أعلن����ت الش����ركة الوطني����ة 
لالتصاالت عن تقدميها تخفيضا 
بنسبة 50% لعمالئها من اجلالية 
األميركية، عند إرسالهم رسائل 
قصي����رة SMS مبناس����بة ذكرى 
عيد االستقالل للواليات املتحدة 
األميركي����ة التي تواف����ق اليوم، 
حيث يحتفل األميركيون بالذكرى 

السنوية 234 الستقالل بالدهم.
وحول هذا العرض اخلاص، 
ق����ال مدير العالق����ات العامة في 
ان  البالول  الش����ركة عبدالعزيز 
»عرض الوطنية لالتصاالت يأتي 
من حرصها على مشاركة عمالئها 
أفراحهم أينما كانوا وبأي وقت، 
إضافة إلى مساهمة الشركة عبر 
مساعدة عمالئها في التواصل مع 

من يحبون وبأقل األسعار«.
وأضاف: »ان نس����بة اجلالية 
األميركية املقيمة في الكويت كبيرة 
ومن هنا ف����إن مبادرتنا هذه من 
شأنها ان تساهم في تعزيز أواصر 
التواصل معهم. وال ننسى أن العديد 
من الكويتيني لديهم أهل وأصدقاء 
في أميركا وهم سيستفيدون بال 
ش����ك من هذا العرض«. اجلدير 

بالذك����ر أن التخفيض على قيمة 
الرسائل سيستمر ملدة 24 ساعة 
من بداية يوم األحد. وقد س����بق 
أن قدم����ت الش����ركة العديد من 
العروض املماثلة للكثير من الدول 
التي لها جاليات في الكويت مثل 
مصر واألردن وس����ورية والهند 
وبنغالدش وغيره����ا من الدول، 
وذل����ك حت����ى يتس����نى لعمالء 
الوطنية من أبناء اجلاليات التمتع 
بالتخفيض����ات املقدمة في إجراء 
املكاملات مع أهاليهم وأقربائهم في 

»أجيليتي« تحصد جائزتي المسؤولية االجتماعية في الكويت 
وأفضل موزع خدمي صديق للبيئة في شنغهاي 

»أجيليت���ي« في وض���ع وتنفيذ 
اس���تراتيجيات صديق���ة للبيئة 
والتي دعمتها جائزة املس���ؤولية 
االجتماعية الت���ي حصلت عليها 
الشركة مما يوضح جهود الشركة 
في تعزيز مبادرات املس���ؤولية 
االجتماعية على مستوى العالم من 
خالل برنامجها الذي يعمل من خالل 
ثالثة محاور هي اإلغاثة اإلنسانية 
والبرنام���ج التطوعي والبرنامج 

البيئي.
اجلدير بالذكر أنه منذ عام 2006 
قامت شركة أجيليتي باالستثمار 
في أكثر من 300 مش���روع خدمي 

والنقل امللتزمة بالقواعد البيئية 
التي وضعته���ا الهيئات الوطنية 
والعاملي���ة، ولتطبيقها املتس���ق 
له���ذه املعايي���ر، وق���د طلب من 
الناخبني أيضا األخذ في االعتبار 
االستثمارات التي تقوم بها الشركة 
لوضع التقنيات املختلفة وتدريبها 
املستمر للموظفني وعملها الدؤوب 
على املب���ادرات البيئية في اتخاذ 
التدابي���ر املمكنة خلفض  جميع 
انبعاثات الكربون الضارة الناجتة 

عن أعمال الشركة. 
 »AFSCA« وقد قامت جائ���زة
بتس���ليط الض���وء عل���ى التزام 

أما بالنسبة للجائزة األخرى 
في شنغهاي، فقد فازت »أجيليتي« 
بجائ���زة أفض���ل م���زود خدمي 
صديق للبيئة ف���ي حفل توزيع 
جوائز الشحن وسلسلة التوريد 
الذي تنظمه   )AFSCA(في أس���يا
Cargonews Asia، وهذه اجلوائز 
ذات قيمة كبيرة في صناعة الشحن 
ألنها تقوم على تصويت العمالء 
فقط، وقد جاء ترشيح »أجيليتي« 
لهذه اجلائزة الس���تيفائها جميع 
الشروط واملعايير التي وضعتها 
اللجن���ة املنظمة »AFSCA« والتي 
تعنى باالمتثال للوائح الش���حن 

ف���ي 52 دولة ملس���اعدة أكثر من 
العالم،  500 ألف ش���خص حول 
وتقوم الشركة باستخدام خبرتها 
اللوجيس���تية على نح���و فعال 
ملساعدة املجتمع اإلنساني الدولي 
لالس���تجابة للكوارث الطبيعية، 
الش���ركة مساعدات  حيث قدمت 
الطوارئ في  لالستجابة حلاالت 
اندونيسيا، والفلبني، وبنغالديش 
ولبنان وباكستان ومؤخرا تشيلي 

وهاييتي.
فيم���ا يتيح برنامج الش���ركة 
التطوعي خلدمة املجتمع للموظفني 
املبادرة بالقيام مبش���اريع تخدم 
املجتم���ع احمللي الذي يتواجدون 
ويعمل���ون فيه ج���اء منها على 
س���بيل املثال وليس احلصر نقل 
اإلمدادات الطبي���ة خلدمة 10000 
إلى املستش���فيات في  ش���خص 
الطبية  الهيئة  بغداد نيابة ع���ن 
الدولي���ة، وحملة للتبرع لتعليم 
200 من األطفال الفقراء في الواليات 
املتحدة، وترميم مدارس ابتدائية 
في املناطق الريفية في سريالنكا 
وڤيتنام، ودعم مش���روع التبرع 
بكرات قدم لألطف���ال في أنغوال، 
وروان���دا، وأوغندا، باإلضافة إلى 
تقدمي الدعم لدور أيتام في كل من 

سيراليون واثيوبيا.
وانطالق���ا من مبدئه���ا القائم 
على ضرورة احملافظة على البيئة 
إلقاء  الطبيعية وإدراكه���ا أهمية 
الضوء على تلك القضايا البيئية 
املتعددة الت���ي حتتاج إلى حوار 

وتعاون دولي.

اعلن���ت ش���ركة أجيليتي عن 
حصولها على جائزتني عن أعمالها 
في شهر واحد، حيث قامت مجلة 
»أربيان بيزنس« التابعة ملجموعة 
»آي ت���ي ب���ي« للنش���ر، بتكرمي 
شركة أجيليتي وتسليمها جائزة 
خاصة عن برنامجها للمسؤولية 
االجتماعية في حفل توزيع جوائز 
»أربيان بزنس لإلجنازات« 2010 
وذل���ك خالل االحتفال الس���نوي 
للمجل���ة بأفضل اإلجن���ازات في 
قطاع���ات األعمال على مس���توى 

الشركات واألفراد. 
وقال���ت الش���ركة ف���ي بيان 
صحافي ان رئيس مجلس االدارة 
املنتدب للشركة طارق  والعضو 
سلطان تسلم اجلائزة نيابة عن 
الشركة، حيث أعرب عن سعادته 
قائ���ال: »البد من االعت���راف بأنه 
شعور رائع أن تكرم »أجيليتي« 
عن ثقافتها املؤسس���ية لتعزيز 
برنامج املس���ؤولية االجتماعية، 
فمع تواجدنا العاملي، والسيما في 
األسواق الناشئة، فقد رأينا أن الفقر 
والكوارث، وتغير املناخ العاملي من 
العوامل التي تؤثر علينا جميعا وال 
ميكننا جتاهلها«، واضاف: »ونحن 
نؤمن بأن االستثمار في املسؤولية 
االجتماعية هو اس���تثمار طويل 
األمد ملستقبل أعمالنا ومجتمعنا 
ومن ثم كوكبنا. ويعتمد برنامجنا 
للمس���ؤولية االجتماعية على ما 
يحمله موظفينا من شغف لتحقيق 
مب���ادرات وخدمات ميكنها خدمة 

املجتمع«. 

»بيان«: البورصة تمر بوضع حرج
ق���ال التقرير األس���بوعي لش���ركة بيان 
لالستثمار ان سوق الكويت لألوراق املالية 
مير بوضع حرج إذ أصبح على باب غرفة 
اإلنعاش، وهو بانتظار »احلكيم احلكومي« 
املاهر ليق���وم بإنقاذ ما ميكن إنقاذه قبل فوات األوان. فالس���وق 
بحاجة إلى قرارات حكيمة وشجاعة متده بجرعات العالج الالزم 
لتجاوز احملنة التي يرزح حتت وطئتها، والتي طالت آثارها مختلف 
الشركات العاملة في االقتصاد الكويتي. إن الوضع احلالي لسوق 
الكويت لألوراق املالية يحد من قدرته على أداء وظيفته احليوية 
في خدمة االقتصاد الكويتي. فأس���واق امل���ال ذات ارتباط وثيق 
بالقط���اع املصرفي كون أصولها متثل معظم ضمانات هذا القطاع 
احليوي، إضافة إلى دورها في حفظ وتنمية استثمارات ومدخرات 
املواطنني، وكونها مصدر التمويل احليوي للشركات العاملة بالنظام 
االقتصادي، وذلك من خالل إدراجها في تلك األسواق التي تسهل 

حصولها على التمويل الالزم.
وأكد التقرير ان إنقاذ س���وق الكويت لألوراق املالية من حالة 
العناية املركزة التي مير بها حاليا يقتضي قوة داعمة تدفعه إلى 
أن يستعيد عافيته وقدرته الذاتية على مواصلة طريقه. ومن أبرز 
العوامل التي تخدم هذا الهدف تخصيص ميزانية حتفيزية بهدف 
ش���راء األصول املتعثرة في القطاع املصرفي عن طريق ما يسمى 
ب� »Repo System«، وتخفيض فوري في أس���عار الفائدة بالتزامن 
مع حتريك عجلة التمويل في القطاع املصرفي، هذا باإلضافة إلى 

تفعيل خطة التنمية االقتصادية.
وذكر التقرير ان الس���وق عاد إلى تكبد اخلس���ائر مجددا في 
األس���بوع املاضي بعد أن سجل بعض املكاسب في األسبوع الذي 
سبقه. فقد اختتم مؤشر السوق السعري نشاط األسبوع متراجعا 
بنسبة 2.92% عن إقفال األسبوع السابق فيما سجل املؤشر الوزني 
خسارة أس���بوعية بلغت نسبتها 3.61% بس���بب الضغوط على 

األسهم القيادية.
هذا واستمر التراجع في مستويات النشاط خالل األسبوع، حيث 
انخفض املتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة 21.21% عن معدل 

القيمة في األسبوع السابق ليصل إلى 20.71 مليون دينار.

تقـرير

السلة االقتصادية

الحصاد االقتصادي لمجلس األمة 
عرض��ه على وزير التخطيط 
السابق واالقتصادي املعروف 
علي املوس��ى  فكان له نفس 
رأي الغرفة، وأيضا عرض على 
أسعد البنوان � رئيس احتاد 
الشركات االستثمارية ورئيس 
شركة زين فأيد املؤمتر وقال 
إن هذا ميثل إعادة لتصحيح 
األوض��اع االقتصادي��ة في 
الكويت، وحتى نس��تطيع أن 
نعطي املؤمتر الزخم املطلوب 
البد أن يتبناه أحد املسؤولني 
ويرعى املؤمتر، ومنذ سنتني 
ونحن نطرق أبواب املسؤولني 
الوزراء ومجلس  من مجلس 
األمة ولكن ما من مجيب، طلبنا من مدراء مكاتبهم 
اللقاء وعمل عرض تقدميي له فما من مجيب، حتى 
أن أحد مدراء املكاتب قلت له طلب الرعاية صار له 
عندكم شهرين ما رديتوا علينا فقال: اشفيها احنا 
العادة نرد بعد س��ت شهور، قلت له طيب ممكن 
نقابل مدير املكتب، طبعا ما جانا اجلواب، أحدهم 
قال لنا على س��بيل االس��تهزاء إن شاء اهلل بكرة 
جتيكم املوافقة بالفاكس، طبعا صار لنا أشهر وهذا 
الفاكس ما وص��ل بالرغم من االتصاالت املتعددة 
واإلحلاح، والعجيب والغريب نفاجأ بأن هؤالء قد 
رعوا مؤمترات لشركات عربية ودعموها بأموال 
طائلة من فلوس الكويت، ومؤمتر يخص الكويت 
وتوافق عليه الفعاليات االقتصادية وما من راع.. 
وأيضا رعوا معارض ومشاريع صغيرة، وأعجب 
شيء هو رعاية مسابقات الصخول الشامية ورفض 
رعاي��ة مؤمتر تطوير مناخ األعم��ال في الكويت 
والذي وافقت عليه الفعاليات االقتصادية بالكويت 
وأثنت عليه، وتبون الشركات الكويتية ما تهاجر إلى 
دبي والسعودية وقطر.. فاهلل املستعان، وخووش 
تنفيذ لرؤية سمو األمير بتحويل الكويت إلى مركز 

جتاري وإداري ومالي عاملي.
دور القي��ادات اإلدارية في اس��تعادة الكويت 

ملركزها االقتصادي في اخلليج:
القيادة هي األس��اس في تطبيق إستراتيجية 
احلكومة والقطاع اخلاص وغيرهما من املؤسسات.. 
فأي اقتصاد يريد أن يتبوأ مركزا اقتصاديا وجتاريا 
عاملي��ا يجب أن يعد مجموعة كبيرة من القياديني 
لتنفيذ رؤيته. في الواليات املتحدة وبريطانيا على 
سبيل املثال هناك اجلامعات املتميزة مثل هارفارد، 
ستانفورد، كامبردج، اكس��فورد تقوم مثل هذه 
اجلامعات بإع��داد القياديني لقيادة العمل اإلداري 
واالقتصادي في دولهم ومع توفر هذه اجلامعات 
هناك عشرات املراكز اإلدارية إلعداد القيادات لتتبوأ 
مركزها في قيادة املؤسسات مسلحة بالعلوم احلديثة 
للقيادة ومبهارات متميزة مثل العمل االستراتيجي، 
إدارة األزمات، بناء اخلطط وتنفيذها، القدرة على 
قي��ادة القوى البش��رية وحتفيزها، وفي الكويت 
ومنذ االس��تقالل ونحن نعاني بش��كل كبير من 
عدم وجود نظام لشغل الوظائف القيادية وإعدادها 
وتدريبها على القيادة، ولألسف الشديد مع غياب 
مثل هذا النظام وغياب التدريب واإلعداد للقيادات 
أصبحت الكويت تعاني بش��دة من تعيني قياديني 
ال ميلكون مواصفات القيادة وال ميلكون املهارات 
القيادية املطلوبة وإمنا مت تعيينهم بناء على نظام 
احملاصصة، والقبلية والعائلية وغيرها من األمور 
التي ال متت إلى األنظم��ة القيادية بصلة، فكانت 
النتيجة انهيارا تاما في اخلدمات احلكومية وتراجع 
الكويت في دوره��ا القيادي في اخلليج ومتيزها 
وأصبحت حتت��ل الكويت املراكز األخيرة في كل 

شيء ومنها الشفافية والفساد.
وحتى القطاع اخلاص ال يقل عن القطاع العام 
فمفاهيم تعيني القياديني في القطاع اخلاص ال يقل 
عن مفاهيم تعي��ني القياديني في احلكومة فكانت 
النتيجة تراجع القطاع اخلاص عن دوره الريادي 
وتوالي األزمات املالية الواحدة تلو األخرى ومنها 
تراج��ع نصيبه في االقتصاد وأصبحت احلكومة 
متلك الي��وم 80% من االقتصاد الكويتي واإلنفاق 
احلكومي ميثل اإلنفاق الوحيد الذي يحرك االقتصاد، 
وفي اجتماع ضمني مع اإلخوة في قطاع التطوير 
اإلداري في ديوان اخلدمة وسؤالهم عن اقتراحاتهم 
حول تطوير العمل القيادي بالكويت، ذكروا لي أنهم 
أعدوا دراسة جاهزة إلنشاء مركز تدريب القيادات، 
ولكن التطبيق واملوافقة عليه بيد مجلس اخلدمة 
املدنية. ف��ي الثمانينيات من القرن املاضي وضع 
نظام إلذالل القياديني في الكويت وهو أن القيادي 
يجب أن يجدد له كل أربع سنوات، وهذا طبعا وضع 
القياديني حتت رحمة الوزراء فهو بيده أن يجدد 
لهذا القيادي أو غيره بناء على أهوائه الشخصية 
وليس بناء على نتائج وخطط حققت وتطوير مت 
اجنازه، ولألس��ف أن هذا النظام مازال معموال به 
وهذا النظام أفرغ املراكز القيادية في مؤسس��ات 
الدولة من محتواها وجعل القياديني موظفني كبارا 

حتت إمرة الوزراء ورحمتهم ومدى والئهم له.
أم��ا تعيني القيادي فحدث وال حرج فال يوجد 
نظام يقوم عل��ى حتديد ضوابط تعيينهم وأيضا 
ال توجد ضواب��ط لتقييم عملهم، فإصالح أنظمة 
القيادة اإلداري��ة أمر ضروري إذا أردنا أن نطبق 
خطط التنمية وأن نطور أجهزتنا احلكومية، وإن 
شاء اهلل في مقال الحق سنكتب اقتراحاتنا لتطوير 

العمل القيادي اإلداري بالكويت.
qualitykw60@gmail.com

الدور التشريعي والرقابي 
للبرملانات مهم جدا في التطور 
االقتصادي والتنمية، فالتشريع 
يس��اعدنا على اللحاق بركب 
العاملي  التطور االقتص��ادي 
وأيضا يساعدنا على اللحاق 
التكنولوجي  التط��ور  بركب 
اإلدارية  السريع والتطبيقات 
احلديثة وال يخفى أن العالم بدأ 
يطبق مبادئ اقتصادية حديثة 
في التنمية وتطوير اخلدمات 
العامة مثل اخلصخصة والبي 
أو تي، وإعادة اختراع احلكومة، 
واحلوكمة...الخ، ومجلس األمة 
الكويتي واحلكومة كانا أكثر من 

رائعني في هذه الدورة ونخص هنا اإلخوة األفاضل 
في اللجنة املالية الذين أعطوا التشريعات االقتصادية 
أولوية في عملهم كما نشكر إخواننا النواب الذين 

وافقوا على هذه القوانني، ومن أهمها: 
1- اخلطة اخلمسية: التي طال انتظارها وألول 
مرة منذ الثمانينيات في القرن املاضي تقر بقانون 
ويرص��د لها 37 مليار دين��ار ، ومما يدعونا إلى 
التفاؤل أن هذه اخلطة جاءت بعد عش��رين سنة 
عجاف من الغياب عن التنمية في الكويت وكونها 
صدرت بقان��ون يعني إلزام الس��لطة التنفيذية 
بالتنفيذ، وهنا ندعو احلكومة إلى حش��د اخلبراء 
والفنيني سواء احملليون منها أو األجانب لتنفيذها 
على الوجه األكمل، وندعو السلطة التشريعية إلى 
طلب تقرير سنوي من احلكومة حول اإلجراءات 

واملشاريع التي مت تنفيذها من اخلطة .
2- قانون هيئة أسواق املال: وفي مقالنا السابق 
حتدثنا بإسهاب عن هذا القانون وباختصار القانون 

رائع وما على احلكومة إال اإلسراع بالتنفيذ.
3- قانون اخلصخصة: الذي طال انتظاره والذي 
س��يعطي القطاع اخلاص دوره ليكون شريكا في 
التنمية، والقانون بغض النظر عن الس��جال الذي 
رافق��ه إال أنه عادل وينص��ف كل األطراف وهنا 
نطلب من احلكومة اإلسراع في التنفيذ وأن تتراجع 
عن تصريح الناطق الرس��مي بأنه س��يحتاج إلى 

سنتني لتطبيقه.
4- الشركات املساهمة: اقترحت احلكومة إنشاء 
عدة شركات مساهمة في مجال اإلسكان وإنشاء 
املدن العمالي��ة ومحطات الكهرباء ووافق املجلس 
عليها مشكورا وهذه الشركات العامة ستشرك كال 
من املواطن والقطاع اخلاص واحلكومة في تنفيذ 
مش��اريع التنمية وسيستفيد املواطن منها سواء 
في توفير اخلدمات باإلضافة إلى االس��تفادة من 

أرباح هذه الشركات.
5- صندوق املتعثرين: قضية ديون املواطنني 
أخ��ذت حيزا كبيرا من وق��ت املجلس واحلكومة 
وشغلت الشارع الكويتي بدون فائدة وكنا نتمنى 
االنتهاء من هذا املوضوع نهائيا حتى يتفرغ النواب 
واحلكومة لألمور األخرى ف��ي االقتصاد، وجاء 
اقتراح صندوق املتعثرين ليسد فراغا اقتصاديا 
وتشريعيا في هذا الباب، وهو اقتراح كرمي جدا من 
الدولة واملجلس يعطي احلق للمواطن املدين بأكثر 
من 50% من دخل��ه في اللجوء إلى هذا الصندوق 
ملعاجلة مديونيته، وهذه إضافة كبيرة للمزايا املقدمة 
للمواطن الكويتي والتي ال توجد في أي دولة في 
العالم، فالكويتي سكنه مضمون ودراسته وعالجه 
الصحي مجانا وزواجه على حساب احلكومة واآلن 
حت��ى الديون تس��دد عنه � عس��ى اهلل يبعد عنا 
احلس��د � واللهم زد وبارك ألهل الكويت الطيبني 

اخليرين.
6- خصخصة »الكويتية«: هذه املؤسسة املتهالكة 
والتي طال انتظار عالجها أصدر البرملان بشأنها 
قانونا جيدا باملوافقة على خصخصتها، وأصر على 
ذلك بعد محاوالت لوقف اخلصخصة، فنحن فعال 
بحاجة شديدة ملؤسسات نقل عاملية لتحقيق رؤية 
س��مو األمير بتحويل الكوي��ت إلى مركز جتاري 

ومالي عاملي.
ه��ذه بعض اجنازات املجلس ونحن نش��كره 
عليها ونتمنى في دور االنعقاد القادم أن يستمروا 
على نفس املنوال كما ندعو احلكومة إلى اإلسراع 

في التنفيذ.
مل��اذا تهاج��ر مؤسس��اتنا االقتصادي��ة من 

الكويت؟
في إحصائية نش��رتها الصحف احمللية حول 
حجم االستثمارات األجنبية التي دخلت االقتصادات 
اخلليجية خالل السنوات اخلمس املاضية استطاعت 
الس��عودية جذب 70 مليار دوالر، واإلمارات 50 
ملي��ارا، وقطر 40 ملي��ارا، والكويت جذبت 500 
مليون دوالر فق��ط وخرج منها 32 مليار دوالر، 
وهذه بالش��ك أرقام مخيفه جدا وتدل على مدى 
التصحر االقتصادي الذي نعاني منه وغياب غير 
مسبوق لتطوير مناخ األعمال في الكويت، وغياب 
كبير لدور الكويت اإلقليمي واالقتصادي، ونحن في 
شركة دار اخلبير لالستشارات والتدريب قررنا أن 
يكون لنا دور في حل هذه املشكلة، فبعد استشارة 
اقتصاديني كبار قررنا أن نعمل مؤمتر تطوير مناخ 
األعم��ال في الكويت بحي��ث جنمع االقتصاديني 
والتشريعيني واحلكومة ونناقش أسباب املشكلة 
وما هي احللول املقترحة هذا باإلضافة إلى اإلطالع 
على التجارب الدولي��ة الناجحة، ومت عرضه على 
عدة فعاليات اقتصادية مث��ل غرفة التجارة التي 
قالت ان ه��ذا املؤمتر ميث��ل توجهاتنا وكذلك مت 


