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تناولنا في املقالة السابقة اهمية 
ودور االدارة ف���ي تقدم املجتمعات 
املعاصرة، ووضع اإلدارة الكويتية 
احلالي���ة ومظاهر ظلم اإلداريني في 
القط���اع احلكومي وس���نتناول في 
هذا املق���ال ظلم اإلداريني الكويتيني 
في القطاع اخلاص ث���م ما احللول 
لتمكني اإلداريني الكويتيني من إدارة 

بلدهم؟
ع���دم اهتم���ام القط���اع اخلاص 

بالعنصر اإلداري الكويتي: 
 القط���اع اخلاص ه���و الطريق 
املب���ادئ اإلدارية وطريق  لتطبيق 
اإلب���داع والتميز وطري���ق التفوق 
لإلداريني الكويتيني ولكن لألس���ف 
الش���ديد هذا غير موجود وإن وجد 
فانه لقلة محددة من املجتمع، ومن 

مظاهر عدم االهتمام:
1� تفضي���ل األجانب: القطاع اخل���اص يفضل توظيف 
األجان���ب على الكويتيني، فهو يرى أن الكويتي غير منتج 
وسعره غال، بالرغم من اعتماد القطاع اخلاص لدينا على 
اإلنفاق احلكومي وليس على إبداعه وإنتاجيته، ومن مظاهر 
اإلحصائيات املخيفة بهذا الشأن جند أن العمالة الكويتية 
متثل فقط 5% من العاملني في القطاع اخلاص والسؤال اآلن 
أين ذهبت الوظائف اإلدارية في القطاع اخلاص وهي بعشرات 
اآلالف والش���ركات العائلية في الكويت توظف 11 كويتيا 
أمام 500 ألف غير كويتي حس���ب إحصائية 2008 لألمانة 
العامة للتخطيط، وفي إحصائيات 2006 بلغ عدد املديرين 
واملش���رفني غير الكويتيني 193 ألف مقابل 157ألف كويتي، 
وبلغ عدد رجال األعمال غير الكويتيني 31 ألفا، مقابل 12.6 
ألف كويتي، ولو بحثنا في عدد الكتبة واإلداريني لوجدنا 
نفس النسب بل أكثر، وعندما كنت في القطاع اخلاص منذ 
عام 1992 – 2000 قال لي مدير الشركة الكويتي التي أعمل 
بها: »أنا ال أحتاج الكويتيني في هذه الشركة ولو أن الشركة 
قطاع خاص وليس فيها متثيل حكومي ملا شغلت كويتيا 
واحدا«، وهكذا في بقية القطاع اخلاص شركات موظفوها 
بعشرات اآلالف ال جتد فيها نسبة 1% من الكويتيني سواء 
اإلداري���ني أو الفنيني، وان كان البد من تعيينك في القطاع 
اخل���اص فالبد أن تأتي من خ���الل قنوات خاصة وعائالت 

معينة لتمر وتدخل مثل هذه الشركات.
2� عدم تطبيق نس���ب العمال���ة الوطنية وغياب رقابة 
احلكومة: وضع مجلس الوزراء نسبا محدودة جدا للوظائف 
الكويتية التي يجب أن تتوافر في شركات القطاع اخلاص 
وبالرغم من محدوديتها إال أن هذه النسب ولألسف الشديد ال 
تطبق على شركات القطاع ولو طبقت ملا وجدنا نسب العمالة 
الكويتية في القطاع اخلاص في أدنى حدودها، وباملناسبة 
فإن الوظائف اإلدارية يجب أال تعطى للوافدين إال من خالل 
إعالن الش���ركة عن احتياجها من العناصر الكويتية لهذه 
الوظائف وإن لم يتقدم أحد أو لم تنطبق املواصفات على 
املتقدمني، فبعدها يجوز السماح لهذه الشركة باالستعانة 
بالعمالة غير الكويتية، ولو كنت مكان أعضاء مجلس األمة 

ألصدرت قانونا بهذه النسب.
3� غياب دور غرفة التج���ارة: غرفة التجارة املفروض 
ان تكون اول من يس���عى لتوظيف اإلداريني الكويتيني من 
القطاع اخلاص، ولكن بسبب النظرة إلى الكويتيني بأنهم 
غير منتجني فإن هذه الش���ركات ولألسف تخلت عن هذه 
املهمة وأهملتها وال توجد لها جهود تكاد تذكر إال من خالل 
محاربة األجهزة احلكومية من فرض نسب العمالة الوطنية 
على مؤسسات القطاع اخلاص بالرغم من محدوديتها، والبد 
هنا أن تعيد الغرف���ة رؤيتها للعناصر الكويتية في إدارة 

القطاع اخلاص فهذا أحد واجباتها األساسية.
4� قطاع العمالة في الشؤون يحطم اإلداريني: من خالل 
موافقت���ه على اقامات مئات اآلالف م���ن الوظائف اإلدارية 
لغي���ر الكويتيني بالرغم من توافر العنصر الكويتي وبكل 

كفاءة.
5� توافر النظام اجليد يضمن اإلنتاجية وحتقيق األهداف 

والعنصر الكويتي ال يقل عن األجانب في اإلنتاجية: 
يقول دمنغ مخترع اجل���ودة وعناصرها في اإلدارة ان 
70% من األخط���اء ميكن حتميلها للنظ���ام System و%30 
ميك���ن حتميلها لألف���راد، وهذا إن كان يخال���ف كثيرا من 
املهتمني بامل��وارد البش���رية من علم���اء اإلدارة، إال أنه في 
جوانب مش���كل��ة اإلداريي�����ن الكويتيي��ن فهو صحي��ح، 
ول���ي مث��ل صارخ في هذا املجال عندم���ا كان اب��ن عم��ي 
رئي��س مجلس إدارة ش���ركة إيكويت )وهي ش���ركة %50 
لشرك��ة صناع��ة البتروكيماويات الكويتية، و50% لشركة 
الداو األميركية(، سألته: مادامت اإلدارة أميركية فإن أغلب 
العاملني من األميركان والوافدين، فقال: هذا التصور خاطئ، 
ألن األميرك��ان عندما درس���وا موضوع العمالة وجدوا أن 
العمالة األميركية تكلفهم كثيرا الستيرادها من أميركا وأن 
العمالة الكويتية توازيها في الكفاءة والتعليم، خاصة أن 
كثيرا منهم خريجو أميركا أساسا، فتم توظيف الكويتيني 
بصورة كبيرة في اإلدارة والقطاع��ات الفني��ة ولكن بنظام 
أميرك���ي إداري صارم وجنحت بعد ذلك ه��ذه الش���راك��ة 
وخ��الل الس���ن��وات الت��ي عمل���ت فيها حققت ايكويت 10 
ملي��ارات دين��ار أرباح��ا، وبه��ذا نرى أنه متى ما توافرت 
البيئة املناسبة والنظام اجليد فإن العمالة الكويتية ستكون 

منتجة وفاعلة ومبدعة.
6� أهمية قي���ام القطاع اخلاص بالتعاون مع اجلامعات 
في الكويت لوضع امله���ارات املطلوبة في اإلداريني: والتي 
يركز عليها القطاع اخلاص، حتى تتوافق هذه املهارات مع 

متطلبات االقتصاد الكويتي.

كيف نمكن اإلداريين الكويتيين من المساهمة في تنمية الكويت؟

1� تغيير نظرتنا ألهمي���ة اإلدارة ولإلداريني وإعطائهم 

دورهم املطلوب في قيادة املجتمع، 
فقد مرت بنا مقولة كنيدي »خذوا كل 
شيء ولكن اتركوا لنا اإلدارة«، ولنا أن 
نتخيل أن في الواليات املتحدة 3000 
كلية إدارة أعمال تقوم بتخريج ماليني 
اإلداريني لدع���م االقتصاد األميركي 
ومؤسساته، ألن الثقافة هناك تؤمن 
بأهمي���ة اإلدارة ونحن مطلوب منا 
نفس التوجه واإلميان بانه يجب ان 
نغير ثقافتنا، يقول املبدع محمد بن 
راشد املكتوم في كتابه »رؤيتي«: »في 
العالم العربي تتوافر لنا كل ما نريد 
من مصادر وثروات ولكن املش���كلة 
تكمن ف���ي اإلدارة، ومتى متكنا من 
اإلدارة فهناك النجاح والتفوق«، لذا 
نرى دبي تتف���وق على مدن العالم 

العربي والشرق األوسط.
إصدار قرارات مبنع احتالل غير 
اإلداريني والفنيني للمناصب اإلدارية، وباألخص في قطاعات 
الش���ؤون اإلدارية واملالية، وقطاع���ات التطوير اإلداري، 
واخلدمات وم���ن يوجد منهم حالي���ا ال يحمل التخصص 
اإلداري فمطلوب حتويلهم إلى قطاعاتهم الفنية، أو إعطاؤهم 
إجازات دراسية لدراس���ة ماجستير العلوم اإلدارية، حتى 
تتوافر فيهم املهارات املطلوبة، ومطلوب من مجلس اخلدمة 
املدنية عدم املوافقة على إعطاء هذه املناصب اإلدارية للفنيني 
مهما كان السبب وااللتزام بأخالقيات املهنة والعمل اإلداري 
واملسؤولية الوطنية التي وكلوا بها مهما بلغت الضغوط 
السياسية عليهم، يقول اهلل تعالي )من يشفع شفاعة حسنة 
يكن له نصيٌب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل 

منها( سورة النساء 85.
3� منع وزارة الش���ؤون عن استيراد العمالة اإلدارية إال 
بعد استيعاب السوق للعمالة الكويتية، ويفضل هنا تطبيق 
النسب الصادرة بها قرارات واحملاسبة اجلزائية ملن يخالفها 

من املوظفني في قطاع العمالة. 
4� إلزام القطاع اخلاص بتعيني اإلداريني الكويتيني من 
خ���الل قوانني املناقصات وغيرها، ولقد أرس���ت احلكومة 
مشكورة مشروعي��ن إمنائيي�ن ك��ل مش��روع بتكلف��ة 300 
مليون دينار أي ملي�����ار دوالر، على ثالثة وكالء محليني 
من شركات أجنبية وعربية، فالسؤال هنا هل قامت جلنة 
املناقصات بتطبيق النس���ب املطلوبة من العمالة الوطنية 
بهذه الش���ركات، طبعا ال، ولو كان هذا في الدول الغربية 
الشترطوا 95% عمالة محلية، ونحن هنا في الكويت ولألسف 
لم نش���ترط حتى 1% من واقع هذه الشركات املستعدة ألن 
متت���ص دم األموال احلكومية م���ن دون تقدمي أي خدمات 
تذكر للعمالة الكويتية، فدور احلكومة هنا أساسي بتطبيق 
النسب واشتراط تدريب ومش���اركة الكويتيني في تنفيذ 

هذه املشاريع. 
5� إنشاء جائزة التميز اإلداري: ال شك أن هناك كويتيني 
إداريني متميزين جنحوا في إدارة مؤسساتهم وحولوها من 
احمللية إلى العاملية، وعلى سبيل املثال شركة زين بقيادة 
أس���عد البنوان، ود.سعد البراك، وال ننسى أيضا مؤسسة 
التأمينات االجتماعية بتأس���يس محمد اجلوعان، وبقيادة 
فهد الرجعان، وشؤون القصر بقيادة السيد علي العليمي، 
وبيت التمويل الكويتي بقيادة أحمد بزيع الياس���ني وبدر 
املخيزمي الذين أرس���وا قواعد إدارة البنوك اإلسالمية على 
مستوى العالم أجمع حتى جامعة هارفرد تأتي إليهم لدراسة 
هذا األرث اإلداري املتميز على مستوى البنوك اإلسالمية، 
والبنك الوطن���ي بتميزه باجلودة والثب���ات أمام األزمات 
وغيرها من املؤسسات املتميزة، فاملطلوب إنشاء مثل هذه 
اجلائزة وتوثيق هذه األعمال املتميزة حتى تستفيد منها 

األجيال القادمة.
6� قامت البحرين بفرض رسوم على املسافرين والقادمني 
في املطار وحتويلها إلى صندوق تدريب العمالة البحرينية 
وجن���ح هذا الفكر بامتياز من خالل توفير األموال الالزمة، 
ونحن هنا ندعو إلى نفس التجربة البحرينية وفرض رسوم 
2 دينار على املسافرين والقادمني وحتويلها إلى صندوق 

تدريب العمالة احمللية.
7� إنشاء جمعية اإلدارة الكويتية: في جميع دول العالم 
توجد جمعيات مهنية لإلدارة بها دور رئيسي في تطوير 
قطاع اإلدارة ف���ي دولهم مثل جمعي���ة اإلدارة األميركية، 
وجمعية التسويق األميركية، وجمعية التدريب والتطوير... 
وهكذا، ونحن ندعو في الكويت إلى أهمية إنشاء مثل هذه 
اجلمعية والتي س���تقوم بإعط���اء تراخيص مزاولة املهنة 
لإلداريني، فعلى س���بيل املثال املدرب البد أن يحصل على 
ش���هادات ومواصفات معينة ويجتاز اختبارات تعطى له 
في هذا املجال قبل ترخيصه ويجدد له كل خمس سنوات، 
وكذلك االستشاري واملس���وق واملستثمر...الخ، كما تقوم 
هذه اجلمعية بإصدار النشرات اإلدارية املتخصصة واقامة 
املؤمترات السنوية في مجاالت اإلدارة املختلفة، وتكون بدعم 
حكومي متميز لدعم هذه املهنة إلى أن ترتقي هذه اجلمعية 

مبواردها وتصبح مستقلة.
8� إنشاء مركز أبحاث اإلدارة الكويتي: يعاني دكاترة اإلدارة 
الكويتيون من غياب مؤسسات األبحاث التي تدعم أبحاثهم 
ف���ي اإلدارة الكويتية، وإن وجدت على مس���توى اجلامعة 
فالدعم مثير للضحك 3 آالف دينار للبحث، فاملطلوب إنشاء 
مركز أبحاث اإلدارة الكويتية لتقدمي املعلومات وتوفيرها 
مل���ن يرغب من اإلداريني الكويتي���ني وغيرهم، وأيضا دعم 
األبحاث في مجال اإلدارة الكويتية وإعطاء الباحثني إجازة 
أبح���اث للتفرغ من عملهم ألداء هذه األبحاث باإلضافة إلى 
الدعم املالي والعملي لهذه األبحاث، وهذا من شأنه أن يطور 
اإلدارة الكويتية بصورة كبيرة ويوفر لها الدراسات العلمية 

والعملية لتطوير أدائها بكل فاعلية ومتيز وإبداع.
 بقلم: د. وليد الحداد
qualitykw60@gmail.com

عبدالعزيز البالول يكرم أحد اخلريجني

حسني حاجي

»دار الكوثر« تسوق 35% من برج »الريحان«
في الشارقة بتكلفة 40 مليون دوالر

»الكويت الدولي«: برنامج حافل باألنشطة 
والمساهمات الخيرية في شهر رمضان

»الوطنية لالتصاالت« ترعى حفل
تخرج ثانوية حمد عيسى الرجيب

أعلن����ت ش����ركة »دار الكوثر 
العقارية« إحدى شركات »املجموعة 
اخلليجية للتنمية واالس����تثمار« 
أنها وصلت ملراح����ل متقدمة في 
تنفيذ مش����روعها اجلديد واملميز 
في الش����ارقة وهو برج الريحان 
والذي تقدر كلفته بنحو 40 مليون 

دوالر. 
وكش����ف مدير التس����ويق في 
الشركة حسني حاجي أن الشركة 
ماضية في طرح مشروعها »برج 
الريحان« الذي لقي قبوال كبيرا في 
السوق الكويتي رغم ضعف التداول 
العقاري ف����ي الوقت الراهن نظرا 

لتميزه من بني املشاريع العمالقة 
التي تطرح من قبل الش����ركة في 

اآلونة األخيرة.
وقال حاجي في بيان صحافي 
الش����ركة أجنزت في عمليات  ان 
التس����ويق مبا يقارب نسبة %35 

من املشروع. 
وأشار حاجي إلى أن مشروع 
برج الريحان عبارة عن برج في 
الشارقة ويتمتع مبوقع استثنائي 
وبإطاللة مباشرة على بحيرة اخلان 

الشهيرة. 
وتاب����ع »يتكون البرج من 50 
طابقا، منها 42 طابقا سكنيا بعدد 

إجمالي 252 ش����قة، باإلضافة الى 
6 طوابق مواقف سيارات وطابق 
خدمات وبهو فندقي رئيسي، وكذلك 
يتمتع الب����رج بوجود ناد صحي 
وغرف ساونا وبخار وجاكوزي«.  
وأكد حاجي أن الس����وق العقاري 
إلمارة الشارقة بات من أهم األسواق 
اجلاذبة لالستثمارات العقارية من 
مختلف أنحاء املنطقة وكذلك احلال 
في جذب شركات التمويل العقاري 
إليها، مع توقعات بارتفاع كبير في 
التي  الوحدات السكنية اجلديدة 
ستسلم في اإلمارة خالل السنوات 

القليلة املقبلة.

أعلن بنك الكويت الدولي 
انه في إطار التزامه املتواصل 
جت���اه املجتمع ومش���اركة 
عمالئ��ه املناسب��ات املختلفة، 
ونظ���را لقرب حلول ش���هر 
رمض�����ان الكري��م، فقد قام 
البن���ك بتوزي��ع إمس���اكية 
رمض�����ان عل�����ى جمي��ع 
عمالئ�����ه من خ���الل فروع 
البنك املنتش���رة مبحافظات 

الكويت.
وأضاف البن���ك في بيان 
صحاف���ي انه عل���ى العمالء 

الراغبني في احلصول على اإلمس���اكية التوجه إلى اقرب فروع 
بنك الكويت الدولي املنتشرة في مختلف مناطق الكويت، مبينا 
أن توزيع إمساكية رمضان على عمالء بنك الكويت الدولي نابع 

من املس���ؤولية االجتماعية 
والدينية جتاه عمالئه وحفاظا 
على تقاليد املجتمع الكويتي 

اإلسالمي.
اجلدير بالذكر أن البن��ك 
أ��ع���د برنامج�����ا حاف�����ال 
يضم العديد من األنش���ط��ة 
اخليري���ة  الرمضاني�����ة 
واملساهمات كعادته السنوية 
من توزيع الهدايا على األطفال 
املرض���ى في املستش���فيات 
وتنظيم ندوة دينية ملوظفي 
إلى توزيع  البنك، باإلضافة 
القرقيعان للعمالء من خالل فروع »الدولي« املنتشرة في مناطق 
الكويت املختلفة، والعديد من االنش���طة األخرى التي يقوم بها 

البنك سنويا.

انعكاسا جلهودها املتواصلة 
في دع���م القطاع التعليمي في 
الكويت، أعلنت الشركة الوطنية 
لالتص���االت عن رعايتها حفل 
تخريج ثانوية حمد عيس���ى 
الرجيب، والتي أقيمت في فندق 

املوڤنبيك.
وقالت الش���ركة ف���ي بيان 
صحافي ان ذلك يأتي في إطار 
مسار خطة الشركة نحو تكثيف 
جهوده���ا في دعم وتش���جيع 
طالب الكوي���ت الذين ميثلون 
مستقبلها املشرق، ولطاملا كان 
ف���ي صميم أهدافه���ا االهتمام 
بالش���باب وتقديرهم وإعطاء 
قيمة جلهودهم املبذولة حلثهم 
إلى التطلع دائما لنجاح أفضل 
ملا يعكسه ذلك من خير ورفعة 
للكوي���ت ويضمن مس���تقبال 

مشرقا لها.
وق���د عبر مدي���ر العالقات 
العامة في الشركة عبدالعزيز 
البال���ول عن فخ���ره بالطلبة 
اخلريجني قائال: »ان مشاركتنا 
الطالب فرح���ة التخرج اليوم 
له���ي متعة حقيقية لنا ونحن 
نفخر به���م وباجنازاتهم التي 
نرى فيها عماد مستقبل الكويت 
العامر بأبناء موسومني بالتفوق 

والنجاح«.
وأك���د عل���ى أن »الوطنية 

العميق  امتنانهم  معبرا ع���ن 
وتقديرهم لها، قائال: »إنه من 
حس���ن حظنا أن تكون معنا 
الوطنية لالتصاالت في تكرمي 
ط���الب ثانوية حمد عيس���ى 
الرجيب خصوصا هذه املناسبة 
املهمة في حياتهم وإنها للحظات 
رائعة أن نشهد وأولياء األمور 
ثمرات جهودنا ورعايتنا لهؤالء 

لالتص���االت« مس���تمرة ف���ي 
دعمها للمج���ال األكادميي في 
الكويت واستعدادها الدائم ملد 
يد الع���ون الى اخلريجني بكل 
مساعدة قد يحتاجونها ليحققوا 
املزيد واملزي���د من النجاحات 

واإلجنازات.
وقد ش���كر مدير املدرس���ة 
الشركة الوطنية على مبادرتها، 

الطالب الذين نتمنى لهم دوام 
النجاح في طريق املستقبل«. 

وأضاف: »م���ن الرائع حقا 
أن تكون للوطنية لالتصاالت 
بصمة واضحة بجهودها الفعالة 
في هذه املناس���بات، آملني من 
الش���ركات األخرى في  جميع 
الكوي���ت أن حتذو حذوها في 

دعم الشباب الكويتي«.

يتكون من 50 طابقًا منها 42 طابقًا سكنيًا

 ظلم اإلداريين الكويتيين متى ينتهي؟ )2 ـ 2(

السلة االقتصادية

مجلس »الصالحية« 
يجتمع غدًا

يجتمع مجلس إدارة شركة 
الصاحلية العقارية  )الصاحلية( 
غدا ملناقش����ة البيان����ات املالية 
املرحلية للرب����ع الثاني  للفترة 

املنتهية في 2010/6/30. 
وكانت الشركة حققت ربحا 
مقداره 7.2 ماليني دينار لسنة 

. 2009

انطالق معرض التراث الدولي
نوفمبر المقبل بمشاركات عربية

صرحت رئيس����ة مجلس اإلدارة ملؤسس����ة خطوات للمعارض 
واملؤمترات نهيل صوفان بان هناك العديد من الدول العربية اعلنت 
عن رغبتها في املشاركة في معرض التراث الدولي االول الذي يقام 
في الكويت الول مرة وتنطلق نش����اطاتة في نوفمبر املقبل برعاية 
وحضور الفريق عبداحلميد احلجي حيث يستمر املعرض ملدة خمسة 
اي����ام متواصلة تبدأ من يوم 9 نوفمبر ال����ى 13 نوفمبر. واكدت ان 
املعرض يعد من املعارض االقتصادية املتخصصة في مجال التراث 
الدولي الذي يجمع شركات دولية ومحلية حتت سقف واحد لعرض 
افضل ما لديها من املنتجات التراثية املختلفة التي تشتمل على االثاث 

والعطورات والتحف النادرة وكل ما يندرج حتت التراث.


