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تناولنا في املقال السابق 
القواعد األخالقية في اإلدارة 
الكويتية القدمية وكيف أن 
هذه القواعد األخالقية أدت 
إلى االزده����ار االقتصادي 
بالرغ����م م����ن محدودي����ة 
اإلمكانيات، ونكمل في هذه 
املقالة موضوعنا حول اإلدارة 
القدمية ومن ثم نعرج على 
القواعد األخالقية في اإلدارة 

الكويتية احلديثة:
4 � اإلق����دام والطم����وح 
لق����د كان لديهم  واملثابرة: 
طموح ال محدود وقدرة على 

حتقيق األهداف، ولق����د كان جد والدي رحمه 
اهلل � عبدالعزي����ز بن ياقوت � وأخوه عمر بن 
ياقوت لديهما بوم����ان للغوص وكانا نواخذة 
غوص ولقد اشتهرا بعثورهما على أكبر دانة 
في تاري����خ الكويت � الدانة لغير الكويتي هي 
اللؤلؤة الكبيرة � فتصور الغوص والعمل اجلاد 
للعثور على اللؤلؤ ل����م يوصلهما إلى اليأس 
بل للطموح واملثاب����رة فعثرا على هذه الدانة 
الثمين����ة والتي يصفها والدي من كبر حجمها 
ب� »ان اليد ما تس����كر عليها«، فعال لم يستطع 
تاجر بالكويت شراءها وبيعت في اإلحساء في 
جزيرة دارين ألحد التجار بقيمة 80 ألف روبية 
وهي في زماننا تعني املاليني. وأيضا لنا مثل 
في الشيخ مبارك الصباح رحمه اهلل في طموحه 
في تكوين دولة عصرية وقوية فكان له قراره 
التاريخي واالستراتيجي في االتفاق مع أكبر 
دولة وأكثرها تطورا آنذاك وهي بريطانيا في 
الشراكة السياس����ية واالقتصادية فكان قرارا 

ناجحا وطموحا بكل املقاييس.
5 � عزة النفس واالستقاللية: لقد ذكرنا في 
مقدمة املقالة ان الكويتيني برغم فقرهم وعدم 
وجود إمكانيات طبيعية متاحة في ذلك الوقت إال 
أنهم لم يذهبوا للعمل لدى اآلخرين بل استخدموا 
اإلمكان����ات املتاحة وعملوا على تطوير بلدهم 
وبن����اء اقتصاد قوي، ولهذا فإن الكويت كانت 
تتمتع باالستقاللية فكان االقتصاد الكويتي يضم 
احلرفي والعامل والتاجر والسياسي واملعلم 
والطبيب والزراع ومرب����ي الثروة احليوانية 
وهك����ذا، اقتصاد متكامل م����ن جميع النواحي 
ضمن لهذا البلد بالرغم من بدائية اإلمكانيات 
املتاحة االستقاللية وبناء اقتصاد كويتي قدمي 
زاهر ومنتج كما يصفه أغلب املؤرخني األجانب 
الذين زاروا الكويت حسب مقاييس ذلك، وأيضا 
كان الكويتي يتمتع بع����زة النفس حيث كان 
الكويتي يعتصر من اجلوع فيقال له »تفضل 
معانا على الغداء فيقول ال، احلمد هلل شبعان« 
وأيضا املرأة املدبرة كما يصفونها إذا س����افر 
عنها زوجها للغوص مدة 3 شهور أو في السفر 
الش����توي للتجارة يعطيها مصروفها فكانت 
تذهب إلى السوق وتشتري الصخول � املاعز � 
والدجاج، وماكينة خياطة وتقوم باالستفادة من 
حليب املاعز إلطعام أوالدها والباقي تعمله لبنا 
وتبيعه، وأيضا احلال للدجاج والبيض، وتعمل 
بعض املالبس وتبيعه����ا وتربي أوالدها على 
العزة واالستقاللية وعدم الطلب من اآلخرين، 
وعندما يرجع الزوج من السفر يرى أوالده في 
أحس����ن حال فيحمد اهلل على حفظه وصونه 
ألسرته فتعطيه فلوسه التي أعطاها إياها في 
بداية سفره فيقوم بتقبيلها على رأسها حلسن 

التدبير واإلدارة.
6 � التضحية لصالح املجتمع: األسرة الواحدة 
كان ش����عار يرفع قوال وفعال فالبحار يسافر 
باألشهر ويترك أسرته وراءه وكان يعلم أنها 
باحلفظ والصون من كافة أفراد املجتمع وأنها 
متى احتاجت فهناك من يسد حاجتها الى حني 
رجوع زوجها وأما صفة التعاون فحدث وال حرج 
فإذا طبعت � غرقت � سفينة تاجر فاجلميع يهب 
للمساعدة ويكفي أن نعلم أن الدولة لم تكن لها 
موارد آنذاك إال من خالل مساهمة أبنائها املالية 
وفي حالة األزمات يهب التجار بأموالهم ملساعدة 
املجتمع وهكذا اجلمعيات األهلية واملستوصفات 
من مس����اهمات األهالي وحتى املجلس البلدي 
في بداية إنشائه كأول مؤسسة إدارية حديثة 
بالكويت كان أعضاؤه ال يأخذون رواتب نظير 
أعمالهم وهكذا اجلميع يضحي ويعمل لصالح 

تقدم وازدهار املجتمع.

مظاهر األزمة األخالقية في اإلدارة الكويتية 
الحديثة

بداية دخول الثروة النفطية على الكويت 
في اخلمسينيات تلقاها جيل اإلدارة الكويتية 
القدمية الذي جنح في بناء الكويت على قواعد 
تنموية رائعة أبهرت العالم واحتلت الكويت أعلى 
قائمة دول اخلليج ومتيزت في كل شيء حتى 
سميت بدرة وجوهرة اخلليج، ولكن هذا اجليل 
لم يستمر وجاءت بعده إدارة كويتية ضيعت 
مكاسب اجليل الس����ابق، ولم تعد هذه اإلدارة 

تتمي����ز بالقواعد األخالقية 
للجيل اإلداري السابق ولذلك 
انحدرت الكويت في التنمية 
الذي  واالزدهار واإلب����داع 
متيزت به، وقد تكون هناك 
عوامل قاه����رة أخرى مثل 
التي مرت علينا،  احلروب 
ولكن تظل هناك أمور يجب 
رصدها ع����ن أخالق اإلدارة 
احلديثة في الكويت والعمل 

على معاجلتها:
1 � اإلغراق في املاديات: 
لعل من أهم مظاهر اإلدارة 
املعاصرة ه����و اإلغراق في 
املاديات، والعمل على أن مظاهرها تعني النجاح 
وليس اإلبداع والتميز واإلنتاج، وهذا أدى إلى 
خلط مفاهيم العمل اإلداري، ونش����أت عندنا 
أق����وال واجتاهات ما كانت لتحدث لدى اجليل 
األول، مثل »من صادها عشى عياله«، »اتخذ ما 
اتخذ« و»إحنا ما عندنا مقومات دولة«. وهكذا 
مقوالت عن اجلمع املادي قدر اإلمكان واالستفادة 
من الثروة احلالية بغض النظر عن الشرعية 
القانونية والش����رعية اإلدارية، وهذا لألسف 
س����بب في انقالب املفاهيم والقواعد األخالقية 
للعمل اإلداري الكويتي املعاصر، وجعله يتجه 
إلى نفس اجتاه الرأسمالية الغربية والشخص 
االقتصادي الذي يجمع األموال وشعاره الغاية 

تبرر الوسيلة.
2 � االحتكار: لعل من أس����وأ مظاهر اإلدارة 
املعاصرة لدينا هو االحتكار ومنع املنافس����ة 
واستغالل حاجات الناس بأبشع الصور، وكانت 
بداية االحتكار عندما سن قانون في عهد الشيخ 
عبداهلل السالم رحمه اهلل مينع دخول املاركات 
واملنتجات إال من خالل وكيل كويتي، وهذا أدى 
لألسف إلى جتميع الوكاالت في أيدي قلة من 
املجتمع من خالل غرف����ة التجارة التي كانت 
توزع هذه الوكاالت على قلة محدودة جدا في 
املجتمع الكويتي، ولقد كتب جاسم السعدون 
االقتصادي املعروف بحثا في مجلة دراس����ات 
اخلليج في بداية عمله ودراساته االقتصادية 
حول أس����باب تركز الثروة في أيدي مجموعة 
قليلة في املجتمع وهي انه أبان عهد دخول الثروة 
النفطية كان املتعلمون قلة قليلة في املجتمع، 
هؤالء املتعلمون استطاعوا أن يحصلوا على 
النصيب األكبر من التثمينات بسبب معرفتهم 
ألهم األماكن التي ستثمن ومن ثم شرائها، وأيضا 
احتكار ال����وكاالت التجارية وتوزيعها بينهم، 
وأيضا هيمنته����م على القرار احلكومي. وبعد 
عدة عقود من نشر هذا املقال قام مجلس األمة 
عام 2007 بتش����ريع قانون املنافسة للحد من 
االحتكار ولكن لألسف القانون مازال قابعا في 
األدراج ولم يطبقه أحد ومازال املواطن الكويتي 

يعاني من جشع واستغالل احملتكرين؟
3 � البعد عن املساهمة في تنمية املجتمع: في 
الكويت ال يوجد نظام ضرائب ولذلك ال يساهم 
القطاع اخلاص بدوره في تنمية املجتمع، وأيضا 
في املجال التطوعي املساهمات محدودة جدا في 
القطاع اخلاص، فعندما كنت طالبا في أميركا، 
بجامعة USC بجنوب كاليفورنيا وهي من أغنى 
اجلامعات كانت استثماراتها في جنوب أفريقيا 
في 1985 تقدر ب� 7 مليارات دوالر، ومتتلك جزيرة 
في كاليفورنيا وهكذا، ومع ذلك جتد أن 70% من 
مبانيها عبارة عن تبرعات من القطاع اخلاص، 
ولك عزيزي القارئ أن متر على جامعة الكويت 
لترى تبرعات ومساهمات القطاع اخلاص فهي 
مثار للسخرية والضحك، وأيضا مدارسنا في 
املناطق وهكذا، ولو رجعنا إلى اإلدارة الكويتية 
القدمية لوجدنا أن أغلب املرافق العامة عبارة 
عن تبرعات من التجار مثل املستشفى األميري 

الذي تبرع بأرضه آل الصقر الكرام.
4 � الفس����اد: لو أحيا اهلل أحد أجدادنا من 
القبر ليرى حجم الفساد في الكويت واحتالل 
الكويت للمرتبة 65 عامليا في مؤشرات الفساد 
ملات من القه����ر مرة أخرى على ما بناه اجليل 
األول من األمانة والصدق والس����معة العالية 
للكويت، ولألس����ف أن مؤشرات الفساد تزداد 
بالكويت س����نويا وحتتل مرتبة متقدمة فيه 
حسب املؤشرات الدولية للشفافية ومنها منظمة 
الش����فافية العاملية، لقد أصبح املشرعون في 
الكويت في حيرة من أمرهم في كيفية مكافحة 
الفس����اد، ولنا أن نتصور الكويت هذه الدولة 
الصغيرة تتجه إلى إنشاء هيئة عامة ملكافحة 
الفس����اد؟ طبعا هذا ضحك على الذقون فنحن 
ال نحتاج هيئة وال هم يحزنون فمجلس األمة 
وديوان احملاسبة فيهما البركة وأماكن الفساد 
معروفة واملطلوب هو تطبيق القوانني ومكافحة 

الفساد واملفسدين.
واهلل ولي التوفيق،

)يتبع(
بقلم: د.وليد عبدالوهاب الحداد
hotmail.com@qualitykw60

«الجمان«: 251 مليون دينار صافي أرباح البنوك بالنصف األول

»األولى للوساطة«: نصف تداوالت األسبوع.. للبنوك
قال التقرير األسبوعي لشركة األولى للوساطة 
املالية ان مؤش���ري سوق الكويت لألوراق 
املالية استطاعا كسر حاجزي ثقة جديدين 
في التداوالت في آخر جلسات األسبوع األخير 
من أغس���طس، حيث ان هذا التحرك جاء مدعوما بنمو 
مرتفع في مس���تويات اإلقبال على التداوالت الرأسمالية 

الثقيلة من طرف املستثمرين.
وأش���ار التقرير الى ان عمليات اإلقفاالت الش���هرية 
التي ميزت نشاط اجللسات األولى من األسبوع املنصرم 
دفعت املستثمرين إلى عدم االلتفات الى األسهم الصغيرة 
والتي حتوم حولها الكثير من الضبابية مما رفع معدالت 
اإلقبال على األسهم الثقيلة ذات العائد املرتفع، مع ارتفاع 

مضاربي مصاحب لبعض األسهم الصغيرة.
وبني التقرير ان أساسيات السوق لم تتغير أمام املستثمر 
خالل جلسات األس���بوع املاضي، فتحركات املستثمرين 
ظلت على حالها انتقائية على األس���هم الثقيلة، وخلت 
من عمليات ش���راء عرضية تذكر، موضحا ان مستويات 
املخاوف من مخرجات النقاش حول االنتعاش االقتصادي 

ومتويل الوحدات املصرفية ملشاريع التنمية التزال قائمة، 
خصوص���ا ان العقدة مازالت على حاله���ا بني املؤيدين 
واملعارضني لتولي القط���اع املصرفي هذه املهمة منفردا 
دون مزاحمة حكومية، وهو ما من شأنه ان يخفض آمال 
املستثمرين حول استجابة سريعة للسوق حلزمة الدعم 
احلكومي املرتقبة له عبر مشاريع التنمية وزيادة حصة 

وحدات القطاع اخلاص في االستثمار املضمون.
ولفت التقرير إلى انه بجردة بسيطة لتداوالت األسبوع 
املاضي يتضح ان عمليات الشراء كانت موجهة أكثر إلى 
األس���هم ذات الوزن الثقيل، وحتديدا قطاع البنوك الذي 
استحوذ على 49.76% من قيمة تداوالت البورصة خالل 
األسبوع املاضي اي ما يقارب نصف قيم التداوالت، مع 
األخذ في االعتبار ان قطاع املصارف ميثل 4.2% من عدد 
الشركات املدرجة في السوق وما نسبته 38.9% من إجمالي 
القيمة الرأسمالية الس���وقية، كما ان القيمة الرأسمالية 
للقطاع ارتفعت منذ بداية 2010 ما يقارب ملياري دينار 
من أصل 3 مليارات للسوق بشكل عام، وهو داللة واضحة 
على ان قطاع البنوك هو الذي قاد تداوالت البورصة منذ 

بداية العام اجلاري، باالضافة إلى بعض االسهم األخرى 
من قطاعات متفرقة.

وقد ارتفعت القيمة السوقية لسوق الكويت لألوراق 
املالية بنهاية أغسطس إلى 33.329 مليار دينار، بزيادة 
1.199 مليار، ما يعادل 3.73% مقارنة بالشهر السابق، فيما 
ارتفعت القيمة الس���وقية منذ بداية العام أكثر من 3.09 

مليارات دينار، مبا يعادل %10.23.
ومقارنة بتداوالت األس���بوع السابق فقد بلغ إجمالي 
القيمة املتداولة االسبوع املاضي ما يقارب 145.8 مليون 
دينار مقارنة بنحو 173 مليونا خالل األس���بوع السابق 
بتراجع مقداره 15.7% ما أدى الى تراجع املعدل اليومي.

وأشار التقرير الى انه من ضمن ما ميكن رصده خالل 
تداوالت البورصة األسبوع املاضي ان ثمة حتركا واضحا 
كان على بعض املجاميع بجوار البنوك، ومن غير املستبعد 
ان متتد دورة االهتمام بها خالل األسبوع احلالي، خصوصا 
قبيل عمليات إقفال شهر رمضان التي تتمتع بخصوصية 
عند املستثمرين، ما ينبئ بأسبوع ذي نشاط استثنائي 

استعدادا ملا بعد إجازة عيد الفطر.

بعد استقطاع 284 مليون دينار كمخصصات عامة وخاصة

قيمتها السوقية تشكل 38.9% من إجمالي القيمة

د.وليد احلداد

»كولدويل بانكر« توقع اتفاقية إدارة 
لمحفظة »صندوق بوبيان للعقار العالمي«

وقعت ش����ركة كولدويل بانكر العاملية مكت����ب الكويت اتفاقية مع 
صندوق بوبيان للعقار العاملي التابع لبنك بوبيان والتي تقوم مبقتضاها 
الشركة بإدارة احملفظة العقارية، باإلضافة إلى تقدمي خدمات الصيانة 
للعقارات التي حتتويه����ا احملفظة والتي تتضمن مجموعة متميزة من 

العقارات التجارية واالستثمارية.
وق����ال مدير عام كولدويل بانكر مكت����ب الكويت م.أمين درويش ان 
الشركة تسعى بشكل دؤوب إلى زيادة محفظتها العقارية والتي تتراوح 
قيمتها السوقية اآلن بني 40 و50 مليون دينار وتشمل عددا من األبراج 
واملجمعات السكنية والبنايات االستثمارية، في مناطق العاصمة والساملية 
والش����ويخ الصناعية، معربا عن سعادته بالثقة التي أولتها إدارة بنك 
بوبيان والصندوق العقاري ل� »كولدويل بانكر«، ومؤكدا سعي الشركة 
الس����تقطاب املزيد من العمالء. وأكد درويش أن كولدويل بانكر تلتزم 
بتقدمي خدماتها للمستثمرين والشركات على مستوى عال ومبتكر في 
جميع األسواق احمللية والعاملية، حيث تعمل الشركة كمستشار معتمد 

لعمالئه ميدهم باألفكار واحللول املبتكرة واملربحة.

تحليل أثر مخصصات القروض على صافي نتائج البنوك للنصف األول لعام 2010  )المبالغ بالمليون د.ك(

البنك
صافي االرباح او اخلسائر 
للنصف االول 2010 النهائي 

)بعد املخصص(

مصروف املخصص 
للقروض احململ 

على النصف االول 
2010

صافي االرباح 
للنصف االول 2010 

)قبل املخصص(

نسبة مصروف 
املخصص � صافي 

الربح )قبل 
املخصص( %

3%1465151وطني

98%1.988486خليج ب

98%0.93536جتاري

21%26733أهلي

57%111526املتحد

29%5.027الدولي

105%5149-2برقان

57%5978136بيتك

71%3710بوبيان

53%251284534االجمالي

 »صرح المدينة« تبدأ المخططات الهندسية 
الالزمة لمشروع فندقي في رأس الخيمة 

مشيرا الى أن الشركة تعاقدت 
مع مستشارين في رأس اخليمة 
سبق أن اشرفوا على عدة مشاريع 
منها جزيرة احلمراء واملرجان 
اضافة الى أبراج جتارية أخرى 

داخل االمارة. 
وأوضح املاجد أن عددا كبيرا 
من الزائرين على مدار السنة ممن 
لهم ارتباط صناعي وجتاري مع 
املصانع القائمة فيها يتواجدون 
بشكل مستمر في رأس اخليمة، 
األمر الذي يعد ضمن األسباب 
املشجعة لالستثمار هناك، مبينا 
أن الشركة تلقت عروضا من قبل 
شركات ماليزية بالدخول معها 

كشريك في بناء الفندق.
وعن موقع املش���روع لفت 
املاجد الى أنه يعتبر من املواقع 
املمي���زة في إمارة رأس اخليمة 
حيث يقع ف���ي جزيرة املرجان 
املطورة ويتمتع بساحل بحري 
كبير يشتمل على خدمات متميزة 

للغاية.

مليون درهم اماراتي، حيث مت 
سداد جميع االلتزامات املالية ومن 
ثم حتويل عقد هيئة االستثمار 
برأس اخليمة إلى وثيقة متلك 
حرة من خالل القنوات الرسمية 
مثل دائرة األراضي وغيرها من 

اجلهات املعنية.
وتوق���ع املاجد أن يتم البدء 
في املشروع بداية من عام 2011، 
فيما أشار الى أن مساحة الفندق 
تق���ارب 19 ألف متر مربع، وأن 
العائد املنتظر من املشرع يصل 
ال���ى 17% كمع���دل عائد داخلي 

للمشروع.
الوقت احلالي يعد  أن  وأكد 
مناسبا للغاية لتدشني مثل هذه 
املشاريع في ظل االستقرار الذي 
تشهده اإلمارة في الوقت احلالي، 
فيما أعرب عن اعتقاده أن رأس 
اخليمة حس���ب آخر دراس���ات 
حتتوي على معدالت اش���غال 
تفوق 70% وذلك في ظل ارتباطها 
بالصناعة أكثر منها بالسياحة، 

قال الرئيس التنفيذي لشركة 
»صرح املدينة العقارية« مشاري 
املاجد ان الشركة تعمل حاليا على 
اع���داد التراخيص واملخططات 
الهندسية الالزمة النشاء فندق 
س���ياحي ضخم في إمارة رأس 

اخليمة باالمارات.
واضاف، في تصريح صحافي، 
أن الش���ركة تبحث عن متويل 
مناس���ب للمش���روع من خالل 
التمويل  اساليب متعددة منها 
املباشر من قبل البنوك أو عبر 
الدخول في شراكة مع مطورين 
عقاريني بنس���بة محددة مقابل 

التطوير.
 وذكر املاجد أن الدراس���ات 
الهندسية والتصاميم التي جتري 
حالي���ا بهدف اعتمادها من قبل 
اجلهات املختص���ة توضح أن 
الفندق يحتوي على 488 غرفة 
اضافة الى 82 شقة، فيما يشتمل 
على خدم���ات عامة مثل صالة 
متعددة االستخدامات ومطاعم 
ومحالت الى جانب شاطئ بطول 
200 مت���ر مرب���ع مصاحبا الى 

حمامات سباحة.
ولفت الى أن املشروع سينجز 
على مس���احة تصل الى 203.6 
آالف قدم مربعة تش���تمل على 
واجهة بحري���ة تبلغ 200 متر 
طولي تقريبا، فيما اشار الى أن 
كلفة تطوير املشروع تصل الى 
نح���و 500 مليون درهم، حيث 
سيتم تشييده من خالل أحدث 
السبل التي أفرزها عالم التطوير 
العقاري في املنطقة على مدار 

السنوات املاضية.
وأوضح أن أرض املش���روع 
مملوكة بنس���بة 100% لصالح 
ش���ركة صرح املدينة العقارية 
بعد تغطية قيمتها التي تبلغ 150 

 قال مركز اجلمان لالستشارات االقتصادية 
في حتليل موجز ألثر مخصصات القروض 
على نتائج البنوك للنصف األول من2010، أن 
صافي أرباح قطاع البنوك الكويتية للنصف 
األول بلغ 251 مليون دينار، وذلك بعد استقطاع 284 مليون دينار 
كمخصصات عامة وخاصة، مقابل أرصدة القروض في نهاية الفترة 
املذكورة، وبذلك تكون أرباح البنوك قبل اس����تقطاع املخصصات 
نحو 534 مليون دينار، حيث بلغت نسبة استقطاع املخصصات 
53% من األرباح، علما بأن األرباح أعاله هي خاصة بالشركات األم 

دون استبعاد حقوق األقلية.
وقد كانت أقل نس����بة اس����تقطاع للمخصصات من األرباح عن 
النصف األول لعام 2010 في »الوطني« بنسبة 3%، تاله بفارق شاسع 
»األهلي« و»الدولي« بنس����بة 21 و29% على التوالي، ثم »املتحد« 
و»بيتك« بنسبة 57% لكل منهما، أما أعلى نسبة في هذا املضمار، 
فتصدرها »برقان« بنس����بة 105%، تاله »اخللي����ج« و»التجاري« 
بنسبة 98% لكل منهما، ثم »بوبيان« بنسبة71% من اإلجمالي، وقد 
كان »برقان« الوحيد خاس����را مبقدار 2.3 مليون دينار، وذلك بعد 

احتساب املخصصات.
ونوه »اجلمان« الى انه مت استخراج أرصدة املخصصات بشكل 
مباشر من القوائم املالية لبعض البنوك للنصف األول 2010، بينما 

مت استنتاجها لبنوك أخرى، حيث لم تتوفر بشكل مباشر.

اإلدارة باألخالق ودورها في إصالح
 اإلدارة الكويتية )4 ـ 5(

السلة االقتصادية

نسبة اقتطاع المخصصات من ارباح قطاع البنوك للنصف األول لعام 2010

صافي الربح المتبقي ٪47 اقتطاع المخصصات ٪53

تقــارير

المخصصات المقتطعة من ارباح البنوك للنصف األول 2010


