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»اتجاهات«: مبادرة صاحب السمو إلنشاء صندوق دعم المشروعات الصغيرة 
والمتوسطة في المنطقة العربية عالمة فارقة لدعم العمل العربي المشترك

املنشآت الصناعية املوجودة. وتشير 
التقديرات إلى أن نس����بة املصانع 
الصغيرة واملتوس����طة تبلغ %94 
من حجم مصانع اإلمارات، و%92 
من مصانع قطر وعمان والبحرين، 
و78% من مصانع الكويت، و%75 
م����ن مصانع الس����عودية، أما في 
مصر وسورية، فتشكل املشاريع 
الصغي����رة واملتوس����طة نف����س 
النس����بة تقريبا، إال أنها تتفاوت 
في طبيعة النشاط االستثماري. 
وفى األردن يحتل قطاع اخلدمات 
اجلانب األكبر في حجم املشاريع 
الصغيرة واملتوسطة والذي يشكل 
70% من حجم املشاريع في اململكة. 
وعلى الرغم من الدور الكبير الذي 
تلعبه املشاريع الصغيرة في خدمة 
االقتصاد الوطني، إال أن هناك بعض 
املعوقات التي تقف كحجر عثرة أمام 
سير تقدمها، وهو ما دفع صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
إلى طرح مبادرة تأسيس مثل هذا 
الصندوق لتوفير املوارد التمويلية 
الالزمة لهذه املشروعات، والعمل 
على إيجاد حلول جذرية للمعوقات 
الت����ي تواجهها، ولعل األس����باب 
التي دفع����ت بالدول  الرئيس����ية 

العربية إلى هذه املبادرة، هي: 
� تفاق����م أزمة البطالة، وزيادة 
معدالت الفقر في العديد من الدول 
العربية، وستحتاج دول املنطقة إلى 
توفير ما يقرب من 70 مليون وظيفة 
حتى نهاية عام 2010، وتأمل الدول 
العربية في أن يساعد هذا الصندوق 
على توفير مثل ه����ذه الوظائف، 
فتمويل الصندوق للمش����روعات 
الصغيرة واملتوسطة احلجم يجعلها 
ق����ادرة على دعم وتعزيز التنمية 
االقتصادية واالجتماعية، وذلك ألنها 
تقوم بدعم عملية التنمية عن طريق 
زيادة اإلنتاج والدخل، وتساهم في 
زيادة اإلنت����اج الوطني من خالل 
إحداث مساهمة فعالة في تنويع 
االقتصاد ومصادر الدخل القومي، 
ثم توفير فرص عمل كثيرة تساهم 
في حل مش����كلة البطالة املتفاقمة 
في معظم الدول، باإلضافة إلى أنها 
تعمل على زيادة التراكم الرأسمالي 

أطلق مركز اجتاهات للدراسات 
والبحوث )اجتاهات( الذي يرأسه 
خالد عبدالرحمن املضاحكة تقريرا 
عن مبادرة صاحب السمو األمير 
الش����يخ صباح األحمد إلنش����اء 
صندوق دعم املشاريع الصغيرة 
واملتوسطة في العالم العربي، وذلك 
مبناسبة توقيع وزراء املال العرب 
غدا في الكويت على عقد إنش����اء 
»صندوق دعم مش����اريع القطاع 
اخل����اص الصغيرة واملتوس����طة 
ومتويلها ف����ي املنطقة العربية«، 
وتع����ود املبادرة الس����امية التي 
أطلقها صاحب السمو األمير إلى 
العربية االقتصادية  الكويت  قمة 
التنموية عام 2009، حينما أشار 
سموه إلى »أننا جميعا نتطلع إلى 
هذه القم����ة كفاحتة خير في نهج 
جديد ومنظم ف����ي العمل العربي 
املش����ترك، آملني أن تنصب فيها 
جهودنا املخلص����ة على مراجعة 
القضايا والتحديات االقتصادية 
والتنموية واالجتماعية التي تواجه 
العربية عاقدين  دولنا وشعوبنا 
العزم ب����إذن اهلل على حتقيق ما 
تصبو إليه من مش����اريع وبرامج 
تنموية استراتيجية، غايتها االرتقاء 
مبستوى املعيشة، وتوفير فرص 
العمل املنتجة لشعوبنا، والنهوض 
باألداء االقتصادي لدولنا كي تلحق 

بالركب العاملي«.

مضمون المبادرة

ووفقا لرؤية صاحب الس����مو 
األمير ف����ان الكويت ومس����اهمة 
القطاع اخلاص  منها في متك����ني 
واألعمال الصغيرة واملتوس����طة 
والقيام بدورها في حتقيق التنمية 
االقتصادي����ة العربي����ة � طرحت 
مبادرة تنموية تهدف إلى توفير 
املوارد املالية الالزمة لتمويل ودعم 
املشروعات الصغيرة واملتوسطة 
احلجم برأسمال قدره مليارا دوالر، 
عل����ى أن توكل إدارة هذه املبادرة 
العربي  إلى »الصندوق  التنموية 
لإلمناء االقتصادي واالجتماعي«، 
وذل����ك من خالل مجلس أمناء من 
الدول املساهمة في هذه املبادرة، 
وأن يتولى مجلس األمناء املذكور 
رسم برامج املبادرة وتوفير أدوات 
التمويل الالزمة لها، ومبا يضمن 
استدامة عملياتها ويحقق أهدافها.  
وينصب إطار عمل الصندوق العربي 
حول متويل املشروعات متناهية 
الصغر ومتوسطة احلجم لتساعد 
في زيادة دخول محدودي الدخل من 
األسر واألفراد، واملشروع الصغير 
هو »منشأة شخصية مستقلة في 
امللكي����ة واإلدارة، وتعمل في ظل 
سوق املنافسة الكاملة في الوطن 
الواح����د، فهو نش����اط اقتصادي 

ال يزيد رأس����ماله على 250 ألف 
دينار، وال يزيد عدد العاملني فيه 
على 50 عامال، وذلك وفقا لبعض 
التقديرات في هذا الش����أن«، وإن 
كان هن����اك اختالف بس����يط عن 
مفهوم املشروعات الصغيرة لدى 
البنك  الدولية، مثل  املؤسس����ات 
ال����ذي يعتبر املش����روع  الدولي 
الصغير »يتراوح أصوله الثابتة 
ب����ني 250 ألف دوالر إلى 300 ألف 
دوالر، كم����ا يعمل ب����ه من 10 إلى 
50 عامال«، وتعرف منظمة العمل 
الدولية املشروع الصغير بأنه »ال 
تتجاوز استثماراته 350 ألف دوالر 

ويعمل به من 10 إلى 50 عامال«.

أسباب المبادرة

ثمة ثالثة أسباب رئيسية، هي 
التي دفعت هذه املبادرة اجلادة إلى 
األمام، وجعلت منها عالمة فارقة 
ونقطة انطالق����ة مهمة في العمل 
العربي املشترك. وقد خلصت كلمة 
صاحب الس����مو األمير في القمة 
العربي����ة املنعقدة ف����ي العاصمة 
القطرية خالل الفترة 26-31 مارس 
2009، هذه األسباب، حينما أشار إلى 
»الرغبة الصادقة لدى األشقاء في 
نهج جديد لعملنا املشترك ينطلق 
من إعطاء األولوية، والتركيز على 
املعطيات االقتصادية ملسيرة هذا 

العمل وحتقيق غاياته«.
 وأضاف سموه قائال »لقد خرجت 
قمة الكوي����ت بقرارات مهمة على 
صعيد االرتقاء مبستوى معيشة 
املواطن العربي، وإعطاء األولويات 
العربية املشتركة،  لالستثمارات 
وإفساح املجال للمزيد من الفرص 
للقطاع اخلاص واملجتمع املدني، 
وتدعيم قطاعات اإلنتاج والتجارة، 
واخلدمات واملشروعات االجتماعية، 
مما يسهم في دعم مساعينا لتلبية 
احتياجات املواطن العربي، ويعزز 
جهودنا في محاولتنا اخلروج مما 
نواجهه اليوم من أزمة مالية عاملية 

طاحنة لم تستثن أحدًا«.

األسباب الداخلية

أصبحت املشروعات الصغيرة 
واملتوس����طة محل تركيز جهود 
معظم حكومات ال����دول العربية، 
نظرا للدور الكبي����ر الذي تلعبه 
في زي����ادة اإلنتاج وتوفير فرص 
العم����ل، إضافة � إلى مس����اهمتها 
الفاعلة في زي����ادة معدالت النمو 
االقتصادي وزيادة الدخل القومي 
ودعم الناجت احمللي اإلجمالي للكثير 
من الدول، وفى املنطقة العربية، 
تتفاوت النسبة من دولة ألخرى، 
ففي دول اخلليج العربي تش����كل 
الصناعات الصغيرة واملتوسطة 
العمود الفقري للقطاع الصناعي 
بنسبة تقدر بنحو 85% من إجمالي 

اخلمس سنوات األولى من تاريخ 
إنشائها، مما يلفت احلاجة األكيدة 
إلى شبكة من الضمانات االجتماعية 
ممثلة ف����ي ش����ركة للتأمني على 
املشروعات الصغيرة واملتوسطة، 
والق����رض الذي أس����ند إلحيائها 
لتتمكن من تسديدها إن خسرت، 
إضافة إلى احلاجة امللحة ملصادر 
متويل إضافية لدعم هذه املبادرات 
ودعم التأمينات، ميكن تلخيصها 
في »الزكاة والوقف والريع التابع 
له، إلى جان����ب الضرائب العامة 

والرسوم«.
� تزايد حدة القيود البيروقراطية 
احلكومي����ة وصعوب����ة االلتزام 
بالقوان����ني مم����ا يول����د صعوبة 
استخراج الرخص لقيام املشروعات 

الصغيرة واملتوسطة.
الكافية  � عدم توافر املقومات 
للبنية األساس����ية لدعم وتنمية 
املشروعات الصغيرة واملتوسطة 
وخاص����ة اإلنتاج والتس����ويق، 
فضال عن العش����وائية في تنفيذ 
تلك املش����روعات، إذ يلجأ بعض 
أصحاب املشروعات الصغيرة إلى 
التقليد أحيانا واختيار مشروعات 
غير مالئمة لبيئتها أحيانا أخرى، 
ناهيك عن افتقاد هذه املشروعات 
الدراسة بحيث يتم إنشاء معظمها 
دون إجراء دراسة مسحية للسوق 
ودون إجراء دراسة فنية لتكاليف 
املشروع، ودون إجراء دراسة جدوى 

اقتصادية للمشروع.
� صعوب����ة توفير املواد اخلام 
التي يتم استيرادها، نظرا لضآلة 
الكمي����ات التي تطلبها املنش����آت 
الصغيرة واملتوسطة، األمر الذي 
يؤدى إلى ارتفاع تكاليف اإلنتاج 
بهذه املشروعات، فضال عن ضعف 
التشبيك واالتصال مع املشروعات 

الكبيرة.

األسباب العربية واإلقليمية

كما تنب����ع أهمية هذه املبادرة 

الدول العربية جزءا محوريا منها. 
وبالتال����ي، جاءت ه����ذه املبادرة 
التنسيق والتكامل  لبحث كيفية 
البيني العربي في مواجهة األزمة 
العاملية، فرضت على كل التجمعات 
اإلقليمية في مناطق مختلفة من 
العالم التنس����يق لوضع احللول 
اإلقليمية لها، ولم تكن رؤية األمير 
مقصورة على األزمات املوسمية 
أو الطارئة وإمنا تشمل استعداد 
اقتصادات الدول العربية للتعامل 

مع مختلف املستجدات. 
كما أن رؤية صاحب الس����مو 
األمير تأخذ في اعتبارها التحوالت 
العاملي����ة واخلبرات الدولية، فقد 
ال����دور الذي  اتضح����ت أهمي����ة 
تلعبه املشروعات الصغيرة في 
املتقدمة مثل  ال����دول  اقتصادات 
الواليات املتحدة، لدرجة أن الرئيس 
األميركي األسبق رونالد ريجان 
ف����ي خطابه بتكس����اس في مايو 
1985 ق����ال »تأتي أعظم ابتكارات 
األعمال اجلديدة والتقنيات والقوة 
االقتصادي����ة في الوق����ت الراهن 
من دائرة صغي����رة، ولكن آخذة 
في النم����و، من األبطال الذين هم 
رجال األعمال الصغيرة«، فضال عن 
التجربة اليابانية الرائدة في مجال 
املشروعات الصغيرة، حيث تتسم 
األخيرة مبلمح أساسي وهو التركز 
اجلغرافي والذي تتكون من خالله 
شبكات إنتاج محلية، ومن مزايا 
هذا التركز أنه يتيح بيئة وظروف 
تنافسية بني الشركات تؤدي إلى 
رفع مستوى الكفاءة الفنية سواء 
من خالل نشر الفنون اإلنتاجية 
أو االس����تخدام األفضل للموارد 
البشرية، بخالف جتارب عدة دول 
نامية مثل الهند وسنغافورة وتلقى 
تلك املشروعات اهتماما متزايدا 
من جانب املؤسس����ات والهيئات 
الدولي����ة واملنظمات الدولية غير 

احلكومية.
املب����ادرة ردود فعل  أثم����رت 

من كونها واح����دة من اخلطوات 
املدروس����ة للبحث عن »خريطة 
طريق واضحة املعالم« فيما يتعلق 
العربية«  مبستقبل »االقتصادات 
وليس االقتص����اد العربي املوحد 
كما هو شائع في بعض الكتابات، 
أضف إلى ذلك، هناك رابط داخل 
مضم����ون املبادرة ب����ني القضايا 
االقتصادية والقضايا االجتماعية 
والتنموية، بحيث تنعكس تأثيراتها 
على األوضاع املعيشية واحلياتية 

للمواطنني داخل الدول العربية.
وحتقيق أهداف عدة من وراء 
إجناز هذه املبادرة على أرض الواقع 
� وفقا لدراسات اجلدوى اخلاصة 
بكل دول����ة عربية على حدة وفقا 
لظروفها � يؤدى إلى إعادة إحياء 
األمل اخلاص بالتكامل العربي على 
الصعيد االقتصادي، السيما بعد 
مراحل طويلة سادتها األقوال على 
األفعال، منذ توقيع اتفاقية الوحدة 
االقتصادية العربية، والتي سبقت 
اتفاقية السوق األوروبية املشتركة 
بسنوات، وإن كانت هناك خطوات 
� ولو أنها بطيئة � بدأت تلوح في 
األفق، وفق مراحل متتالية، ومن 
خالل جداول زمنية محددة، بهدف 
الوصول إلى الهدف األسمى وهو 
»منطقة التجارة احلرة العربية« 
التي بدأت في اتخاذ مسار لها في 
ع����ام 2005، وكذلك الوصول إلى 
االحتاد اجلمركي العربي حتى بلوغ 

السوق العربية املشتركة. 

األسباب الدولية

وتزامن طرح مبادرة صاحب 
الس����مو األمير لدعم املشروعات 
الصغيرة واملتوس����طة في العالم 
العرب����ي م����ع ذروة األزمة املالية 
إلى  األميركي����ة والت����ي حتولت 
األزمة االقتصادي����ة العاملية، مما 
انعكس����ت بش����كل س����لبي على 
التنمية االقتصادية واالجتماعية 
داخل الدول النامية والتي تشكل 

وتعزيز االستثمارات احمللية، وخلق 
وصقل امله����ارات اإلدارية والفنية 
الالزمة لدعم مسيرة التنمية، فهي 
تعتبر مدرسة عملية خللق وتخريج 
ما ميكن تسميته فئة »شباب رجال 

األعمال«.
� مساهمة املشروعات الصغيرة 
واملتوس����طة احلجم ف����ي تنمية 
أقاليم املجتمع املختلفة، وذلك ملا 
تتميز به من خصوصية االنتشار 
والتوطن، وبهذا فهي تخلق نوعا 
من العدالة في توزيع عوائد التنمية 
االقتصادية ب����ني أقاليم املجتمع، 
وذلك ألنها � أي تلك املش����روعات 
� ال حتتاج إل����ى أموال ضخمة أو 
تقنيات متعددة، مبا يجعلها توافق 
أكثر الدول العربية التي تفتقر إلى 

هذه املقومات. 
� ضع����ف اخلب����رات اإلدارية 
واملالي����ة والفنية ل����دى أصحاب 
هذه املش����روعات في دول عربية 
عديدة، إضافة إلى افتقار املنشآت 
الصغيرة واملتوسطة إلى الهيكل 
التنظيمي السليم، والذي يؤدى في 
كثير من األحيان إلى خلق مشاكل 
مثل عدم القدرة على الفصل بني 

امللكية واإلدارة.
� ضع����ف وقص����ور مص����ادر 
التمويل والتي تبرز بوضوح في 
إحجام اجلهات التمويلية عن توفير 
التمويل الالزم لتأسيس وتشغيل 
املنشآت الصغيرة واملتوسطة، ومن 
النقاط املتصلة بإش����كالية  أبرز 
متوي����ل هذه املش����روعات كيفية 
احتساب الفائدة بالبنوك احمللية 
التي متلك أمواال هائلة، حيث يثار 
هنا تساءل في غاية األهمية وهو: 
هل حتديد سعر الفائدة أو املراجعة 
يتم على أصل الدين الثابت أم على 

أصل الدين املتغير؟
� تواتر تعرض املش����روعات 
الصغيرة واملتوسطة ملراحل من 
االضمحالل تنته����ي باإلعالن عن 
اإلفالس الكامل خ����الل الثالث أو 

إيجابية من قبل العديد من الدول 
العربية، حيث أعلنت بعض الدول 
عن ترحيبها باملبادرة وموافقتها 
على املساهمة باملوارد املالية الالزمة 
إلنش����اء الصندوق العربي لدعم 
املشروعات الصغيرة واملتوسطة، 
وتصدر قائمة هذه الدول الكويت 
حيث كانت أول دولة عربية تعلن 
عن ضخها ملبلغ 500 مليون دوالر، 
العربية السعودية  اململكة  تلتها 
بنفس القيمة، ثم جاءت مشاركة 
عدد م����ن الدول العربي����ة بأرقام 
مختلفة طبقا ألوضاعها االقتصادية، 
في حني تبرعت دول عربية مببالغ 

أخرى لدعم الصندوق. 
ول����م يكن حترك ه����ذه الدول 
مببادرات ذاتية وإمنا عبر مناشدات 
كويتية عديدة، حيث دعا صاحب 
السمو األمير في خطابه إلى مؤمتر 
القمة العربية التي عقدت في سرت 
خالل الفترة م����ن 27 � 29 مارس 
2010 إلى »رؤية ثمرة هذا العمل 
العربي املشترك في القريب العاجل 
متوجا بسرعة مساهمة باقي الدول 
العربية التي لم تساهم بعد في هذه 
املبادرة، ملا في ذلك من جتس����يد 
جلهدنا اجلماعي وحتركنا املشترك 

نحو دافع اقتصادي أفضل«.
لك����ن العبرة ليس����ت بتدبير 
التمويل فقط وإمنا بالقدرة والتغلب 
الس����ابق ذكرها  على املعوق����ات 
التي حتول دون قي����ام وتطوير 
املشروعات الصغيرة واملتوسطة 
وإعط����اء القطاع اخلاص الفرصة 
ليكون »قاطرة التنمية« في األقطار 
العربي����ة خالل املرحل����ة املقبلة. 
فليس مبق����دور احلكومات إجناز 
كل ما يتعل����ق باملواطن من املهد 
إلى اللحد، وإمنا منطق »الشراكة« 
الذي يتبناه صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد ليس للكويت 
فقط وإمنا ملختلف الدول العربية.. 
فهو نهج في التفكير يجني الثمار 

للجميع.

مثلت خطوة رائدة للبحث عن خارطة طريق لمستقبل »االقتصادات العربية«

المش�روعات الصغي�رة تلع�ب دورًا ف�ي زي�ادة اإلنت�اج وتوفير ف�رص العمل ورف�ع مع�دالت النم�و االقتصادي ودع�م النات�ج المحلي

خالد املضاحكة

صاحب السمو األمير خالل مشاركته في القمة االقتصادية العربية لعام 2009 بحضور الشيخ د.محمد الصباح وخالد اجلاراهلل وعمرو موسى 

بدر املديرس متوسطا املشاركني في املؤمتر

المديرس: مناقشة اإلعالم االقتصادي من عدة زوايا تساعد على تعزيز التنمية
أسامة دياب

أعلن رئيس مجلس إدارة جمعية 
العالقات العامة بدر املديرس عن 
مؤمتر اإلعالم االقتصادي والذي 
س����تقيمه اجلمعية حت����ت رعاية 
صاحب الس����مو األمير الش����يخ 
صباح األحم����د، في الفترة من 13 
إلى 14 ديس����مبر املقبل، موضحا 
ان دور املؤمتر هو املس����اهمة في 
حتقيق الرغبة السامية في حتويل 
الكويت إلى مركز مالي وجتاري على 

املستويني اإلقليمي والعاملي.
وقال املديرس في مؤمتر صحافي 
بحض����ور أعضاء مجل����س إدارة 
اجلمعي����ة، داوود العميري وعلي 
اخل����واري وعبدالك����رمي اخلليفة 
الديحاني  وخالد بديوي ومشعل 
ومحمد غري����ب ورمي الوقيان، ان 
أوراق العمل التي ستقدم في املؤمتر 
له����ا أهمية كبي����رة، ألنها حتاكي 
أهمية دور الثورة املعلوماتية في 
تخطيط وتنفيذ أنش����طة اإلعالم 
االقتصادي على املستوى احمللي 
ملختل����ف املؤسس����ات اإلنتاجية 
واخلدمية واإلش����رافية، مؤكدا أن 
املؤمتر س����يتناول خالل أنشطته 
دور العالق����ات العام����ة واإلعالم 
وتأثيره على التنمية املس����تدامة 
والتنمية املجتمعية واالقتصادية 

جديرا مبسؤولياته. ولفت اخلليفة 
إلى أن موظف االستقبال ال ينتمي 
إلى مهنة العالقات العامة، معتبرا 
العامة عميدة  جمعية العالق����ات 
جمعيات النفع العام، ألنها تعمل 
في جميع املج����االت االجتماعية 
والثقافية واالقتصادية. وأشار إلى 
أهمية املؤمت����ر في تفعيل الرغبة 
األميرية الس����امية، وفي االرتقاء 
مبس����توى اإلع����الم االقتصادي 
من خ����الل املش����اركات النوعية 
خلبراء ومختصني. وبني اخلليفة 
دور اجلمعية ف����ي تعزيز اإلعالم 
االقتصادي من خالل إقامة دورات 
تدريبية لإلعالميني بشأن كيفية 
اس����تخدام التكنولوجيا احلديثة 
واالنترن����ت خصوص����ا بع����د أن 
أصبح هذا اإلعالم النوعي ذا شأن 
في مختلف الصح����ف والقنوات 
الفضائية. واعتبر العالقات العامة 
من أقدم املهن التي عرفها اإلنسان 
حلاجة الناس للعالقات اإلنسانية، 
فالدين االسالمي يحث على أن تكون 
الكلم����ة الطيبة صدقة وأس����اس 
الناس. وفي مداخلة  التعامل بني 
من عضو اجلمعي����ة رمي الوقيان 
حول الشفافية في العالقات العامة 
واإلعالم رأت أن الشفافية مطلوبة 
لكن أحيانا التصريح باحلقائق قد 

والتجارية وجميع أشكال التنمية. 
واعتبر أن املؤمتر موس����وعة من 
الدراسات والبحوث التي ستقدم 
من خالل أصحاب اخلبرة واملعرفة 
واملختصني من أس����اتذة جامعة 
الكويت، موضح����ا ان الهدف من 
إقامة املؤمت����ر هو حتقيق الرغبة 
األميرية الس����امية بجعل الكويت 
مركزا ماليا وجتاريا على املستوى 
اإلقليم����ي والدول����ي، موضحا ان 
مناقش����ة اإلعالم االقتصادي من 
عدة زوايا سيس����اعد على تعزيز 
التنمية االقتصادية، التي تشهدها 
البالد، إضافة إلى توظيف وسائل 
وأدوات اإلعالم األخرى للوصول 
التنموية املرجوة.  إلى األه����داف 
ورأى املديرس أن أنشطة املؤمتر 
تعتبر جزءا مهما من خطة التنمية، 
خصوصا أن أحد محاوره يتناول 
قضية األمن الغذائي الذي أصبح 
هاجسا لكل الدول، في ظل انخفاض 
املعروض م����ن املنتجات الغذائية 
الن����اجت عن الك����وارث الطبيعية، 
معرب����ا عن أمله في جناح املؤمتر 
في حتقيق أهدافه، وإيجاد حلول 
لبعض القضايا االقتصادية التي 
الب����الد والنهوض  تعاني منه����ا 
باإلعالم االقتصادي بصفة خاصة 
ليتماشى مع استحقاقات املرحلة 

بأن العالقات العامة مسؤولة عن 
تصحيح األخطاء وكشف احلقائق 
للمؤسس����ات، وتعمل على تالفي 
العم����ل، وفي  األخط����اء لتطوير 
الوقت نفسه أصبحت مسؤولية 
تطبيق خطة التنمية ضمن مهام 
العامة واإلعالم  قطاع العالق����ات 
االقتص����ادي، خصوص����ا في ظل 
اس����تخدام التكنولوجيا احلديثة 
حيث س����اهم في سرعة التواصل 
بني مختلف املؤسس����ات. وأعرب 
عن شكره وتقديره لكل من ساهم 
في رعاية أنشطة املؤمتر، متمنيا 
مشاركة مختلف منظمات املجتمع 
املدني في املؤمتر لتحقيق أهدافه. 

املقبلة. ووص����ف الكوادر العاملة 
في قطاع العالق����ات العامة بأنهم 
سفراء للمؤسسات التي يعملون 
بها، مشيرا إلى أنهم ميثلون الوجه 
املشرق للقطاعني األهلي واحلكومي، 
لهذا يتقلد موظف العالقات العامة 
في الدول املتقدمة أعلى املناصب، 
ألن جناح أي مؤسسة مرتبط مبدى 
ثقافة وعلم ورقي القائمني بأعمال 
العالقات العامة. وأعرب عن أسفه 
حلال مهنة العالق����ات العامة في 
بعض املؤسس����ات، حيث انها لم 
تأخذ حقها، ولم تعط الفرصة للقيام 
بدورها والتزال مغيبة حتى اآلن، 
مؤكدا أهمية تقييم موظف العالقات 

وكشف عن قيام اجلمعية بتنظيم 
معرض على هامش املؤمتر، يشمل 
أعمال واجنازات اجلهات املشاركة 

لتعريف اجلمهور بها.
وف����ي اإلط����ار ذاته ق����ال أمني 
سر اجلمعية عبدالكرمي اخلليفة 
ان مهن����ة العالق����ات العامة غير 
مقصورة عل����ى مؤهل معني مثل 
املهن األخرى، لهذا قامت اجلمعية 
بتشكيل جلنة لوضع مواصفات 
وشروط اختيار العاملني بها، من 
حيث الشخصية والثقافة والسلوك 
ومدى معرفة فنون التواصل مع 
الغي����ر، إضافة إلى املؤهل العلمي 
ليصبح موظ����ف العالقات العامة 

العامة لالرتق����اء باملهنة، وجلذب 
أفضل العناصر من أصحاب الكفاءات 
للعمل في ه����ذا القطاع احليوي. 
وأك����د أهمية دور العالقات العامة 
في تعزيز مركز الكويت لتصبح 
س����وقا ماليا واقتصاديا، لتكون 
على أعلى املستويات العاملية، في 
ظل منو وسائل االتصال والتطور 
التكنولوجي ف����ي عصر العوملة. 
وأشار إلى دور اجلمعية في حتسني 
املستوى املهني للعاملني في مجال 
العالقات العامة من خالل تنظيم 
التدريبي����ة والتأهيلية،  الدورات 
إضاف����ة إل����ى إقام����ة احملاضرات 
التوعوية لعام����ة املجتمع. وأفاد 

يضر باالقتصاد وبعض املؤسسات 
لذلك ميكننا التحفظ على س����رية 
بع����ض األخبار، فق����د يلتقط أي 
عدو معلومة ما ويستغلها ضدنا. 
وقالت يكفينا فخ����را أن الكويت 
أثبتت دميوقراطيتها وشفافيتها 
على املستوى العربي والعاملي وهذا 
بشهادة اجلميع وهذا يؤكد أننا نسير 
على الطريق الصحيح. وأوضحت 
أن العالقات العامة هي املنفذ الوحيد 
لتوصيل الرسائل واالتصاالت بني 
املؤسسات وهي األساس لنيل قبول 
أي مؤسسة، معتبرة املؤمتر فرصة 
جيدة للتواصل وابراز دور العالقات 
العامة في املجتمع. وأشارت إلى أن 
املؤمتر سيعود بالنفع على طالب 
وطالبات قس����م اإلعالم باجلامعة 
في االستفادة من أوراق العمل التي 
س����يتضمنها املؤمتر من نظريات 

وخبرات وبحوث.
من جانبه ق����ال العضو خالد 
البديوي انه س����يتم طرح محاور 
املؤمتر وهي 13 محورا في كتيب 
خاص ينشر قريبا بعد استكمال 
البحوث واألوراق املشاركة، ورأى 
أن اإلعالم االقتصادي أصبح جزءا 
مهما في التحليل والدراسة والبحث 
ونقل املعلومات التي تساعد على 

جناح خطة التنمية.

أعلن عن مؤتمر اإلعالم االقتصادي برعاية صاحب السمو 13 ديسمبر المقبل


