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 استقر املؤشر العام لالقتصاد 
في الكويت خالل العام ٢٠١٠ 
مع حتسن ملموس في اجلزء 
الثاني من السنة والذي خرق 

جميع التوقعات. 
  واستطاع بفعل اجلهود التي 
بذلت من قبل احلكومة تثبيت 
املســـار االقتصادي االيجابي 
الى  مع عودة اســـعار اخلام 
مســـتويات مرتفعة وفي ظل 
توقعـــات بنمو متني وارتفاع 
أسعار اخلام التي تدور حاليا 
حول مستوى ٩٠ دوالرا، تعد اذا 
ما استمرت بتكديس الفوائض 
فـــي ميزانيـــات دول مجلس 
التعـــاون اخلليجي، وخاصة 

السعودية والكويت التي متتلك حصة االسد من 
االحتياطات النفطية املثبتة في العالم.

  في رأينا نشـــعر وبكل تفـــاؤل بان املنطقة 
متكنت من استعادة توازنها املالي واالقتصادي 
خصوصا مع ارتفاع اسعار النفط الى ما فوق 
٨٥ دوالرا، والعـــام ٢٠١١ ســـيكون عام عودة 
النشـــاط االقتصادي الى الكويت.وخاصة أن 
جميع االمكانيات متاحة، فاملشاريع قيد التنفيذ 
والرقابة فعلت الى أعلى املستويات واالستفادة 
من دروس االزمة االقتصادية العاملية أعطت دفعا 

لتجنب املشاكل التي من املمكن الوقوع فيها.
  وفي الدراسة املؤخرة التي أعدها صندوق النقد 
الدولي، فان منطقة اخلليج بشكل عام والكويت 
بشـــكل خاص عادت بشكل متني الى النمو في 
نهاية ٢٠١٠ وسيســـتمر ذلك في ٢٠١١، وان هذا 

النمو سيكون بحدود ٧٪ بني ٢٠٠٩ و٢٠١١. 
  وهذه النسبة لم تكن متوقعة حتى من قبل 
كبار احملللني االقتصاديـــني. وفي العودة إلى 
املراقبني االقتصاديني جنـــد مجمل التحليالت 
كانـــت تتمحور حول منو ال يتجاوز ٤ إلى ٥٪ 
حتى هذه النسب كنا قد ذكرنا أنه ليس هنالك 
من معطيات أكيدة. وذكر الصندوق ان قطر هي 
التي تسجل افضل النتائج االقتصادية، فالنمو 
فيها سيكون في حدود ١٦٪ هذه السنة، وسيبلغ 
١٨٫٦٪ فـــي ٢٠١١ مقارنة بــــ٨٫٦٪ في ٢٠٠٩. أما 
الكويـــت فمن املتوقع أن يتجاوز النمو بها ٧٪ 

اذا كانت عوامل االستقرار متوافرة.
  كما أن هذه النسب ليست ثابتة ومن املمكن 
أن تكون مرشحة ملزيد من االرتفاع بعد فوز قطر 
بشـــرف استضافة كأس العالم لكرة القدم عام 
٢٠٢٢، ومن املمكن أن يكون هذا البلد الصغير 
منبعا للمفاجآت وحتما سوف يؤثر ايجابا على 
جميع دول املنطقة. وكنا قد أكدنا أن السياسة 
املنفتحة املتبعة في الكويت سوف جتعل من 
هذا البلد الرابح االول في دول مجلس التعاون 
اخلليجي.فضال عن خبرة الكويتي املكتسبة في 
الفترة االخيرة وهذا ما سوف يحدد افقا مشرقة 
للغاية بالنسبة للكويت نظرا لقربه من قطر مع 
التقاطر املتوقع للمستثمرين للتفتيش عن سبل 
االســـتثمار وما يشجع في هذا املضمار ـ اذا ما 

استثنينا دبي وقطر ـ عامل االرض والبيئة.
  وإذا عدنا الى التقرير السنوي الذي أصدرته 
االمانة العامة الحتاد غرف دول مجلس التعاون 
اخلليجي نرى ان هذا التقرير شدد وبشكل حازم 
علـــى القطاع اخلاص الذي يســـعى في الوقت 
الراهن التخاذ تدابير مالئمة شأنها إنهاء تداعيات 

االزمة العاملية. 
  وأوضح تقرير االمانـــة العامة لالحتاد أن 
احلكومـــات اخلليجية يتوجب عليها مواصلة 
تنفيذ برامج التحفيز االقتصادي بهدف مساعدة 
القطاع اخلاص على مواجهة التحديات الراهنة 
وخاصة موضـــوع البطالة ومعاجلته معاجلة 
جذرية، فضال عن مساعدة الشركات الصغرى 
منها قبل الكبرى وذلك عن طريق مدها بالقروض 

الطويلة االجل وحتريرها من بعض القيود. 
  بحيث تركز هذه اخلطة على توفير ضمانات 

جزئية للبنوك مقابل توفير 
التســـهيالت للقطاع اخلاص 
بحيـــث تعمـــل احلكومـــات 
على اعادة هيكلة الشـــركات 
وتصنيفها ومســـاعدتها على 
أال تشكل الضامن للقروض. 
اذ أكدنا أنه من أهم االســـباب 
التـــي أدت الـــى تفاقم االزمة 
االقتصاديـــة العاملية التدخل 
السلبي لبعض احلكومات في 
بعض الدول في العالم وكان 
الرهان على قصر عمر االزمة 
بـــأن االزمة أصبحت  لتفاجأ 
كالنار جتتاح حتى القطاعات 
االمنة فيها وأصبح املوضوع 
بدال مـــن التفكير في القضاء 

على االزمة العاملية ادارة هذه االزمة. 
  وإذا عدنا الى التقرير نرى أن حكومات دول 
اخلليج عليها اال تخفض برامج االنفاق احلالية 
وخاصة على املشاريع الكبرى بسبب االرتفاع في 
االيرادات النفطية، بل على العكس من ذلك البد 
من اتباع سياسات معاكسة للدورة االقتصادية 
من خالل زيادة االنفاق في وقت ميل النشـــاط 
االقتصادي نحو االنحسار، أي أن االبقاء على 
مســـتوى االنفاق مرتفعا يعد أمرا أساسيا في 
هذه املرحلة، خاصة أن أسعار النفط تتجه نحو 
االرتفاع اذ سجل سعر النفط اليوم ٨٨ دوالرا مع 
تصريحات عدد من املسؤولني ان السعر حتى 
٩٠ دوالرا يبقى في احلد املعقول، واذا قســـنا 
هذا السعر بالطفرة االقتصادية مع االستقرار 

املتوقع فانه حتما سينتج نتائج باهرة.
  وبالعودة الى ختام التقرير الذي قدم وبصورة 
علمية نظرته املستقبلية للوضع االقتصادي 
في دول املجلس وكان متفائال جدا في هذه املرة 
حيث أكد على أن دول مجلس التعاون اخلليجي 
مطالبة باالستمرار في برامجها الرامية لتأسيس 
االحتـــاد النقدي وال نعني بالعملة املشـــتركة 
في الوقت احلاضـــر ومعاجلة جميع معوقات 
االحتاد اجلمركي عن طريق سياســـة جمركية 
موحدة والسوق اخلليجية املشتركة املنفتحة مع 
سياسة رقابية صارمة شبيهة الى حد ما بالسوق 
االوروبية املشـــتركة، نظرا لتأثيراتها البالغة 
على مســـتقبل تكاملها االقتصادي واستمرار 
برامج التنمية ومواجهـــة التحديات العاملية، 
خاصة أن النمو االقتصـــادي يعطي قوة دفع 

قوية للقطاع اخلاص.
  واذا قارنـــا ذلك مع الوضـــع في الكويت ال 
يسعنا سوى التذكير بأنه البد من اعادة هيكلة 
الشـــركات ودعمها عن طريق قروض طويلة 
ومتوســـطة االجل، اذ ان االعتماد وفي الوقت 
الراهن يبقى وبصورة أساســـية على القطاع 
اخلاص لتحقيق طفرة في االقتصاد، فضال عن 
أنه البد من االشارة الى أن االستعانة باخلبرات 
اخلارجيـــة أصبح عنصرا مهمـــا، فعن طريقه 
نســـتطيع التدريب والتأهيـــل للوصل الى يد 
عاملة قادرة على مواكبة التطورات وفي اخلتام 
نتوجه الى هذا البلد املعطاء بشـــكل عام والى 
أصحاب اليد اخليرة بشكل خاص الى االستثمار 
في قطاع التعليم داخل الكويت عن طريق بناء 

أفضل وأكبر اجلامعات.
  والتوجه نحو اخلبرات االجنبية وليس في 
قولنـــا هذا انتقاص مـــن خبراتنا وقدراتنا بل 
الن االختصاصات املوجودة في الغرب والتي 
نحن بأشـــد احلاجة اليها نفتقر الى جامعاتها 
واساتذتهاو نريد أن نكسر حصرية الغرب لها 
وخاصة أننا منلك طاقات شابة جاهزة، كل ما 
حتتاجه هو الفـــرص فلتكن لهم هذه املجاالت 
وانني واثق بأنهم ســـيقودوننا نحو النجاح 
وفي اخلتام وكما في كل ختام نتمنى لهذا البلد 
املعطاء النجاح والتقدم واالزدهار ولنختم دائما 

بالدعاء للكويت احلبيبة اهللا حاميها.
 melhemmahmoud@hotmail.com  

 «بيكر تلي» الكويت تدّشن موقعها المهني 
اإللكتروني الجديد بخدمات متنوعة

 إتمام بيع ١١٫٣٥٪ 
من «دبي األولى 

للتطوير العقاري»

 كشف الشريك التنفيذي في «بيكر تلي» الكويت 
املتخصصة في تقدمي خدمات احملاسبة واستشارات 
األعمال والعضو املســــتقل في «بيكر تلي» العاملية 
ومقرها إجنلترا، هشام ســــرور عن تدشني املوقع 
اإللكترونــــي اجلديــــد للمكتب املهني على شــــبكة 
االنترنت، مشــــيرا الى ان تدشني املوقع اإللكتروني 
في حلته اجلديدة يأتي ضمن اإلستراتيجية الهادفة 
إلى مواكبة التطورات الكبيرة التي أحرزتها شبكة 
بيكــــر تلي العاملية بعد تصنيفها من قبل النشــــرة 
الدولية للمحاسبة عام ٢٠١٠ في املرتبة الثامنة عامليا 
بني الشــــبكات العاملية العاملة في مجال احملاسبة 
واستشارات األعمال، داعيا جميع املهتمني الى تصفح 
املوقــــع اإللكتروني اجلديد من خالل الرابط التالي: 

.www.bakertillykuwait.com
  وأضاف ان املوقع يقدم للمتصفحني الكثير من املعلومات عن جميع 
خدمات احملاســــبة واستشارات األعمال التي تقدمها بيكر تلي الكويت 
لعمالئها من القطاع العام واخلاص في الكويت، إضافة إلى وجود قسم 
خاص باملعلومات املتعلقة بالشــــركة وعمالئها وشركائها وموظفيها 
وقسم ألخبار وفعاليات الشركة وقسم للتوظيف يستطيع من خالله 
الزوار واملهتمون التعرف على فرص العمل في الشركة، حيث تتوافر 
تلك املعلومات باللغتني العربية واإلجنليزية، ليصبح املوقع النافذة 
التي يطل من خاللها العمالء واملهتمون على أعمال الشركة. وتابع سرور 
«تنقســــم نافذة اخلدمات التي تقدمها بيكر تلي الكويت على موقعها 
اإللكتروني إلى قسمني، األول يحتوي على مجموعة كبيرة من اخلدمات 
احملاســــبية والتي تشــــمل خدمات التدقيق والتأكيد للبيانات املالية 
والتدقيق الداخلي واستشارات الضرائب وخدمات مطابقة الشركات مع 
متطلبات اجلهات الرقابية وخدمات إمساك الدفاتر وإدارة نظم الرواتب 

وإعداد التقارير احملاسبية للخبراء احلسابيني في 
وزارة العدل وخدمات تصفية الشركات واحلراسة 

القضائية.
  وأشار الى ان القسم الثاني يحتوي على خدمات 
استشارات األعمال وتشمل استشارات دراسة اجلدوى 
االقتصادية وإعداد خطة العمل للشركات واستشارات 
صفقات األعمال ومتويل الشركات وتقييم الشركات 
والتقييم بغرض اختبــــار انخفاض قيمة األصول 
واستشارات االندماج واالستحواذ والفحص النافي 
للجهالة والفرص االستثمارية في الكويت والتطوير 
التنظيمي واملوارد البشرية والتدريب ونظم إدارة 
اجلودة العاملية، إلى جانب استشارات ممارسة األعمال 

في الكويت.
  وتابع ســــرور: يأتي تطوير املوقع انطالقا من 
األهمية التي متثلها املواقع اإللكترونية في هذا العصر الذي تشكل فيه 
ثورة تكنولوجيا املعلومات العصب األساسي للعمل في جميع املجاالت، 
واألداة الرئيسية في التعرف على أعمال الشركات ووسيلة للتواصل بني 
املؤسسات واجلماهير، مشيرا إلى ان موقع الشركة يتضمن معلومات 
وبيانات في غاية األهمية تهدف إلى زيادة التواصل بني الشركة وجميع 
املتعاملني معها، وقال سرور: نأمل أن يكون املوقع اإللكتروني للشركة 
على شبكة املعلومات العاملية حلقة وصل مع عمالئنا وأداة للتواصل 

الفعال مع العالم الداخلي واخلارجي.
  واختتم سرور حديثه: بادرنا بتدشني املوقع اجلديد كخطوة لتطوير 
املوقع الســــابق، مت احلرص عند إطالقه علــــى توفير املعلومات التي 
يحتاج إليها متصفح املوقع بطريقة سريعة وسهلة، وروعي أن يكون 
تصميمه بشكل عصري وجذاب للمتصفحني مع إمكانية إضافة املزيد 

من اخلصائص في املراحل التالية من عملية تطوير املوقع. 

 أعلن سوق الكويت لالوراق 
ــة أنه مت أمس االنتهاء من  املالي
لبيع عدد  ــررة  املق االجراءات 
ــهما مبا يعادل  ١١٣٫٥٣٦٫٠٥١ س
ــهم شركة دبي  ١١٫٣٥٪ من أس
ــر العقاري الى  االولى للتطوي
ــل  ــة للتموي ــركة الكويتي الش
واالستثمار ـ حساب عمالء ـ 
بسعر ٤٦ فلسا للسهم الواحد 
ــة قدرها ٥٫٢٢  وبقيمة اجمالي

ماليني دينار.  
ــت البورصة أنه مت    وأضاف
التوقيع على ذلك من األطراف 
ــتكمل باقي  املعنية على أن تس
ــراءات الدفع والتحويل من  اج
خالل الشركة الكويتية للمقاصة 
في موعد أقصاه الساعة ١١ من 
 صباح اليوم وفق ما هو معلن 

عنه من قبل. 

 هشام سرور

 بقلم المستشار القانوني
  د.محمود ملحم

 ضمن االستعداد للقمة العربية االقتصادية الثانية بشرم الشيخ يناير المقبل

 محمد الشايع ضمن مجموعة الـ ٣٠ 
  للرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات في المنطقة العربية

 رشيد: التجمع يضم أكبر استثمارات في المنطقة العربية تقدر بأكثر من ٥٠٠ مليار دوالر
التنافســـية للشـــركات  القدرة 
وتشجيع االبتكار وروح املبادرة 

وتعريف املنطقة.
  كما أكد قدرة أعضاء املبادرة 
على توصيـــل اآلراء إلى صناع 
القرار السياسي من خالل التقارير 
واملناقشات وجها لوجه، باإلضافة 
إلى قدرة كل عضو على توصيل 
اآلراء حلكومته احمللية إلى جانب 
زمالء العمل ومصادر االحتادات 
الصناعية، وغيرها من أصحاب 

الرأي والصحافة.
  وتتضمن املوضوعات الرئيسية 
التي ســـيتم تناولهـــا من خالل 
املبـــادرة العربية لألعمال بهدف 
تعميق التعاون االقتصادي العربي 
وإعطاء دفعة للتكامل االقتصادي 
من خالل حتديد واستغالل الفرص 
الواعدة باملنطقة  االســـتثمارية 
العربية أو من خالل املشـــاركة 
بني احلكومات والقطاع اخلاص 
في املشروعات الكبرى ومنها على 
سبيل املثال مشـــروعات البنية 
التواصل  إلى جانب  األساســـية 
املستمر مع املؤسسات احلكومية 
املمكنة  اآلليات  ملناقشـــة أفضل 
لتسهيل انتقاالت رؤوس األموال 
العربية والسلع  االســـتثمارات 
واخلدمـــات واملوارد البشـــرية، 
حتسني مستوى معيشة املواطن 
العربي وتوفير فرص عمل جديدة 
ألبنـــاء األمة العربيـــة باإلضافة 
العالقـــات االقتصادية  إلى دعم 
العديد من  اخلارجية وتوقيـــع 
االتفاقيـــات مع الـــدول العربية 
فـــي اطار خلق جتـــارة حرة مع 
التجمعات املجاورة وعلى رأسها 
االحتاد األوروبي، وتوفير التدابير 
الالزمة لدعم التجارة، ومناقشة 
النظـــم الضريبية فـــي املنطقة 
العربيـــة فضال عن وضع خطط 
وبرامج خاصة لتطوير الصناعات 

الصغيرة واملتوسطة. 

العامـــة يقوم األعضـــاء بوضع 
برنامـــج عمل املبـــادرة وحتديد 
األولويات، وإنشـــاء مجموعات 
عمل متخصصـــة للعمل عليها، 
ويعد األمني العام هو املسؤول عن 
أمانة صغيرة مقرها القاهرة، تقوم 
بتنسيق املشاريع، وتكون أيضا 
مبثابة نقطة اتصال توفر الدعم 
اإلداري وتنشـــر تقارير املبادرة 

العربية لرجال األعمال.
  وأكد م.رشـــيد محمد رشـــيد 
أن اتخاذ القـــرارات يتم بتوافق 
اآلراء من أجل رفـــع التوصيات 
ذات الصلة بالتعاون االقتصادي 
العربي وفرص التعاون بني رجال 
األعمال العرب واحلكومات العربية 
والقادة في قمتهم السنوية جلامعة 
الدول العربية، ولتعزيز التطورات 
اإلقليمية االقتصادية واالجتماعية 
باإلضافـــة إلى تعزيـــز التجارة 
البينية واخلدمات واالستثمارات 
وحتديد املواقع في املنطقة وجها 
الكتل األخرى والعمل  لوجه مع 
على حتسني بيئة األعمال، وتعزيز 

االقتصادي العربي منذ أكثر من 
نصف قرن فـــي تفعيل التعاون 
العربـــي أو حتويل  االقتصادي 
حلم الســـوق العربية املشتركة 

إلى حقيقة.
  وأوضح أن الهدف األساســـي 
من اجتماعات رؤســـاء الشركات 
العربية الكبرى يأتي اســـتعدادا 
للقمة العربية االقتصادية املزمع 
انطالقها في يناير املقبل مبدينة 
شرم الشيخ ووضع خطط عمل 
واقعية ومحددة من قبل القطاع 
اخلاص العربي للمشاركة في خطط 
التنمية االقتصادية واالجتماعية 
وعرضها على امللوك والرؤســـاء 
العرب ملناقشتها وإقرارها حتى 
تأتي القمة االقتصادية املقبلة ملبية 
لطموحات وتطلعات املواطنني في 

كل الدول العربية.
  وتغطي املبادرة العربية لألعمال 
مجموعة واســـعة من القطاعات 
الصناعيـــة املتنوعـــة، ويجتمع 
أعضاؤها مرتني في الســـنة، في 
جلسات عامة، في هذه اجللسات 

االحتـــاد األوروبي، ويعمل جنبا 
إلى جنب مع االحتادات العربية 
نحو تعميق التعاون االقتصادي 
البينية  التجارة  العربي وزيادة 
واالستثمارات املشتركة خاصة 
التجمع لرجـــال األعمال  ان هذا 
ميتلك اكبر استثمارات في املنطقة 
العربية تقدر بأكثر من ٥٠٠ مليار 
دوالر وسوف يتم وضع هيكل دائم 
لهذا التجمع ليكون مبثابة مبادرة 
عربية لألعمال جتتمع بشكل دوري 
لوضع آليات زيادة االستثمارات 

والتجارة العربية املشتركة.
  وأضاف ان التجمع، الذي يعتبر 
األول من نوعه، ســـيناقش عددا 
من احملاور لبلورة رؤية متكاملة 
وعصريـــة حلشـــد اإلمكانيات 
والطاقـــات العربيـــة وتوجيهها 
إلى عمليـــة التنمية االقتصادية 
واالجتماعية في املنطقة العربية 
املواطنني  لرفع مستوى معيشة 
وتوفير فرص عمل جديدة ألبناء 
األمـــة العربيـــة وذلـــك بعد أن 
فشلت كل منظمات وآليات العمل 

اليوم  القاهـــرة   تســـتضيف 
انشـــطة أكبر جتمع أعمال يضم 
رؤساء الشركات اإلقليمية العربية 
وممثلي صناديق التمويل ويشارك 
فيه ٣٠ رئيسا تنفيذيا ورجل أعمال 
عربيا من دول اخلليج واملغرب 
العربي واألردن ولبنان وسورية 
ومصر مببادرة ودعوة من وزير 
التجارة والصناعة م.رشيد محمد 
رشيد، وذلك في إطار البحث عن 
رؤية عمليـــة وواقعية لتعميق 
التعاون االقتصادي العربي وزيادة 
التجارة البينية واالســـتثمارات 

املشتركة.
  وتضم قائمة املشـــاركني في 
هذا التجمع كال من: نائب رئيس 
مجلـــس إدارة شـــركة الظاهرة 
الزراعية إحدى شـــركات الشيخ 
حمدان بن زايـــد، خدمي الدرعي، 
رئيس مجموعة الزامل السعودية 
الزامل، ورئيس  د.عبدالرحمـــن 
اجلانب السوري في مجلس االعمال 
املصري السوري م.خلدون املوقع، 
ورئيس مجموعة الفطيم حسني 
الشوبكشي، ورئيس شركة كابيتال 
العربية للتمويل واالستثمار فراج 
عمران محمود، ورئيس مجموعة 
«بن زايد» الشـــيخ خالد بن زايد 
آل نهيان، ورئيس مجلس االدارة 
التنفيذية لشـــركة محمد حمود 
الشايع، ورئيس  الشايع، محمد 
شركة إعمار العقارية محمد العبار، 
ورئيس مجلس إدارة مجموعة ماس 
االقتصادية فراس طالس، ورئيس 
مجلس إدارة شـــركة «السويدي 

إليكترك» أحمد السويدي.
  وبهـــذه املناســـبة، قال وزير 
التجارة والصناعـــة ان التجمع 
يعتبر ذراعا جديدة يضم قاعدة 
كبيرة من النخبة واملتخصصني 
فـــي ادارة محافـــظ االســـتثمار 
في املنطقة العربيـــة على غرار 
مجلس الرؤســـاء التنفيذيني في 
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