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 من اليمني: سليمان الفوزان ومازن الناهض وأسامة محمد العتال وفضالة عبداهللا الفضالة في لقطة جماعية

 مازن الناهض وأسامة محمد العتال وفضالة عبداهللا الفضالة وسليمان الفوزان في لقطة جماعية مع موظفي الصندوق املشاركني في البرنامج التدريبي

 تقـرير 

 السلة االقتصادية

 الحلول المقترحة لحماية المستهلك 
  في الكويت (٤ - ٤)

  تناولنــــا فــــي املقاالت 
الســــابقة أهميــــة حمايــــة 
املستهلك واالجتاهات الدولية 
احلديثــــة في هــــذا املجال، 
باالضافة الــــى تطرقنا الى 
حجم خسارة الكويت القادمة 
من اهمال حماية املستهلك، 
وفــــي هذه املقالــــة نوضح 

احللول املقترحة:
  أوال: تشـريع قانـون حمايـة 
للمسـتهلك:  تعتبــــر قوانني 
الدول  حماية املستهلك في 
االخرى قاعدة أساسية في 
اقتصاداتها لضمان جودة 

اخلدمات وتطورها، ولضمان حماية املستهلكني 
من الغش والغنب واالحتكار والضرر، ولذا البد 
من تشريع قانون حلماية املستهلك في الكويت 

يشمل البنود التالية:
  ١ - حقوق املستهلك:

  أ  - حق املستهلك في احلصول على معلومات 
من السلع واخلدمات املوجودة في السوق.

  ب  - احلق في االختيار احلر للمنتجات.
  ج - احلق فــــي تطبيق مواصفات اجلودة 

على املنتجات املوجودة في السوق.
  د - احلق في رفع الدعاوى القضائية ضد كل 

ما من شأنه االخالل باحلقوق واالضرار بها.
  هـ - احلق في احلصول على تعويض عما 

يلحقه من أضرار.
  و - احلق في الصحة والسالمة عند استعماله 

للسلع واخلدمات.
  ز - احلق في انشاء واملشاركة في اجلمعيات 

واملجالس اخلاصة بحماية املستهلك.
  ٢ - جواز انشاء جمعيات مستقلة حلماية 
املســــتهلك ال يجوز حلها بقــــرار من اجلهات 
احلكوميــــة، اال من خــــالل القضــــاء، وتكون 

مهامها:
  -توعية وتثقيف املستهلك.

  -متثيل املســــتهلك لدى اجلهات الرسمية 
والتشريعية والقضائية.

  -الدفاع عن مصالح املستهلك.
الدراســــات والبحــــوث املرتبطة    -اجراء 

باملستهلك.
  -نشر وانشاء املجالت املتخصصة بحماية 

املستهلك.
  -استخدام الوسائل التكنولوجية املختلفة 

في حماية املستهلك.
  ٣ - تطبيــــق مواصفات اجلــــودة العاملية 
على الســــلع واخلدمات املستوردة واملصنعة 

محليا.
  ٤ - فصل خاص بالتزامات املزود وأهمها:

  -عدم االحتكار.
  -عدم الغش والتحايل.

  -االلتزام بوضع البيانات بشــــكل واضح 
على السلعة.

  -االلتزام باملواصفات القياسية ومقاييس 
اجلودة العاملية.

  -تعويض املستهلك في حالة الضرر.
  -أخذ تصاريح رســــمية ملهرجانات تنمية 

املبيعات وغيرها من تخفيضات االسعار.
  ٥ - فصل خاص بالعقوبات وأهمها:

  -تشديد العقوبات على املزودين ومصنعي 
السلع واخلدمات في حالة الغش والتحايل.

  -وقــــف التراخيص في 
حالة الضرر.

ت  لتعويضــــــــا   -ا
للمســـتهلكني في حالة 

الضرر.
  ٦ - انشــــاء دائــــرة في 
القضاء حلماية املســــتهلك 

ولقضاياه.
  ٧ - انشاء جهاز حماية 

املستهلك يكون دوره:
  -وضع االستراتيجيات 

واخلطط حلماية املستهلك.
  -وضع نظــــام متكامل 
حلماية املســــتهلك يضمن 
التطوير الدائم للمنتجات، والرقابة التامة على 

حماية املستهلك.
  -اقتراحات دعم السلع من الدولة حلماية 

املستهلك واتخاذ القرارات التنفيذية.
  -وضع مواصفات اجلودة، ومقاييســــها، 

وتطبيقها على املزودين واملصنعني.
  -الرقابة على حماية املســــتهلك من خالل 
انشاء دائرة رقابية ذات مستوى عال وكفاءات 

وقوى بشرية فاعلة.
  -نشر الدراسات واالبحاث اخلاصة بحماية 

املستهلك.
  -استخدام الوسائل التكنولوجية احلديثة 
الشكاوى،  لتوعية املستهلك بحقوقه، وتلقي 

وغيرها من اخلدمات.
  -التعاون مــــع اجلهــــات الدولية حلماية 
املســــتهلك فيما يخص صالح املســــتهلك في 

الدولة.
  -اقامة املؤمتــــرات والندوات واحملاضرات 

الدورية في مجال حماية املستهلك. 
  ثانيا: وضـع مقاييس جودة عاملية خاصة بنا في الكويت: 
وفق قوانني صادرة من مجلس االمة، وتعزيز 
الرقابة على اجلــــودة من خالل فرض معايير 
اجلودة العاملية من مؤسسات عاملية معتمدة، 

وانشاء دائرة خاصة بذلك.
  ثالثا: قيام حركة شـعبية حلماية املستهلك: من أبناء 
الكويت املخلصني، أسوة بحركة رالف نادر في 
الواليات املتحدة وشباب الكويت لديهم القدرة 

على ذلك وأكثر واالمل كبير فيهم.
  رابعا: تطوير دور احتاد اجلمعيات التعاونية: واعطاؤه 
صالحية مراقبة جودة اخلدمات ونشر تقارير 
حماية املستهلك، واصدار نشرة خاصة بذلك.

  خامسا: فتح فرع للمنظمة العاملية للمستهلك في الكويت: 
واعطاؤها االســــتقاللية، ودورها االيجابي في 
الرقابة واصدار النشــــرات التثقيفية حلماية 

املستهلك.
  سادسا: تعزيز ثقافة املستهلك: من خالل دعم انشاء 

مجلة حماية املستهلك في الكويت.
  سابعا: تعزيز دور املستهلكني: بفرض تعليم املستهلك 
في الكويت من خالل مراحل التعليم املختلفة 

باالخص اجلامعية، والدبلوم، والثانوية.
  ثامنا: محاربة االحتـكار: والذي هو أقصر طريق 
حلماية املستهلك وتطبيق قانون املنافسة ١٠/ 
٢٠٠٧ والذي لالسف اليزال قابعا في أدراج مكاتب 
وزارة التجارة بســــبب نفوذ التجار والوكالء 
الذين ال يهمهم اال مصــــادر دخولهم وقدرتهم 
على الهيمنة على القرار احلكومي ومنع تطبيق 

قوانني حماية املستهلك.
  qualitykw٦٠@hotmail.com 

 بقلم: د.وليد عبدالوهاب احلداد

 «الجمان»: ارتفاع مؤشر الثقة 
  يرشح األداء اإليجابي للسوق خالل يناير

 قال مركز اجلمان لالستشارات 
االقتصادية ان مؤشره للثقة ارتفع 
الى ٥٠٫١٠ نقطة خالل االسبوع 
االخيـــر من العـــام ٢٠١٠، وذلك 
بفارق ٠٫٢٧ نقطة أي ما يعادل 
٠٫٥٥٪ عن نهاية االسبوع الذي 
سبقه واملنتهي في ٢٠١٠/١٢/٢٣، 
وبذلك يكون أداء مؤشـــر الثقة 
ايجابيا لشـــهر ديسمبر مبعدل 
٠٫٩٤٪ ومبعدل ٠٫٢٪ للعام ٢٠١٠ 

ككل.
  ورغم ارتفاع املؤشرين الوزني 
والسعري مبعدل ٠٫٨٧٪ و١٫٠٧٪ 
على التوالي خالل االسبوع املنتهي 
في ٢٠١٠/١٢/٣٠، ومبا يفوق أداء 
مؤشر اجلمان للثقة، فان مؤشر 
الثقة حقق اختراقا ملستوى ٥٠ 
نقطة، وهو مســـتوى االساس 
لبداية العام ٢٠١٠، والذي يعتبر 
حتوال مفصليا باالجتاه املوجب 
للثقة في سوق الكويت لالوراق 

املالية، ولو بشكل متحفظ، حيث 
ارتفع مبعـــدل ٠٫٢٪ فقط خالل 

العام ٢٠١٠ ككل.
  بناء على ما تقدم، فان قراءة 
مؤشـــر الثقة خالل آخر أسبوع 

من العام املاضي ٢٠١٠ ترشـــح 
االداء االيجابي املعتدل للبورصة 
أوائـــل يناير اجلاري، وذلك في 
حال حتييد املعطيات االيجابية 

والسلبية الطارئة. 

 «بيان»: السوق ينهي تداوالت ٢٠١٠ على ارتفاع
  والبنوك تتصدر القطاعات الرابحة تالها العقار

 «الوطني» ينظم برنامجًا تدريبيًا ميدانيًا 
  لموظفي الصندوق الكويتي للتنمية

 الناهض: تنمية مهارات الكوادر الوطنية جزء من المسؤولية االجتماعية لـ«الوطني»
 العتال: «الوطني» وّفر جميع سبل الدعم الممكنة لتدريب موظفي صندوق التنمية

محمد العتال عن شــــكر وتقدير 
الصندوق للجهــــود الطيبة التي 
يبذلهــــا بنــــك الكويــــت الوطني 
لتوفير جميع سبل الدعم املمكنة 
لتعزيز القدرات واملهارات املهنية 
والتخصصيــــة للكوادر الوطنية 
في مختلف القطاعات االقتصادية 

في البالد.
  وأضــــاف العتــــال ان العالقة 
بني الصنــــدوق الكويتي للتنمية 
االقتصادية العربية والبنك الوطني 
عالقة وثيقة، وأن مثل تلك البرامج 
التدريبية ملوظفي الصندوق في 
البنك من شأنها أن تعود بالفائدة 
علــــى عمــــل الصنــــدوق، حيث 
يتعرف املوظفون على اإلجراءات 
واملعامالت املصرفية التي تتم في 
البنك، خاصة اإلدارات في مجموعة 
اخلدمات املصرفية للشركات في 
البنك، معربا عن متنياته تكرار 
هــــذه البرامج والزيــــارات حيث 
يتم التبــــادل التعليمي والثقافي 
بــــني القطاعــــات االقتصادية في 

الكويت. 

وقادرة علــــى االضطالع مبهامها 
في هذه املجاالت، سعيا منه الى 
دعم الكوادر البشــــرية وتطوير 

املهارات الشابة.
  من جانبه، أعرب مدير اإلدارة 
املصرفية لدى الصندوق الكويتي 
للتنمية االقتصادية العربية أسامة 

العربية.
  وأضاف ان الدورات التدريبية 
التي ينظمها الوطني تأتي من واقع 
إميان البنك بأهمية إثراء معارف 
الشباب الكويتي وتنمية مهاراتهم 
العمــــل املصرفي،  في مجــــاالت 
ولتوفير كفــــاءات وطنية مؤهلة 

عام املجموعة املصرفية للشركات 
لدى بنــــك الكويت الوطني مازن 
الناهض ان هذه اخلطوة تأتي في 
إطار التزام البنك مبســــؤولياته 
االجتماعيــــة، وفي إطار التعاون 
احلثيث والطويل مع الصندوق 
الكويتــــي للتنميــــة االقتصادية 

 أعلن بنك الكويت الوطني عن 
تنظيم برنامــــج تدريبي ميداني 
مكثف حول مبادئ وأساســــيات 
العمل اإلداري واملصرفي ملوظفي 
اإلدارة املصرفيــــة بالصنــــدوق 
الكويتــــي للتنميــــة االقتصادية 
العربية، أول مؤسسة إمنائية في 
الشرق األوسط تقوم باملساهمة 
في حتقيق اجلهود اإلمنائية للدول 
العربية والدول األخرى النامية.

  ويأتــــي تنظيم هــــذه الدورة 
التي  املميزة  العالقات  في سياق 
تربط بنك الكويت الوطني بكبرى 
الشركات واملؤسســــات احمللية 

واإلقليمية.
  وأوضح البنك في بيان صحافي 
ان البرنامج التدريبي الذي بدأ في 
٢٨ نوفمبر املاضي ويستمر حتى 
٢٨ اجلاري، يتضمن محاضرات 
معــــززة بالوســــائط الســــمعية 
والبصريــــة تنظمهــــا مجموعة 
اخلدمات املصرفية للشركات في 

بنك الكويت الوطني.
  وفي هذا الســــياق، قال مدير 

 قال التقرير األسبوعي لشركة 
بيان لالســــتثمار ان ســــوق 
الكويت لألوراق املالية متكن 
من مواصلة تســــجيل النمو 
بنهاية األسبوع األخير من ٢٠١٠، والذي حفل بالعديد 
من األحداث التي أثرت على السوق، كان من أهمها 
اخلالف السياسي الناشب بني السلطتني التشريعية 
والتنفيذية، والذي استحوذ على النصيب األكبر من 
اهتمام املتداولني، كما مت تقدمي اســــتئناف للقضية 
املرفوعة من أحد كبار املساهمني في شركة االتصاالت 
املتنقلة «زين»، واخلاصة بوقف إجراءات فتح الدفاتر. 
وقد أنهى سوق الكويت لألوراق املالية األسبوع األخير 
من عام ٢٠١٠ على ارتفاع جلهة مؤشريه الرئيسيني، 
إذ أقفل املؤشر السعري على مكاسب بلغت نسبتها 
١٫٠٧٪ في حني منا املؤشــــر الوزني بنسبة ٠٫٨٧٪، 
وسجل السوق مكاسبه في ظل زيادة نشاط التداول 
باملقارنة مع األســــبوع قبل الســــابق، حيث ارتفع 
متوسط كمية التداول بنســــبة ٢٤٫١٧٪ فيما بلغت 

نسبة منو متوسط قيمة التداول ٣٤٫٠٦٪.

  مؤشرات القطاعات

  سجلت خمسة من قطاعات سوق الكويت لألوراق 
املالية منوا في مؤشراتها بنهاية األسبوع املاضي، 

فيما تراجعت مؤشرات القطاعات الثالثة الباقية.
   وجاء قطاع الشركات غير الكويتية في مقدمة 
القطاعات التي سجلت ارتفاعا، حيث أقفل مؤشره 
عند ٧٫٢٧٧٫٧ نقطة مسجال منوا نسبته ٣٫٠٦٪، تبعه 
قطاع اخلدمات في املركز الثاني مع ارتفاع مؤشره 
بنســــبة ٢٫٢٢٪ بعد أن أغلق عنــــد ١٥٫٣١٧٫٠ نقطة، 
في حني شــــغل قطاع العقار املرتبة الثالثة، حيث 
أغلق مؤشره مرتفعا بنســــبة ٢٫١٨٪ عند مستوى 

٢٫٣٥٥٫٧ نقطة.
   أما أقل القطاعــــات ارتفاعا، فكان قطاع األغذية 
الذي أغلق مؤشره عند ٤٫٦٣٨٫٠ نقطة مسجال زيادة 
نسبتها ٠٫٢٥٪، من جهة أخرى، تصدر قطاع التأمني 
القطاعات التي سجلت تراجعا، حيث أقفل مؤشره 
عند ٢٫٦٩٧٫٢ نقطة بخســــارة نسبتها ١٫٢٤٪، وجاء 
بعده قطاع الصناعة الذي تراجع مؤشــــره بنسبة 
بلغت ٠٫٤٢٪ مقفال عند ٥٫٣١٩٫٤ نقطة، في حني كان 
قطاع االستثمار هو األقل انخفاضا، إذ تراجع مؤشره 

بنسبة ٠٫٠٦٪ مغلقا عند ٤٫٨٦٠٫١ نقطة.
  منت مؤشــــرات التداول الثالثة خالل األسبوع 
املاضي، حيث ارتفعت كمية األســــهم املتداولة في 
السوق بنسبة بلغت ٢٤٫١٧٪ عن األسبوع السابق 
لتصل إلى ١٫٠٧ مليار سهم، بينما سجلت قيمة األسهم 
املتداولة خالل األسبوع منوا نسبته ٣٤٫٠٦٪ لتصل 
إلى ٢٠٥٫٩٧ ماليني دينار، كما ارتفع عدد الصفقات 

املنفذة، حيث شهد األسبوع املاضي تنفيذ ١٨٫٠١٨ صفقة 
بنمو نسبته ٢١٫١١٪ عن األسبوع الذي سبقه.

  أما من جهة املتوسطات اليومية، فقد بلغ معدل 
قيمة التداول اليومي خالل األســــبوع املاضي ٤١٫١٩ 
مليون دينار مرتفعا مــــن ٣٠٫٧٣ مليون دينار في 
األسبوع ما قبل الســــابق، في حني ارتفع متوسط 
حجم التداول من ١٧٢٫٥٤ مليون ســــهم ليصل إلى 
٢١٤٫٢٥ مليون ســــهم، بينما بلغ املتوسط اليومي 
لعــــدد الصفقات املنفــــذة ٣٫٦٠٤ صفقات مقارنة بـ 

٢٫٩٧٥ صفقة في األسبوع قبل املاضي.
  شــــغل قطاع اخلدمات املركز األول جلهة حجم 
التداول خالل األســــبوع املاضي، إذ بلغ عدد األسهم 
املتداولة للقطاع ٣١٢٫٣٨ مليون سهم شكلت ٢٩٫١٦٪ من 
إجمالي تداوالت السوق، فيما شغل قطاع االستثمار 
املرتبة الثانية، حيث بلغت نســــبة حجم تداوالته 
٢٤٫٠٢٪ من إجمالي السوق، إذ مت تداول ٢٥٧٫٣١ مليون 
سهم للقطاع.  أما من جهة قيمة التداول، فقد شغل 
قطاع البنوك املرتبة األولى، إذ بلغت نســــبة قيمة 
تداوالته إلى الســــوق ٤٦٫١٠٪ بقيمة إجمالية بلغت 
٩٤٫٩٥ مليون دينار، وجاء قطاع اخلدمات في املرتبة 
الثانية، إذ بلغت نســــبة قيمة تداوالته إلى السوق 

٢٥٫٩٠٪ وبقيمة إجمالية ٥٣٫٣٤ مليون دينار.

  القيمة الرأسمالية

  ارتفعت القيمة الرأسمالية لسوق الكويت لألوراق 
املالية بنسبة ٠٫٨٨٪ خالل األسبوع املاضي لتصل إلى 
٣٤٫٤٨ مليار دينار بنهاية تداوالت األسبوع، حيث 
منت القيمة الرأسمالية خلمسة من قطاعات السوق، 

فيما تراجعت في القطاعات الثالثة الباقية. 
  وتصدر قطاع البنوك القطاعات الرابحة، إذ ارتفعت 
قيمته الرأسمالية بنسبة بلغت ١٫٩٦٪ بعد أن وصلت 
إلى ١٣٫٧٠ مليار دينار، تاله قطاع العقار الذي وصلت 
قيمته الرأسمالية إلى ١٫٨٨ مليار دينار مسجال منوا 
نسبته ١٫٠٤٪، وحل قطاع الشركات غير الكويتية 
ثالثا بنسبة منو بلغت ٠٫٩٨٪ بعد أن وصلت قيمته 
الرأسمالية إلى ٢٫١٨ مليار دينار، وكان قطاع األغذية 
أقل القطاعات ارتفاعا، إذ وصلت قيمته الرأسمالية 
إلى ٧٩٠٫١٩ مليون دينار بنسبة منو بلغت ٠٫١٧٪. 
من ناحية أخرى، تراجعت القيمة الرأسمالية لقطاع 
االســــتثمار بنسبة بلغت ١٫٠٣٪ بعد أن وصلت إلى 
٢٫٨٢ مليار دينار ليشــــغل بذلك املرتبة األولى بني 
األسواق التي سجلت تراجعا، في حني شغل قطاع 
التأمني املرتبة الثانية بعد أن بلغت قيمته الرأسمالية 
٣٢٧٫٨٧ مليون دينار بانخفاض نسبته ٠٫٦٣٪، وكان 
قطــــاع الصناعة أقل القطاعات انخفاضا، إذ نقصت 
قيمته الرأسمالية بنسبة بلغت ٠٫٠٦٪ بعد أن وصلت 

إلى ٢٫٨٧ مليار دينار. 

 القيمة الرأسمالية نمت ٠٫٨٨٪ لتصل إلى ٣٤٫٤٨ مليار دينار
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