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علينا أال نرتكب 
خطيئة غيرنا من 

الذين اعتقدوا أنهم 
»غير« باحلفاظ 

على حقوق األجيال 
القادمة في الثروة

قلقون على خطة 
التنمية من مقياس 

جناحها على أساس 
تكلفة مشاريعها

إيرادات »الغرفة« 
لم تتجاوز 4.5 ماليني 

دينار ومصروفاتنا 
لم تتعد 4 ماليني

 أكد خالل عموميتها الـ 47 لـ »الغرفة« أن التوسع االستهالكي سيضع الكويت في مأزق حقيقي 

التقت بقادة ورؤساء حكومات 
28 دولة، وشاركت في 15 وفدا 
اقتصاديا، واستقبلت 56 وفدا 
أجنبي����ا، كما ش����اركت في 67 
فعالية خليجية وعربية ودولية 
من مؤمترات، وندوات، ومنابر، 
ومحاف����ل اقتصادي����ة مختلفة، 
في طليعته����ا: الغرفة الدولية، 
والغرفة االسالمية، واالحتاد العام 
العربية، واحتاد غرف  للغرف 
دول مجلس التعاون اخلليجي، 
ومنظمتا العمل الدولية والعربية، 
وغرف التجارة العربية � األجنبية 

املشتركة.
وفي ميدان التحكيم التجاري، 
الكوي���ت للتحكيم  تلقى مركز 
التجاري ثالث عشرة قضية يبلغ 
مجم���وع مطالباتها 156 مليون 
دينار. ومت الفصل في ثماني منها. 
أما عن مساهمة الغرفة في تدريب 
الش���باب على العمل في القطاع 
اخلاص، فقد نظم مركز عبدالعزيز 
حمد الصقر للتدريب أحد عشر 
برنامجا تدريبيا مختلفا، انتظم 

فيها 258 مواطنا.
وقال إن عدد أعضاء الغرفة 
زهاء واحد وثالثني ألفا، تقدم لهم 
الغرفة خدماتها من خالل مركزها 
الرئيسي، ومن خالل ثالثة فروع 
في كل من: مجمع الوزارات، وبرج 
التحري���ر، وخيطان، الى جانب 
افتتاحهما  فرعني جديدي���ن مت 
عام 2010 في محافظتي اجلهراء 
الغرفة  واألحمدي. وقد أجنزت 
وفروعها خالل عام 2010 حوالي 
244 ألف معاملة، بزيادة تقارب 
ال� 9% عن العام السابق. وتقوم 
الغرفة بكل هذه األنشطة، وتقدم 
كل هذه اخلدمات في إطار إيرادات 
إجمالية لم تتجاوز 4.5 ماليني 
دينار، وفي ح���دود مصروفات 
أربعة  إجمالية لم تتع���د مبلغ 

ماليني دينار فقط.
عمر راشد  ٭

على حساب اإلنفاق االستثماري، 
وهو � بالتالي � يقلص إمكانيات 
إيج���اد ف���رص عم���ل حقيقية 
للمواطنني. كما أنه يزيد الفجوة 
ب���ني رواتب وأج���ور املواطنني 
العامل���ني في القطاع���ني العام 

واخلاص ملصلحة األول.
مما يشل تأثير كل السياسات 
واإلجراءات الرامية إلى تخفيض 
نسبة العمالة الوطنية في القطاع 
العام، والتي تقارب حاليا ال� %78، 
ويضعف من تنافسية االقتصاد 
الوطني عموما، وقطاعه اخلاص 

على وجه اخلصوص.

إنجازات الغرفة

وعلى املستوى اإلداري واملالي، 
ق���ال الغ���امن ان الغرفة تقدمت 
بدراسات ومذكرات حول خطة 
التنمي���ة ومنطلقاتها وأهميتها 
ومتويلها، ومقترحات إس���قاط 
الق���روض وتداعياتها، وتقييم 
الوضع البيئي، وحتديد نس���ب 
العمالة الوطنية لدى اجلهات غير 

احلكومية.
وقال ان الغرفة تقدمت بثالث 
مذكرات تتعلق بالقطاع الصناعي، 
التي ميكن  الس���لع  وتتن���اول 
للكوي���ت أن تصنعها، وتطالب 
بدعم املنتجات الصناعية احمللية 
في املش���تريات احلكومية. كما 
طالبت الغرفة بتصنيف الفندقة 
ضمن األنشطة الصناعية لكي 
تستفيد من تشجيعاتها ودعمها. 
وأبدت الغرفة رأيها في مشروع 
قان���ون التأمني ض���د البطالة، 
وفي مشروع قانون املناقصات 
العامة، وفي قانون تنظيم برامج 

التخصيص.

تطوير العالقات

وفي مجال تطوير العالقات 
االقتصادية بني الكويت ومختلف 
دول العالم، بنينّ الغامن أن الغرفة 

يغ���رف من س���راب »الفوائض 
البترومالي���ه«، موضحا ارتفاع 
بند الرواتب واألجور في الباب 
الرابع خ���الل العقدين املاضيني 
بنسبة س���نوية بسيطة تقارب 

.%20
ولفت الى أن تقديرات اإلنفاق 
العام في الكويت خالل العقدين 
القادمني يعود إلى ارتفاع حجم 
هذا اإلنفاق من 15.2 مليار دينار 
في السنة املالية 2012/2011 إلى 
36.6 مليار ع���ام 2030/2029، 
ف���ي ميزانية  الفائض  ليتحول 
الس���نة املالية املقبلة واملقدر ب� 
5.5 مليارات دينار، إلى عجز في 
ميزانية السنة املالية 2030/2029 
يقدر بحوالي 13 مليار دينار، على 
أساس إيرادات نفطية بسعر مائة 

دوالر للبرميل.
أبعاد  أنه الكتم���ال  واضاف 
هذه الصورة، نذكر هنا أن عدد 
القادمني اجلدد إلى سوق العمل 
من املواطنني الكويتيني يقدر في 

الفترة ذاتها ب� 571 ألفا.
وب���نينّ أن االرتفاع املس���تمر 
العام االس���تهالكي  في اإلنفاق 
عموما، وفي بند الرواتب واألجور 
خصوصا، يضع السياسة املالية 
الكويت في م���أزق حقيقي  في 
ألن أي تراج���ع ف���ي اإليرادات 
النفطية، س���يضع الكويت أمام 
خيارين أحالهما مر، السحب من 
احتياطياتها لتمويل اإلنفاق العام 
االس���تهالكي، أو تخفيض سعر 
ب���كل تداعياته  الدينار،  صرف 
اخلطيرة على مستوى معيشة 
املواطن���ني، وعل���ى أصح���اب 
الدخل احملدود منهم على وجه 

اخلصوص.

تناقض واضح

وقال إن هدف خطة التنمية 
والتوسع في اإلنفاق االستهالكي 
يبدو متناقضا، فهذا التوسع يتم 

كمقياس لنجاحها مقياسا ضعيف 
الداللة الفتا الى أن جناح اخلطط 
التنموية يعتمد على مدى حتقيق 
أهدافها وليس بنسب اإلنفاق على 

مشاريعها.
واس���تدرك الغامن بالقول إن 
الغرفة حتسب للحكومة حكمة 
تعاملها م���ع هذا املوضوع، وما 
الوص���ول ملعاجلة  أعلنته عن 

اقتصادية سليمة له.

4 أهداف رئيسية

وبني أن جناح خطة التنمية 
يقاس بأربعة أهداف رئيس���ية 
تتمثل في مدى جناح اخلطة مبدى 
حتقيق أهداف رئيس���ية أربعة 
هي: التخفيف من هيمنة القطاع 
العام على النشاط االقتصادي، 
الكلي  وتخفيض االعتماد شبه 
على الصادرات النفطية في متويل 
املوازنة العامة، ومعاجلة اخللل 
اخلطير في سوق العمل، فضال 
عن معاجل���ة اخللل األخطر في 

التركيبة السكانية.
وفي اعتقادنا أن كل مقياس 
لألداء التنموي ف���ي الكويت ال 
يس���تند الى التحقق من إحراز 
تق���دم كاف نحو ه���ذه األهداف 
الرئيس���ية األربع���ة، ميكن أن 
يحيد بنا عن الطريق الس���ليم، 
وميكن أن يح���ول دون تطوير 
اخلطة وتدارك ثغراتها، لنفاجأ 
في نهاية م���دة اخلطة بتعميق 
االختالالت الهيكلية بدل معاجلتها، 
وبضياع فرصة التنمية احلقيقية 

واملستدامة بدل ترسيخها.

20% ارتفاعا

وفي تخوف مبرر منه العتالء 
سياسة اإلنفاق االستهالكي على 
اإلنفاق االستثماري، قال إنه منذ 
عام 2002 حتى اآلن، سجل الباب 
األول من امليزانية العامة للكويت 
توس���عا متواصال ومتسارعا، 

أكد رئيس مجلس إدارة غرفة 
جتارة وصناع���ة الكويت علي 
الغامن أن ح���ق األجيال القادمة 
في ث���روة بالده���ا ليس مجرد 
ضرورة اقتصادية، بل هو شرط 
أساسي الستكمال مقومات الوطن 
وضمانة قائال علينا أال نرتكب 
خطيئة غيرنا من الذين اعتقدوا 

أنهم »غير«.
وبني الغامن في كلمته، أمس، 
في اجلمعية العمومية السابعة 
واألربعني لغرفة جتارة وصناعة 
الكويت، أمس، أن احلراك العنيف 
الذي يشهده الوطن العربي جاء 
س���ريعا عنيفا ومفاجئا، ألهل 
العالم  املنطقة أنفسهم، ولدول 

بكل أجهزتها على حد سواء.
ولف���ت ال���ى أن���ه إذا كانت 
املتأصلة،  الكويت  دميوقراطية 
ونظام حكمها املنفتح، يشكالن 
حصان���ة واقي���ة م���ن التغيير 
السياسي املباغت واملتطرف، فإن 
اعتداء السياسات املالية احلالية 
عل���ى حقوق األجي���ال القادمة، 
يجعل الكويت في موقف ضعيف 
الدوافع االقتصادية  هش جتاه 
للتغيي���ر، ما لم نت���دارك األمر 
بسرعة وحصافة، من خالل إصالح 
اقتصادي حتمل اخلطة التنموية 
بالفعل مالمحه ومقوماته، وتصل 
فيه ثمار التنمية الى كل املواطنني، 
ويضمن فرص عمل كرمية لكل 
القادمني اجلدد، ويحفظ ألجيال 

الكويت حقها في ثروة بالدها.

خطة التنمية

وق���ال الغ���امن إن »الغرفة« 
التنمية وقت  رحب���ت بخط���ة 
صدوره���ا واستبش���رت خيرا 
بإجماع الس���لطتني حولها، وان 
جرح االتفاق حولها ما ورد بها من 

متويل الشركات املساهمة.
وقال إن الغرفة ترى في اعتماد 
نس���بة تكاليف مشاريع اخلطة 

جانب من احلضور في العمومية علي الغامن مترئسا عمومية »الغرفة«

تضمن العدد اجلديد من مجلة املصارف لش���هر يونيو 
2011 التي يصدرها احتاد مص���ارف الكويت، حتقيقا حول 
دور البنوك في التمويل العقاري، ودراسة بعنوان »تقييم 
امليزانية والوضع املالي للكويت مع محاولة استشراف األوضاع 
املس���تقبلية« أعدها احتاد مصارف الكويت، حيث تفترض 
الدراسة سيناريوهات مختلفة 
ألسعار النفط واإليرادات العامة 
وترصد اآلثار املتوقعة لالجتاه 
احلالي لرفع األجور في الدولة 
وإلق���رار الكوادر ف���ي مختلف 
التخصص���ات ومجاالت العمل، 
والذي يتم حالي���ا على نحو ال 
يتناس���ب مع تط���ورات تكلفة 
املعيشة أو اإلنتاجية الكلية في 
الدولة وهو ما يتوقع ان يكون 
له العديد من اآلثار على استدامة 
االخت���الالت في املالي���ة العامة 
للدولة، وعلى س���وق العمل في 
الكويت، وجهود إحالل العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة، 
واجتاهات توظيف العمالة الوطنية في املستقبل، وفرص جناح 
جهود رفع مساهمة القطاع اخلاص في النشاط االقتصادي 
للدولة لكي يلعب الدور األساس���ي في عملية توليد الناجت 
والدخل والتوظيف وفقا ملا تستهدفه اخلطة احلالية للتنمية 

االقتصادية االجتماعية في الكويت.
وسلطت الدراسة الضوء على خطورة هذا االجتاه السائد 
حاليا في الدولة، ملا له من آثار س���لبية وخطيرة على املدى 
الطوي���ل، خصوصا في ظل الهيكل احلال���ي للمالية العامة 
للكويت، حيث تتركز اإليرادات العامة أساسا في اإليرادات 
النفطي���ة، في ظل فش���ل جهود تنويع القاع���دة اإلنتاجية 
لالقتصاد الكويتي حتى اآلن بعيدا عن النفط، نظرا لضعف 
استراتيجيات التنمية البديلة، وعجز احلكومات املتعاقبة 
عن تنفيذ السياسات املناس���بة لسوق العمل، التي تضمن 
أن يتم اس���تيعاب املزيد من العمالة الوطنية خارج القطاع 

احلكومي املثقل حاليا بالبطالة املقنعة.
وتضمن العدد دراس���ة اخرى م���ن إعداد احتاد مصارف 
الكويت بعنوان »املعامالت بالبطاقات املصرفية« التي تواصلت 
بنوعيها )بطاقات السحب املدينة والبطاقات االئتمانية( في 
عام 2010 منوها في الكويت لتعكس زيادة تفضيل العمالء 
للتعامل بها، وجاء بعضها مؤشرا على تزايد النشاط بقطاع 
التجزئة، وزي���ادة نفقات كل من الكويتي���ني واملقيمني في 
معامالته���م اخلارجية، وزيادة نفقات األجانب في الس���وق 

الكويتي.

أعلنت شركة حيات لالتصاالت )حيات كوم( عن حصولها 
على جائزة أفضل شريك قدم ويقدم احللول املتكاملة خلدمة 
شبكات االتصاالت في الشرق األوس���ط عن العام 2011 من 
هواوي الصينية وذلك خالل حفل نظمته شركة هواوي في 

دبي بدولة اإلمارات العربية املتحدة.
وق���د تس���لم اجلائ���زة عن 
املدير  شركة حيات لالتصاالت 
الش���ركة في  التنفي���ذي لفرع 
دبي راجات مالهوترا وبحضور 
املدير التنفيذي في الشركة علي 

االستاذ.
وجاء فوز »حيات لالتصاالت« 
باجلائزة تكرميا لقدرتها املتميزة 
وجناحه���ا في منافس���ة كبرى 
ش���ركات االتصاالت التي تقدم 
خدم���ة بناء وصيانة ش���بكات 
االتصاالت في الشرق األوسط.

وبهذه املناس���بة ق���ال نائب 
رئيس مجلس اإلدارة في ش���ركة حي���ات لالتصاالت طارق 
الكندري ان هذه اجلائزة تأتي تأكيدا على مبدأ التعاون القائم 
بني الشركتني واثباتا لقدرة »حيات لالتصاالت« على تنفيذ 
األعمال وتقدمي أفض���ل اخلدمات في مجال تركيب وصيانة 
شبكات االتصاالت، موضحا ان اجلائزة تأتي تتويجا ألداء 
ونشاط الشركة من خالل توسيع عملياتها في أسواق جديدة 
وبناء مجموعة واس���عة من عالقات األعمال االستراتيجية 
مثل عالقة الش���راكة التي جتمعها بشركة هواوي ويشكل 
هذا التكرمي حافزا مهما بالنس���بة حليات لالتصاالت، الفتا 
إلى أن تس���لم اجلائزة قد أتى نيابة عن فريق عمل متكامل 
يضم مجلس إدارة وإدارة تنفيذية ومهندسني وتقنيني أثبتوا 
قدرتهم على اجناز املش���اريع بصورة متكاملة ودقيقة مما 

ينعكس ايجابا على سمعة الشركة.
وأوضح الكندري في تصريح صحافي ان: »الشركة حترص 
على تطبيق اس���تراتيجيتها التي تضم���ن منوا يتالءم مع 
أوضاع السوق من أجل توفير خدمات مبتكرة وقليلة التكلفة 
لعمالئنا علما أن حيات لالتصاالت متتلك اليوم القدرة على 
املنافس���ة بفضل منهجيتها التي تضع العمالء في أولويتها 

والتي ضمنت للشركة بناء عالقات مربحة«.

أعلنت شركة اإلبداع اخلليجي لالستشارات والتدريب عن 
اطالق البرنامج التدريبي »أس���س البيع التنافسي« والذي 
ستنطلق أنشطته في مدينة اسطنبول في الفترة من 10 إلى 

14 يوليو املقبل.
وبهذه املناسبة، أشار املدير التنفيذي للشركة عماد أبوزور 
إلى أن البرنامج س���يناقش إمكانية قيام املنظمات بصناعة 
فرص بيعية حقيقية متكنها من زيادة حصتها السوقية في 
ظل املنافسة، كما س���يبحث جدوى سعي منظمات األعمال 

لفتح أسواق جديدة بغرض التوسع واالنتشار.
وبنينّ أبوزور في تصريح صحافي أن البرنامج سيستعرض 
التطور احلاصل ف���ي املفاهيم احلديثة لعملية البيع والتي 
تعكس االرتقاء في الفكر البيعي، كما س���يتم الوقوف على 
كيفية بناء االستراتيجيات البيعية للشركات، كذلك سيتم 
التركيز على حتديد الدور احليوي ملدير املبيعات في تعظيم 
املبيعات والربحية وبالتالي حتقيق امليزة التنافسية للمنظمة، 
واختتم أبوزور حديثه بالق���ول ان التمحور حول العمالء 
والتعرف على أهمية العميل بالنسبة للشركة ومعرفة أسس 
بناء قاعدة بيانات للعمالء هي أهم عناصر احملور اخلامس 
من البرنامج والذي نسعى من خالله إلى التعرف على اجلديد 

في معرفة أسس البيع التنافسي.

غالف العدد اجلديد 

طارق الكندري

»البنوك«: جاهزون للتمويل العقاري 
وتقدمي املشورة وتوفير السيولة

»حيات لالتصاالت« حتصد 
جائزة أفضل شريك 

للحلول املتكاملة في 2011

»اإلبداع اخلليجي« تطلق برنامج 
أسس البيع التنافسي

في إسطنبول 10 يوليو املقبل

الغامن: استمرار ارتفاع الرواتب بنسبة 20% سنويًا خالل العقدين املاضيني
سيؤدي إلى عجز في موازنة الدولة بـ 13 مليار دينار عامي 2030/2029

تناقض واضح بني 
خطة التنمية وإسهال 

اإلنفاق االستهالكي 
غير املبرر من سراب 
الفوائض »البترومالية«


