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املقدمـة
يطيب لي ويسعدني أن أتقدم إليكم باسمي ونيابة عن زمالئي أعضاء مجلس اإلدارة في 
اجلمعيـة االقتصاديـة الكويتيـة بأطيـب التحيـة, ويسـرني أن أضـع بـني أيديكـم تقريـر مجلـس 
اإلدارة السنوي (الواحد واخلمسون) للعام 2022/2021 والذي يوضح ما شهدته اجلمعية 

خـالل العـام املاضي.
وال يخفـى عليكـم الـدور الـذي تقـوم بـه اجلمعيـة االقتصاديـة الكويتيـة علـى مـدار السـنة 
لتطوير أنشطتها املختلفة كونها واحدة من مؤسسات املجتمع املدني في دولة الكويت, حيث 
أقامت العديد من الندوات واحملاضرات واحللقات النقاشية وامللتقيات االقتصادية سنذكرها 
االقتصـادي,  القـرار  متخـذي  مـع  شـراكتها  وتعميـق  لتعزيـز  وذلـك  التقريـر,  هـذا  فـي  لكـم 
أعضـاء اجلمعيـة  مـن  كبيـرة  تخـدم شـريحة  التـي  التدريبيـة  األنشـطة  إقامـة  إلـى  باإلضافـة 
التعـارف  رقعـة  لتوسـيع  وذلـك  االجتماعيـة  األنشـطة  وإقامـة  واخلـاص,  العـام  والقطاعـني 

املجتمعـي باجلمعيـة وتوثيـق الروابـط االجتماعيـة بـني األعضـاء.
وال يفوتنـي فـي هـذا السـياق, أن أسـلط الضـوء علـى الـدور واجلهـود الكبيـرة التـي بذلتهـا 
املتخصصـة  الدراسـات  عمـل  خـالل  مـن  الصغيـرة  املشـاريع  وجلنـة  السياسـات  مـن جلنـة  كل 

وإصـدار البيانـات الصحفيـة بشـأن املوضوعـات املطروحـة والتـي تهـم السـاحة االقتصاديـة.
كمـا إننـا فـي اجلمعيـة االقتصاديـة الكويتيـة, نعـي حجـم ودور اجلمعيـة ملواصلـة النهـج 
املهنـي احلـر املتميـز لتكـون دائمـاًـ وأعضائهـا علـى قـدر املسـؤولية لتحقيـق الهـدف األسـمى لهـا 

وهـو املسـاهمة فـي بنـاء اقتصـاد وطنـي مسـتدام يحقـق التنميـة االقتصاديـة للبـالد. 
وننتهـز هـذه الفرصـة لنعبـر عـن شـكرنا وتقديرنـا جلميـع أعضـاء اللجـان وفـرق العمـل 
وأعضـاء اجلمعيـة والشـركات االعتباريـة وجلميـع القائمـني علـى شـؤون اجلمعيـة, لتعاونهـم 
وتواصلهـم ودعمهـم املسـتمر إلجنـاح أعمـال وأنشـطة اجلمعيـة, وأقـل مـا يقـال فـي هـذا الصـدد 
أنـه لـوال هـذا الدعـم املسـتمر ملـا متكـن مجلـس اإلدارة مـن حتقيـق مـا حققتـه اجلمعيـة مـن 

إجنـاز خـالل هـذا العـام.
وفقنا اهلل وإياكم وكلل جهودنا جميعاًـ بالنجاح خلدمة هـذا الوطن الطيب.   

خالد صنهات المطيري

رئيس مجلس اإلدارة
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مجلـس اإلدارة واللجان واألنشطة األخرى املنبثقة عنه

اإلدارة  رئيـس مجلـس  إلـى  الكويتيـة  االقتصاديـة  اجلمعيـة  إدارة  يتقـدم مجلـس 
السـابق ومعالـي وزيـر املاليـة ووزيـر الدولـة للشـئون االقتصاديـة واالسـتثمار السـيد/ 
عبـد الوهـاب محمـد الرشـيد بأطيـب التهاني وأخلص األمانـي لنيل ثقة حضرة صاحب 
الـوزراء حفظهـم اهلل  البـالد وولـي عهـده األمـني وسـمو رئيـس مجلـس  أميـر  السـمو 
بتعيينـه وزيـراًـ للماليـة ووزيـر الدولة للشـئون االقتصادية واالسـتثمار على جهوده املثمرة 

ومسـاهمته الفعالـة مـع مجلـس اإلدارة خـالل الفتـرة السـابقة.

ومت تشـكيل املناصـب اإلداريـة ملجلـس اإلدارة بعـد اسـتقالة السـيد/ عبـد الوهـاب 
الرشـيد, وانضمام السـيدة /غادة عبد اهلل الفارس لعضوية مجلس اإلدارة (كاحتياطي 

أول), وذلـك علـى النحـو التالي: 

رئيس مجلس اإلدارةخالد صنهــات  مزيــد املطــــيري1

نائب الرئيــسأحمد حـامد يوســــف املـــــــــــال2

أمني الســــــرعبد العزيز عبد اهلل مشاري احلميضي3

أمني الصندوقأحمـد راشــــــد مـرزوق الطـــحيح4

عضو مجلس إدارةرفعــة جمعــان مســعود الرشـــيدي5

عضو مجلس إدارةغادة عبد اهلل عبد الوهاب الفارس6
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عضو مجلس إدارةمحمــد بــدر محمـــد اجلوعــــــان7

عضو مجلس إدارةمشاري عبد اهلل أحمد العبد اجلليل8

عضو مجلس إدارةمهنــد محمـــد عبد اهلل الصـــــانع9

عضو مجلس إدارةنـــورة محمــــد خالـــد القبنــــدي10

قـام مجلـس اإلدارة مبواصلـة تفعيـل دور اجلمعيـة االقتصاديـة الكويتيـة الرائـد 
كإحدى مؤسسـات املجتمع املدني في دولة الكويت. حيث عقد العديد من االجتماعات 
مت فيهـا اتخـاذ العديـد مـن القـرارات والتوصيـات الهامـة التـي تنظـم سـير عمـل مجلـس 
بهـا اجلمعيـة  تقـوم  التـي  والفاعليـات  األنشـطة  لزيـادة  املنبثقـة عنـه  واللجـان  اإلدارة 

خلدمـة أعضـاء اجلمعيـة واملجتمـع.

اللجان العاملة :  ≠

جلنة السياســــــات  •  
اللجنة الثقافيـــــــــة  •  

جلنة التطوير املهني والتدريب  •  
اللجنة اإلعالمية  •  

جلنة املشاريع الصغيرة  •  
جلنة امللتقى االقتصادي (الديوانية)  •  

جلنة العالقات العامة  •  
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استقبال مجلس إدارة اجلمعية االقتصادية الكويتية ملعالي وزير التجارة والصناعة السيد/ فهد الشريعان في مقر اجلمعية 

استقبال ممثلي مكتب البنك الدولي لدى دولة الكويت وفد اجلمعية االقتصادية الكويتية
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السيد / فيصل املدلج مع أعضاء مجلس إدارة اجلمعية االقتصادية الكويتية

السيد / فيصل املدلج – رئيسًا فخريًا للجمعية االقتصادية الكويتية

وافـق مجلـس إدارة اجلمعيـة االقتصاديـة الكويتيـة علـى اختيـار السـيد / فيصـل 
عبـد الرحمـن املدلـج - وزيـر التجـارة والصناعـة ووزيـر الدولـة للشـئون االقتصاديـة 

السـابق رئيسـاًـ فخريـاًـ للجمعيـة االقتصاديـة الكويتيـة للـدورة احلاليـة.

وشـغل السـيد/ فيصـل عبـد الرحمـن املدلـج العديـد مـن املناصـب سـواء السياسـية 
واالقتصاديـة, حيـث كان وزيـراًـ للتجـارة والصناعـة ووزيـر الدولـة للشـئون االقتصاديـة - 
الرئيـس التنفيـذي جلهـاز تطويـر مدينـة احلريـر - ورئيـس سـابق للجمعيـة االقتصاديـة 
الكويتيـة باإلضافـة الـى خبـرة تتجـاوز 30 سـنة بالقطـاع اخلاص أشـرف من خاللها على 
إدارات مؤسسـات محليـة  عـدة شـركة اسـتثمارية وعقاريـة وشـغل عضويـات مجالـس 
وإقليميـة منهـا عضويـة مجلـس إدارة مجموعـة اخلدمـات املاليـة وعضويـة مجلـس إدارة 

صنـدوق الكويـت والبرتغـال جيرسـي وعضويـة مجلـس إدارة البنـك التونسـي الكويتـي.
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الجمعية االقتصادية الكويتية تنعي املرحوم عبد الله محمد النيباري

اجلمعيـة  إدارة  مجلـس  وأعضـاء  رئيـس  نعـى 
تعالـي  اهلل  بـإذن  لـه  املغفـور  الكويتيـة  االقتصاديـة 
املرحـوم/ عبـد اهلل محمـد النيبـاري  أحـد مؤسسـي 
الكويتيـة  ورئيـس مجلـس إدارة اجلمعيـة االقتصاديـة 
والفكـر  الوطنـي  العمـل  رمـوز  مـن  ورمـز  سـابقاًـ, 
فـي  السـابق  النائـب   , الكويـت  دولـة  فـي  والسياسـة 
مجلـس األمـة  لعـدة دورات حيـث سـاهم فـي العديـد 

املجلـس.   داخـل  واالقتصاديـة  املاليـة  اللجـان  مـن 

وقـال السـيد / خالـد املطيـري - رئيـس مجلـس اإلدارة بـأن اجلمعيـة االقتصاديـة 
الكويتيـة منـذ أن تأسسـت تَـعاقـب علـى مجلـس إدارتهـا شـخصيات عامـة مرموقـة ومنهـا 
املغفور له بإذن اهلل تعالى املرحوم / عبد اهلل النيباري الذي ساهم في إجناح مسيرتها 
وحتقيـق أهدافهـا. فباإلضافـة إلـى إدارتـه لشـئون اجلمعية وتصريـف أمورها طوال فترة 
رئاسـته للجمعيـة كان يحـرص دائمـاًـ أن تكـون اجلمعيـة االقتصاديـة الكويتيـة كمؤسسـة 
مـن مؤسسـات املجتمـع املدنـي شـريكاًـ فعـاالًـ ومؤثراًـ في عملية التنميـة االقتصادية ودعم 
السياسـات اإلصالحيـة للدولـة, واملسـاهمة فـي تشـكيل السياسـات االقتصاديـة واملاليـة 
للقطاعـني العـام واخلـاص, باإلضافـة إلـى تعزيـز الوعـي الثقافـي واالقتصـادي واملالـي 

لـدى أفـراد املجتمع.

لقـد رحـل النيبـاري بعـد فتـرة طويلة من العطاء والعمل الوطني, تاركاًـ سـيرة وذكرى 
طيبـة , حيـث عرفنـاه مخلصـاًـ حمل األمانة بإخالص, وأعطى للوطن جهده وخبرته.
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اتفاقيات تعاون وشراكة :  ≠  

لـدور اجلمعيـة فـي تعزيـز وتشـجيع األنشـطة املجتمعيـة واملهنيـة فـي دولـة الكويـت 

قامـت اجلمعيـة االقتصاديـة الكويتيـة بتوقيـع اتفاقيـات تعـاون وشـراكة مـع عدة جهات , 

وذلـك لتحقيـق املنفعـة املشـتركة وخدمـة أعضـاء الطرفني.

وقعـت اجلمعيـة االقتصاديـة الكويتيـة عقـد اتفـاق مـع جمعيـة معهـد احملللـني   •  

.(CFA) الكويـت  دولـة  فـي  املعتمديـن  املاليـني 

وقعت اجلمعية االقتصادية الكويتية اتفاقية تعاون مع شركة غارس التخطيط   •  

والبيئيـة. االقتصاديـة  لالستشـارات  احلضـري 

العالقـات  جمعيـة  مـع  تفاهـم  مذكـرة  الكويتيـة  االقتصاديـة  اجلمعيـة  وقعـت   •  

الكويتيـة. العامـة 

وقعت اجلمعية االقتصادية الكويتية مذكرة تعاون مع جهاز حماية املنافسة.  •  
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توقيع اجلمعية االقتصادية الكويتية مذكرة تفاهم مع جمعية العالقات العامة الكويتية

استقبال وفد جهاز حماية املنافسة في مقر اجلمعية لتوقيع مذكرة تفاهم مع اجلمعية االقتصادية الكويتية
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استقبال وفد من االحتاد الكويتي ألصحاب املهن للمشاريع الصغيرة واملتوسطة في مقر اجلمعية االقتصادية الكويتية

استقبال وفد شركة غارس للتخطيط احلضري لالستشارات االقتصادية والبيئية وتوقيع مذكرة تعاون مع اجلمعية االقتصادية الكويتية
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أنشطة اللجان واألنشطة األخرى

السياسات :  لجنة

ـكلت جلنة السياسـات من السـيدات والسـادة التالية أسـماءهم إلعداد البرنامج  شُـ
املتعلـق باللجنة للسـنة املاليـة 2022/2021, وهم:

املنصباالسمم
رئيس اللجنةمحمـد بـدر محمد اجلوعـــــــــان1
نائب الرئيسخالـــــــد صنهــــــات املطـــــــيري2
عضوأحمـــــــــــد حامـــــــد املـــــــــــال3
عضوأحمـــــد راشـــــــــــــد الطحيــــح4
عضورفعـــــــــة جمعـــان الـــرشــــيدي5
عضوعبد العزيز عبد اهلل احلميضــــي6
عضوغـــــادة عبد اللـــه الفـــــــــــارس7
عضومشاري عبد اهلل العبد اجلليـــــل8
عضومهند محمد عبد اهلل الصــــانع9

عضونـورة محمـد خالـــد القبنـــــــدي10

اسـتمرت اللجنـة فـي تنفيـذ دور وأهـداف اجلمعيـة االقتصاديـة الكويتيـة وقدمـت خالل 
هـذا العـام موضوعـات وبيانـات هامـة, وذلـك علـى النحـو التالي :

ندوة عامة بعنوان (اإلصالح السياسي واالقتصادي املفقود).  - 

بعنـوان (اإلصـالح السياسـي  نـدوة عامـة  اللجنـة  2021/10/27 نظمـت  بتاريـخ 
بـدر اجلوعـان - عضـو  السـيد / محمـد  املفقـود) وقدمهـا كل مـن:  واالقتصـادي 
مجلس إدارة اجلمعية االقتصادية الكويتية, الدكتور/ أنور الشـريعان - رئيس قسـم 
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االقتصـاد بجامعـة الكويـت, والسـيد / صالـح املـال - عضـو مجلـس األمـة سـابقاًـ, 
وأدار احلـوار اإلعالمـي السـيد / محمـد جوهـر حيـات.

بتاريـخ 2022/2/15 تقـدمي مقتـرح إلـى هيئـة أسـواق املـال حـول إعـادة النظر   - 
فـي متطلبـات رؤوس األمـوال للحصـول علـى تراخيـص مزاولـة أنشـطة األوراق 

املاليـة فـي الوظائـف واجبـة التسـجيل:

إميانـاًـ منـا بالـدور الوطنـي املجتمعـي فـي تسـليط الضـوء علـى مـا يهـم املجتمـع مـن قضايـا 
ورفـع مسـتوى األداء االقتصـادي لدولـة الكويـت, ومحاولـة لتقـدمي حلـول عمليـة ملـا يواجـه 
التنويـع  وقضايـا  اخلـاص  القطـاع  فـي  بالعمـل  تتعلـق  حتديـات  مـن  الكويتـي  االقتصـاد 
االقتصـادي , تتطلـع دائمـاًـ اجلمعيـة االقتصاديـة الكويتية أن تشـارك هيئة أسـواق املال في 
بعـض رؤاهـا وتطلعاتهـا حـول إمكانيـة مواكبـة تطـور السـوق وطلبـات املسـتثمرين من ناحية 
التوجـه نحـو اسـتقطاب شـركات جديـدة وبتقنيـات تكنولوجيـة حديثـة مـن خـالل  تخفيـف 
بعـض املتطلبـات الرئيسـية لـرؤوس األمـوال لبعـض التراخيـص والوظائف واجبة التسـجيل 
املطلوبـة ملزاولتهـا, خاصـةًـ بعـد مـا يشـهده العالـم مـن تطـور سـريع فـي قطـاع اخلدمـات 
والوظائف االلكترونية التي حلت محل الوظائف اإلشـرافية , ومما ال شـك فيه وتبعاًـ لهذا 
التطـور يتـم باملقابـل تطويـر القوانـني الرقابيـة مـن جهـة املوائمـة واملالئمـة وذلـك ملواكبـة 
التقـدم فـي اخلدمـات وتطبيـق احلوكمـة عليهـا بالطـرق االسـتثمارية املناسـبة التـي تكفـل 

االسـتخدام اجليـد للمحافظـة علـى أمـوال العمـالء. 

بتاريـخ 2022/5/25 تقـدمي تقريـر إلـى هيئـة أسـواق املـال بشـأن « التمويـل   - 
الكويـت»: دولـة  فـي  واملتوسـطة  الصغيـرة  املشـاريع  لدعـم  بديـالًـ  اجلماعـي» 

قدمـت اجلمعيـة االقتصاديـة الكويتيـة بتاريـخ 2022/5/25 تقريـر إلـى هيئـة أسـواق املـال 
بشـأن « التمويـل اجلماعـي» بديـالًـ لدعـم املشـاريع الصغيـرة واملتوسـطة فـي دولـة الكويـت»:
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البيانات الصحفية:

بتاريــخ 2022/1/12 أصــدرت اجلمعيــة االقتصاديــة الكويتيــة بيــان بعنــوان   - 
« برنامــج عمــل احلكومــة ضبابــي والرؤيــة لإلصــالح معدومــة! «, وجــاء البيــان 

علــى النحــو التالــي :
أنتم ال متلكون التشخيص حتى تعرفون احلل.  •  

احلكومة ال متلك مشـروعا للنهوض بالدولة, وبرنامج احلكومة وعود سياسـية   •  
واقعـي. لهـا رصيـد  ليـس 

انطباعـات تشـاؤمية وحتذيـرات قاسـية مـن مسـتقبل خطـر علـى االقتصـاد   •  
يتـي. لكو ا

أولى مراحل اإلصالح الشامل هي وجود إرادة سياسية جادة تعزز ثقة الشعب   •  
فـي احلكومـة ومـن ثـم تهيئـة املجتمـع ألي إجـراء إصالحـي فـي املسـتقبل.

فـي  السـابقة  للمسـيرة  تكملـة  إال  يكـن  لـم  اجلديـدة  احلكومـة  برنامـج عمـل   •  
التذبـذب احلكومـي وهـو اسـتمرار للـكالم اإلنشـائي الـذي يصـدر مـن مجلـس 

الـوزراء.
برنامـج العمـل احلكومـي مبـا يحملـه مـن تناقضـات يـدل علـى أن مهمـا تغيـرت   •  

واحـد. اخللـل  يبقـى  التنفيذيـة  القيـادات  فـي  الشـخوص 
التـي حـل بهـا  اسـتخفاف العقليـة احلكوميـة باملشـاريع الصغيـرة واملتوسـطة   •  
عمليـة إبـادة جماعيـة مبباركـة حكوميـة, تقـوم فـي هـذا البرنامـج بالدعـوة إلـى 

الصغيـرة». املشـاريع  ومتكـني  «تعزيـز 
وكذلـك حتسـني  العامـة,  الرواتـب  بعـض  أجـور  علـى ضبـط  يؤكـد  البرنامـج   •  
ميزانيـة املصروفـات, فيمـا نشـهد باملقابـل أن الزيـادة السـنوية فـي هـذا البنـد 

.%8 إلـى  تصـل 
لو حدث أن كان هنالك إجناز اقتصادي, وإن كان متواضعا, فإجناز صغير على   •  
اجلبهـة االقتصاديـة هـو خيـر ألـف مـرة من كالم سياسـي كبيـر ال يطعم وال يغني 

مـن جـوع.
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مـع دخـول األزمـة الصحيـة عامهـا الثالـث وظهـور عـدد مـن املشـكالت االقتصاديـة 
على السـطح بات واضحاًـ عدم وجود أي حلول جذرية أو تغير في النهج لدى احلكومة 
فـي التعامـل مـع القضايـا املتجـذرة واالختـالالت فـي اقتصـاد البلـد, بـل أن احلكومـة 
عودتنـا علـى سياسـية الدخـول فـي خنـدق حتـى مُـضـي السـحابة ومـن ثـم العـودة إلـى 

عادتهـا القدميـة.  

رئيسـية  مبـادرات  بأربـع  االقتصاديـة  اجلمعيـة  تقدمـت   ,2020 ديسـمبر  فمنـذ 
إلـى اجلهـاز احلكومـي, األولـى تعنـى بدعـم قطـاع املشـاريع الصغيـرة واملتوسـطة عبـر 
إنشـاء صندوق وطني يقدم منح حتفيزية للمسـجلني على الباب اخلامس في املؤسسـة 
ـرف بـ»صنـدوق إنعـاش» وتلتهـا ورقة أولويـات اإلصالح  العامـة للتأمينـات االجتماعيـة عُـ
الشـامل فـي االقتصـاد الكويتـي املعـدة بالتعـاون مـع مجموعـة مـن اخلبـراء االقتصاديني 
واألكادمييـني, باإلضافـة إلـى تقـدمي اجلمعيـة توصياتهـا فـي مـا يخـص مشـروع قانـون 
دعـم وضمـان متويـل البنـوك احملليـة للعمـالء املتضرريـن مـن تداعيـات أزمـة كورونـا, 
ومسـؤولني  ووزراء  األعمـال  رواد  و  املتضرريـن  املبادريـن  مـن  مجموعـه  مـع  بالتعـاون 
حكوميـني وكذلـك مبـادرة حتريـر األراضـي الصناعيـة والتجاريـة والتـي تبناها مجموعة 
مـن نـواب مجلـس األمـة.  ومنـذ أكثـر مـن خمـس سـنوات حـذرت اجلمعيـة االقتصاديـة 
الكويتيـة مـا نعيـش فيـه مـن اختالالت هيكليـة القتصادنا وعدم اسـتدامة منوذج التنمية 

االقتصاديـة املبنـي علـى قيـادة القطـاع العـام.

مراحـل  أولـى  أن  علـى  نركـز  الكويتيـة  االقتصاديـة  اجلمعيـة  فـي  نحـن  لذلـك 
اإلصـالح الشـامل هـي وجـود إرادة سياسـية جـادة تعـزز ثقـة الشـعب فـي احلكومـة ومـن 
لنا فـي «أولويات اإلصالح  ثـم تهيئـة املجتمـع ألي إجـراء إصالحـي في املسـتقبل كما فصّـ
الشـامل فـي االقتصـاد الكويتـي», وأن يرتكـز اإلصـالح اليـوم علـى أمـر واحـد أساسـي 
وهـو اإلصـالح املؤسسـي كـي تتمكـن احلكومـة مـن الوصـول إلـى اإلصالحـات األخـرى. 
ونؤكـد علـى أن أي إصـالح يبـدأ مـن مـس جيـب املواطـن هـو إصـالح سـاقط اقتصاديـاًـ 
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قبـل أن يسـقط شـعبياًـ. فالهـدر املالـي فـي امليزانيـة مـن الواجـب ضبطـه قبـل التفكيـر 
بفـرض ضرائـب, ومحاربـة الفسـاد و تقليـل التكلفـة الباهظـة واملصاحبـة لـه كذلـك على 
رأس سـلم األولويـات. كمـا أنـه مـن الضـروري دراسـة اآلثار االقتصاديـة املترتبة على أي 

قـرار قبـل اتخـاذه.

إال أننـا تفاجأنـا كمـا تفاجـئ اجلميـع بإجـراءات حكوميـة أبعـد ما تكـون عن الواقع 
وهـو مـا جتلـى واضحـاًـ مـن عجـز حكومـي علـى التقـدم مبشـروع واحـد النتشـال البلـد 
مـن حالـة املـرض السـريري الـذي أصابـه, إذ أنهـا دالئل على أن السـلطة التنفيذية تغرد 

خـارج السـرب فـي مشـهد محـزن لعجزهـا عـن اتخـاذ القرار.

شـعرنا فـي اجلمعيـة االقتصاديـة الكويتيـة بـأن برنامـج عمـل احلكومـة اجلديـدة 
لـم يكـن   2025/2024 إلـى   2022/2021 للسـنوات مـن   16 الــ  التشـريعي  للفصـل 
إال تكملـة للمسـيرة السـابقة فـي التذبـذب احلكومـي. والواضـح بـأن هنـاك حالـة مـن 
الالمبـاالة تسـيطر علـى املشـهد االقتصـادي وتدخلـه فـي دهاليـز السياسـة إلـى حالـة 
علـى  غضبـه  العـام  الـرأي  يصـب  أن  غريبـا  ليـس  لذلـك  املسـبوق,  غيـر  الركـود  مـن 
احلكومـة ونـواب املجلـس مـن جـراء التأخـر وعدم االكتـراث في تطبيق تغييـرات هيكلية 
اقتصاديـة. برنامـج عمـل احلكومـة األخيـر زادت عليـه الصفـة السياسـية حيـث حمـل 
طابعـاًـ هالميـاًـ ال يخلـو مـن الـكالم املـوزون مـن غيـر رؤيـة واضحـة فـي حتقيـق أهدافهـا 
وهـذا يعكـس التخـوف السـابق للجمعيـة مـن خلـو رؤيـة إصالحيـة واضحـة وعـدم وجـود 

اإلرادة الصادقـة فـي حـل املشـكالت.

برنامـج عمـل احلكومـة األخيـر هـو اسـتمرار للـكالم اإلنشـائي الـذي يصـدر مـن 
مجلـس الـوزراء, ولـم يعـد يهـم املواطـن أينما كان هذه البيانـات الصادرة ألنها بال جدول 
زمنـي وبـال رؤيـة فعليـة وهـي مجـرد حبـر علـى ورق يقـدم ملجلـس األمـة وينتهـي حـال 
صـدوره. إن أبـرز مـا شـهدناه فـي هـذا البرنامـج املفـكك هـو غيـاب قائمـة التشـريعات 
املطلوبـة إلجنـازه, ومت االكتفـاء فيـه بجملـة «إن أي تشـريعات خاصـة لـكل محـور مـن 
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محـاوره تتـم مناقشـتها مـع اللجـان املعنيـة مبجلـس األمـة وتقدميهـا بعـد اعتمادهـا مـن 
جلنـة متابعـة البرنامـج».

يـن العـام ورفـع الدعـم عـن بعـض اخلدمـات وتقليلها  وبرغـم ان بنـود الضريبـة والدَّـ
يأتـي بشـكل رئيسـي فـي كل برنامـج عمـل للحكومـة, إال أنهـا حضـرت هـذه املـرة علـى 
اسـتحياء وتلونـت بـني السـطور بجمـل مطاطيـة علـى وزن «مراجعـة اخلدمـات العامة» و 
«وحتسـني قدرات إدارة الضرائب» وكذلك «العمل على تنفيذ اسـتراتيجية التخصيص» 

حتـي تكـون اعتباراتهـا السياسـية أقـل كلفـة علـى أعضـاء مجلـس األمة.

إن برنامـج العمـل احلكومـي مبـا يحملـه مـن تناقضـات يـدل علـى أن مهمـا تغيـرت 
الشـخوص فـي القيـادات التنفيذيـة يبقـى اخللـل واحـد. حمـل البرنامج جملـة تناقضات 
صارخـة عاكـس فيهـا قـرارات وسياسـات سـبق ملجلـس الـوزراء اتخاذهـا بشـكل رسـمي, 
فعلـى سـبيل املثـال ال احلصـر فـإن البرنامـج فـي بنـد املصروفـات العامة رقـم 4.5 يؤكد 
علـى ضبـط اجـور بعـض الرواتـب العامـة, وكذلـك حتسـني ميزانيـة املصروفـات, فيمـا 
نشـهد باملقابـل أن الزيـادة السـنوية فـي هـذا البنـد تصـل إلـى 8%, الالفـت كذلـك أن 
مجلـس الـوزراء نفسـه الـذي ألغـى مشـروع إنشـاء محطـات توليـد الكهربـاء مـن الطاقـة 
الشمسـية كمشـروع «الدبدبـة», يدعـو اليـوم فـي هـذا البرنامـج إلـى احلـث علـى إنتـاج 

الكهربـاء مـن الطاقـة املتجـددة. 
الصغيـرة  باملشـاريع  العقليـة احلكوميـة  تلـك  اسـتخفاف  هـو  لنـا  بالنسـبة  املقلـق 
واملتوسـطة التـي حـل بهـا عمليـة إبادة جماعية مبباركـة حكومية, تقوم في هذا البرنامج 
بالدعـوة إلـى «تعزيـز ومتكـني املشـاريع الصغيـرة» بـدم بـارد. لـن يتغيـر الواقـع املؤلـم 
للمشـاريع الصغيـرة واملتوسـطة مـا لـم يتغيـر النهـج االقتصـادي املتبـع فـي الدولـة ولـن 
تخـرج املشـاريع مـن القطـاع االسـتهالكي إلـى القيمـة املضافـة مـا لـم يتـم توفيـر البيئـة 
املناسـبة لذلـك فالتحديـات التـي تواجـه املشـاريع الصغيـرة ليسـت حكـراًـ عليـه بـل هـي 

حتديـات القطـاع اخلـاص بأكملـه.
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واملؤسـف أيضـاًـ أن يتصـدر اسـم الكويـت صحـف عامليـة بفضائـح وجرائـم ماليـة 
دولية تنعكس سـلباًـ على مركزها املالي وعلى سـمعتها أدت إلى إعالن بعض مؤسسـات 
فـي  واملاليـة  املصرفيـة  املؤسسـات  لبعـض  تصنيفاتهـا  مراجعـة  االئتمانيـة  التصنيـف 
املنطقـة الرتباطهـا باملـال األسـود. هـذا كلـه بـدون ذكـر فـي اخلطـة احلكوميـة إال بـكالم 
عـام عـم محاربـة الفسـاد قـد أُـرهقنـا مـن سـماعه. املؤلـم فـي كل هـذا أن نسـب الفسـاد 
املالـي فـي ازديـاد مضطـرد, ولـم تؤثـر فيـه أزمـة اقتصاديـة وال أزمة صحيـة, واألكثر أملاًـ 
أننـا كشـعب تعايشـنا مـع الفسـاد وتغيـرت نبرتنـا جتاهـه من الالمهادنه إلـى اإلنكار على 
الفسـاد وهو أضعف اإلميان, ولم يردع تلك املمارسـات الفاحشـة بالتعدي السـافر على 
أمـوال العامـة ومقـدرات البلـد تلـك املؤسسـات الرقابيـة الفاعليـة منهـا والهالميـة التـي 

أُـنشـئت مؤخراًـ.

الدولـة  أن  املقابـل  فـي  سـوداء,  ظـالل  حولـه  تشـوب  الكويتـي  االقتصـاد  حركـة 
ـا عـن تنفيـذ وإدارة أي مشـروع ناجـح, فعلـى الرغـم مـن جتاذبـات  الكويتيـة عاجـزة متامًـ
السـلطتني علـى مـدى األعـوام و تعاقـب احلكومـات إال أن احلكومـات كانـت حتتكـم على 
أغلبيـة مريحـة فـي جميـع البرملانـات السـابقة, باسـتثناء برملـان واحـد فـي السـنوات 
السـابقة, فلمـاذا لـم متـرر خططهـا ومشـاريعها? ال نحاكـم النوايـا, ولكـن التجربـة تؤكـد 
أن احلكومـة عاجـزة عـن تنفيـذ أي عمليـة إصـالح, فالسـلطة احلقيقية لـدى احلكومات 

املتعاقبـة وليـس البرملانـات.

لذلـك مـن بـاب أولـى عندمـا يتطـرق برنامـج عمـل احلكومـة لعبـارات فضفاضـة 
علـى وزن «كلفـة اإلصـالح املالـي واالقتصـادي سـتتفاقم فـي حالـة التأخـر فـي املعاجلـة» 
نشـعر أننـا نخاطـب جهـة مجتمـع مدني وليـس جهة تنفيذية بيدها مفاتيح احلل والربط 
فـي البلـد. هـذا كلـه علـى نفـس نسـق اسـتبدال املصطلحـات اخلالفية بجمـل فضفاضة 
لطيفـة مثـل «تعزيـز قـدرات إدارة الضرائـب» كوصـف جديـد لضريبـة القيمـة املضافـة, 
وكذلـك مشـروع البديـل االسـتراتيجي حتـول إلـى «تعديـل نظـام الوظائـف والرواتـب» 

وغيرهـا مـن دعومـات وخصخصـة.
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الالفـت علـى الصعيـد التنفيـذي فـي برنامـج عمـل احلكومة هو خلـوه من األهداف 
والتشـريعات خـالل سـنوات اخلطـة حتـى 2024-2025 دون وضـع خطـة تنفيـذ فـي 
كيفيـة الوصـول الـى هـذه األهـداف, والواضـح فيـه عـدم اجلديـة فـي التنفيـذ  وهـو لـذر 
الرمـاد علـى عيـون نـواب االمـة. لذلـك نكـرر أنه لم يعـد يهمنا كمواطنني قـراءة البيانات 
السياسـية  البيانـات  ان  أثبـت  فالتاريـخ  الـوزراء,  مجلـس  عـن  الصـادرة  االقتصاديـة 
واالقتصاديـة وغيرهـا ال تخلـق وحـدة, وال تنجـز مشـروعاًـ, وال تكشـف لصـاًـ, وال تـداوي 
مريضـاًـ, بـل هـي كالم إنشـائي رتيـب ومكـرر ال قيمـة لـه, ينتهـي مبجـرد صـدوره. فال 
تـزال احلكومـة تخاطـر فـي تقليـل تقديرها للتحديات االقتصادية العاملية, نظرا النعدام 
اإلرادة, ومـن ال ميلـك التشـخيص ال يعـرف احلـل, لذلـك برنامـج العمـل احلكومـي هـو 

وعـود سياسـية ليـس لهـا رصيـد واقعـي.

إننـا نقـف علـى خـط سـواء مـع إخواننـا فـي جهـات املجتمـع املدنـي احليّــة فـي 
ريبـة مترقبـني أمـام هـذا السـلوك احلكومـي, فالكويـت اليـوم متـر بأخطـر مراحلهـا, 
فبعـد نفـاد االحتياطـي العـام للدولـة وتراجـع اإليـرادات النفطيـة بات اليوم السـحب من 
صنـدوق احتياطـي األجيـال محـل نقـاش بطلب من السـلطة التنفيذيـة والتي عجزت في 
السـنوات املاضيـة عـن تبنـي احللـول التنمويـة السـتدامة االقتصـاد الوطني. مـع التأكيد 
على أننا كمؤسسـة مجتمع مدني منتخبة تهدف الى املسـاهمة الفاعلة و نشـر الوعي و 
تقـدمي مبـادرات بغـرض خدمـة الصالـح العـام و ال مصلحـة لنا  سـوى االرتقاء بتنافسـية 
وشـفافية االقتصـاد الكويـت, وكذلـك نطمـح بـأن نسـاهم ولو بشـيء بسـيط بتطوير بيئة 

األعمـال واالرتقـاء بتنافسـية وشـفافية االقتصـاد الكويتـي.

ختامـاًـ, هـل ميكـن ملجتمـع عاقـل فيـه هـذا العـدد مـن املثقفـني واملتعلمـني, وفيـه 
مؤسسـات دسـتورية وصحافـة حـرة ان يقبـل بـأن نتصـرف كاملجتمعـات البدائيـة التـي 
إجنـاز  هنالـك  كان  أن  لـو حـدث  تنـدب حظهـا?  ظلـت  ثـم  اخلـام  مواردهـا  اسـتهلكت 
اقتصـادي, وان كان متواضعـا, فإجنـاز صغيـر علـى اجلبهـة االقتصاديـة هـو خيـر ألـف 

مـرة مـن كالم سياسـي كبيـر ال يطعـم وال يغنـي مـن جـوع.
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بتاريــخ  2022/1/20 أصــدرت اجلمعيــة االقتصاديــة الكويتيــة تصريــح صحفــي   - 
بعنــوان «نثمــن خطــوات وزيــر املاليــة اإلصالحيــة» , وجــاء التصريــح علــى النحو 

التالــي :

ثمنـت اجلمعيـة االقتصاديـة الكويتيـة خطـوات معالـي وزيـر املاليـة عبـد الوهـاب 
الرشـيد فـي هـذه اخلطـوة اجلريئـة لتحويـل عقـود أمـالك الدولـة BOT وإحالتهـا إلـى 
هيئـة الشـراكة بـني القطاعـني العـام واخلـاص لضمـان تكافـؤ الفـرص وحتقيـق أقصـى 

منفعـة للمـال العـام وضمـان الشـفافية.

وأكـدت اجلمعيـة االقتصاديـة الكويتيـة بـأن مـا فعلـه معالـي وزيـر املاليـة هـو مـا 
كانـت والزالـت تطالـب بـه اجلمعيـة االقتصاديـة الكويتيـة وهـذا إقـرار لـروح التعـاون 
ه املطيـري بـأن  املشـترك بـني جهـات املجتمـع املدنـي واألجهـزة التنفيذيـة فـي البلـد. ونـوّـ
اجلمعيـة قـد حـذرت سـابقاًـ مـن مغبـة جتديـد أراضـي أمـالك الدولـة مـن دون طرحهـا 
باملـزاد والتـي مـن احملتمـل أن تضـر مبيزانيـة الدولـة وال تُـنميها, مؤكـداًـ أن البالد بأمسّـ 

احلاجـة لتنميـة وتعظيـم ايراداتهـا.

وإن اجلمعيـة تعتبـر هـذا موقفـاًـ لألمـام فـي هـذا امللـف الشـائك الـذي لطاملـا طالبت 
اجلمعية بتحريكه جلميع وزراء املالية السـابقني منذ فترة بشـأن جتديد أراضي وأمالك 
الدولـة مـن دون طرحهـا فـي املـزاد العلنـي, وهـذا كان دور اجلمعيـة األصيـل فـي التحذيـر 
من أي ممارسـات ال تنمي روح الشـفافية والعدالة ممن يديرون امللف املالي واالقتصادي 
في البلد في أي فترة سـابقة والحقة, لذلك نشـد على يد معالي وزير املالية عبدالوهاب 

الرشـيد فـي هـذه اخلطـوة التـي سـيكون لهـا أثر إيجابي على املـال العام.

وقد أكدت اجلمعية االقتصادية سـابقاًـ على أن االعتماد النفطي ال ميثل املشـكلة 
الوحيـدة التـي تعانـي منهـا الكويـت, إذ ال يـزال القطـاع اخلـاص غيـر قادر على املنافسـة 
باملعاييـر العامليـة واإلقليميـة متـكالًـ بصـورة أساسـية علـى اإلنفـاق احلكومـي, وطالبـت 
بضـرورة تطبيـق قانـون هيئـة الشـراكة بني القطاعني العـام واخلاص على أمالك الدولة 
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وأراضيهـا, والتـي سـيكون لهـا تأثيـر مباشـر فـي ميزانية الدولة إذا أحسـن اسـتغاللها.

وبالنظـر إلـى ايـرادات الدولـة مـن االنتفاع بأراضي املجمعات التجارية هي نوع من 
أنـواع اخلدمـات التـي تُـعنـى بالرفاهيـة, ويكـون للدولـة احلـق أن جتني ثمار اسـتثماراتها 
طويلـة األجـل بعـد عشـرين عامـا مـن تأجيرهـا علـى القطـاع اخلـاص الذي طـوّـر األرض 
واسـتفاد مـن أسـعار العقـار املنخفـض للمتـر املربـع حسـب املتعـارف عليـه عامليـاًـ, ولكـن 
بعـد عمليـة التشـييد وانقضـاء مـدة انتفـاع الشـريك االسـتراتيجي مـن القطـاع اخلـاص, 
فـإن الدولـة تضـع أسـعارا مواكبـة للواقـع ليكون أحـد روافد اإليـرادات اجلديدة للخزانة 

العامة.»

ومـا حـدث يعتبـر تغييـر لألفضـل فـي نهـج التعاطـي مـع هـذه امللفـات, وباألخـص 
بتحريـك ملفـات مركونـة بحجـة قيـد الدراسـة.

بتاريــخ  2022/2/12 أصــدرت اجلمعيــة االقتصاديــة الكويتيــة تصريح صحفي   - 
بعنــوان «  نشــد علــى يــد وزيــر املاليــة فــي تصريحــه بالســعي لتعزيــز رفاهيــة 

املواطــن بــدون فــرض ضرائــب» , وجــاء التصريــح علــى النحــو التالــي :

اإلصـالح  أدوات  مـن  العديـد  هنـاك   , الكويتيـة  االقتصاديـة  اجلمعيـة  قالـت 
ضمنهـا. مـن  ليسـت  الضريبـة  وحتمـاًـ  املواطنـني,  رفاهيـة  حتقـق  التـي  االقتصـادي 

حيـث أنـه مـع كل دعـوة لإلصـالح االقتصـادي, تخرج علينا دعوات حكومية سـابقة 
لفـرض الضرائـب فـي الكويـت. ففـي 2014 وحتديـداًـ مـع انخفـاض أسـعار النفـط, قـام 
صندوق النقد بعدة دعوات لدول كثيرة تعاني اختالالت هيكلية في اقتصادياتها ومنها 
دعوتـه لـدول مجلـس التعـاون إلـى فـرض ضريبـة القيمـة املضافـة وضرائـب أخـرى مثـل 
الضريبـة االنتقائيـة لالسـتفادة مـن السـلوك االسـتهالكي لـدول املنطقـة. إال أننـا نشـد 
علـى يـد معالـي السـيد عبـد الوهـاب الرشـيد وزيـر املاليـة ووزيـر الشـؤون االقتصاديـة 
واالسـتثمار فـي تصريحـه بالسـعي لتعزيـز رفاهيـة املواطـن بـدون فـرض ضرائـب, حيث 
أن هـذا مـا عملنـا عليـه ومـا نؤمـن بـه مـع األخ معالـي وزيـر املاليـة فـي عملنـا معـا فـي 
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اجلمعيـة االقتصاديـة الكويتية.

وأنـه عامليـاًـ, عندمـا تواجـه اقتصاديـات معينـة خطـر الركـود أو حتـى االنكمـاش, 
حتـرص القيـادات االقتصاديـة فيهـا إلـى عـدم فـرض ضرائـب إضافيـة أو رفـع تكاليـف 
األعمـال لكـي ال يزيـد ذلـك مـن مصاعـب النمـو االقتصـادي ويقلص من قـدرة االقتصاد 
علـى خلـق وظائـف جديـدة أو احملافظـة علـى الوظائـف املتوفـرة والنمـو بشـكل مسـتمر. 
بحيـث أنـه ال يسـتقيم أن تطلـب مـن الشـعب دفـع رسـوم وضرائـب وفـي الوقـت نفسـه 

تهـدر املـال العـام فـي أوجـه صـرف غيـر مبـررة.

امللـف ال ميكـن االعتمـاد عليـه وال  الضريبـة فهـذا  وبالسـؤال عـن جـدوى دخـل 
يعـد مـن مصـادر الدخـل القويـة فـي منظومـة اإلصـالح االقتصـادي لعـدة أسـباب, أولهـا 
وأهمهـا أن الدولـة متلـك غالبيـة األنشـطة االقتصاديـة وهـي ال تخضـع للضريبـة, لذلك 
أربـاح الضرائـب سـتكون متدنيـة مقارنـة بتكاليـف التحصيـل املصاحبـة وبالتبعيـة فـأي 
زيـادة لنسـب الضريبـة علـى األعمـال التجاريـة سـيكون لهـا أثـر بارتفـاع األسـعار علـى 
املسـتهلك. وهـذا سـيلقي بظاللـه علـى املطالبـات بزيـادة األجـور نتيجـة التضخـم فـي 
األسـعار وغـالء املعيشـة. وأن فـرض ضريبـة مقابـل خدمـات متدنيـة وتعليـم غيـر مطـور 
وطـرق متهالكـة وخدمـات صحيـة مكتظـة, فسـتكون ضريبـة عكسـية يدفعهـا املواطـن 

لسـوء إدارة مرافـق البلـد.

وإننـا فـي اجلمعيـة االقتصاديـة الكويتيـة نثمـن أي جهـد إصالحـي لقيـادات البلـد 
التنفيذيـة, وأن هنالـك العديـد مـن أدوات اإلصـالح االقتصـادي التـي حتقـق رفاهيـة 

املواطنـني, وحتمـاًـ الضريبـة ليسـت أحدهـا.

تصريــح  الكويتيــة  االقتصاديــة  اجلمعيــة  أصــدرت   2022/2/22 بتاريــخ    - 
صحفــي بشــأن «  ســحب وزيــر التجــارة والصناعــة ســكراب أمغــره بالكامــل «, 

وجــاء البيــان علــى النحــو التالــي :

الـوزراء أن يحـذوا حـذو الشـريعان  الكويتيـة: علـى جميـع  اجلمعيـة االقتصاديـة 
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دون مماطلـة. األحـكام  بتنفيـذ 

قالـت اجلمعيـة االقتصاديـة الكويتيـة أنـه ال ميثـل االعتمـاد النفطـي املـورد الوحيـد 
بأراضـي  االنتفـاع  مـن  الدولـة  إيـرادات  إلـى  بالنظـر  ولكـن  الكويـت  منـه  تنعـم  الـذي 
املجمعـات التجاريـة وأمـالك الدولـة فـإن هـذا املـورد شـحيح وغيـر موجود. حيث تشـيد 
اجلمعيـة بقـرار وزيـر التجـارة والصناعة فهد الشـريعان بسـحب سـكراب أمغره بالكامل 
وإعادتـه إلـى أمـالك الدولـة, تنفيـذا حلكـم محكمـة التمييـز, بـدون مماطلـة أو تأخيـر 

كمـا يفعـل كثيـر مـن املسـؤولني.

وقالـت اجلمعيـة أنـه أصبـح واضحـاًـ بـأن اسـتدامة األوضـاع املاليـة فـي الكويـت 
التقلـب  مخاطـر  وجتنبهـا  باالسـتقرار,  تتسـم  دائمـة  دخـل  مصـادر  بتأمـني  سـتكون 
االقتصـادي السـريع مـع تقلـب أسـعار النفـط. وبهـذا نشـجع أن يتبـع جميع الـوزراء حذو 
الوزيـر فهـد الشـريعان بتنفيـذ األحـكام النهائيـة وعـدم وضـع العراقيـل لهـا وتأخيرهـا 

ملصلحـة بعـض املتنفذيـن.

ونكـرر مطالباتنـا فـي اجلمعيـة االقتصاديـة الكويتيـة علـى احلاجـة امللحـة لتبنـي 
ودعـم املشـاريع الصغيـرة واملتوسـطة ونحـث وزيـر التجـارة والصناعـة أن هـذه الفئـة 
املهمـة هـي ذات احلاجـة امللحـة لبنـاء اقتصـاد وطنـي جديـد متنـوع ومسـتدام فـي حقبـة 
مـا بعـد النفـط, حيـث أن هـذه الفئـة بحاجـة ألن يفتـح لهـا املجـال واألفـق فـي الصناعـة 
والزراعـة والنقـل وصـوالًـ إلـى التصديـر بحيـث تصبـح مجديـة وجاذبـة آلالف اخلرجـني 
فـي التوجـه إلـى األعمـال احلـرة وخلـق رأس مال منتج بدالًـ عـن الراتب احلكومي, األمر 
الـذي يقابلـه تخلـي الدولـة عـن هيمنتها علـى األراضي والرخـص والبيروقراطية القاتلة 

للطمـوح واالحـالم.

املتابـع لألوضـاع االقتصاديـة فـي الكويـت يالحـظ بـأن املشـاريع الصغيـرة تعيـش 
حالـة مـن التكـرار الـدوري بـدءاًـ فـي التأسـيس والدعـم احلكومـي املـادي احملـدود ثـم 
التذبـذب وصلـواًـ لإلفـالس واالغـالق, ومـن املهـم هنـا أن نذكـر بأننـا ال نطالـب الدولـة 
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فـي ضمـان جنـاح املشـاريع الصغيـرة أو حتمـل خسـارتها بـل أننـا نطالـب بالعمـل علـى 
إخراجهـا مـن حلقـة التكـرار الـدوري القاتلـة لكـي تصبـح مشـاريع أكبـر يبنى مـن خاللها 

االقتصـاد اجلديـد أيـاًـ كان مالمحـه.

فلذلك حتتاج احلكومة إلى تنمية ومسـاندة املشـاريع الصغيرة واملتوسـطة وضمان 
عـدم الهجـرة العكسـية مـن القطـاع اخلـاص إلـى العـام التـي سـتضر الدولـة بالدرجـة 
األولـى وتضخـم بـاب الرواتـب فـي امليزانيـة, وهـذا آخـر مـا تتمنـاه احلكومـة مليزانيتهـا. 
فلذلـك يحتـاج القطـاع اخلـاص مبـا فـي ذلـك مجـال املشـروعات الصغيـرة واملتوسـطة 
إلـى اسـتيعاب هـذا الكـم مـن الكويتيـني ال 98 ألـف (22% مـن القـوة العاملـة الكويتيـة 

احلاليـة) املتوقـع دخولهـم سـوق العمـل فـي السـنوات اخلمـس املقبلـة.

لن يتغير الواقع املؤلم للمشاريع الصغيرة واملتوسطة ما لم يتغير النهج االقتصادي 
املتبـع فـي الدولـة ولـن تخـرج املشـاريع مـن القطـاع االسـتهالكي إلـى القيمـة املضافـة ما 
لـم يتـم توفيـر البيئـة املناسـبة لذلـك فالتحديـات التـي تواجـه املشـاريع الصغيـرة ليسـت 

حكـراًـ عليـه بـل هـي حتديـات القطاع اخلـاص بأكمله. 

عــن  بيــان  الكويتيــة  االقتصاديــة  اجلمعيــة  أصــدرت   2022/5/24 بتاريــخ    - 
التالــي:  النحــو  علــى  البيــان  وجــاء   , «التضخــم» 

منـذ فتـرة واحلكومـة تواجـه موجـة غـالء األسـعار (نظريـاًـ علـى أقـل تقديـر), فقـد بـدأ 
التضخـم فعليـاًـ فـي أسـعار الكثيـر مـن السـلع واخلدمـات خـالل فتـرة طفـرة النفـط, 
وحتديـداًـ حـدث فـي العقـار منـذ بداية تلك الطفـرة النفطية عام 2003 وانتهت في عام 
2014, فأصبـح حينهـا حـدوث صفقـات مليونيـه ملنـازل السـكن اخلـاص امـراًـ طبيعيـاًـ. 
وانتقلـت العـدوى للسـكن اخلـاص املؤجـر والتـي وصلت ألسـعار خيالية قـد تصل لنصف 

راتـب املوظف.

ونعـي أن مـع تداعيـات احلـرب املسـتمرة بـني روسـيا وأوكرانيـا التـي تلقـي بظاللها 
سـلباًـ علـى كثيـر مـن الـدول العربيـة, فـإن ارتبـاط النظـام االقتصـادي العاملـي ببعضـه ال 
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يتـرك أي دولـة مبنـأى عمـا يحـدث. ولكن سـجلت معدالت التضخم فـي الكويت ارتفاعاًـ 
غير مسـبوق بنهاية الربع األول من هذا العام مدفوعاًـ بغالء األسـعار باألسـواق العاملية 

وتبعـه القفـزة الكبيـرة فـي االسـعار, والـذي انعكس على الشـأن احمللي.

وأظهـرت مؤخـراًـ بيانـات اإلدارة املركزيـة لإلحصـاء احلكوميـة ارتفاعـاًـ في املؤشـر 
الشـهري ألسـعار االسـتهالك بنسـبة بلغـت نحـو 4.36 فـي املئـة خـالل مـارس املاضـي 
علـى أسـاس سـنوي, فـي صعـود لـم تشـهده البـالد سـابقا. إال انـه سـجلت خـالل فتـرة 

اجلائحـة معـدل تضخـم عنـد نحـو 3.2 فـي املئـة أي أنـه أقـل ممـا وصلـه اليـوم.

وتذكـر بيانـات اإلدارة املركزيـة لإلحصـاء إن معـدل التضخـم للمجموعـة األولـى 
التـي تشـمل «األغذيـة واملشـروبات» قفـز 7.2%مقارنـة بالشـهر ذاتـه مـن 2021. وهـذا 
مـا يجعلنـا أوالًـ فـي ريبـة ممـا اعتبـره صنـدوق النقـد الدولـي بـأن األسـعار املرتفعـة 
فـي معظـم أنحـاء املنطقـة العربيـة التـي بـدأت فـي الظهـور منـذ أشـهر جـراء اإلغـالق 
االقتصـادي ثـم تداعيـات احلـرب فـي أوكرانيـا باتـت تشـكل اآلن اختبـارا حقيقيـا لقدرة 

البنـوك املركزيـة فـي املنطقـة العربيـة للسـيطرة علـى انفـالت التضخـم.

وثانيـاًـ بـأن ارتفـاع أسـعار املـواد الغذائيـة دفـع التضخـم اإلجمالـي فـي الكويـت إلى 
أعلـى مسـتوى لـه فـي ثـالث سـنوات, نتيجـة ملزيـج مـن ارتفـاع أسـعار املـواد الغذائيـة 
الدوليـة, املرتبـط جزئيًــا بانخفـاض الـدوالر األمريكـي, وإطالـة أمـد مشـكالت سلسـلة 
التوريـد وارتفـاع األسـعار مـن قبـل جتـار التجزئـة احملليـني أثناء متريرهم ألسـعار شـراء 
أعلى, وباملقابل ال نرى أي دور يذكر من قبل السـلطة التنفيذية وال السـلطة التشـريعية 
والتـي نعتقـد أن النظـرة املسـتقبلية ألسـعار املـواد الغذائيـة ال تـزال غيـر معلومـة لصنـاع 

القرار.

الالفـت فـي األمـر بـأن نالحـظ مـن بـني دول مجلـس التعـاون اخلليجـي, شـهدت 
ـا فـي أسـعار املـواد الغذائيـة منـذ بدايـة عـام  الكويـت واململكـة العربيـة السـعودية تضخمًـ
2020 علـى خلفيـة ارتفـاع أسـعار املـواد الغذائيـة العامليـة, وفـي املقابـل شـهدت دول 
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ا ثابتة للمـواد الغذائية, املسـتغرب  مجلـس التعـاون اخلليجـي املتبقيـة فـي الغالـب أسـعارًـ
مـن تلـك البيانـات أن معـدالت التضخـم السـنوي فـي الكويـت لتلـك الفتـرة هـي األعلـى 
مقارنـة بالـدول اخلليجيـة علـى الرغـم مـن الدعـم احلكومـي لبعـض مـن املـواد الغذائيـة 

األساسـية!

ولكنهـا وفـي نفـس الوقـت حتاول تلك الدول باسـتثناء الكويت على تقليل اعتمادها 
علـى الغـذاء مـن خـالل االسـتثمار فـي األراضـي الزراعيـة والتكنولوجيـا فـي بالدهـم 
والـدول األجنبيـة, فـي حـني أشـارت دراسـات كثيـرة بـأن الشـركة السـعودية لالسـتثمار 
مـن  القمـح  مـن  ألـف طـن»   350» مـن  أكثـر  اسـتوردت  الزراعـي واحليوانـي (سـالك) 
أوكرانيـا وكنـدا وأسـتراليا فـي عـام 2021, وهـو مـا ميثـل تقريبـاًـ 10% مـن احتياجـات 
البـالد. وكذلـك قامـت (حصـاد) الـذراع الزراعـي لصنـدوق الثـروة السـيادي القطـري 
مـن  املاليـني  ولديهـا خطـط السـتثمار مئـات  السـودان وأسـتراليا,  فـي  أراضٍ  بشـراء 

الـدوالرات فـي مشـاريع زراعيـة فـي كينيـا والبرازيـل واألرجنتـني وتركيـا وأوكرانيـا.

أما في الكويت, نسمع دائماًـ أن الهيئة العامة لالستثمار الكويتية تعتزم االستثمار 
فـي أراض زراعيـة باخلـارج منـذ سـنوات ولكنهـا أصبحـت «كاإلسـرائيليات ال نصدقهـا 
وال نكذبهـا» كمـا ذكـر الرسـول الكـرمي صلـوات ربـي وسـالمه عليـه. ونسـتغرب صمـت 
أهـل العـزم الذيـن اقتنعـوا مبصلحـة عامـة, وآمنـوا بطريـق لإلصـالح وتوكلـوا وعقلوهـا 
مـن نـواب مجلـس األمـة بتفعيـل دورهـم التشـريعي واالنصيـاع للعبة الكراسـي عن هموم 

الناس!

مـا يجعلنـا فـي حالـة ريبـة مـن أن اإلجـراءات احلكوميـة احملليـة لن جتـدي نفعاًـ هو 
انكشـاف االقتصـاد الكويتـي الـذي يالمـس حـدود 75%, لتكـون الكويـت بذلـك من أكثر 
الـدول اعتمـاداًـ علـى االسـتيراد فـي سـد معظـم احتياجاتها من السـلع. ونعتقد أنه يجب 
الذهـاب إلجـراءات أوسـع تشـمل مكافحـة «ارتفـاع تكاليـف املوانـئ وإجـراءات التخليص 
اجلمركـي وتبعـات النقـص الكبيـر فـي مسـاحات املخـازن والتخزين», لذلـك على الدولة 
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حتمـل أي تكلفـة أي زيـادات مقبلـة فـي أسـعار السـلع األوليـة. فيمـا شـهدنا فـي تقاريـر 
أطلعتنـا بـأن العديـد مـن السـلع فـي اجلمعيـات التعاونيـة واألسـواق ارتفعـت مـا بـني 
(7.5% - 28%), وبـات معهـا كل مواطـن مطالبـاًـ بـأن يدفـع 28 دينـاراًـ كويتيـاًـ إضافيـاًـ 

علـى كل 100 دينـار كويتـي ينفقهـا.

ختامـاًـ, وحتـى نكـون فـي صفـوف «أصحاب العزم» فإننـا نود أن تذهب احلكومة ملا 
ذهـب إليـه رئيـس اجلمعيـة االقتصاديـة الكويتيـة ووزيـر التجـارة والصناعة األسـبق األخ 
فيصـل املدلـج علـى أن تكـون شـركة التمويـن الكويتيـة هـي محـور اإلجـراءات احلكوميـة 

املتبعـة حملاربـة الغـالء والتضخم.

لـذا أصبـح مـن الضـروري إعـادة صياغـة اسـتراتيجية األمـن الغذائـي والقومـي 
فيمـا يخـص التضخـم ودخـل الفـرد, الن مـا يحـدث هـو مقبـرة للطبقـة املتوسـطة وهـذه 
الشـريحة هـي العمـود الفقـري ألي اقتصـاد محلـي. ومـا نعانيـه هـو ترهـل جهـاز إداري 
ال تليـق كفاءتـه بكفـاءة املتغيـرات الدوليـة التـي حتـدث فـي عالـم االقتصـاد والسياسـية 

واألمـن الغذائـي.

وفي اخلتام, 

إلـى كل وزيـر ونائـب وضـع مصلحـة الكويـت أمامـه نقـول: ليتنـا نرفـق بوطننـا فقد دفعنا 
ثمنـاًـ غاليـاًـ كشـعب فـي اندفاعاتكـم التـي حتتـاج أكثر حكمة.

ــأن «  ــان بش ــة بي ــة الكويتي ــة االقتصادي ــدرت اجلمعي ــخ  2022/6/20 أص بتاري  - 
ــاء  ــن» , وج ــة املتقاعدي ــة وجلس ــات االجتماعي ــي التأمين ــواري ف ــز االكت العج

ــي:  ــو التال ــى النح ــان عل البي

أوالًـ وقبـل أن نبـدأ بطـرح املوضـوع مبهنيـة وبعيـد عـن املشـاحنات السياسـية, نـود 
فـي البدايـة تأكيدنـا علـى ضـرورة تشـكيل حكومـة بالسـرعة املمكنـة خللـق جـو توافقـي 
يخـدم البلـد ويحافـظ علـى تطبيـق مـواد الدسـتور الـذي ارتضينـاه جميعـاًـ. هـذا العقـد 
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االجتماعـي الـذي يسـمى الدسـتور الـذي وضعـه املؤسسـني ال يجـب االلتفـاف عليـه. 
فالدسـتور ليـس لـه أي قيمـة ان لـم يكـن لـه انعـكاس فـي املجتمـع مـن عدالـة ومسـاواة 
واسـتقرار  ألمـان  الطريـق  فإنـه  الدسـتور,  فـي  والشـروخ  العيـوب  كل  وبرغـم  وحريـة, 

وصـالح البلـد منـذ نشـأته. 

إننـا فـي اجلمعيـة االقتصاديـة الكويتيـة سـنتناول فـي رسـالتنا هـذه الـدور املهنـي 
بعيـداًـ عـن املنازعـات, وال بـد أن نؤكـد علـى أن الدميقراطيـة التـي ارتضيناهـا فـي دولـة 
الكويـت يجـب أن توفـر البيئـة الطبيعيـة حلمايـة حقـوق املواطنـني ومصاحلهـم على نحو 
يتسـم باملصداقيـة والنزاهـة وفـي ظـل تعـاون كافة السـلطات لتحقيق التنميـة والرفاهية 
لكافـة أفـراد املجتمـع, حيـث لزامـاًـ علـى املعنيني توفير احلياة الكرميـة لألجيال احلالية 

وعـدم املسـاس بحقـوق األجيـال القادمة.

ولقـد آثرنـا فـي اجلمعيـة االقتصاديـة الكويتيـة على مر الظـروف املتعاقبة مع أبناء 
الوطـن مـن االقتصاديـني واملختصـني إلـى إطـالق صرخـات للرفـق بهـذا الوطن, وسـداد 
العجـز االكتـواري كان مـن مطالـب اجلمعيـة االقتصادية الكويتيـة في الكثير من املواقف 

السابقة.

لـذا مـن الواجـب علينـا أن نقـول هذه النقاط األساسـية استشـعارا لروح املسـؤولية 
الوطنية..

: أوالًـ

التأمينـات االجتماعيـة ماهـي إال وسـيلة متقدمـة مـن وسـائل الدفـاع عـن املجتمـع 
ـمٌ قانونًــا. ومما  ورخـاءه مـن أي تدهـور قـد يلحـق مبسـتوياته املعيشـية, فهـي ادخـارٌ منظّـ
يجعـل إدارة أمـوال صنـدوق تقاعـدي مختلفـاًـ, هـو أن التعامـل مـع مدخـرات أصحـاب 
يُـشـكل  العـام واخلـاص  القطاعيـني  فـي  العاملـني  واسـتقطاعات  التقاعديـة  املعاشـات 
حتـدي أكثـر دقـة وحساسـية مـن إدارة صنـدوق اسـتثماري أو سـيادي للدولـة, حيـث 
ان األمـر ال يتعلـق بـدور السياسـة االقتصاديـة للدولـة, بـل تتبـع فـرص عوائـد ربحهـا 
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متوسـطة الـى بعيـدة املـدى.

هـي  األولـى  مراعاتهمـا:  يتعـني  التأمينـات  ملؤسسـة  أساسـيتان  مسـلّـمتان  هنـاك 
تقاعديـن, مـن خـالل ربـط الزيـادة السـنوية علـى مخصصاتهـم  ضمـان عيـش كـرمي للمُـ
الشـهرية لتعـادل الزيـادة فـي تكلفـة املعيشـة كمـا هـو متبـع عامليـاًـ, وجعـل حـد أدنـى 
للمعاشـات التقاعديـة بنـاءاًـ علـى الدراسـات اإلحصائيـة للمعيشـة فـي أي بلد. واملسـلمة 
ـن  الثانيـة واألهـم, هـي ضـرورة طـرح وتبنـي مبـادرات وسياسـات مبتكـرة وجريئـة تؤمّـ
قـدرة الدولـة علـى الوفـاء بالتزاماتهـا, اسـتعداداًـ للعـدد الضخم املتوقع دخوله إلى سـوق 

العمـل فـي السـنوات القليلـة القادمـة.

: ثانياًـ

نعـي أن فـي كل البرملانـات تتقـدم مشـاريع هدفهـا كسـب الوالء السياسـي وأصوات 
الناخبـني علـى حسـاب مسـتقبلهم ومسـتقبل أبناءهـم, ولكـن فـي كل البرملانـات هنـاك 
حكومـة أقسـمت علـى احملافظـة علـى أمـوال الشـعب ومصاحلـة, تقاتـل بـكل القنـوات 
الدسـتورية حلماية املال العام من أن يكون أداة في الصراع السياسـي الرخيص. لذلك 
موضـوع إصالحـات التأمينـات االجتماعيـة يجـب أن تكـون أولـى أولويـات أي حكومـة, 
ونسـتغرب من جتاهل احلكومات السـابقة لهذه املؤسسـة املهمة املعنية باألمن النظامي 
للمواطنـني جميعـاًـ سـواءاًـ متقاعديـن أو مسـجلني, والتـي أسسـها أشـخاص أفاضـل تكن 

لهـم الكويـت كل الفضـل واالحتـرام والتقديـر.

ولذلـك نؤكـد علـى حـرص اجلمعيـة االقتصاديـة الكويتيـة ودعـم أي مبـادرة تهـدف 
إلصـالح املؤسسـة العامـة للتأمينـات االجتماعيـة ملـا لهـا مـن أهميـة اجتماعيـة لكافـة 
خطـوات  ونتمنـى  االجتـاه  هـذا  فـي  بـادرة  يعتبـر  تقدميـة  مت  مـا  وأن  املجتمـع  أفـراد 
إصالحيـة أكثـر لهـذا الكيـان الرائـد فـي املنطقـة. ولهـذا نؤكـد علـى أن األخ وزيـر املاليـة 
عبدالوهـاب الرشـيد يحمـل نفـس همومنـا فـي اجلمعيـة االقتصاديـة الكويتيـة وهـذا مـا 
نؤمـن فيـه بعـد التدخـل احلكومـي ملعاجلـة العجـز االكتـواري فـي أولـى خطـوات إصـالح 
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ملـا تعتبـره اجلمعيـة كيـان لـه قيمـة اجتماعيـة مهمـة وواجـب علينـا إصالحـه.

: ثالثاًـ

بلـغ عـدد املؤمـن عليهـم حتـى مـارس 2019 قرابـة 382 ألفـاًـ, وبلـغ عـدد أصحـاب 
املعاشـات قرابـة 149 ألفـاًـ, أمـا املسـتحقون مـن ورثـة أصحـاب املعاشـات املتقاعديـن 
ا مـن  ا مسـتفيدًـ فيبلـغ عددهـم قرابـة 88 ألفـاًـ, ليصبـح اإلجمالـي قرابـة 619 ألـف فـردًـ
نظـام التأمينـات االجتماعيـة فـي الكويـت. وبلـغ إجمالـي ما مت دفعه ملختلف املسـتحقني 
واملتقاعديـن خـالل السـنوات اخلمـس األخيـرة وحتـى ديسـمبر عـام 2019 قرابـة 8

مليـار و44 مليـون دينـار كويتي. 

وحتـى تكتـب االسـتمرارية لعمـل مؤسسـات التأمينـات االجتماعية وبسـط تغطيتها 
والكـوارث  األزمـات  عـن  الناشـئة  اآلثـار  يجابـه  ومبـا  أوسـع,  شـرائح  علـى  التأمينيـة 
ا بتطـور احليـاة نفسـها, بـرزت احلاجـة إلـى تنويـع  واحلـروب التـي باتـت أكثـر تعقيـدًـ
مصدر دخل هذه املؤسسـات من خالل توظيف أموال املشـتركني في اسـتثمارات طويلة 
ـا منخفـض املخاطـر تعود نتائجـه بالنفع على متانة  ـا ومتحفظًـ األمـد تتبـع أسـلوبًـا حصيفًـ

نظـام الرعايـة االجتماعيـة فـي الدولـة.

وممـا يحـدث اآلن فـي أوسـاط املجتمـع مـن آراء متباينـة حـول العجـز االكتـواري 
مـن عدمـه لـزم علينـا أن نكتـب هـذا البيـان لتبـان احلقائـق االقتصاديـة ومـدى جدوتهـا, 
وهـذا كلـه مـع األسـف فـي مجـال مـا هو متاح علنـاًـ كأرقام ومدى شـفافية هذه اجلهات.

فالعجـز االكتـواري مبفهومـه املبسـط هـو: «النـاجت السـلبي عنـد طـرح قيمـة جميـع 
البيانـات  واملؤمـن عليهـم, مـن جميـع  املتقاعديـن  التأمينـات جتـاه  التزامـات مؤسسـة 
املاليـة اخلاصـة باملؤسسـة العامـة للتأمينـات االجتماعية – القيمـة احلقيقية ملوجوداتها 

واسـتثماراتها -  عنـد نهايـة يـوم معـني.»

ومما منلكه من تتبع لألرقام في ظل شـح الشـفافية ونقصها والتكتيم املخيف في 
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الكويت, فإن آخر ما علمناه من مقرر جلنة امليزانيات في مجلس األمة النائب السـابق 
ريـاض العدسـاني شـافاه اهلل بـأن «العجـز قـد تضاعـف تقريبًــا فـي السـنوات السـابقة, 
ـا إلـى انخفـاض عوائـد االسـتثمار. وإلن العجـز االكتـواري هـو الفرق  ويرجـع ذلـك أساسًـ
بـني االلتزامـات املسـتقبلية ومعـدالت الدخـل اجلـاري فلهـذا ارتفـع بـني 9مليـارات دينار 

و 17.4 مليـار دينـار فـي السـنوات املاليـة الثـالث حتـى مـارس 2019.

ولهـذا تكمـن أهميـة الفحـص االكتـواري ألنـه يحتسـب قـدرة التأمينـات علـى تلبيـة 
مدفوعـات التزاماتهـا املسـتقبلية, وأن الزيـادة فـي العجـز نتجـت بشـكل رئيسـي عـن 
% انخفـاض حـاد فـي عوائـد االسـتثمارات إلـى 4% فـي سـنة 2018-2019 مـن 5.7
فـي العـام الـذي سـبقه. لذلـك فـإن سـداد اخلزانـة العامـة للعجـز االكتـواري يعـد أمـراًـ 
جيـداًـ بعيـداًـ عـن الـرأي السياسـي فـي دسـتورية اجللسـة مـن عدمهـا والـذي نقـدره. 
وليسـت هـذه املـرة األولـى التـي تقـوم الدولـة بسـداد العجـز االكتـواري, حيـث قامـت 
الدولـة فـي السـابق بضـخ مبالـغ دعمـت مـن خاللهـا املؤسسـة لسـداد العجـز االكتواري. 
ومـن املفتـرض أن تسـاهم هـذه املبالـغ فـي تطويـر قطـاع االسـتثمار ممـا يعـزز اسـتدامة 
الـدور التأمينـي لضمـان العيـش الكـرمي للمسـاهمني واملتقاعديـن فـي الدولـة, خصوصاًـ 

وأن املؤسسـة مملوكـة بالكامـل للدولـة.

 : رابعاًـ

يحتـم سـوء  الرقابـة  الرقابـة, وضعـف  إلـى ضعـف  تـؤدي  املفقـودة  الشـفافية  إن 
التشـريع. لذلـك طالعتنـا كثيـر مـن التقاريـر مـن جهـات عامليـة عملـت علـى دراسـات 
وكذلـك  وغيرهـا,  «ميليمـان»  و  «ميرسـر»  و  الدوليـة  العمـل  منظمـة  كأمثـال  اكتواريـة 
الرقابيـة الكويتيـة كديـوان احملاسـبة بأرقـام تنـم عـن تفـاوت كبيـر فـي معـدالت العجـز 
االكتـواري مـن 2 مليـار دينـار إلـى 19 مليـار دينـار فـي كل حـاالت التقييـم املفتوحـة 
واملغلقـة (ولـكل منهمـا حسـابه اخلـاص واملعقـد فنيـاًـ), ومـع حتفظنا علـى بعض اجلهات 

التـي تقيـم هـذه العجـوزات املعقـدة فنيـاًـ بـدون مختـص اكتـواري. 
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لـذا مـا فعلتـه التأمينـات االجتماعيـة والهيئـة العامـة لالسـتثمار قبـل سـنة من اآلن 
كانـت خطـوة أولـى محمـودة فـي الشـفافية وأثنـى عليهـا الكثيريـن واآلن نؤكـد أن مـا 
بـدأمت بـه أصبـح التزامـا مـن منطلـق العمـل اجلماعـي والـذي يتحلـى بـروح الشـفافية, 
فإننـا ننتظـر نتائـج عملكـم الـدؤوب فـي هـذه املؤسسـة الرائـدة والتـي لهـا أهميـة كبيـرة 
فـي النسـيج االجتماعـي للكويـت, مدركـني تقلبـات األسـواق العاملية والـدورة االقتصادية 

لالسـتثمارات.

وعلـى نفـس السـياق, لـم يكـن العجـز االكتـواري يومـاًـ حديثـاًـ للشـارع العـام وهمـاًـ 
يتقاسم فيه املجتمع رأيه وأفكاره, ولكن اآلن وبعد أن أصبح هو الشغل الشاغل للشارع 
فإننـا نرسـل عبـر هـذا البيـان بدعـوة مفتوحـة للمؤسسـة العامـة للتأمينـات االجتماعيـة 
بعقـد نـدوة عامـة فـي اجلمعيـة االقتصاديـة الكويتيـة لشـرح مـا يـدور مـن تسـاؤالت فـي 

الشـارع الكويتـي والتـي ال يسـتطيع املختصـني اإلجابـة عليهـا لشـح املعلومـات.

: خامساًـ

عندمـا نتحـدث عـن جـودة نظـام التقاعـد الكويتـي, تتفـاوت اآلراء بـني مـن يـراه 
كـن االعتـداد بـرأي  األفضـل فـي املنطقـة, بـل وفـي العالـم, ومـن يـرى عكـس ذلـك. وال ميُـ
دون سـماع اآلخـر, فهنالـك رأي يـرى أن مُـعاجلـة العجـز االكتـواري هـي األولويـة, ورأي 
آخـر يؤمـن أن مُـعاجلـة كفايـة املعـاش التقاعـدي هـي األولويـة. وال ميكـن اجلـزم بصحـة 
رأي أحـد الطرفـني فـي غيـاب منظومة شـاملة ومتكاملـة للتقييم, وصعوبة احلصول على 
ثـة عـن نظـام التقاعـد الكويتـي فـي ظـل عـدم خضـوع  بيانـات ومعلومـات موثوقـة ومُـحدّـ
Global Pen-) نظـام املؤسسـة التقاعـدي للتقييـم العاملـي وفـق مؤشـر التقاعـد العاملـي

sion Index), املعمـول بـه فـي كلٍ مـن السـعودية واالمـارات. ويصدر هذا املؤشـر سـنوياًـ 
منذ عام 2009 من قبل شـركة مرسـر (Mercer) املُـتخصصة في االسـتثمار والتقاعد.

ومن أبرز فوائد مؤشـر التقاعد العاملي أنه يُـقدم تقييماًـ مُـسـتقالًـ ومهنياًـ, وبالتالي 
يُـسـاعد علـى حسـم الكثيـر مـن اجلـدل حـول جـودة نظـام التقاعـد وحسـن إدارتـه. كمـا 
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كـن مـن خاللهـا عقـد املُـقارنـات بـني نظم التقاعـد التي قد  أنـه يوفـر معاييـر مُـشـتركة ميُـ
تختلـف إلـى حـد بعيـد فـي تفاصيلهـا. ومـن الفوائـد املهمـة تبيـان فـرص اإلصـالح التـي 
كـن للقائمـني علـى النظـام التقاعدي اقتناصها لتحسـني أدائهم, وإمكانية قياس مدى  ميُـ
ُـبـادرات التـي يتـم تبنيهـا مـن خـالل قيـاس وتتبـع أداء النظام التقاعدي سـنويا. جنـاح امل

ولهـذا نؤكـد علـى ضـرورة املسـير قدمـاًـ فـي إصالحـات شـاملة فـي هـذا الكيـان 
االجتماعـي الرائـد فـي املنطقـة, وليـس علـى الصعيـد املالـي فقـط, ولكـن علـى صعيـد 

الشـفافية أيضـاًـ.

: ختاماًـ

السياسـة احلكومية على مدى سـنوات سـابقة كانت تتعامل مع امللفات احلساسـة 
بسياسـة التعـومي, والهـدف فقـط عبـور االسـتجوابات الوقتيـة. لذلـك ال نلـوم املواطـن 
الـذي يؤمـن أن التوزيعـات مـن أربـاح التأمينـات وصنـدوق األجيـال وغيرهـا هـي حـق 
مكتسـب فـي ظـل مـا يـراه ويعيشـه بشـكل دوري مـن سـرقات ونهـب ملقـدرات البلـد بـال 

حسـاب فاعـل وال رقابـة حقيقيـة.

لذلـك نؤكـد علـى ضـرورة اإلصالحـات االقتصاديـة كاملـة السـيما اإلصالحـات 
للتأمينـات االجتماعيـة.  العامـة  املؤسسـة  باسـتدامة  املعنيـة 

لإلخـوة  املاليـة  احلالـة  تتحسـن  أن  مكتسـب  حـق  مـن  نـراه  مـا  وبقـدر  وكذلـك, 
املتقاعديـن إال أن حتسـني احلالـة املاليـة لفئـة مهمـة فـي املجتمـع كاألخـوة املتقاعدين ال 
يجـب أن يكـون علـى حسـاب االخـوة املسـجلني فـي هـذه املؤسسـة. لذلـك مـن بـاب أولـى 
أن تكـون املكرمـات والهبـات مـن حسـاب املـال العـام وليـس مـن املؤسسـة حتـى ال يكـون 

منفعـة فئـة معينـة تعنـي مبضـرة فئـة أخـرى.

وفـي اخلتـام, علينـا أن نتوقـف عـن سياسـة تبديـد ثـروة هـذا الوطـن فهـي ليسـت 
ملكيـة خاصـة. فالوطـن ال يبنـى علـى الهبـات, ومسـتقبل األجيـال القادمـة أمانة تنتظر 
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تسـليمها للجيـل القـادم كمـا حافـظ عليها من سـبقكم, والعاقل هـو من يتعظ من تقلبات 
الزمان.

بتاريــخ  7/9/ 2022 أصــدرت اجلمعيــة االقتصاديــة الكويتيــة بيــان بشــأن «مــا   -
يجــري فــي العمليــة املتقدمــة ملشــروع اســتحواذ بيــت التمويــل الكويتــي علــى 

ــي املتحــد», وجــاء البيــان كالتالــي:  البنــك األهل

تتابـع اجلمعيـة االقتصاديـة الكويتيـة مؤخـرا مـا يجـري فـي العمليـة املتقدمـة ملشـروع 
اسـتحواذ بيـت التمويـل الكويتـي علـى البنـك األهلـي املتحـد وذلـك منـذ مـا مت االفصـاح فـي 
بورصـة الكويـت تاريـخ 1 ديسـمبر 2021 بتحديـث دراسـة عمليـة االسـتحواذ بعـد توقفها إبان 
جائحـة كورونـا ملتطلبـات الدراسـة, كمـا تابعنـا مؤخـرا املوافقـات التـي صدرت بهذا الشـأن من 
جهـاز حمايـة املنافسـة وبنـك الكويـت املركـزي ومن املقـرر عقد اجلمعية العموميـة غير العادية 

لبيـت التمويـل الكويتـي تاريـخ 25 مـن الشـهر احلالـي ألخـذ موافقـة املسـاهمني. 

وبهـذا الصـدد تـود اجلمعيـة التذكيـر إلـى بيانهـا الصـادر بهـذا اخلصـوص بتاريـخ 13

ندوة اإلصالح السياسي واالقتصادي املفقود
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أكتوبـر 2017, والـذي كان أساسـه إبعـاد اجلرعـة السياسـية واخلطـاب السياسـي عـن الـرأي 
الفنـي االقتصـادي واملالـي لعمليـه االسـتحواذ الـذي يعتبـر مـن األمـور املباحـة حـال حتقيقهـا 
مصالـح للمسـاهمني بصـورة عادلـة وقيمـة مضافة لالقتصاد الوطني, وذلك لألسـباب التالية:

السياسـية  القـوى  ومواجهـة  للضغـوط  واحلكوميـة  الرقابيـة  اجلهـات  خضـوع  عـدم 
السياسـية. حسـاباتها  تصفيـة  أو  مصاحلهـا  لتغليـب  تسـعى  قـد  التـي  واإلعالميـة 

عـدم تعريـض املـال العـام إخطـار أو تفويـت أي منافـع اقتصاديـه قـد تظهر مـا بعد عملية 
االستحواذ.

عـدم زعزعـة ثقـة املسـتثمر األجنبـي, خاصـةًـ بعـد جنـاح بورصـة الكويـت فـي اسـتقطاب 
أمـوال أجنبيـه وصناديـق سـيادية عامليـة لالسـتثمار فـي الشـركات الكويتيـة مـن خـالل توطـني 
اسـتثماراتها فـي بورصـة الكويـت وزيادتهـا ملـا لهـا من فوائـد كبيرة على املسـاهمني واملال العام 

فـي البورصة.

كما ال يخفي على أحد املتغيرات السـريعة على السـاحة االقتصادية العاملية والتحديات 
الناجتـة علـى االقتصـاد بشـكل عـام , والتـي جعلـت كيانـات عامليـه بتوسـيع أعمالهـا مـن خـالل 
عمليـات االسـتحواذ واالندمـاج للمحافظـة علـى اسـتدامتها وتعظيـم حقوق مسـاهميها , وليس 
بعيـداًـ حيـث يشـهد السـوق احمللـي لعمليـات مشـابهة لتلك اخلطوات مت االفصـاح عليها مؤخرا 
بتاريـخ 12 و 15 يونيـو 2022 مـن خـالل موقـع بورصـة الكويـت, ومنهـا إعـالن محادثـات 
أوليـة لعمليـة اسـتحواذ محتمـل مـا بـني بنـك اخلليـج والبنـك االهلـي الكويتـي وغيرهـا مـن 
شـركات تـدرس عمليـات مشـابهة خلطـوه عمليـات دمـج واسـتحواذ مع شـركات وكيانات محلية 
أخـرى لتعظيـم حقـوق مسـاهميها مـن خالل التوسـع وتقليل النفقات مـع كيانات أخرى لتحقيق 

عوائـد أفضل ملسـاهميها 

وختامـا إن مسـؤولية اجلمعيـة االقتصاديـة الكويتيـة هـو دعـم جميـع اآلراء املبنيـة علـى 
عمليـة  مشـروع  مثـل  السـاحة  علـى  اقتصاديـة مطروحـة  ملواضيـع  سـليمة  اقتصاديـه  أسـس 
االسـتحواذ وإظهـار إيجابيـات املشـروع مـن عدمـه وحتليـل نقـاط القـوة أو الضعـف, وذلـك مـن 
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بـاب نشـر الوعـي االقتصـادي السـليم وتثقيـف الشـارع العـام للمواضيـع االقتصاديـة والتـي لهـا 
بالـغ األثـر علـى عمـوم املسـاهمني بشـكل عـام.

ندوة عامة بعنوان (أثر التضخم العاملي على طلبة الكويت في اخلارج).  - 

بتاريـخ 2022/7/16 نظمـت اللجنـة بالتعـاون مـع االحتـاد الوطنـي لطلبـة الكويـت 
فـرع الواليـات املتحـدة األمريكيـة نـدوة عامـة بعنـوان (أثـر التضخـم العاملـي علـى طلبـة 
الكويت في اخلارج) وقدمها كل من: الدكتور/ أنور الشـريعان – رئيس قسـم االقتصاد 
بجامعـة الكويـت – الدكتـور/ عبـد العزيـز العصيمـي – أسـتاذ مسـاعد ومحاضـر فـي 
االقتصـاد والتمويـل والسـيد / محمـد بـدر اجلوعـان – عضـو مجلـس إدارة اجلمعيـة 

االقتصاديـة الكويتيـة – وأدار احلـوار اإلعالمـي السـيد / صالـح املطيـري.

ندوة أثر التضخم العاملي على طلبة الكويت في اخلارج
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اللجنة الثقافية : 
ـكلت اللجنـة الثقافيـة مـن السـيدات والسـادة التاليـة أسـماءهم إلعـداد البرنامج  شُـ

املتعلـق باللجنـة للسـنة املاليـة 2022/2021 , وهـم:

االسمم املنصب  
رئيس اللجنة  مشاري عبداهلل العبداجلليل1
نائب الرئيسأسرار علي جوهر حياة2
عضورفعة جمعان الرشيدي3
عضوغادة  عبد اهلل الفارس4
عضواحمد خالد اخلضر5
عضوإميان حيدر دشتي6
عضوأحمد عبداهلل املطوع8
عضو أحمد محمود القبندي9

عضو بدر عبداحملسن املطيري10
عضو بدر نافل الهذال11
عضو براك عبداحملسن العجمي12
عضوحنان مبارك املضاحكة13
عضو خالد عدنان سعيد14
عضوسالم علي ناصر الشريع15
عضوطالل طاهر الوزان16
عضو عبداهلل ناصر الدوسري17
عضوعلي محمود االربش18
عضو عمر خالد الرميحي19
عضو فاطمة عبد الرضا العلي20
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عضو فراس محمد العودة21
عضومحمد عزت محمد جواد عريان22
عضو محمد فهد األمير23
عضومحمد نافل الهذال24
عضوجنالء ناصر العصيمي25
عضونورا عبدالعزيز اللهو26
عضو هيا محمد أحمد الرشيد27
عضووائل باقر علي28

ومن أبرز األنشطة التي نظمتها اللجنة :

1.   ورشة عمل: 

تشـجيع  هيئـة  الكويتيـة  االقتصاديـة  اسـتضافت اجلمعيـة   2021/11/1 بتاريـخ 
سـيتم  التـي  األراضـي  عـن  مرئـي  عـرض  وطـرح  عمـل  ورشـة  فـي  وذلـك  االسـتثمار 
فـي  املسـتهدفة  والصناعـات  والقطاعـات  النشـاطات  وأبـرز  للمسـتثمرين  طرحهـا 
املناطـق االقتصاديـة بحضـور نخبـة مـن املختصـني واالقتصاديـني مـن الهيئـة واجلمعيـة 

الكويتيـة االقتصاديـة 

2.   ندوة عامة بعنوان ( احلل املستدام لألزمة اإلسكانية بالكويت):

بتاريـخ 2021/11/24 نظمـت اللجنـة نـدوة عامـة  بعنوان (احلل املسـتدام لألزمة 
اإلسـكانية بالكويـت) وقدمهـا معالـي السـيد / عـادل خالـد الصبيـح - وزيـر اإلسـكان 

األسبق.
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3.   ندوة عامة بعنوان ( القضية اإلسكانية: بني أزمة اإلدارة واحللول):

بتاريـخ 2021/12/8 نظمـت اللجنـة نـدوة عامـة  بعنوان (القضية اإلسـكانية: بني أزمة 
اإلدارة واحللول) وقدمها الدكتور / عبد اهلل فهد الشـامي - أسـتاذ االقتصاد القياسـي.

5.   نـدوة عامـة مبناسـبة (إطـالق تقريـر البنـك الدولـي االقتصـادي لـدول 
مجلـس التعـاون اخلليجـي):

بتاريـخ 2022/6/8 نظمـت اللجنـة نـدوة عامـة بالتعـاون مـع مكتـب البنـك الدولـي 
فـي الكويـت وكليـة العلـوم اإلداريـة بجامعـة الكويـت نـدوة عامـة مبناسـبة إطـالق تقريـر 

البنـك الدولـي االقتصـادي لـدول مجلـس التعـاون اخلليجـي ربيـع 2022.
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ندوة إطالق تقرير البنك الدولي االقتصادي لدول مجلس التعاون اخلليجي
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ندوة احلل املستدام لألزمة اإلسكانية بالكويت
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لجنة التطوير املهني والتدريب : 

ـكلت جلنـة التطويـر املهنـي والتدريـب مـن السـيدات والسـادة التاليـة أسـماءهم  شُـ
إلعـداد البرنامـج املتعلـق باللجنـة للسـنة املاليـة 2022/2021 , وهـم:

االسمم املنصب  
رئيس اللجنة  خالد صنهات املطـــــــيري1
نائب الرئيس منى محمد املعراج 2
عضو حيدر حسن الصايغ3
عضو خالد صالح اجلري4
عضو د. خالد قسواني 5
عضو سالم علي ناصر الشريع 6
عضو سعود محمد الكندري 7
عضو سليمان عبدالكرمي الزيد 8
عضو شيماء محمد بن حسني9
عضو عبداهلل ناصر الدوسري10
عضو عمر خالد الرميحي11
عضو فاطمة هيمان حسن مبروك 12
عضو فرحان مشرف شويكي العنزي13
عضو فهد مانع احليان 14
عضو مبارك محمد العتيبي15
عضو محمد توفيق سوقية16
عضو محمد عبدالهادي العازمي 17
عضو منيف شمالن الضفيري18
عضو هتاف محمد خاجه19
عضو هيا محمد احمد الرشيد 20
عضو وفاء عبد القادر اجلاسم21
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الـدورات التدريبيـة  قامـت جلنـة التطويـر املهنـي والتدريـب بتنظيـم العديـد مـن 
وذلـك علـى النحـو التالـي :

مفاهيــم   - املاليــة  األوراق  فــي  التــداول  (أساســيات  بعنــوان  تدريبيــة  دورة    .1
الورقــي): االســتثمار 

تاريخ االنعقاد :  19 - 21 سبتمبر 2021

االسـتثمار  اختيـار  مبـادئ  علـى  املشـاركني  وتدريـب  تعليـم  إلـى  الـدورة  هدفـت 
األنسـب, زيـادة الوعـي الثقافـي االسـتثماري فـي املجتمـع الكويتـي, حتديـث املعلومـات 
اخلاصـة بتفـادي اخلسـائر أثنـاء األزمـات املاليـة, التركيـز علـى تعظيـم األربـاح باختيـار 
نوعيـة الورقـة املاليـة, باإلضافـة إلـى كيفية تقليل مخاطر االسـتثمار فـي األوراق املالية.

2.  دورة تدريبيــة بعنــوان (دراســات اجلــدوى للمشــاريع - تأهيــل املبــادر لعمــل 
دراســة اجلــدوى):

تاريخ االنعقاد :  10 - 12 أكتوبر 2021

هدفـت الـدورة إلـى يتمكـن املشـاركني فـي نهايـة البرنامـج مـن اكتسـاب مهـارات 
دراسـة  إعـداد  كيفيـة  حياتـه,  ودورة  باملشـروع)  (التعريـف  املشـروع  بتحديـد  مرطبـة 
اجلـدوى وتفصيالتهـا, كيفيـة اجـراء التقييـم املالي وأهم االدوات الرياضية, كيفية كتابة 
مقترحـات املشـروع كتابـة مقترحـات املشـروع, باإلضافـة إلـى حـاالت عمليـة بالتطبيـق 

علـى منـوذج الصنـدوق الوطنـي لرعايـة وتنميـة املشـروعات الصغيـرة واملتوسـطة.

3.  محاضرة بعنوان ( االضطرابات املالية أسبابها ونشأتها ):

تاريخ االنعقاد :  17 أكتوبر 2021

أهداف احملاضرة : مت التطرق إلى احملاور التالية:
≠  كيف وأين بدأ العالج املالي?  

ما هو العالج املالي?   ≠  
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هل هناك أمراض مالية?    ≠  
كيف أعرف أني مصاب مبرض مالي?   ≠  

4.  دورة تدريبيـة بعنـوان (قانـون العمـل فـي القطـاع األهلـي رقـم 6 لسـنة 2010
وتعديالتـه):

2021 نوفمبر تاريخ االنعقاد :  7 - 9

هدفت الدورة إلى تزويد أصحاب األعمال وأصحاب املشـاريع التجارية والعاملني 
فـي املناصـب اإلشـراقية فـي القطـاع اخلـاص باملهـارات اخلاصـة بقواعـد صياغـة عقد 
العمـل, وإكسـابهم املهـارات الالزمـة للوقاية من الوقـوع في املخالفات القانونية وتوضيح 

احلقـوق والواجبـات لـكل من العامـل وصاحب العمل.

5.  دورة تدريبيـة بعنـوان (اإلشـكاليات القانونيـة والواقعيـة التـي تواجههـا الشـركات مـن 
اإلنشـاء حتـى االنقضـاء فـي ظـل القانـون رقـم 1 لسـنة 2016 بإصـدار قانون الشـركات):

2021 تاريخ االنعقاد :  21 – 24  نوفمبر

للشـركات  املشـتركة  العامـة  بالقواعـد  املشـاركني  تعريـف  إلـى  الـدورة  هدفـت 
تعريـف  املختلطـة,  الطبيعـة  ذات  والشـركات  األشـخاص,  شـركات  تعريـف  التجاريـة, 
شـركات األمـوال (شـركة املسـاهمة), باإلضافـة إلـى كيفيـة حتـول الشـركات واندماجهـا 

وانقضاؤهـا. وانقسـامها 

6.  دورة تدريبية بعنوان ( إدارة األزمات ):

تاريخ االنعقاد :  5 – 7  ديسمبر 2021

هدفــت الــدورة هــو عبــارة عــن برنامــج متميــز لتأهيــل املتدربــني علــى فهــم آليــات 
منهجيــات التعامــل مــع األزمــات والكــوارث وحتليــل التهديــدات واملشــكالت واملخاطــر 
ــر هــذا  ــى فــرص, ويعتب ــة وحتويلهــا مــن أزمــات إل املتعلقــة فــي حــل املشــكالت اإلداري
البرنامــج األول مــن نوعــه الــذي يحاكــي املتغيــرات الطارئــة علــى الســاحة العربيــة 
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ــة فــي هــذا املجــال.  ــى صناعــة نخــب مجتمعي ــة ممــا يســاعد عل واحمللي

وهدفــت الــدورة أيضــاًـ إلــى تطويــر قــدرات ومهــارات التفكيــر اإلداري الســليم 
لألزمــات واحلــوادث لــدى املتدربــني مــن خــالل التدريــب العملــي واملمارســات املتعلقــة 
ــة. ــات االســتراتيجية املختلف ــق البيئ ــا وف فــي إدارة األزمــات واحلــوادث والتعامــل معه

7. ورشة عمل بعنوان (أساسيات االستثمار في سوق األسهم األمريكية ):

تاريخ االنعقاد :  22  ديسمبر 2021

محــاور ورشــة العمــل : (مزايــا ســوق األســهم األمريكيــة - أنــواع االســتثمار - 
مبــادئ التجــارة - اســتراتيجية التــداول - معاييــر التقييــم - أمثلــة مــن احليــاة الواقعيــة 

ــة). - نقطــة البداي

8.  ورشة عمل بعنوان ( إعداد اخلطة التسويقية احملكمة ):

10  يناير 2022 - تاريخ االنعقاد :  9

ــني فــي  ــراء التســويق التنفيذي ــا تعلمــه خب ــم املشــاركني م ــى تعل ــدورة إل هدفــت ال
فترتــه حياتهــم العمليــة, والتعــرف علــى كيفيــة رســم اخلطــط التســويقية احملكمــة 
ــق منــاذج العمــل بطريقــة  ــي اجلــودة.. ومت تطبي ــكل إداري عال ــاء هي وأفضــل أســس بن
املجاميــع وكذلــك التركيــز علــى دراســة احلــاالت ملشــاريع عامليــه ومحليــة مختلفــة. 

9.  دورة تدريبيـة بعنـوان ( تنميـة املهـارات املعرفيـة للقوائم املاليـة واملوازنة العامة 
للدولـة للمهتمني باحملاسـبة واملراجعة ):

تاريخ االنعقاد :  16 - 18  يناير 2022

هدفــت الــدورة إلــى متكــني املشــاركون مــن اكتســاب املهــارات فــي معرفــة القوائــم 
املاليــة وتفســير مخرجــات النظــام احملاســبي, باإلضافــة إلــى معرفــة مفاهيــم احملاســبة 

احلكوميــة وتنميــة مهــارات قــراءة املوازنــات العامــة واحلســاب اخلتامــي.
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10.  دورة تدريبية بعنوان ( دورة االستثمار الشخصي للمبتدئني):

تاريخ االنعقاد :  23 – 24  مايو 2022

هدفــت الــدورة إلــى رفــع التوعيــة املاليــة واالســتثمارية لــدى املشــاركني, حيــث مت 
التطــرق إلــى االســتثمار مــن ناحيــة املفهــوم والتطبيــق, ماهــي األخطــاء التــي يقــع فيهــا 
أغلــب املســتثمرين, أنــواع االصــول االســتثمارية املختلفــة ومخاطرهــا, مفهــوم احلريــة 
املاليــة وكيفيــة حتقيقهــا, ماهــي الصناديــق االســتثمارية املشــتركة, أنواعهــا, أهدافهــا, 
مزاياهــا, أســاليب ادارتهــا, باإلضافــة إلــى معرفــة ماهــي صناديــق مؤشــرات التــداول 

وملــاذا تعتبــر مــن أكثــر االســتثمارات االمنــة.
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صور من الدورات التدريبية التي تنظمها اجلمعية االقتصادية الكويتية
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صور من الدورات التدريبية التي تنظمها اجلمعية االقتصادية الكويتية
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اللجنة اإلعالمية :

البرنامـج  اإلدارة إلعـداد  أعضـاء مجلـس  بعـض  مـن  اإلعالميـة  اللجنـة  ـكلت  شُـ
2022/2021,وهـم: املاليـة  السـنة  بنشـاط  املتعلـق 

االسمم املنصب  
رئيس اللجنةخـــالد صنهــات املطـــــــــيري1
عضو محمـد بـدر اجلوعـــان2
عضو نورة محمد خالد القبندي3

وقامـت اللجنـة اإلعالميـة بإعـداد ونشـر جميـع االخبـار والتغطيـات الصحفيـة 
والفعاليـات واألنشـطة اخلاصـة باجلمعيـة االقتصاديـة الكويتيـة فـي وسـائل اإلعـالم 
ومواقـع التواصـل االجتماعـي اخلاصـة باجلمعيـة ومتابعتهـا, باإلضافـة إلـى الرد على 
جميـع األسـئلة واالستفسـارات اخلاصـة عـن اجلمعيـة االقتصاديـة الكويتية في جميع 

مواقـع التواصـل االجتماعـي.



62

لجنة املشروعات الصغيرة :

ــكلت اللجنــة املشــروعات الصغيــرة مــن الســيدات والســادة التاليــة أســماءهم  شُـ
إلعــداد البرنامــج املتعلــق باللجنــة للســنة املاليــة 2022/2021 , وهــم:

االسمم املنصب  
رئيس اللجنة نورة محمد  القبندي1
نائب الرئيس محمد متعب الرشيد2
عضو بسمه خالد اجلاسم3
عضو حصه مرشد منيف املطيرى4
عضو حيدر حسن الصايغ5
عضو خالد غازي الزنكي6
عضو سليمان رفعت نعمه7
عضو شيماء محمد بن حسني8
عضو عبدالعزيز أحمد الكندري9

عضو عبداهلل سعد السريع10
عضو فيصل عقاب القريفه11
عضو محمد عبدالهادي العازمي12
عضو محمد فهد األمير13
عضو منيف شمالن الظفيري14
عضو نايف بدر عريان15
عضو محمد عزت محمد جواد عريان16
عضو  ومقرر فيصل مسعود فيصل الفهيد17
عضو نادر صالح العبيد18
عضو نورا عبدالعزيز اللهو19
عضو خالد عوض راشد الدويله20
عضوهيــــــــا أمين بــــــودي21
عضوفيصل نادر العبيد22
عضوحسني عبد اهلل الدشتي23
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ومن أبرز األنشطة التي قامت بها اللجنة :

- بتاريــخ 2021/11/15 حلقــة نقاشــية بعنــوان (مابعــد اجلائحــة ...حلقــة نقاشــية 
مــع أصحــاب املشــاريع ).

نظمت اللجنة مع أصحاب املشاريع الصغير حقة نقاشية بعنوان (ما بعد اجلائحة), 
وحاضر خالل احللقة النقاشية كل من: 

السيد / سليمان العنجــــــري  >Founder and COO Dabdoob

السيد / نواف األربــــــــــش  >CED lazurd Group

السيد/  عبدالرحمن الدعيــج  >
Co-Founder & Managing Partner

Holistic Development & Consulting

السيدة / نورة القبنــــــــــدي  عضو مجلس إدارة اجلمعية االقتصادية الكويتية< 
السيد / عبدالوهاب الرشـــيد  عضو اجلمعية االقتصادية الكويتية< 

- فــي 2022/2/27 إعــداد تقريــر عــن قطــاع املشــاريع الصغيــرة واملتوســطة 
بعنــوان: (احللــول املقترحــة للعقبــات التــي تواجــه املشــاريع الصغيــرة واملتوســطة), وجــاء 

ــي: ــى النحــو التال ــر عل التقري
- يعتبـر قطـاع املشـاريع الصغيـرة واملتوسـطة أحـد اهـم ركائـز التنميـة االقتصاديـة 
األساسـية التـي تقـدم حلـول مبتكـرة وخدمـات مميـزة تسـاهم فـي تنويـع مصـادر الدخل 
الوطنـي وخلـق فـرص وظيفيـة للعمالـة الوطنيـة ممـا يعـزز مـن جـودة احليـاة ومسـتوى 
الرفـاه للمجتمـع. وبحسـب تقريـر شـركة املركـز املالـي (2020), بلـغ عـدد الشـركات 
الصغيـرة واملتوسـطة املسـجلة بالكويـت بحـدود 25 ألـف شـركة مبـا يعـادل 90% مـن 
إجمالـي الشـركات املسـجلة. كمـا بلـغ عـدد املشـاريع املمولـة مـن قبـل الصنـدوق الوطني 
للمشـروعات الصغيرة واملتوسـطة في اكتوبر 2020 بحدود 1,420 مشـروعا وبإجمالي 
مبلـغ 146 مليـون د.ك مبـا يعـادل 7% مـن رأس مـال الصنـدوق وهـو مـا يعـد حتـى اآلن 
رقمـا متواضعـا باملقارنـة مـع دول مجلـس التعـاون اخلليجـي ومبتوسـط 24 مليـون دينـار 
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كويتـي سـنويا (الصنـدوق الوطنـي للمشـروعات الصغيـرة واملتوسـطة, 2021). وعلـى 
2020 اخلـاص بالتحفيـز  455 لسـنة  الـوزراء رقـم  الرغـم مـن صـدور قـرار مجلـس 
االقتصـادي وقانـون الضمـان املالـي الصـادر فـي مـارس 2021 لدعـم الشـركات مـن 
اآلثـار الناجمـة عـن جائحـة كرونـا-19, إال أن البنـوك احمللية ال تـزال مترددة في متويل 
املشـاريع الصغيـرة واملتوسـطة نظـرا الزديـاد معـدل املخاطر وعدم اليقـني لهذا القطاع.

ولذلـك أصبحـت احلاجـة ملحـة أكثـر مـن أي وقـت مضـى لتوفيـر الدعـم والرعايـة 
الالزمـة للقطـاع فـي ظـل العقبـات القائمـة والتحديـات اجلديـدة التـي باتـت تهـدد 
إمكانيـة الشـركات فـي هـذا القطـاع باالسـتمرار وتعرضهـم للتعثـر املالـي والـذي قـد 
يصـل الـى اإلفـالس مؤديـا بـال شـك الـى العديـد مـن اآلثـار السـلبية االقتصاديـة 

واالجتماعيـة.

وعليـه فقـد مت عقـد العديـد مـن االجتماعـات مـع املعنـني فـي القطـاع والعديـد مـن 
اجلمعيـات املهنيـة وجمعيـات النفـع العـام للتشـاور وتقـدمي مجموعة مـن االقتراحات 
واحللـول العمليـة العاجلـة واالسـتراتيجية لتوفيـر الدعـم الـالزم للقطـاع واحملافظـة 

علـى مـا مت إجنـازه خـالل الفتـرة املاضيـة وهـي كالتالـي:

إجراءات الدعم السريعة املقترحة:

حتديـد املـدة الزمنيـة الالزمـة السـتئناف أعمـال التمويـل للمشـاريع اجلديـدة   ≠  
واملتوسـطة. الصغيـرة  للمشـروعات  الوطنـي  للصنـدوق 

متابعـة إجـراءات تخصيص القسـائم الزراعيـة والصناعية املخصصة واجلاري   ≠  
تخصيصهـا للصنـدوق الوطنـي للمشـروعات الصغيـرة واملتوسـطة مـع اعتمـاد 

برنامـج زمنـي للبـدء فـي تسـليمها للمبادريـن واملسـتفيدين.

متابعـة إجـراءات اسـتالم وتطويـر واسـتغالل املسـاحات املخصصـة للصنـدوق   ≠  
الوطني للمشروعات الصغيرة واملتوسطة مثل سوق الصفافير, شبرة اخلضار 
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القدميـة فـي الشـويخ ومشـروع محطـة العربـات املتنقلـة فـي الصليبيـة.

مراجعـة الشـروط واملتطلبـات اخلاصـة للتسـجيل فـي السـجل الوطني العتباره   ≠  
العقـود  علـى  للتنافـس  املشـاريع  تلـك  لتمكـني  األساسـية  املتطلبـات  أحـد 
واملشـتريات احلكوميـة مـع نشـر قائمـة بالشـركات املسـجلة كمـا هـو معمـول بـه 
فـي السـجل التجـاري واعتمـاد إجـراءات واضحـة وشـفافة لتقـدمي التظلمـات 

وآليـة الـرد عليهـا واملـدة الزمنيـة اللزمـة للبـت فـي الطلبـات.

تفعيـل املـواد 23 و27 مـن قانـون الصنـدوق الوطنـي لرعايـة وتنميـة املشـاريع   ≠  
الصغيرة واملتوسطة وذلك باالستعانة بحاضنات األعمال واجلهات املتخصصة 

فـي إدارة املشـاريع املتعثـرة وتقـدمي الدعـم الـالزم ألصحـاب املشـاريع.

مشـاركة املعلومـات االئتمانيـة للمبادريـن وأصحـاب املشـاريع املمولـة مـن قبـل   ≠  
الصندوق الوطني من خالل شـبكة املعلومات االئتمانية Ci-Net ملتابعة السـجل 
االئتمانـي وحتفيـز البنـوك احملليـة علـى املشـاركة فـي متويـل هـذه املشـاريع.

االسـتعانة بكـوادر اجلمعيـة االقتصاديـة فـي اللجـان اخلاصـة بقطـاع املشـاريع   ≠  
الوطنـي. الصنـدوق  أو  التجـارة  وزارة  فـي  واملتوسـطة  الصغيـرة 

مقترحات استراتيجية حسب اجلهات:

1. الصندوق الوطني لرعاية املشروعات الصغيرة واملتوسطة

تفعيـل النافـذة الواحـدة والربـط اآللـي: نظـرا لكون بعض العقبـات التي يواجها   ≠  
أصحـاب املشـاريع الصغيـرة واملتوسـطة مرتبطـة بجهـات أخـرى ذات صلـة مثل 
(الهيئـة العامـة للقـوى العاملـة - وزارة الداخليـة - بلديـة الكويت - وزارة العدل 
(والتـي حتتـاج الـى التضافـر والتعـاون لتسـهيل اإلجـراءات املطلوبـة, نوصـي 
بتعديـل أو إضافـة مـا يلـزم علـى قانـون الصنـدوق لتفعيـل الربـط اآللـي مـع تـك 
اجلهـات بالشـكل الـذي مينحـه ممارسـة تلك االختصاصـات ضمن إطار محدد 

مبـا يخـدم أصحـاب تلـك املشـاريع.
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املسـاحة  علـى  للحصـول  بالسـعي  الصنـدوق:  قانـون  مـن   10 املـادة  تفعيـل   ≠  
املخصصـة مـن األراضـي مـن الدولـة والبالغـة 5 مليـون متـر مربـع مبـا يخـدم 
مـن خاللهـا حتديـد  يتـم  اسـتراتيجية  مـن خـالل خطـة  املختلفـة  القطاعـات 
اسـتخدام تلـك األراضـي وفـق القطاعـات املختلفـة إلنشـاء مـدن صناعيـة - 

لوجسـتية. مشـاريع  تكنولوجيـة»  «مشـاريع  زراعيـة  مشـاريع 

تفعيـل دور ادارة املخاطـر فـي الصنـدوق ملتابعـة احملفظـة التمويليـة واعتمـاد   ≠  
اسـتراتيجية إدارة املخاطـر ودراسـة املتغيـرات فـي القطاعـات املختلفـة واتخاذ 

واملبادريـن. الصنـدوق  حقـوق  علـى  للمحافظـة  الالزمـة  اإلجـراءات 

اعتمـاد خطـة عمـل محدثـة شـاملة للصنـدوق الوطنـي متضمنـة هيـكل وظيفـي   ≠  
مـرن واعتمـاد دليـل السياسـات واإلجـراءات والوصـف الوظيفـي السـتقطاب 

للصنـدوق. االسـتراتيجية  األهـداف  لتحقيـق  الوطنيـة  الكفـاءات 

إعـادة النظـر فـي بعـض اإلجـراءات التـي أثـرت سـلبيا علـى املشـاريع املمولـة   ≠  
مثـل طـول الفتـرة الزمنيـة املسـتغرقة مـا بـني تقـدمي طلـب التمويـل واملوافقـات 
الالزمة والتي أدت الى تكبد املشـاريع العديد من املصاريف التأسيسـية لتلبية 

الطلبـات اخلاصـة بالصنـدوق مثـل تأسـيس الشـركة وتأجيـر املوقـع.

الهيئة العامة للقوى العاملة:   Æ2

تعديـل قانـون العمـل للسـماح بإمكانيـة خفـض االجـر فـي الفتـرات التـي يتـم   ≠  
اغـالق املنشـأة بقـرار مـن الدولـة (وضـع جائحـة كورونـا) وذلـك ملـا ترتـب عليـه 
مـن مصروفـات تشـغيلية خـالل جائحـة كورونـا ممـا ادى الـى مواجهـة العديـد 
من اصحاب املشـاريع شـح في السـيولة واللجوء الى االسـتغناء عن العديد من 

املوظفـني.

إعـداد تقريـر عـن أهـم اآلثـار الناجمـة عـن جائحـة انتشـار فايـروس كوفيـد -   -  
الكويـت. فـي  واملتوسـطة  الصغيـرة  الشـركات  علـى   19
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> (احللقة النقاشية ) ما بعد اجلائحة ... مع أصحاب املشاريع 
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ونظـراًـ العتـذار السـيدة / نـورة القبنـدي - عضـو مجلـس اإلدارة عـن ترأسـها للجنـة املشـاريع 
الصغيـرة النشـغالها فـي الوقـت احلالـي, وافـق مجلس اإلدارة في اجتماعـه رقم 2022-2021/9

بتاريـخ 2022/5/22 علـى اختيـار السـيدة / غـادة عبـد اهلل الفـارس - عضـو مجلـس اإلدارة - 
رئيسـاًـ للجنة.

نـورة  التـي قدمتهـا السـيدة /  أثنـى مجلـس اإلدارة علـى اجلهـود الطيبـة واملتميـزة  كمـا 
القبنـدي طـوال فتـرة ترأسـها ألعمـال جلنـة املشـاريع الصغيرة وقدم الشـكر والتقديـر لها, كما 

متنـى للسـيدة / غـادة عبـد اهلل الفـارس كل التوفيـق والنجـاح خـالل املرحلـة القادمـة.
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لجنة امللتقى االقتصادي: 

ـكلت جلنـة امللتقـى االقتصـادي مـن السـيدات والسـادة التاليـة أسـماءهم إلعـداد  شُـ
البرنامـج املتعلـق باللجنـة للسـنة املاليـة 2022/2021, وهـم:

املنصباالسمم
رئيس اللجنةسلطان مساعد اجلزاف1
نائب الرئيسنورة عبد العزيز اللهو2
عضورفعة جمعان الرشيدي3
عضوباسل جاسم اليوسفي4
عضوبدر عبداحملسن املطيري5
عضوبدر نافل الهذال6
عضوحصه مرشد منيف املطيرى7
عضوحنان مبارك املضاحكة8
عضوخالد عدنان سعيد9

عضوعادل حسني ميرزا10
عضوعبدالعزيز محمد الصبيحي11
عضوعلي فيصل الكاظمي12
عضوفاطمة عبدالرضا العلي13
عضوفهد سعد النخيالن14
عضومحمد عبداهلل الدشتي15
عضومحمد متعب الرشيد16
عضومحمد نافل الهذال17
عضونادر صالح العبيد18
عضود. ناصر جاسم الصانع19
عضوجنالء ناصر العصيمي20
عضونهى عبدالعزيز املنصور العرفج21
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سـاهمت جلنـة امللتقـى االقتصـادي (الديوانيـة) فـي بحـث مواضيـع هامـة متعلقـة 
الضيـوف  بـني  ومباشـر  بسـيط  حـواري  بأسـلوب  مناقشـتها  ومت  االقتصـادي  بالشـأن 
واألعضـاء, حيـث اسـتضافت اجلمعيـة االقتصاديـة الكويتيـة مـن خـالل اللجنـة العديـد 

مـن الضيـوف, وذلـك علـى النحـو التالـي:

مت استضافة الدكتور/ فيصل مناور - خبير دولي عضو الهيئة العلمية باملعهد   Æ1
العربي للتخطيط بالكويت , والسـيدة/ دينا الوهيب - مستشـار نفسـي ومطور 

منظمـات, للتحـدث عـن (رأس املـال البشـري وتأثيـره علـى سـوق العمـل).

العلميـة  الهيئـة  دولـي عضـو  منـاور - خبيـر  الدكتـور/ فيصـل  اسـتضافة  مت   Æ2
باملعهـد العربـي للتخطيـط بالكويـت, والدكتـور/ طـارق الدويسـان - مستشـار 
فـي التنميـة واجلـودة بروفسـور فـي الهندسـة الصناعيـة والنظـم, للتحـدث عـن 

.(2035 التنميـة  مسـتقبل خطـة   )

والدكتـور/ طـالل   , نفطـي  كامـل احلرمـي - محلـل  السـيد /  اسـتضافة  مت   Æ3
البذالي - من كلية الهندسـة والبترول بجامعة الكويت, للتحدث عن (مسـتقبل 

البيئيـة). واملسـتجدات  املاليـة  االسـتدامة  بـني  الكويـت  فـي  الطاقـة 

مت اسـتضافة السـيد / علي رشـيد البدر - خبير اقتصادي , والسـيد / محمد   Æ4
البغلـي - رئيـس قسـم االقتصـاد فـي جريـدة اجلريـدة, للتحـدث عـن ( معوقات 

ومصاعـب تطبيـق الضريبـة فـي الكويـت).

مت اسـتضافة السـيد / دخيـل الدخيـل - نائـب الرئيـس التنفيـذي لرسـاميل,   Æ5
األصـول,  إدارة  الرئيـس  نائـب  مسـاعد   - املريخـي  العزيـز  عبـد   / والسـيد 
االقتصـاد). علـى  وأثـره  األشـياء  وانترنـت  االصطناعـي  الـذكاء   ) عـن  للتحـدث 

مت اسـتضافة السـيد / قصـي الشـطي - رئيـس مجلـس إدارة (قطـاع خـاص),   Æ6
والسـيد / نبيل العبيدي - باحث ومستشـار في التكنولوجيا الرقمية, للتحدث 



71

صور من أنشطة امللتقى االقتصادي
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عـن ( االقتصـاد الرقمـي).

مت اسـتضافة السـيد / عبـد احملسـن الغربللـي- نائـب الرئيـس إدارة األصـول   Æ7
فـي رسـاميل , والسـيد / عبـد اهلل الشـعالن - مسـاعد نائـب الرئيـس إدارة 

وتبعاتهـا). التوريـد  ( سالسـل  عـن  للتحـدث   , رسـاميل  فـي  األصـول 

مت استضافة الدكتور / عبد الرحمن املخيزمي - اخلبير باالستثمار الرياضي,   Æ8
والسـيد/ نادر العبيد - اخلبير االقتصادي, والسـيد/ نبيل العبيدي - اخلبير 

االقتصـادي, للتحـدث عـن (رؤيـة جديـدة تدفـع الرياضـة للعامليـة).

مت اسـتضافة الدكتـور/ عبـاس املجـرن - أسـتاذ االقتصـاد فـي كليـة العلـوم   Æ9
عليهـا″ ومـا  لهـا  مـا   .… الكويـت  فـي  اخلصخصـة  عـن  للتحـدث  اإلداريـة, 
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العامة: العالقات لجنة

ـكلت جلنـة العالقـات العامـة مـن السـيدات والسـادة التاليـة أسـماءهم إلعـداد  شُـ
البرنامـج املتعلـق باللجنـة للسـنة املاليـة 2022/2021 , وهـم:

املنصباالسمم
رئيس اللجنةمنـى محمـد  املعـــــراج1
نائب الرئيسأحمد صالح الشمالي2
عضوبراك عبداحملسن العجمي3
عضوحامد خالد الزعبوط 4
عضوسليمان رفعت نعمه5
عضوسليمان عبدالكرمي الزيد 6
عضوعادل حسني ميرزا 7
عضو علي محمود االربش8
عضو غنيمة وائل املطوع9
عضوفاطمه حسن العبسي10
عضوفجر فواز النشيط11
عضوفهد مانع احليان 12
عضومبارك محمد العتيبي13
عضوفهد سعد النخيالن14

عملـت جلنـة العالقـات العامـة علـى جلـب عـروض من بعض اجلهـات كالفنـادق واملنتجعات 
أعضـاء  منهـا  ليسـتفيد  التأمـني  وشـركات  الطبيـة  والعيـادات  الصحيـة  واألنديـة  واملطاعـم 

اجلمعيـة االقتصاديـة الكويتيـة.

نظمـت جلنـة العالقـات العامـة بتاريـخ 2022/4/9 املوافـق 8 رمضـان 1443  ≠  
السـنوية. الرمضانيـة  الغبقـة 
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صور من الغبقة الرمضانية السنوية
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بعض السفراء املعتمدين  لدى دولة الكويت أثناء الغبقة الرمضانية السنوية

صور من الغبقة الرمضانية السنوية
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العضوية في الجمعية

انضـم ألسـرة اجلمعيـة خـالل هـذا العـام 2022/2021 أعضاء جدد سـواء أعضاء 
عاملـون أو منتسـبون إذ بلـغ عـدد األعضـاء اجلـدد الذيـن مت قبولهـم (706) عضـواًـ 

عامـالًـ , بينمـا بلـغ األعضـاء املنتسـبني (1) عضـو.

706

منتسب  عامل> <

706

Chart Title

1 2



77

العالقات واملشاركات 
مجموعـة    - العـام  خـالل  الكويتيـة  االقتصاديـة  اجلمعيـة  وشـاركت  اسـتضافت   >
متضامنـون إلصـالح التعليـم -, وهـي مجموعـة اجتماعية فكرية غيـر ربحية مهتمة 
بإصـالح التعليـم وتطويـره فـي دولـة الكويـت, بالتشـارك والتضامـن مـع املُـشـرّـعني 
ومهتمـني  مختصـني  املجموعـة  تضـمّـ  املجتمـع  فـي  الفاعلـة  والقـوى  والتنفيذيـني 

بالشـأن التربـوي والتعليمـي تأسسـت فـي فبرايـر 2021 بدولـة الكويـت.

وتعمـل املجموعـة علـى أن تكـون إحـدى اجلهات الرئيسـية الفاعلة فـي توجيه الرأي 
العـام وصناعـة القـرار بشـأن التوعيـة والضغـط لتحسـني وتطويـر التعليـم, أن تكون 
إحـدى اجلهـات التـي تتواصـل معهـا املنظمـات الدوليـة الرسـمية املتخصصـة فـي 

الشـأن التعليمي.

ومـن أبـرز األنشـطة توعيـة املجتمـع بضـرورة إصـالح التعليـم مـن خـالل تكثيـف 
األمـور  فـي  القـرار  املشـورة ملتخـذي  تقـدمي   , واملناهـج  املعلمـني  لتطويـر  اجلهـود 
الـرأي بالسياسـات والتشـريعات واخلطـط  إبـداء  التعليـم.,  املُـسـتجدة فـي مجـال 
ُـبـادرات فـي مجـال التعليـم, تكييـف التجـارب الدولية الناجحة فـي مجال التعليم  وامل
ونقلهـا إلـى الكويـت, ومـدّـ يـد التعـاون إلـى الباحثـني األجانـب واملستشـارين لتطويـر 

جتربـة البـالد محليـاًـ.

اللجنـة االستشـارية لدراسـة  شـاركت اجلمعيـة االقتصاديـة الكويتيـة فـي أعمـال   >
أسـعار السـلع واملشـكلة مـن قبـل وزارة التجـارة والصناعـة وبعـض اجلهـات املعنيـة 

فـي هـذا الشـأن.

شـاركت اجلمعيـة االقتصاديـة الكويتيـة فـي االجتماعـات التحضيريـة الجتماعـات   >
بعثـة صنـدوق النقـد الدولـي .

شـاركت اجلمعيـة االقتصاديـة الكويتيـة مـن خـالل دعـوة أعضائهـا للمشـاركة فـي   >
املشـروعات  وتنميـة  لرعايـة  الوطنـي  الصنـدوق  مـن  واملقدمـة  استشـارة  منصـة 
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الصغيـرة واملتوسـطة , وهـي منصـة تقـدم خدمـات استشـارية متنوعـة (إداريـة - 
فنية - مالية - تخصصية) ملسـاعدة رواد األعمال واملقبلني على سـوق العمل احلر 
فـي إدارة أعمالهـم وفـق منهجيـة استشـارية متكاملـة تُـقدمـن مـن قبـل املستشـارين 
واإلرشـاد  التوجيـه  مجـال  فـي  املتخصصـني  الوطنيـة  الكفـاءات  مـن  واخلبـراء 

للمشـاريع الصغيـرة واملتوسـطة.  .

اسـتقبلت اجلمعيـة االقتصاديـة الكويتيـة وفـد مـن مجلـس إدارة جمعيـة اإلصـالح   >
اجلانبـني. بـني  املشـترك  التعـاون  سـبل  مناقشـة  مت  حيـث  االجتماعـي 

شـاركت اجلمعيـة االقتصاديـة الكويتيـة فـي برنامـج «مبدعـات موطنـي» واملنظم من   >
قبـل املشـروع الوطنـي لدعـم الشـباب.

شـاركت اجلمعية االقتصادية الكويتية في اسـتطالع رأي بشـأن مسـودة التعديالت   >
وتعديالتهمـا   2010 لسـنة   7 رقـم  للقانـون  التنفيذيـة  الالئحـة  علـى  املقترحـة 
بخصـوص مشـروع تطويـر آليـة املشـاركة فـي اجلمعيـات العامـة للشـركات املدرجـة 

فـي هيئـة أسـواق املـال.

حـول  االفتراضيـة  الثانيـة  العمـل  ورشـة  الكويتيـة  االقتصاديـة  اجلمعيـة  حضـور   >
التخطيـط للتعافـي ولبنـاء املرنـة االقتصاديـة احلضريـة فـي مدينـة الكويـت ورؤيـة 
أصحـاب املصلحـة احملليـني واملنظمـة مـن قبـل األمم املتحـدة - اللجنـة االقتصاديـة 

آسـيا. لغربـي  واالجتماعيـة 

حضور اجلمعية االقتصادية الكويتية اجتماع تنسيقي حول تطوير األداء احلكومي   >
للتخطيـط  األعلـى  للمجلـس  العـام  األمـني  قبـل  مـن  املوجهـة  الدعـوة  علـى  بنـاءًـ, 

والتنميـة.

إلكترونيـة  دراسـية  حلقـات  سلسـلة  فـي  الكويتيـة  االقتصاديـة  اجلمعيـة  شـاركت   >
بالتعـاون مـع بعثـة االحتـاد األوروبـي فـي دولـة الكويـت حـول ممارسـات وإجـراءات 
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مؤسسـات  فـي  التشـريعية  والصياغـة  السياسـات  ورسـم  التشـريعي  التخطيـط 
االحتـاد األوربـي والـدول األعضـاء, بنـاءًـ علـى الدعـوة املوجهـة من قبـل األمني العام 

والتنميـة. للتخطيـط  األعلـى  للمجلـس 

مشـاركة اجلمعيـة االقتصاديـة الكويتيـة فـي ورشـة تعريفيـة بشـأن املشـاركة فـي  >

واخلـاص. العـام  القطاعـني  بـني  الشـراكة  مشـروعات 

املاليـة  الشـؤون  جلنـة  اجتماعـات  فـي  الكويتيـة  االقتصاديـة  اجلمعيـة  مشـاركة  >

واالقتصاديـة مبجلـس األمـة السـتكمال مناقشـة االقتـراح بقانـون بإلغـاء القانـون 
التأمـني. تنظيـم  شـأن  فـي   2019 لسـنة   (125) رقـم 

مشاركة اجلمعية االقتصادية الكويتية في استطالع رأي حول تقييم اإلنتاج والنمو  >

سياسـات  لرسـم  وذلـك   2021/2020 عـام  خـالل  احملليـة  للشـركات  االقتصـادي 
االقتصـاد احمللـي مـن أجـل النهـوض بوضـع الدولـة االقتصـادي وتذليـل العقبـات 

التـي واجهـت الشـركات احملليـة أثنـاء جائحـة كورونـا.

«التمكـن  بعنـوان  االفتراضـي  اللقـاء  فـي  الكويتيـة  االقتصاديـة  مشـاركة اجلمعيـة  >

املركـزي. الكويـت  بنـك  قبـل  مـن  واملنظـم  والتمكـني» 
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الجمعية عبر وسائل اإلعالم
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Friday, June 17, 2022
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L o c a l
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By Majd Othman 
 
KUWAIT: Kuwait Economic Society held on 
Wednesday a seminar in cooperation with Sahheh 
Initiative Group under the title “A new vision to push 
Kuwaiti sports into the world”, which aims to implement 
a development plan by launching a national sports fund. 
The government sector will have a stake of 55 percent in 
the investment fund, while the other 45 percent will be 
offered in a public subscription to local and foreign com-
panies and funds. 

The Sahheh Initiative Group is proposing a capital of 
KD 1 billion for the Kuwaiti sports fund to develop local 
sports, similar to investments in international sports and 
football clubs. “Sports has become an industry in which 
huge investments and funds are involved,” President of 
Kuwait Economic Society Khalid Al-Mutairi said, point-
ing out the society believes investment in the sports field 
has become one of the important issues in Kuwait in 
order to keep pace with the global technological devel-
opment in this field, in addition to encouraging the par-
ticipation of the private sector to invest in the sports 
industry. 

“Foreign investments in the sports field, whether in 
sports facilities, sports medicine, technology, or players, 
especially in football, play a vital role in the develop-
ment of clubs,” Mutairi pointed out, adding the world 
has witnessed many examples of clubs that have effec-
tively contributed to the local economy of their coun-
tries. He stressed such investments, whether in Kuwaiti 
or foreign clubs, are considered key to the process of 

economic development in Kuwait. 
Former economist and banker Nader Al-Obaid said 

sport is an important issue that lacks a new approach 
from a development perspective that differs from sports 
50 years ago. “The players and technical and administra-
tive staff cannot be marketed in a commercial way while 
we go to international tournaments with empty hands,” 
he said. Obaid noted that the Kuwaiti government allo-
cates KD 250 million annually to support sports, but the 
results are modest. “A new perspective for sports will 
help us revive sport ideas to keep pace with international 
developments.” 

Obaid pointed out that there are 16 clubs spread over 
an estimated 1.5 million sq m, and nine youth centers that 
need to be redeveloped. Regarding the sports fund and if 
it is officially submitted, Obaid said discussion is current-

ly underway to put forward and promote the idea as an 
initiative of the Sahheh Group, which includes 70 partici-
pants and initiators with diverse experiences. “The vision 
is currently being discussed with some official parties, 
while it will be officially submitted in the last quarter of 
this year,” he said. 

Sports investment expert Abdulrahman Al-
Mukhaizeem stressed there is a decline in sports in 
Kuwait, which requires quick reconsideration in adopting 
the current economic vision, especially since the world 

has begun to look at sports in a different way than 
before. He pointed out 130 countries around the world 
achieve returns by investing in sports that may exceed 
the returns of national income.  

Researcher and consultant in the digital economy 
Nabil Al-Obaidi said Kuwait lagged behind regional and 
international countries in several aspects as a result of 
legislative challenges, stressing the time has come to 
move to global development in accordance with a tech-
nical system managed away from the government. 

Vision to push Kuwait  
sports into the world

Kuwait Economic Society, Sahheh Initiative Group hold seminar 

KUWAIT: (From left) Abdulrahman Al-Mukhaizeem, Nader Al-Obeid, Nabil Al-Obaidi are pictured during a seminar in 
cooperation with Sahheh Initiative Group under the title ‘A new vision to push Kuwaiti sport into the world’.

President of the Kuwait Economic Society Khalid Al-
Mutairi

TOKYO: Kuwait’s trade surplus with Japan more 
than tripled from a year earlier to JPY 112.9 billion 
($841 million) in May, buoyed by high export bills, 
government data showed Thursday. The surplus 
swelled by 202.7 percent, up for the 14th consecu-

tive month, and Kuwait posted black ink with Japan 
for 14 years and four months, the Finance Ministry 
said in a preliminary report.  

Kuwait’s overall exports to Japan soared 177.8 
percent year-on-year to JPY 127.3 billion ($948 
million), for the 14th straight month of expansion. 
Imports from Japan also jumped 69.0 percent to 
JPY 14.4 billion ($107 million) for the first increase 
in two months. Middle East’s trade surplus with 
Japan inflated 155.8 percent to 1.1 trillion ($8.0 bil-
lion) last month, with Japan-bound exports from the 
region jumping 129.7 percent from a year earlier.  

Crude oil, refined products, liquefied natural gas 
(LNG) and other natural resources, which account-

ed for 94.6 percent of the region’s total exports to 
Japan, grew 136.7 percent. The region’s overall 
imports from Japan also expanded 43.4 percent on 
demand for automobiles, manufactured goods, 
machinery and electrical machinery.  

The world’s third-biggest economy logged a 
global trade deficit of JPY 2.4 trillion ($17.8 bil-
lion) in May for the 10th straight month, as surging 
energy bills and a weaker yen continued to push 
up the value of its imports. Exports rose 15.8 per-
cent from the year before, thanks to robust ship-
ments of steel, mineral fuels and semiconductor 
components. Imports jumped 48.9 percent on 
higher energy prices, especially crude oil, coal and 

LNG. China remained Japan’s biggest trade part-
ner, followed by the US. The trade data are meas-
ured on a customs-cleared basis before adjust-
ment for seasonal factors.  

 
Kuwait oil price down  

Meanwhile, the price of Kuwait oil went down by 
$2.35 to $120.68 per barrel on Wednesday in com-
parison with $123.03 pb the day before, said the 
Kuwait Petroleum Corporation (KPC) on Thursday. 
In the international market, the price of the Brent 
crude went down by $2.7 to $118.51 per barrel, the 
same with the West Texas Intermediate, which went 
down by $3.62 to $114.60 pb. — KUNA 

Kuwait trade 
surplus with Japan 
‘more than tripled’ 

KUWAIT: The food security committee, which 
was formed by the Cabinet, held a meeting chaired 
by Deputy Premier, Oil Minister and State Minister 
for Cabinet Affairs Dr Mohammad Al-Fares, where 
responsibilities of each ministry were distributed 
to implement the necessary procedures to main-
tain availability of food for citizens and residents in 
all markets while preventing price hikes and pun-
ishing those who abuse the current situation for 
illegal gains. 

The Union of Consumer Cooperative Societies 
carried out its role, based on official instructions by 
the Social Affairs Ministry, which is a member of the 
food security committee and the political and 
administrative supervisor of co-ops, as it asked co-

op boards to make available a strategic stock of 
long-term consumer goods to face the global crisis 
and conflicts between countries. The union said the 
basic goods required to be in stock are mineral 
water, canned vegetables, canned meats and canned 
fish, in addition to dry batteries, candles and flash-
lights. 

On the other hand, the Commerce and Industry 
Ministry did not take a final decision on the Kuwait 
Chamber of Commerce and Industry’s request to 
cancel a decision to restrict prices made two years 
ago during the coronavirus pandemic, due to it 
being suitable for the current circumstances as 
prices are increasing worldwide, and this will nega-
tively reflect on citizens and residents. 

Informed sources said the commerce ministry 
postponed its decision in this regard until the end of 
October in anticipation of circumstances improving, 
adding the ministry will increase the budget of sub-
sidized goods and make them available for citizens 
at ration centers, the latest of which is frozen chick-
en, which it agreed with companies to supply at 
reasonable prices.

Food security 
committee focuses 
on food availability

KUWAIT: The Central Bank of Kuwait (CBK) will 
raise the discount rate by 0.25 per cent from 2.00 
per cent to 2.25 percent. The CBK also decided to 
change the rates of monetary policy instruments by 
varying percentages for the entire interest rate yield 
curve, including repurchases (Repo), CBK bonds 
and tawarruq, term deposits, direct intervention 
instruments, as well as public debt instruments, read 
a statement quoting the Governor Basel Al-Haroun.  

“This decision reflects the CBK’s incessant moni-
toring of domestic and international economic and 
geopolitical developments that resulted in high 
global inflation rates, mainly driven by increased 
commodity and energy prices and continuous sup-
ply chain disruptions, which constitute a key source 
of imported inflation affecting the consumer price 

index in Kuwait,” he explained. The CBK decision 
also considered the open nature of the Kuwaiti 
economy that imports most of its commodities.  

“The decisions taken by the Central Bank of 
Kuwait are informed by thorough assessments of 
the latest local and global economic data and con-
siderations of the monetary policy that is intended 
to provide an environment conducive to sustainable 
economic growth and considers Kuwait’s relations 
with the world. It monitors the movements on global 
interest rates to determine the appropriate rate for 
Kuwait,” he added.  

The governor further explained that the decision 
considered inter alia, the factors affecting the 
Consumer Price Index to assess the pressure on 
such prices. The CBK also considers the local fac-
tors affecting the inflation rates including the mone-
tary factors stimulating the overall local demand. 
The governor concluded that CBK shall continue to 
closely monitor the local and international econom-
ic, monetary, and banking developments, and, when-
ever appropriate, shall use the available monetary 
policy instruments to safeguard financial and mone-
tary stability. —  KUNA

Kuwait Central 
Bank raises 
discount rate 

KUWAIT: Al-Rai Media 
Group’s board of directors 
announced the appointment 
of Rashed Ali Al-Ameeri as 
Chief Executive Officer effec-
tive June 19. Ameeri, who 
joined the group in April 2015, 
has vast experience in the 
media field. Keeping pace 
with the sector’s develop-
ments qualified him to 

become the CEO due  to his 
outstanding performance and 
achievements in various posts 
since joining the group. 
Ameeri will be responsible for 
the development and imple-
mentation of the group’s 
strategy at the level of all its 
operations and products, as 
well as the media platforms of 
the group.

Al-Rai appoints Rashed 
Ali Al-Ameeri as CEO

Rashed Ali Al-Ameeri 
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2023/2022 مشروع امليزانية املقترحة لعام

تنفيذا للبند 9 من املادة 39 من الباب اخلامس للنظام األساسي للجمعـية االقتصادية 
الكويتيــة, يقـوم مجــلس اإلدارة بإعـداد مشـروع امليزانيـة للسـنة املقبلـة, وذلـك بهـدف 
رسـم السياسـة املالــية فـي حـدود اإلمكانيـات املتاحـة, ويتـم االسترشـاد باملمارسـات 
الفعلية لإليرادات واملصروفات الفعلية خالل الســنوات السابقة, مــع األخذ باالعتبار 

األنشطة والفعاليات املتوقعة خالل السنة املالية املقبلة 2023/2022. 

وجديــر بالذكــر أن الســنة املالــية للجمعـية االقتصادية الكويتـية تبـدأ فـي أول سبتمبر 
(أيلول) وتنتهي في31 أغسطس (آب) من كل عام, ويتكـون مشروع امليزانية التقديرية 

من البنـود التالية:

< اإليرادات:
 � إعانة وزارة الشؤون االجتماعية والعمل

� رسوم اشتراك األعضاء
 � إيرادات الدورات التدريبية

 � إيرادات مؤمترات ومشاركات خارجية   
 � إيرادات أخرى 

< املصروفات :
 � مصروفات اإلدارية والعمومية
 � مصاريف الدورات التدريبية
 � مصاريف الندوات الثقافية

 � مصاريف ندوات جلنة السياسات
 � مصاريف مؤمترات املشاركات اخلارجية 

 � مصاريف أخرى
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اإليــرادات :
تبــلغ اإليـرادات التقديريـة اإلجماليـة املتوقعـة للجمعية خالل السـنة املالية املنتهية 

فـي 2023/8/31 حوالـي 76,000 د.ك موزعـة علـى الشـكل التالـي:

وبنـاء علـى بنـود اإليـرادات املتوقعـة فـان نسـبة اإليـرادات التـي سـوف حتصلهـا 
% مـن مجمل اإليـرادات املتوقعة تليها  اجلمعيـة مـن إيـرادات االنشـطة تبلـغ حوالـي 68
%. والدعـم احلكومـي فسـوف يبلغ حوالي %16. كل مـن اإليـرادات الذاتيـة بنسـبة 21

واجلدول التالي يوضح بإيجاز مصادر إيرادات اجلمعية 
2023/2022 املتوقعة خـالل السنـة الـمالية

النسبة من اجمالي االيراداتالقيمة ألف د.كااليرادات

20 %15دورات تدريبية
11 %8ايرادات اخرى

20 %15مؤمترات ومشاركات خارجية
13 %10أنشطة اجتماعية ورعايات

16 %12اعانة وزارة الشئون
21 %16اشتراكات اعضاء

100 %76االجمالي

%13

%20

%11
%21

%16

ايرادات اخرى >
مؤمترات ومشاركات خارجية >
أنشطة اجتماعية ورعايات >
اعانة وزارة الشئون >
اشتراكات اعضاء >

االيرادات املتوقعة
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املصروفـــــات :
تبلغ إجمالي املصروفات التقديرية املتوقعة للجمعية خالل السنة املالية 2023/2022, 

حوالي 101,000 د.ك موزعة على الشكل التالي

بنـاء علـى بنـود املصروفـات املتوقعة فان نسـبة املصروفات االدارية والعمومية تقدر 

% مـن مجمـل املصروفـات املتوقعـة وذلـك لدعـم أنشـطة اجلمعيـة تليهـا  بحوالـي 40
% وكذلـك لدعم االعضـاء ثقافيا  مصاريـف الـدورات لتمكـني األعضـاء مهنيـا بنسـبة 9
% % كذلـك االهـالك نسـبة33 وتعزيـز روح املبـادرة والروابـط االجتماعيـة تقـدر بــ 4
% واخيـرا متثـل املصاريـف  كمـا يخصـص للمؤمتـرات واملشـاركات اخلارجيـة نسـبة 5

% مـن اجمالـي املصاريـف املتنوعـة حتسـبا الـي أي مصاريـف طارئـة. األخـرى 5

املصرفوات املتوقعة
ادارية وعمومية >
دورات تدريبية >
مؤمترات ومشاركات خارجية >
ثقافية >
مشاريع صغيرة >
سياسات >
مصروفات اخرى >
االهالك >

%40

%9
%5%4%2%3

%5

%33
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واجلدول التالي يوضح بإيجاز مصروفات اجلمعية املتوقعة
 خـالل السنـة الـمالية 2023/2022

النسبة من اجمالي املصروفاتالقيمة  ألف د.كاملصروفات
40%40ادارية وعمومية
9%9دورات تدريبية

مؤمترات ومشاركات 
5%5خارجية

4%4ثقافية
2%2مشاريع صغيرة

3%3سياسات
5%5مصروفات اخرى

33%33االهالك

 100 %101االجمالي

ملخص مشروع امليزانية التقديرية لعام 2023/2022

تقديـــرات السنـــة املاليةالسنـة املالية 2022/2021البيــــــــان
2023/2022

الفعليالتقديري

أجمالي اإليرادات
إجمالي املصروفات (-)

73,000
75,000

55,676
84,624

76,000
101,000

الزيادة ( النقص ) 
(25,000)(28,948)(2,000)املتوقع
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تقرير البيانات املالية املنتهية في 2022/8/31



104



105



106



107



108



109



110110





الهيئة اإلدارية

مدير الشئون اإلداريةهشام محمد الشامي

محاسبخيري جاد الكريم المازني

سكرتيرجاب هللا عبد العزيز

سكرتيرمحمد صالح غندور

الجمعية االقتصادية الكويتية
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