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التقرير الشهري لـ «الشامل» :كشف  7مثالب للتشريع رغم مرور  6سنوات على صدوره

صالح  :قانون الـ « »B.O.Tحمل في طياته مخاطر اقتصادية
كتب باسم رشاد

خلل هيكلي
وزاد التقرير انه ال شك في ان القانون ( )7لسنة  2008يفتقر الى توازن
املصالح بني األط��راف املعنية باالستثمار فأغفل العديد من الجوانب
املتعارف عليها في االنظمة العاملية املماثلة التي أك��دت أهمية مراعاة
مثل هذا التوازن بني املتعاقدين (وهما الجانب الحكومي واملستثمر)
والتي من شأنها ان ت��ؤدي الى نجاح مثل هذه الشراكة بهدف تحقيق
األه � ��داف ال�ت�ن�م��وي��ة امل �ن �ش��ودة وه� ��ذا ي �ع��د خ �ل��ال ه�ي�ك�ل�ي��ا ف��ي ال �ق��ان��ون،
ً
فاملستثمر هنا يجب ان يكون بمثابة شريك في التنمية وليس مقاوال
لتنفيذ عقود األشغال العامة.
ووذكر انه كان ينبغي عدم اقحام تعديالت املرسوم بالقانون رقم ()105
لسنة  1980في ش��أن أم��الك الدولة املتعلق أساسًا بحفظ أم��الك الدولة
ً
الخاصة العقارية عنوة ضمن قانون ذي طبيعة استثمارية وتنموية
كبرى ،مما أوجد ارباكًا لدى املستثمر بسبب عدم وجود عالقة مباشرة
بني القانونيني حيث كان من االفضل ان يصدر قانون املشاركة بشكل

محمد موسى صالح

منفصل ع��ن أي ق��ان��ون آخ��ر ،كما ه��و ال�ش��أن بالنسبة ل�ق��ان��ون تشجيع
االستثمار األجنبي على سبيل املثال.
وانه بحسب الدليل التشريعي بشأن مشاريع البنية التحتية املمولة من
القطاع الخاص الذي أعدته لجنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدولي
«األونسيترال» من املستصوب تجنب األحكام التشريعية الصارمة أو
املفرطة في التفاصيل.

املثالب القانونية
ومن املثالب التي شابت القانون يمكن حصر بعضها باآلتي:
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تسمية ال�ق��ان��ون :فيما اع�ت�م��دت املنظمات ال��دول�ي��ة تسمية
هذا النظام ب� «الشراكة بني القطاع العام والقطاع الخاص»
Public.Private.Partnershipانفرد القانون الكويتي في اطالق
تسمية ال تماثل تلك املعتمدة عامليًا!.

تحمل املخاطر :حظرت املادة الثالثة من القانون اجراء أية
تعديالت على عقود املشروعات التي يتم ابرامها ،وبذلك
ت��رك ال�ق��ان��ون املستثمر وح��ده يتحمل ع��بء امل�خ��اط��ر التي
يمكن ان ت��واج��ه امل�ش��روع اذا ط��رأت بعد التعاقد ظ��روف خ��ارج��ة عن
ارادته افضت الى االخالل بالتوازن املالي بشكل يؤدي الى حرمانه من
القدر املجدي من الربح.
وكان من املتعني ان يسمح للمستثمر املطالبة بتعديل العقد األسباب
غ�ي��ر م�ت��وق�ع��ة ف��ي ن �ط��اق م��ا ي �ع��رف ل ��دى ال�ق��ان��ون�ي��ني ب�ن�ظ��ري��ة ال�ق��وة
القاهرة ،و نظرية الظروف الطارئة ،ونظرية الصعوبات املادية غير
املتوقعة ال�ت��ي – ف��ي مجملها  -ت�ه��دف ال��ى اش ��راك الجهة الحكومية
املتعاقدة في بعض آثار املخاطر االقتصادية التي حاقت باملستثمر
وذلك بتوافر ثالثة شروط  :ان تكون هذه املخاطر استثنائية ،وغير
متوقعة ،وان تؤدي هذه الظروف الى انزال خسارة جسيمة باملستثمر
وان لم تجعل تنفيذ التزامه مستحيال ،كما أجازت املادة الثالثة للدولة
انهاء العقد للمصلحة العامة دون أي تعويض أو مقابل ،وه��ذه من
املخاطر املحتمل وقوعها ويتناقض مع مبدأ العدالة وضمان حقوق
املستثمر.
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القيمة السوقية لألرض :وفقًا للمادة الخامسة من القانون
يتم احتساب القيمة السوقية املقدرة ألرض املشروع ضمن
ً
تكلفة امل�ش��روع ال��ذي يتم طرحه ،وه��ذه الفقرة أث��ارت جدال
واسعًا عند مناقشة مشروع القانون قبل اقراره ولكن هناك من تمسك
بضرورة ادراجها ،وكان له ما أراد!.
وال شك من الصعوبة تفهم املبررات االقتصادية من اضافة هذه الفقرة
خ�ص��وص��ًا ان أرض امل �ش��روع ل�ي��س ب��رس��م ال�ب�ي��ع للمستثمر ب��ل هي
مخصصة القامة االستثمار ملدة زمنية محددة يؤول بعدها املشروع

إضافة القيمة السوقية ألرض املشروع لكلفته أثارت جدال واسعًا

بعض «التعاونيات» تقوم بممارسات
احتكارية ألحقت الضرر بالصناعة
الوطنية
قانون الشراكة لسنة 2008
صدر في أجواء شحن ضد القطاع
الخاص
املستثمر البد أن يكون شريكًا في
ً
مقاوال لتنفيذ عقود
التنمية وليس
األشغال العامة
بما فيه األرض الى الدولة لتعاود طرحه من جديد لالستثمار.
تأت على ذكر عنصر قيمة
ومن املفارقات ان امل��ادة الساسة عشرة لم ِ
األرض عند اع��ادة ط��رح امل�ش��روع لالستثمار مل��رة ثانية بعد ايلولته
ل �ل��دول��ة ،وك ��ان األج ��دى منطقيًا اال ي��دخ��ل عنصر قيمة األرض عند
ط��رح امل�ش��روع في امل��رة األول��ى ،ف��ان بعض الخدمات محددة الرسوم
والتعرفة مسبقًا من قبل الدولة مثل مباني مواقف السيارات ،فكيف
يالئم ان يقبل املستثمر بتحمل تكلفة سعر أرض كائنة في العاصمة
 التي تعد ضمن األغلى عامليًا  -القامة مشروع مواقف سيارات مقابلتعرفة رمزية ؟ وهي في ذات الوقت مشاريع ملحة تحتاجها الدولة
الستيعاب االحتياجات املتنامية ملواقف السيارات نتيجة للتوسع في
العمران التجاري واالستثماري.
والب��د من االش��ارة هنا الى موافقة ادارة الفتوى والتشريع الصادرة
بشأن اخراج مشاريع مواقف السيارات وبعض املشاريع األخرى من
عباءة القانون رقم ( )7باعتبارها ليست «استثمارا» وانما «تأجير»
ألمالك الدولة الخاصة وتقع ضمن اختصاص امل��ادة ( )17من قانون
أمالك الدولة لسنة  ،1980وقد كانت هذه الفتوى بمثابة طوق النجاة
ال��وح �ي��د ل �ل �خ��روج م��ن م� ��أزق ت�س�ع�ي��ر األرض ض �م��ن ق�ي�م��ة امل �ش��اري��ع
ولضمان عدم تعطيل مسيرة التنمية.

الرباح  :تأسيس «املستشارون املتحدون»
برأسمال يفوق  50مليون دوالر

عبدالعزيز الرباح

ق��ال االق�ت�ص��ادي املحلل امل��ال��ي عبدالعزيز ال��رب��اح ان��ه م��ن ب��اب التفاؤل
يجب ان تحظى السلطتان بالفرصة الكاملة النجاز املهام املوكلة اليهما
في ش��يء من الهدوء املدفوع بالتنمية والجد من أج��ل تحريك امللفات
االقتصادية العالقة واحداث نقلة نوعية يستشعرها الجميع ،متمنيًا ان
تسود حالة من التناغم والتقارب بني السلطتني التشريعية والتنفيذية
لتحقيق ما يصبو اليه املواطن .وقال الرباح في بيان صحافي بمناسبة
ت��أس �ي��س م �ج �م��وع��ة «امل �س �ت �ش ��ارون امل �ت �ح ��دون ل��الس �ت �ش��ارات امل��ال �ي��ة
واالقتصادية» ان املجموعة لديها عقود في السوق املحلي وبعض دول
الخليج فضال ع��ن ال�س��وق التركي حيث انتهت م��ن اج ��راءات تأسيس
كيان مصرفي برأسمال يفوق ال�  50مليون دوالر باستثمارات كويتية
كما تقوم املجموعة ب��اع��ادة هيكلة ع��دد م��ن الشركات املتعثرة والتي
تواجه بعض املشكالت لكنها مازالت قادرة على مواصلة النشاط .
وش� ��دد ال ��رب ��اح ع �ل��ى ان امل �ج �ل��س ال �ح��ال��ي ف �ي��ه م �ج �م��وع��ة م ��ن ال�ع�ق��الء
سيقودونه الى االنجاز والتنمية ،منوها بان هذه املجموعة صاحبة
ال�ص��وت ال �ه��ادئ ال�ت��ي ال يبهرها االع ��الم ال�ص��اخ��ب ه��ي ال�ت��ي يجب ان
يعتمد عليها في تنمية وتطوير البلد ،اال ان ذلك مقرون بضرورة ايجاد
ح��ال��ة م��ن التناغم ف��ي ال ��رؤى واألف �ك��ار واالل �ت��زام ب��ال��دس�ت��ور والحفاظ
على أموال الدولة لندفع في اتجاه مصلحة الكويت ابتداء من االلتزام

{

ّ
الكندري انضم لـ «صناع القرار الخمسني األكثر نفوذًا»

{

اخ �ت �ي��ر ال��رئ �ي��س ال�ت�ن�ف�ي��ذي ل�ل�ش��رك��ة امل�ت�ح��دة
الدارة امل ��راف ��ق أح �م��د ي��وس��ف ال� �ك� �ن ��دري ،في
املرتبة ال �  24في قائمة النخبة التي تضمنت
 50مرشحا م��ن قياديي صناعة ادارة املرافق
ف��ي منطقة ال�ش��رق االوس ��ط وال�ت��ي ن�ش��رت في
عدد ديسمبر  2013من مجلة «ادارة املرافق في
الشرق األوسط».
وي ��أت ��ي ه ��ذا ال �ت �ق��دي��ر ل �ي �ض��اف ال ��ى ان �ج ��ازات
الكندري وتاريخه املهني الحافل بالنجاحات
بوصفه واح ��دا م��ن أك�ث��ر ال�ق�ي��ادي��ني ن�ف��وذا في

صناعة ادارة املرافق في الكويت واملنطقة.
وك��ان امل�ح��ور الرئيس للطبعة األخ�ي��رة ملجلة
«ادارة امل� ��راف� ��ق ف ��ي ال� �ش ��رق األوس� � � ��ط» ي ��دور
ح ��ول ت�ق��دي��ر ال �ق��ادة ذوي ال�ت��أث�ي��ر ال�ك�ب�ي��ر في
صناعة ادارة املرافق في املنطقة وبناء عليه تم
تشكيل ونشر قائمة حملت عنوان «»Power50
تضمنت أس�م��اء  50قياديا ف��ي ه��ذه الصناعة
ف��ي م�ن�ط�ق��ة ال �ش��رق االوس � ��ط .وق ��د ت��م اخ�ت�ي��ار
ال �ف��ائ��زي��ن ب �ن��اء ع�ل��ى م�ع��اي�ي��ر ت �م �ح��ورت ح��ول
ان� �ج ��ازات� �ه ��م ون �ج��اح��ات �ه��م ف ��ي ت �ط��وي��ر ه��ذه
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امل� �ب ��ادرات :بالنسبة ل�ل�م�ب��ادر اك�ت�ف��ت امل� ��ادة ال�ث��ام�ن��ة بمكافأته
بمبلغ ي �س��اوي  10ف��ي امل �ئ��ة م��ن تكلفة دراس� ��ة ال �ج��دوى وه��ي
نسبة هزيلة ومتدنية جدًا ال تساوي الجهد الفكري وال الوقت
املهدور للمبادر .وكان من املناسب ان تكون املكافأة مشجعة خصوصًا ان
من سيدفع هذا املبلغ – وفقًا ل��ذات امل��ادة  -هو املستثمر الفائز باملشروع
وليست الدولة ،وكذلك ان يتم رفع نسبة األفضلية في حال شارك املبادر في
املنافسة بأكثر من  5في املئة ،فاألساس املنطقي للمبادرة هو ايجاد حافز
للقطاع الخاص الستبيان احتياجات جديدة أو صياغة مقترحات مبتكرة
لتلبية تلك االحتياجات.
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املنافسة على مشاريع الشراكة :املنافسة ال تتم ع��ادة من خالل
امل ��زاي ��دة ب��ل ي�ت��م ال�ت��رك�ي��ز ع�ل��ى ال �ع��رض ال�ف�ن��ي وامل ��ال ��ي وال ��ذي
يتضمن  -في جزء منه  -مزايدة على السعر األعلى الذي يقدمه
املستثمر للجهة املختصة ،فاملشروع يسعى ال��ى تقديم أفضل الخدمات
للجمهور وتحقيق أهداف تنموية أخرى كتوظيف العمالة الوطنية وغير
ذل��ك ،وسيؤول ال��ى الدولة بعد مضي فترة التعاقد ،ل��ذا ستكون املعادلة
األفضل اقتصاديًا وتنمويًا للدولة ان تتم املنافسة على تنفيذ مشروع
متميز فنيًا بتكلفة أكبر على املستثمر ولو بعائد أقل للدولة خالل فترة
التعاقد وليس العكس.
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رهن وتمويل املشروع :استحوذ موضوع ضمان تمويل املشروع
على جزء كبير من الجدل وبخاصة من قبل البنوك التي تفضل
توفر الرهن والضمانات العينية ل��درء مخاطر عجز املستثمر
عن سداد القرض ،وتبرز املشكلة باألخص عندما يؤسس املستثمر الفائز
باملنافسة كيانا جديدا هو «شركة املشروع» التي بدورها تكون مفتقرة
ال��ى ائتمان موثوق أو ميزانية راس�خ��ة .والحل لهذه املعضلة يكمن في
املقرضون الى اخذ الضمانات من االيرادات و التدفقات النقدية
ان يتطلع ِ
التي يجنيها املشروع  -أي رهن العوائد ،باالضافة الى بحث امكانية رهن
االصول غير الثابتة التي يمتلكها املستثمر و املقامة على أرض املشروع.

صندوق «الكويتية لالستثمار» األميركي
حقق عائدًا يقارب % 30.5

ب�ن��ص ال��دس �ت��ور وال �ح��رص ع�ل��ى تنفيذ ال�ق��وان��ني وال �ح �ف��اظ ع�ل��ى امل��ال
ال�ع��ام .وط��ال��ب ال��رب��اح باعطاء فرصة ل �ل��وزراء الص��الح الخلل ان وجد
وع��دم االنقضاض عليهم اله��داف وغ��اي��ات شخصية  .وأض��اف :خالل
املجالس السابقة التي لم تستطع الحكومة او املجلس اكمال فترتها
الطبيعية ش��اه��دن��ا كيف ت��راج��ع دور ال�ك��وي��ت ال��ى ال ��وراء ف��ي مختلف
امل �ي��ادي��ن ب�س�ب��ب ع ��دم وج ��ود اس �ت �ق��رار س�ي��اس��ي ال ��ذي اث ��ر س�ل�ب��ا على
القطاعات االقتصادية قاطبة .وحول حاجة السوق الكويتي الى مزيد
من شركات االستشارات املالية واالقتصادية وعدم اعتمادها بصورة
واسعة مقارنة مع الشركات العاملية اوضح الرباح بان هناك نقصا في
االستشارات والتقارير االقتصادية في السوق املحلي ولذا يلجأ الكثير
من الشركات وخاصة القطاع املصرفي الى االستعانة بشركات عاملية
في اعادة التقييم ودراسة الفرص املستقبلية وهنا البد من اعطاء الثقة
في الشركات املحلية كي تقدم دراس��ات ج��دوى واع��ادة هيكلة خاصة
وان هناك الكثير من الشركات باتت في امس الحاجة الى اعادة ترتيب
وهيكلة السيما ان البعض منها اخطاء في ق��راءة الواقع االستثماري
وم��ن األف �ض��ل ل�ه��ا اع�ت�م��اد ن �م��اذج ح��دي�ث��ة وم�ت�ط��ورة م��ن االس�ت�ش��ارات
املالية واالقتصادية وال مانع من الدمج بني االستشارات املحلية وتلك
املقدمة من شركات عاملية.

الصناعة.
وتحدث الكندري قائال« :ان قطاع ادارة املرافق
وع�ل��ى رأس��ه ادارة املنشآت ال�ع�ق��اري��ة ،مستمر
ف��ي ال�ن�م��و ومل��واك �ب��ة ه ��ذا ال�ن�م��و ف�ن�ح��ن نعمل
على تطبيق آخر التطبيقات الحديثة في هذه
الصناعة لكي نضمن دائ�م��ا مواكبة تطلعات
عمالئنا وتلبية رغباتهم».
وأض��اف« :نفخر بان ننضم الى قائمة النخبة
وهذا انجاز نضيفه الى قائمة انجازات الشركة
التي تميزت بالريادة في السوق الكويتي».
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التعديالت على العقد :يعتبر السقف األعلى لسنوات االستثمار
البالغة  40سنة الى حددتها املادة السادسة غير كافية بالنسبة
لبعض امل �ش��اري��ع ال �ك �ب��رى ،علمًا ب��ان ال�ع��دي��د م��ن ال ��دول رفعت
سقف االستثمار الى  99سنة ،كما أشارت املادة الى عدم جواز اجراء «أي»
تعديالت على العقود املبرمة وه��و أم��ر صعب تحققه فال يوجد مشروع
(حتى بناء املنازل) اال ويتطلب اجراء تعديالت معينة أثناء التنفيذ ،وكان
من األنسب ترك مساحة من املرونة في اجراء التعديالت ان اقتضت طبيعة
امل �ش��روع ذل��ك وص�ب��ت ف��ي ص��ال�ح��ه ..وباملقابل ل��م يضمن ال�ق��ان��ون األم��ان
والحماية ال��الزم��ة للمستثمر من ص��دور أي تشريعات الحقة تحمل في
طياتها التأثير على حقوقه وامتيازاته التي حصل عليها بموجب عقد
املشروع.

أحمد يوسف الكندري

أع � �ل � �ن� ��ت ال � �ش � ��رك � ��ة ال �ك ��وي �ت �ي ��ة
ل � ��الس� � �ت� � �ث� � �م � ��ار ع � � � ��ن ت �ح �ق �ي ��ق
ص � � �ن� � ��دوق� � ��ي أس � � �ه� � ��م أم � �ي� ��رك� ��ا
ال �ش �م��ال �ي��ة وص � �ن ��دوق األس �ه��م
األوروب� �ي ��ة أرب ��اح ��ًا م�ج��زي��ة في
ع ��ام  2013بنسب ت�ت�ف��وق على
ن �ظ �ي��رات �ه��ا .وف� ��ي ه� ��ذا االط� ��ار
ذك��ر خالد أحمد ال��ده�ي��م ،مدير
أول ادارة الصناديق واملحافظ
ال �ع��امل �ي��ة ،ان ص �ن ��دوق األس �ه��م
األم �ي��رك �ي��ة ت �م �ك��ن م ��ن تحقيق
ع ��ائ ��د ب �ن �س �ب��ة  30,5ف� ��ي امل �ئ��ة
متفوقًا على مؤشر ستاند اند
ب� ��ور  )S&P500( 500ب�م�ع��دل
عائد أرب��اح منذ التأسيس بلغ
 72.46في املئة  .وأضاف الدهيم
ان نجاح الصندوق في تحقيق
ه� ��ذه ال �ع ��وائ ��د امل��رت �ف �ع��ة ي�ع��ود
ال��ى ق��درة ادارة ال�ص�ن��دوق على
اخ �ت �ي��ار األدوات االس�ت�ث�م��اري��ة
امل �م �ي��زة ال � �ق ��ادرة ع �ل��ى تحقيق
ع��وائ��د أع �ل��ى م��ن م �ع��دل ع��وائ��د
ً
ال� �س ��وق .وت ��اب ��ع ال��ده �ي��م ق��ائ��ال
ان ص �ن��دوق األس �ه��م األميركية
ي � �ه� ��دف ال � � ��ى ت �ح �ق �ي ��ق ع ��وائ ��د
ط��وي �ل��ة امل� ��دى ع �ب��ر االس�ت�ث�م��ار
في صناديق األسهم األميركية
امل � �ت � �م � �ي ��زة ،س� � � ��واء م �ن �ه ��ا ذات
السيولة العالية الى املتوسطة.
أما بالنسبة لصندوق الكويتية
لالستثمار لألسهم األوروب�ي��ة
ف �ق��د ح �ق��ق ع ��وائ ��د م �ج��زي��ة في
ع��ام  2013أي�ض��ًا .وق ��ال الدهيم
ان ص�ن��دوق األس�ه��م األوروب �ي��ة
ح �ق��ق ع��وائ��د ب�ن�س�ب��ة  18,5في

{

وأض ��اف ص��ال��ح م��ن امل�ع�ل��وم ان الجمعيات التعاونية تمتاز بعناصر
فريدة جعلتها تستحوذ على النصيب األكبر من القوة الشرائية للسلع
الغذائية واالستهالكية بلغت أكثر من  70في املئة من اجمالي مبيعات
هذه السلع في السوق املحلي وهي في ازدياد مستمر ..فيما يبلغ عدد
الجمعيات التعاونية  56جمعية لغاية عام  2012وتزيد بمعدل جمعية
واح��دة في السنة بفضل استحداث مناطق سكنية جديدة ..وقد بلغت
مبيعاتها ف��ي ال�ع��ام  2012ح��وال��ي  626مليون دي�ن��ار فيما ك��ان��ت تبلغ
في العام  2007حوالي  483مليونا أي بنمو يبلغ  4في املئة تقريبًا كل
سنة.
وب �س �ب��ب امل �ت��اب �ع��ة امل �ت��راخ �ي��ة ل �ل �ج �ه��ات ال��رس �م �ي��ة ع �ل��ى أداء و ن�ش��اط
الجمعيات مارس العديد منها االحتكار املقيت الذي تسبب في الحاق
الضرر بالصناعة الوطنية ..نتج عنها الحد من حرية تدفق املنتجات
ال��وط�ن�ي��ة ف��ي اس ��واق ال�ج�م�ع�ي��ات ،وه��ي ف��ي ال��واق��ع ق��د اح�ت�ك��رت البائع
واملشتري على حد سواء !.ويكمن الحل في تطبيق قرارات وزارة الشؤون
والتي منها القرار رقم  195لسنة  2000والقرار  54لسنة  1994الخاصني
باعفاء املنتجات الوطنية م��ن ال�ش��روط التي تضعها الجمعيات على
املنتجات املستوردة.
واش��ار صالح ال��ى ان قانون الشراكة لسنة  2008يعتبر بشأن «تنظيم
عمليات البناء والتشغيل والتحويل واألنظمة املشابهة وتعديل بعض
اح�ك��ام امل��رس��وم بالقانون رق��م ( )105لسنة  1980ف��ي ش��أن نظام أم��الك
ال��دول��ة» من اه��م القوانني التي ص��درت في الجو املشحون ضد القطاع
الخاص واملتوجس منه في تلك السنة!.

{

سوق احتكاري

{

أكد مركز التطوير الشامل لالستشارات االقتصادية ان قانون ( )7لسنة
 2008ال �خ��اص « »B.O.Tل��م يثبت ج ��دارة ف��ي التطبيق ع�ل��ى ال��رغ��م من
مضي أكثر من ست سنوات على اق��راره كونه يفتقر الى عوامل الجذب
أو التشجيع املطلوبني ف��ي ه��ذا النظام ويحمل ف��ي طياته العديد من
امل�خ��اط��ر االق�ت�ص��ادي��ة على املستثمر ،دع�ي��ا ال��ى االستئناس باألنظمة
املماثلة لدى الدول األخرى والنظر الى القطاع الخاص باعتباره شريكا
ً
في التنمية وليس مقاوال للتنفيذ.
وقال املدير العام السابق التحاد الصناعات واملدير العام للمركز محمد
موسى صالح في التقرير الصناعي لشهر يناير فيه جوانب الخلل في
القانون رقم ( )7الخاص بالشراكة بني القطاعني الخاص والعام الصادر
سنة  2008و تعليق املركز على استقالة الصبيح من هيئة الصناعة ،كما
تطرق التقرير الى وضع املنتجات الوطنية في الجمعيات التعاونية.
اوضح صالح ان استقالة براك الصبيح مدير عام الهيئة العامة للصناعة
لم تكن من منصبه مفاجأة للمتابعني ،اذ ان د.حسن ميرزا ال��ذي تبوأ
ذات املنصب قبل سنوات قدم استقالته بعد مضي بضعة شهور فقط
على تعيينه ،وفقًا ملا رشح من معلومات فان استقالة الصبيح تتعلق
في جوهرها بثقافة العمل الحكومي التي تتسم بضعف األداء بمقابل
ض�ع��ف أدوات امل�ح��اس�ب��ة وض�ع��ف آل �ي��ات ات �خ��اذ ال �ق��رار ال�ت��ي ينبغي ان
يمتلكها املدير لتصحيح األوضاع وفرض ثقافة جديدة في العمل.
وأش ��ار ص��ال��ح ال��ى ان��ه م��ن ال�ص�ع��ب ع�ل��ى امل��دي��ر ال �ع��ام تصحيح مسار
العمل الن داء ضعف األداء قد استشرى في جميع مؤسسات الدولة ،في
وقت أصبح فيه املوظف غير املنتج محصنًا بواسطة تعاميم وق��رارات
دي ��وان ال�خ��دم��ة امل��دن�ي��ة تجعل م��ن أي م�ح��اول��ة ملحاسبة املقصر ضربًا
من املستحيل ..كما ان تكدس املوظفني الزائدين عن الحاجة يؤدي الى
انحدار مستمر في أداء الجهات ..وتراجع هيبة االدارة في ظل تراجع
هيبة الحكومة على صعد شتى الفتا ال��ى اننا نقول ذل��ك م��ع ايماننا
ب��وج��ود ن�خ��ب م��ن ال�ع��ام�ل��ني ال�ك��وي�ت�ي��ني ع�ل��ى درج ��ة ع��ال�ي��ة م��ن ال�ك�ف��اءة
واالحتراف في هيئة الصناعة وغيرها.

خالد الدهيم

امل� �ئ ��ة ب �ن �ه��اي��ة ال � �ع ��ام امل ��اض ��ي،
م�ت �ف��وق��ًا ع �ل��ى م��ؤش��ر م��ورغ��ان
س �ت��ان �ل��ي ل��ألس �ه��م األوروب � �ي� ��ة
( )MSPEع ��ن ال �ف �ت��رة ن�ف�س�ه��ا.
وأشار الدهيم الى ان معدل عائد
أرباح الصندوق منذ التأسيس
بلغ  83,8في املئة .
وح � � � ��ول ت� ��وق � �ع� ��ات ال �ك��وي �ت �ي��ة
ل ��الس� �ت� �ث� �م ��ار ل� �ل� �ع ��ام ال �ج ��دي ��د
2014م ،ذك��ر الدهيم أن��ه ونظرًا
ل�ت�ح�ق�ي��ق س ��وق أس �ه��م أم�ي��رك��ا
ال� �ش� �م ��ال� �ي ��ة ألرب � � � � ��اح ق �ي��اس �ي��ة
ف ��ي ع ��ام  2013ن�ت�ي�ج��ة ارت �ف��اع
م� � �ع � ��دالت ال� �ن� �م ��و وان� �خ� �ف ��اض
م �ع��دالت ال�ب�ط��ال��ة ف��ي ال��والي��ات
املتحدة ،فاننا نتوقع استمرار
االرت�ف��اع في األسهم األميركية،
وان ك ��ان بنسبة أق ��ل م��ن ال�ع��ام
امل� ��اض� ��ي ،أي أن� �ن ��ا م �ت �ف��ائ �ل��ون
ول �ك��ن ب�ت�ح�ف��ظ ب��ال�ن�س�ب��ة ل�ع��ام

 .2014مضيفًا ان قيام الحكومة
األم �ي��رك �ي��ة بتخفيف التحفيز
االقتصادي خالل العام الحالي
ب� �ق� �ي� �م ��ة  10م� � �ل� � �ي � ��ارات دوالر
ش �ه ��ري ��ًا ي �ع ��د ب ��رأي� �ن ��ا م ��ؤش �رًا
ايجابيًا على تحسن االقتصاد
األميركي وتراجع الحاجة للدعم
والتحفيز ال�ح�ك��وم��ي ،وان كان
سيؤدي الى بعض الضغوطات
على س��وق السندات األميركية
وال � �ت� ��ي ن� �ت ��وق ��ع ان ي�ت�ح�م�ل�ه��ا
السوق خصوصًا في ظل ثبات
انخفاض أسعار الفائدة.
وب� نّ�ني الدهيم ان األث��ر االيجابي
ل�ت�ح�س��ن االق �ت �ص��اد األم �ي��رك��ي
وس ��وق دول أم�ي��رك��ا الشمالية
س� �ي� �م� �ت ��د ال� � � ��ى ب � ��اق � ��ي أس� � � ��واق
ال � �ع� ��ال� ��م ،وخ� �ص ��وص ��ًا ال� �س ��وق
األوروب��ي ال��ذي نتوقع ان يكون
زاخ � � �رًا ب ��ال� �ف ��رص ،وان يصبح
ن �ج��م األس� � � ��واق ف ��ي ع� ��ام 2014
عبر تحقيق أعلى نسب النمو
واالرتفاع في أسواق األسهم.
ي� ��ذك� ��ر ان ال� �ش ��رك ��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة
ل ��الس� �ت� �ث� �م ��ار ت� ��دي� ��ر ع� � � ��ددًا م��ن
الصناديق االستثمارية املحلية
وال� �ع ��امل� �ي ��ة .ح �ي��ث ت ��دي ��ر ك��ذل��ك
صندوق األسهم العاملية املتنوع
وصندوق أسهم الشرق األقصى
وص � � �ن� � ��دوق أس � �ه� ��م ال� �س� �ن ��دات
ال �ع��امل �ي��ة .وق� ��د ت �م �ك��ن ع� ��دد من
ص�ن��ادي�ق�ه��ا م��ن تحقيق أرب ��اح
م�ج��زي��ة ف��ي س�ن��ة  2013بنسب
ت �ت �ج��اوز ال�ن�س��ب ال�ع��امل�ي��ة ذات
الصلة.

