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»ميد«: يؤثر في مكانة دول »التعاون« كمركز سياحي عالمي 

نقص العمالة الماهرة يعّوق السياحة الخليجية 
وليد منصور 

قال تقرير حديث إن النقص في المهنيين المهرة يمكن 
أن يؤثر في مكانة دول مجلس التعاون الخليجي كمركز 
سياحي عالمي، وفقاً لما ذكر الخبير المصرفي سيريل 

لينكولن - نائب الرئيس التنفيذي والرئيس العالمي للتمويل 
واالستشارات العقارية في شركة بنك المشرق.

وتعتبر وجهة نظر لينكولن شديدة األهمية، نظراً للعدد 
الهائل من االستثمارات الجديدة في هذا القطاع. ففي 

دول مجلس التعاون الخليجي وحدها، هناك أكثر من 
143 مليار دوالر من مشاريع الترفيه والضيافة المخطط 

لها، والتي هي قيد اإلنشاء، وفقاً لبيانات من خدمة تتبع 
المشاريع »ميد بروجكتس«.

أوضح تقرير »ميد« أن ما يقرب من 28 مليار دوالر من هذا 
إجمالي مشاريع الترفيه والضيافة في المنطقة قيد 

اإلنشاء بالفعل، بما في ذلك تطويرات، مثل متحف 
غوغنهايم أبوظبي في اإلمارات، والمجمع الملكي 

للفنون بالسعودية، ومدينة مالهي سيكس فالجز بالرياض، 
ومشاريع فندقية فاخرة من أمثال شركة البحر األحمر 

للتطوير، وكتارا للضيافة.

قيمة  دوالر  مليار   143 ■
مشاريع الترفيه والضيافة 

المخطط لها خليجيًا

يحتاج  الضيافة  قطاع   ■

المهنيين  م��ن  أل��ف��ًا    90
المهرة بحلول عام 2026

والمنتجعات  الفنادق   ■

في  نشاطًا  المشاريع  أكثر 
عقود السياحة 

ض��رورة خلق ت��وازن بين   ■

المحلية  العاملة  القوى 
والوافدة في القطاع 

تدريب المواهب واالحتفاظ بها

بها يمثالن  امل��واه��ب واالح��ت��ف��اظ  ت��دري��ب  أن  لينكولن  ي��رى 
جزءًا مهمًا بنفس القدر من العملية والتي تتيحها دول مثل 
السياسات  تغييرات  خ��الل  م��ن  امل��ت��ح��دة،  العربية  اإلم����ارات 
وإصالحات التأشيرات. كما أكد على ضرورة خلق توازن 
ب��ن ال��ق��وى ال��ع��ام��ل��ة امل��ح��ل��ي��ة وال���واف���دة ف��ي ال��ق��ط��اع. واخ��ت��ت��م 
املحلية،  ال��ق��درات  تنمية  دف��ع عجلة  إل��ى  الحكومات  »تحتاج 
ويمكن القيام بذلك من خالل إنشاء معاهد التدريب والبرامج 
الجامعية ذات الصلة. يتماشى هذا أيضًا مع الرؤية الخاصة 
املعرفة، مع خلق فرص عمل  قائم على  اقتصاد  بتأسيس 

للمعلمن الدولين في هذا املجال«.

شركات الوساطة حرة في تعاقداتها شريطة عدم مخالفة الالئحة والقانون

»هيئة األسواق«: عقد التداول الموحد استرشادي

أش����ارت امل���ص���ادر إل���ى أن ال��ك��ت��اب ال���س���ادس عشر 
ف��ي الئحة أس���واق امل���ال، ال��خ��اص بمكافحة غسل 
الوساطة  اإلره���اب، منح شركة  األم���وال وتمويل 
الحق في االعتماد على طرف ثالث، ومكنها من 
لتطبيق  ال��ازم��ة  واملعلومات  البيانات  ك��ل  طلب 

تعليمات »اعرف عميلك«.

حزم ومرونة 

ف���ي امل���ق���اب���ل، أك����دت امل���ص���ادر أن ال��ه��ي��ئ��ة ت��م��ارس 
دوره��ا الرقابي بكل ح��زم ح��ال رص��د أي مخالفة 
م��ن ق��ب��ل ش��رك��ات ال��وس��اط��ة ال��خ��اض��ع��ة لرقابتها 
أو شركات الوساطة الدولية. وذكرت أن عضوية 
هيئة األسواق في املنظمة الدولية لهيئات أسواق 
امل����ال »األي���س���ك���و« ت��ت��ي��ح ل��ه��ا ط��ل��ب أي م��ع��ل��وم��ات 
خاصة بأي شخص يخضع لجهة رقابية مماثلة 
هذا  يرتكبها  ق��د  مخالفة  أي شبهة  م��ن  للتحقق 
الشخص في السوق الكويتي، كما يمكن للهيئة 
ال����ت����ع����اون م����ع ال���ه���ي���ئ���ات ال���ع���امل���ي���ة األع����ض����اء ف��ي 
تلك  ترتكبها  خطأ  ممارسات  أي  ل��ردع  املنظمة، 
ال��ش��رك��ات ف��ي ال��س��وق ال��ك��وي��ت��ي، وال��ت��ي ب��دوره��ا 

تعاقبها.
ونوهت املصادر إلى أن مرونة الهيئة في السماح 
ل��ش��رك��ات ال��وس��اط��ة ب��ال��ت��ع��اق��د ب��ش��ك��ل م��ب��اش��ر أو 

غير مباشر )من خال شركات الوساطة الدولية( 
ساعدها في جذب االستثمارات األجنبية.

مطالب الوسطاء 

ك��ان��ت ش��رك��ات ال��وس��اط��ة ق��د ط��ل��ب��ت ف��ي ال��س��اب��ق 
إعفاءها من تطبيق العقد املوحد، وذلك في كتب 

رسمية حصلت سبقلا على نسخة منها.

وق��ال��ت ش��رك��ات ال��وس��اط��ة: »ب��ال��ن��ظ��ر إل���ى ترقية 
الكويت على مؤشرات عاملية، وملا لهذه  بورصة 
التصنيفات من أهمية بالغة للنهوض ببورصة 
ال��ك��وي��ت إل���ى م��ص��اف األس�����واق ال��ع��امل��ي��ة وزي����ادة 
ق���درت���ه���ا ع��ل��ى ج����ذب األس�������واق ال���ع���امل���ي���ة، ون��ظ��رًا 
الس��ت��غ��راب ال��ع��م��اء األج���ان���ب ل��ت��ط��ب��ي��ق ال��ك��وي��ت 
ن��م��وذج ع��ق��د ت����داول م��وح��د ي��ط��ب��ق ع��ل��ى ال��ع��م��اء 

لألجانب  يتيح  م��رن  بنظام  العمل  نقترح  ك��اف��ة، 
ال��ت��داول وفقا مل��ا ه��و متبع ف��ي األس���واق العاملية 
األخرى التي يتداولون فيها«. وهي املطالب التي 
تجاوبت معها هيئة األسواق في حينه، وكان لها 
دور كبير في استقطاب املليارات من املستثمرين 
والصناديق العاملية، التي تتبع املؤشرات العاملية 

التي أدرجت بورصة الكويت عليها.

ال��وس��ط��اء  ال��م��رون��ة م��ع   ■
األج��ان��ب  م��ع  التعاقد  ف��ي 
حال  رق��اب��ي  ح��زم  يقابلها 

رصد مخالفات 

على  ق����ادرة  »ال��ه��ي��ئ��ة«   ■
الوساطة  شركات  محاسبة 
الدولية المخالفة من خالل 

عضويتها في »أيسكو«

لشركات  تتيح  ■ »الالئحة« 
من  المزيد  طلب  الوساطة 
ال��م��ع��ل��وم��ات وال��ت��أك��د من 

عمالئها األجانب 

»الهيئة« تجاوبت منذ سنوات مع مطالب شركات الوساطة بعدم تقييدها بعقد التداول الموحد  )تصوير: حسني هالل(

محمد سالم 
أفادت مصادر مقربة من هيئة أسواق المال بأن شركات 

الوساطة حرة في تعاقداتها، ونسب العموالت التي 
تدفعها للوسطاء الدوليين، مؤكدًة أن عقد التداول الموحد استرشادي وغير ملزم.

وأوضحت المصادر أن هيئة أسواق المال تجاوبت منذ سنوات مع مطالب العديد من شركات 
الوساطة بعدم تقييدها بعقد التداول الموحد، ال سيما أنه تسبب في تقييد قدرة تلك 

الشركات على جذب المستثمرين األجانب. وذكرت أن الهيئة منحت شركات الوساطة حرية 
التعاقد مع المستثمرين األجانب وشركات الوساطة الدولية، شريطة عدم مخالفة الئحة وقانون 

هيئة أسواق المال، وهو ما يعني أنها حرة في منح شركات الوساطة الدولية أي نسبة من 
العمولة التي تحصل عليها.

مشاريع قائمة

وأشار التقرير أن أكثر من 115 مليار دوالر من املشاريع السياحية في 
مراحل مختلفة قبل التنفيذ، مما يدل على االرتفاع املتوقع في الطلب 
على العمالة املاهرة. ويقول لينكولن: »التحدي اآلن ليس غياب الفرص، 
ولكن ربما نقص القوى العاملة واملهارات الفنية، خصوصًا أن فيروس 
كورونا املستجد تسبب في زي��ادة البطالة في قطاع السفر والسياحة 
ليس فقط في املنطقة، ولكن على مستوى العالم. ومع تعافي الصناعة، 
هناك مؤشرات واضحة على الطلب املكبوت، ولكن قد ال يختار جميع 

العمال العودة«.

الضيافة تقود الطريق

أغ��ل��ب��ي��ة م��ش��اري��ع ال��ت��رف��ي��ه وال��ض��ي��اف��ة امل��خ��ط��ط ل��ه��ا وال��ج��اري��ة ف��ي دول 
شركة  أف��ادت  إذ  واملنتجعات،  الفنادق  هي  الخليجي  التعاون  مجلس 
ميد بروجكتس بأن مشاريع الفنادق واملنتجعات جارية حاليًا في دول 
مجلس التعاون الخليجي بقيمة 13 مليار دوالر، وما يقرب من %45 
منها في السعودية، حيث تسعى إلى ترسيخ مكانتها كوجهة سياحية 
رئيسية. وتشير شركة كولييرز للخدمات العقارية إلى أن دول مجلس 
املهرة  املهنيني  م��ن  ألفًا   90 م��ن  أكثر  إل��ى  الخليجي ستحتاج  التعاون 
ف��ي ق��ط��اع الضيافة بحلول ع��ام 2026، منهم م��ا ي��ق��رب م��ن 86 أل��ف��ًا في 
اإلم��ارات العربية املتحدة واململكة العربية السعودية. ومن املتوقع أن 
يزداد العدد مع األخذ في االعتبار املشاريع الكبيرة التي يتم تنفيذها.

زيادة الكفاءة

مل��دى أهمية قطاع  انعكاس  وأض��اف لينكولن: »إن س��وق املشاريع هو 
وينظر  الخليجي،  التعاون  مجلس  دول  لحكومات  بالنسبة  السياحة 
 عن كونه وسيلة لبناء 

ً
إليه على أنه مساهم في الدخل القومي، فضا

العامة التجارية للبلد«. ولكن حتى مع عودة االستقرار إلى الصناعة، 
يقول لينكولن إنه يتعني القيام باملزيد من حيث الكفاءة، مشيرًا إلى أنه 
»بينما تستعيد الصناعة قوتها، تحتاج إلى التأكد من أنها تستثمر 
بنشاط في أكثر من مجرد مشاريع، فهي بحاجة إلى إعادة موظفيها، 

مع الحفاظ على املستقبل أيضًا«.
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