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في مهرجان خطابي حول »اإلصالحات االقتصادية.. بني اآلمال والتطلعات«

العتيبي: صناعة القرار االقتصادي بحاجة إلى تطوير يبدأ من الغرفة
يجب ان تواكبها تغيرات جذرية 
ملفهوم أو فلس���فة مسؤولية 
إدارة االقتصاد،  ف���ي  الدولة 
ودورها السياسي واالقتصادي 
واالجتماع���ي، بحيث يصبح 
هناك دور أكبر للقطاع اخلاص 

في املجتمع.
وذكر ان اخلصخصة هي 
فلسفة اقتصادية حديثة ذات 
اس���تراتيجية لتحوي���ل عدد 
كبير من القطاعات االقتصادية 
واخلدمات االجتماعية، التي ال 
ترتبط بالسياسة العليا للدولة 
م���ن القطاع العام الى القطاع 

اخلاص.

المطلوب تطوير 

بدوره قال الرئيس التنفيذي 
لشركة كي اي سي للوساطة 
فهد الشريعان: إن اإلصالحات 
احلكومية املطروحة في وثيقة 
االص���الح االقتص���ادي غير 
واضحة، فاملطل���وب تطوير 

االقتصاد وليس إصالحه.
وأضاف الشريعان أن دور 
الغرفة يجب أن يكون متثيل 
القطاع اخلاص ال عكس ذلك، 
موضحا ان الكويت دولة ريعية 
تعتمد على النفط وعلى اجلهات 
املختصة وعلى رأسها الغرفة 

تغيير هذا النمط.
وقال الشريعان: مطلوب 
لإلص���الح خط���ط واضحة 
ومسؤولني قادرين على تنفيذ 
تلك اخلطط، األمر ببس���اطة 

يتعلق بالكفاءات.

الميزانية في أزمة

ومن ناحيت���ه قال احمللل 
املال���ي عدن���ان الدليم���ي إن 
امليزاني���ة الكويتية في أزمة 
حقيقي���ة بس���بب تراجعات 
النفط، موضحا أن املصروفات 

أصبحت ضعف اإليرادات.
الدليمي: لدينا خلل  وقال 
هيكلي في االقتصاد ومعاجلته 
ببساطة تأتي مبا يلي: وضع 
خطط وبرامج قابلة للتطبيق، 
وإبع���اد القي���ادات املعطل���ة 
للتنمية، واالستعانة بكفاءات 
قادرة على إح���داث التغيير، 
وإش���راك القطاع اخلاص في 

التنمية بشكل حقيقي.

ان  العتيبي على  وش���دد 
من أي حق أي كان أن يطمح 
التي يعمل  لتمثيل الشريحة 
بها، موضحا ان عضوية املنابر 
االقتصادية ليست حكرا على 
احد وقد مللن���ا التكرار الذي 

ال ينتهي.
وق���ال العتيب���ي: تطوير 
الغرفة بات أولوية ولن ينصلح 
حال االقتصاد الى بدماء جديدة 
تدخل الغرفة وحتدث من ادائها، 
فاإلج���راءات احلالي���ة جتاه 
القضايا االقتصادية ضعيفة 

للغاية.
وتابع: أن كمرشح مستقل 
ال أمثل فئة أو طائفة أو تكتل 
جت���اري كما هو احل���ال مع 

البعض، فانا أمثل اجلميع.

نهج الدولة

ومن جانبه قال مدير عام 
البورصة السابق حامد السيف 
ان التنمية لها أس���اس وهو 
الش���راكة بني القطاعني العام 
واخلاص، ولألسف هذا األمر 
ال يطبق بالشكل املطلوب في 

الوقت احلالي.
وأوضح السيف أن املشكلة 
االقتصادي���ة احلقيقي���ة في 
الكوي���ت هي ف���ي نهج وفكر 
الدول���ة، واملطلوب بناء جيد 
للمستقبل يعتمد على الكفاءات 

واخلبرات الوطنية.
وقال السيف: لدينا سوء 
محس���وبية  وفس���اد  إدارة 
ومحاصصة وواسطة وكلها 
آفات يجب التخلص منها قبل 

فوات األوان.
وتابع: لألسف نستطيع أن 
نعتبر احلكومة احلالية حكومة 

مترير اوضاع ليس إال.
ولفت الى ان دور احلكومة 
في املفهوم االقتصادي احلديث 
الكبيرة  هو االهتمام باألمور 
كاألمور السياسية واإلدارية 
التي  واألمنية واالجتماعية، 
ترتبط بسياستها العليا، أما 
س���ائر األمور األخرى فيمكن 
تأمينها من قبل القطاع اخلاص، 
وذلك في إطار القوانني واألنظمة 
التي تضعها الدولة وتنظم من 

خاللها عمل هذا القطاع.
وبني أن أي عملية خصخصة 

البرملان والغرفة وغيرها من 
املنابر املؤثرة، كما أن املطلوب 
إيجاد كفاءات تنفيذية حكومية 
حترك الركود احلالي وتعمل 
لصالح الصغار في الس���وق 
قبل الكبار، كما أن هناك حاجة 
ماسة للتروي في مسألة رفع 
الدعوم أو تقليصها حتى يتبني 
املستحق من غير املستحق، 
فنحن ال منانع من مس���اعدة 
بلدنا لكن على الدولة ان تقول 
لنا أوال كيف ميكن ان نساعدها، 
كما أن على الدولة أن تلتفت 
وبعمق للمشروعات الصغيرة 
واملتوسطة وغيرها وأن تبتعد 
عن االعتماد املفرط على النفط 

كمصدر أحادي للدخل.

بوابة ناجحة إلصالح القطاع 
العام، كما ان عليها أن توسع 
نظرتها للمشروعات الصغيرة 
واملتوس���طة، وأن تلتفت الى 
التوس���ع في االس���تثمارات 
النفطي���ة والبتروكيماويات 

وغيرها.
وتابع قائال: ان مس���تقبل 
اقتصادنا يكمن أيضا في تنمية 
موارده الداخلية ودعم صناعته 
البش���رية  وتنمية م���وارده 

وحتقيق تطلعات الشباب.
ووض���ع العتيب���ي خطة 
واضحة لإلصالح االقتصادي 
تضمنت عدة خط���وات هي: 
فتح املج���ال للدماء اجلديدة 
والشباب ليمثلوا أجيالهم في 

يتوق���ع أن يتجاوز 22 مليار 
دينار في 3 سنوات فقط.

وطالب احلكومة أن تنظر 
بعمق للمشروعات الصغيرة 
واملتوس���طة والشركات التي 
ال جتد موطئ قدم في السوق 
وتساعدها وتطورها وتدعمها 
ومتولها حتى تك���ون رديفا 

لاليرادات العامة.
ورأى العتيب���ي ان بوابة 
احللول االقتصادية ال تكمن 
في مجرد خطط ودراس���ات 
إصالحية، بل في سياس���ات 
تنفيذي���ة مناس���بة ومالئمة 
لبيئتن���ا االس���تثمارية. لذا 
عل���ى احلكومة ان تتوس���ع 
التي هي  ف���ي اخلصخص���ة 

وأضاف: ال أرغب في نفوذ 
وال م���ال زائد ب���ل في متثيل 
مناس���ب لفئ���ة عريضة من 
أصحاب األعمال املتوس���طة 
والتي ال جتد لألسف من ميثلها 
حتى وقتنا احلالي، ولدي رغبة 
صادقة في االصالح وتعديل 

كل ما هو مائل.
وق���ال العتيب���ي: لم نعد 
نحتمل احتكار فئات محددة 
أين  ملنابر مؤثرة، متس���ائال 
الدماء اجلديدة؟ ومتي تأخذ 

فرصتها؟
وأفاد العتيبي بأن تراجعات 
النفط أثرت كثيرا على أوضاع 
املالي���ة ودفع���ت  الكوي���ت 
مبيزانيتها لدوامة العجز الذي 

حتت عنوان »اإلصالحات 
االقتصادي���ة.. ب���ني اآلم���ال 
والتطلعات« عقد مرشح غرفة 
جتارة وصناعة الكويت املستقل 
بدر عبد املنعم العتيبي مهرجانا 
خطابي���ا اقتصاديا ضم مدير 
عام البورصة الس���ابق حامد 
الس���يف والرئيس التنفيذي 
لشركة »كي اي سي« للوساطة 
فهد الشريعان واحمللل املالي 
الدليمي، وكان عريف  عدنان 
املهرجان مدير االستثمار خالد 

احلربي.
وقال العتيبي في كلمته أمام 
جمع غفي���ر من احلضور: إن 
اإلصالحات االقتصادية ضرورة 
فرضت نفس���ها على الساحة 
الكويتية، خاصة في ظل سعي 
كل دول وحكوم���ات العال���م 
إلصالح اقتصاداتها وتكييفها 
مع الظروف العصيبة احلالية 
املالي  التي تأثرت بالرك���ود 

وتراجعات النفط احلادة.
وأضاف العتيبي: قبل أن أبدأ 
في عرض وجهة نظري كمرشح 
لغرفة التجارة والصناعة أود 
أن أسرد عليكم بإيجاز رحلتي 
كتاجر كويتي كافح من أجل 
أن يثب���ت قدميه في س���وق 
مليء بالكبار، فلقد بدأت من 
»الصفر« كما يقولون وكأي 
تاجر بسيط عملت فيما أجيد 
وهو قطاع املقاوالت وبالصبر 
واجله���د والعم���ل واإلصرار 
على النجاح وبفضل من اهلل 
سبحانه وتعالى حققت ما كنت 
أتطلع اليه، ولكن في سنوات 
عملي بالس���وق استوقفتني 
الكثي���ر من األش���ياء ومنها 
على س���بيل املثال ال احلصر 
أن التجار الصغار وأصحاب 
والش���ركات  املش���روعات 
املتوس���طة ال يجدون ظهيرا 
حقيقي���ا يدافع عن حقهم في 
العمل وفرصهم في املناقصات 

مثلهم مثل غيرهم.
وتاب���ع العتيبي قائال: من 
هن���ا تطلعت خل���وض غمار 
املنافسة على عضوية غرفة 
التجارة والصناعة التي يناط 
بها حماية كل التجار وأعمالهم 
على اختالف مشاربهم وحجم 

ماليتهم.

حامد السيف وعدنان الدليمي وبدر العتيبي خالل املهرجان اخلطابيبدر العتيبي ملقيا كلمته

جانب من احلضور

جانب من العمومية غير العادية 

»الكويتية لالستثمار« تعدل نظامها األساسي
وافقت الش����ركة الكويتية 
لالستثمار خالل انعقاد اجلمعية 
العامة غير العادية للشركة التي 
ترأس����ها نائب رئيس مجلس 
االدارة مشاري زيد اخلالد على 
تعديل املادة 5 من عقد التأسيس 
واملادة 4 من النظام األساسي 

وفقا للنحو التالي:
٭ نص املواد قبل التعديل

التي أسست من  األغراض 
أجلها الشركة ما يأتي:

أموال  - استثمار وتنمية 
املس����اهمني فيه����ا وادخارات 
عمالئها والقروض التي تعقدها، 
وذلك بتوظيفه����ا في األوراق 
املالية واحلقوق واالمتيازات 
واملمتلكات واملوجودات وسائر 

القي����م املنقولة وغير املنقولة 
بأنواعه����ا بالطرق التي تراها 

مناسبة.
- االش����تراك في تأسيس 

شركات أخرى لغرض حتقيق 
الربح مبا ال يتعارض مع أحكام 
القوانني وكذلك املس����اعدة في 

تأسيس مثل هذه الشركات.
- بيع أس����هم وس����ندات 
الشركات والهيئات احلكومية 

وشبه احلكومية.
بالبح����وث  القي����ام   -
املتعلق����ة  واالس����تقصاءات 
بتوظي����ف رؤوس األم����وال 
وتقدمي جميع اخلدمات اخلاصة 
بعمليات االستثمار والتوظيف 

للغير.
- ويجوز للشركة ان تكون 
لها مصلحة أو ان تشترك في 
أي وجه مع الهيئات التي تزاول 
أعماال شبيهة بأعمالها أو التي 
قد تعاونها على حتقيق غرضها 
في الكويت أو في اخلارج مبا ال 
يتعارض مع أحكام هذا النظام 

)النظام األساسي(.
٭ نص املواد بعد التعديل

التي أسست من  األغراض 
أجلها الشركة ما يأتي:

أموال  - استثمار وتنمية 
املس����اهمني فيه����ا وادخارات 
عمالئها والقروض التي تعقدها، 
وذلك بتوظيفه����ا في األوراق 
املالية واحلقوق واالمتيازات 
واملمتلكات واملوجودات وسائر 
القي����م املنقولة وغير املنقولة 
بأنواعه����ا بالطرق التي تراها 

مناسبة.
- االش����تراك في تأسيس 
شركات أخرى لغرض حتقيق 
الربح مبا ال يتعارض مع أحكام 
القوانني وكذلك املس����اعدة في 

تأسيس مثل هذه الشركات.
٭ بيع أسهم وسندات الشركات 
والهيئات احلكومية وش����به 

احلكومية.
بالبح����وث  القي����ام   -
املتعلق����ة  واالس����تقصاءات 
بتوظي����ف رؤوس األم����وال 
وتقدمي جميع اخلدمات اخلاصة 
بعمليات االستثمار والتوظيف 
للغير مبا فيها: وسيط أوراق 
مالية غير مسجل في بورصة 
األوراق املالية، ومدير محفظة 
االستثمار، ومدير نظام استثمار 
جماعي، وأمني حفظ، ومراقب 

االستثمار، ووكيل االكتتاب.
ويجوز للشركة ان تكون لها 
مصلحة أو ان تشترك في أي 
وجهة مع الهيئات التي تزاول 
أعماال شبيهة بأعمالها أو التي 
قد تعاونها على حتقيق غرضها 
في الكويت أو في اخلارج مبا 
ال يتع����ارض مع أح����كام هذا 

النظام.

السيف: املشكلة 
االقتصادية احلقيقية 
في الكويت هي في 

نهج وفكر الدولة

الشريعان: دور 
الغرفة يجب أن 

يكون متثيل القطاع 
اخلاص ال عكس 

ذلك

الدليمي: مطلوب 
إبعاد القيادات 

املعطلة للتنمية 
واالستعانة بكفاءات
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