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 الحكومة المرتقبة... إرث ثقيل

مطالبات باستيفاء معالجات ملّحة تشّكل مقدمة ضرورية إلنجاح أي خطط حقيقية نحو املركز املالي والتجاري

مجتمع األعمال يرسم طريق... النجاح

| كتب إيهاب حشيش وعالء السمان 
وأسامة مروة وعلي إبراهيم وعلي قاسم |

العديد  أن هناك  األعــمــال، على  يتفق تنفيذيو 
مــن املــلــفــات االقــتــصــاديــة املستحقة، تــحــتــاج إلــى 
مــعــالــجــات حــكــومــيــة مــلــحــة، وأن اســتــيــفــاء هــذه 
املــعــالــجــات يــشــكــل مــقــدمــة ضـــروريـــة إلنـــجـــاح أي 
خطط حقيقية للتحول بالكويت إلى مركز مالي 
ــاري فـــي املــنــطــقــة، وذلـــــك بــمــا يــســتــقــيــم مع  وتــــجــ
تــوجــيــهــات صــاحــب الــســمــو أمــيــر الـــبـــاد الشيخ 

صباح األحمد ضمن رؤية 2035. 
امللفات  الفساد ضمن  محاربة  كانت  وبالطبع 
التي شدد التنفيذيون عليها، حيث رأى بعضهم 
أن نـــجـــاح الـــحـــكـــومـــة املــقــبــلــة يـــحـــتـــاج 3 عـــوامـــل 
ــا الـــتـــصـــدي لــلــفــســاد املــســتــشــري،  ــهـ رئــيــســيــة، أولـ
وتفعيل آلية ردع مناسبة، مع توظيف املال العام 
الحكومي،  األداء  من  املــرجــوة  الفائدة  يحقق  بما 
مــع الــعــمــل عــلــى تــوظــيــف مــــوارد الـــدولـــة بــصــورة 

مثلى تحقق أكبر قدر من املنفعة للمواطنني.
وفــيــمــا أكـــد الــبــعــض أن الــحــكــومــة بــحــاجــة إلــى 
يتضمن  أكثر شمولية،  اقتصادي  لــدور  االنتقال 
شقا رقابيا منظما، يتزامن مع التطورات، شددوا 
ــع أمـــام  ــاق اقــتــصــاديــة أوســ ــــرورة فــتــح آفــ عــلــى ضـ
األعــمــال  أن مجتمع  الــخــاص، وال سيما  الــقــطــاع 
ما  وكــل  مالية،  بماءة  يتمتع  املحلي  والصناعة 
تحتاجه الــشــركــات الــدعــم، مــن خــال توفير بيئة 

العمل الجاذبة لهم.
 فقد طالب رجل األعمال والرئيس التنفيذي في 
التجارية،  والقاضي«  »املطوع  شركات  مجموعة 
عمر القاضي، الحكومة الجديدة، بوضع سياسة 
جــديــدة لــدعــم الجيل الــجــديــد والــشــبــاب، وإيــجــاد 
فــــرص عــمــل لــهــم فـــي الـــســـوق املـــحـــلـــي، مـــن خــال 
اإلنتاجية  الصناعية  والقسائم  األراضـــي  توفير 

للشركات واألفراد، بأسعار رمزية.
ـــ »الـــــــــــراي«، إن  ــقـــاضـــي فــــي تـــصـــريـــح لــ وقــــــال الـ
الكويت تتمتع بوجود العديد من األراضــي التي 
بإمكانية  مــنــوهــا  كــبــيــر،  بــشــكــل  الــبــر  فــي  تنتشر 
اســتــغــالــهــا، وبـــأنـــه عــلــى الــقــّيــمــني فـــي الــحــكــومــة 
الجديدة تشجيع الشباب على استغال قدراتهم 
بأقصى قدر ممكن، وذلك بمنحهم أسعارا رمزية 

على استغال املساحات التي يحتاجونها.
ستغل بها 

ُ
ت أن  التي يمكن  املــجــاالت  أن  وأفـــاد 

هـــذه األراضــــــي، تــشــمــل صــنــاعــة الــحــرف واألثــــاث 
والزجاج والرسومات وكتابة القصص، موضحا 
أن مثل هــذه األراضـــي تتيح للعديد مــن الشباب 
الـــواقـــع، وبيعها  عــلــى أرض  تــنــفــيــذ مــشــاريــعــهــم 
للمستهلكني في السوق املحلي أو تصديرها إلى 

الخارج.
وشدد القاضي على أن هذا األمر من شأنه حل 
جزء كبير من أزمة التكّدس في اإلدارات الحكومية 
ــفـــني املـــوجـــوديـــن فـــي الـــقـــطـــاع الــحــكــومــي  واملـــوظـ
 عــن رفــع 

ً
ــعــة، فــضــا

ّ
والــتــخــلــص مــن الــبــطــالــة املــقــن

الـــقـــدرة الــشــرائــيــة واملــســاهــمــة بــتــنــويــع مــصــادر 
الدخل إلى حّد ما.

 
البيروقراطية

الــتــجــارة، عبدالله  أكــد عضو غرفة  مــن جانبه، 
السابعة،  للمرة  الحكومة  استقالة  بعد  أنــه  املــا، 
مستحقة،  غير  االستقالة  تلك  أن  ـــدرك 

ُ
ن أن  يجب 

ــع قـــرب  ــ ــا أن هــــــذا املـــشـــهـــد يـــتـــكـــرر مـ وخــــصــــوصــ
االنتخابات، ولكن تظل هناك مطالب يجب على 
أي حكومة االنــتــبــاه إليها مــن أجــل إثـــراء الحياة 
االقــتــصــاديــة فــي الــكــويــت، والــتــحــول بــالــبــاد إلى 

مركز مالي وتجاري في املنطقة.
ــراي« إلــى أن الحكومة املقبلة  ولــفــت املــا لـــ »الــ
إذا  إلـــى 3 عــوامــل رئيسية  يــجــب عليها االنــتــبــاه 
أرادت الــتــغــيــيــر نــحــو األفـــضـــل، أولـــهـــا الــتــصــدي 
ــار إليه  ــر الـــذي أشـ للفساد املــســتــشــري، وهـــو األمـ
ــن املــــســــؤولــــني بـــمـــنـــاســـبـــات مــخــتــلــفــة،  الـــعـــديـــد مــ
موضحا أن ذلك يتطلب التزامن مع العامل الثاني 
ــال الــعــام  وهـــو تفعيل آلــيــة الــــردع حــفــاظــا عــلــى املـ
الــفــائــدة  بــالــصــورة األمـــثـــل لتتحقق  واســتــغــالــه 
الــعــمــل على  ــع  الـــحـــكـــومـــي، مـ ــن األداء  املــــرجــــوة مـ
توظيف مــوارد الدولة بصورة مثلى تحقق أكبر 

قدر من املنفعة للمواطنني.
وتطرق إلى ضرورة االنتباه إلى البيروقراطية، 
بــمــعــالــجــة الــتــعــقــيــد غــيــر املــســبــوق فــي إنــجــاز أي 
معاملة حكومية، مبينا أن هذا املشهد يتكرر في 
ما يستدعي وضــع خطة وطنية  وزارة،  أكثر من 

لتقليل دورة إنجاز املعامات بالجهات الحكومية 
من خال تعميم استخدام الخدمات الذكية التي 

تحقق اإلنجاز بوقت سريع ودون عناء.
ــا املـــا إلـــى ضــــرورة وضـــع حــد فــاصــل بني  ودعـ
الحكومة ومجلس األمــة عبر إيــقــاف أي نــوع من 
الهبات املالية، ووسائل الترضية مثل التعيينات، 
الحكومات  الوسائل تتبناها  أن هذه  إلى  مشيرًا 

غير القادرة على اإلنجاز. 
ــرار تــعــيــني رئــيــس الــــــوزراء يظل  ــــاف أن قــ وأضـ
بيد سمو األمــيــر، وإن كــان رئيس الـــوزراء القادم 
يــنــوي اإلصـــــاح فــلــيــبــدأ بــتــعــيــني وجــــوه جــديــدة 
للحكومة املقبلة دون استثناء، وقال »اليوم نقف 
على مفترق طرق، إما نكون دولة مؤسسات ننوي 
اإلصــــاح واالســتــمــرار لــأجــيــال الــقــادمــة أو نظل 

على النهج الحالي الذي يرفضه الجميع«. 
بــــدوره، قــال رئــيــس اتــحــاد شــركــات االستثمار 
»الــــــــراي« إن هــــنــــاك حـــزمـــة  ــي لـــــــــ ــمـ ــلـ ــسـ صــــالــــح الـ
استحقاقات مختلفة تنتظر الحكومة، لعل أبرزها 
ــادرة عــلــى الــتــعــامــل مـــع املــســتــجــدات  ــ أن تـــكـــون قــ
ــرأت عــلــى املــشــهــد االقــتــصــادي بــاألســواق  الــتــي طـ
املحلية واإلقليمية، مشيرًا إلى ان هناك مطالبات 
اقتصادية ملحة ومكررة، وما ينقص معالجتها 

هو القرار املؤجل!
وأعرب السلمي لـ »الراي« عن تمنياته أن تكون 
قــــادرة عــلــى مواكبة  املــرتــقــب تشكيلها  الــحــكــومــة 
حكومة  العالم  في  يوجد  وأضـــاف»ال  التطلعات، 
با أخطاء، لكن من الضروري أن تعمل التشكيلة 
املرتقبة على تصويب بعض مسار بعض امللفات 
االقتصادية التي تتطلب إعادة بحث، بما يحقق 
املختلفة  االقتصادية  والقطاعات  املواطن  طموح 

في املستقبل.

فتح آفاق جديدة
وأفـــــاد الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي فـــي شــركــة»كــامــكــو 
ــــوه، بـــــأن الــســيــاســة  ــــرخـ لـــاســـتـــثـــمـــار«فـــيـــصـــل صـ
واالقــتــصــاد وجــهــان لُعملة واحــــدة، الفــتــا إلــى أن 
الــحــكــومــة بــحــاجــة إلـــى االنــتــقــال لـــدور اقــتــصــادي 
أكثر شمولية يتضمن شقا رقابيا منظما يتزامن 

مع التطورات. 
ــوه، مــــن خــــــال»الــــــراي«إلــــــى أنـــه  ــ ــرخـ ــ ولــــفــــت صـ
إلــى أن تعمل  لــدى مجتمع األعــمــال حاجة مللحة 
للقطاع  جــديــدة  آفـــاق  فتح  على  املقبلة  الحكومة 
الخاص، بما يسهم في تحريك عجلة االقتصاد، 

وتعزيز حضور الشركات واملؤسسات.
ــيــــات جــــادة  ــــى الـــعـــمـــل عـــلـــى تـــوفـــيـــر آلــ ودعــــــا إلـ
ملــشــاركــتــه فـــي األنــشــطــة واملـــشـــروعـــات والــخــطــط 
املقبلة، مؤكدًا  الفترة  أكبر خال  التنموية بشكل 
مــا تتضمنته  املــعــنــيــة  الــجــهــات  ضــــرورة تطبيق 
كــلــمــات ســمــو األمــيــر الــشــيــخ صــبــاح األحــمــد، من 

نصائح وتوجيهات ملحاكاة الواقع والتطور.
 ولفت إلى أن الباد بحاجة لتشكيلة من وزراء 
ــراط، الـــقـــادريـــن عــلــى تــلــبــيــة الــتــطــلــعــات  ــ الــتــكــنــو قـ
واملجموعات  الشركات  تأملها  التي  االقتصادية 
واالوســـــاط املــالــيــة عــامــة، وتــقــديــم قــوانــني فاعلة 

تستوعب رؤى املستثمر الطموحة من الكويت.
وأشـــار إلــى أن هــنــاك ملفات اقــتــصــاديــة مهمة 
منها  مناسبة،  تشريعات  استحداث  إلى  بحاجة 
ــانـــب الـــنـــواحـــي  ــــى جـ ــــوق الــــديــــن واإلفـــــــــاس، إلـ سـ
ــة بــــالــــخــــدمــــات املـــمـــنـــوحـــة  الـــتـــرشـــيـــديـــة الــــخــــاصــ
للمواطنني، الفتا إلى أهمية تنويع مصادر الدخل 
الـــعـــام لــلــدولــة، بــخــطــط واعـــيـــة تــطــور الــقــطــاعــات 
ــــرى دون االعـــتـــمـــاد أو الــتــركــيــز عــلــى قــطــاع  األخــ

بعينه.
مــن جــانــبــه، أعـــرب رئــيــس مجلس إدارة شركة 
الــركــب لــخــدمــات الــنــفــط والــكــهــربــاء واإلنـــشـــاءات 
ســعــد الـــقـــطـــان، عـــن أمــلــه فـــي أن تــكــون الــحــكــومــة 
الــــذي يمكن  الــحــقــيــقــي  لـــلـــدور  الــجــديــدة متفهمة 
األعمال والصناعة، وتأثيرهم  به رجــال  يقوم  أن 
اإليجابي على االقتصاد الكويتي، موضحا أن أي 
حكومة مقبلة مطالبة بدعم وتوفير سبل وأدوات 

إنجاح املجتمع االقتصادي.
ــال  ــمــ ــان انــــــه لــــــدى رجــــــــال األعــ ــقــــطــ وأوضـــــــــح الــ
الكافية وكل  الكويت مــاءة مالية  والصناعة في 
مــا يــحــتــاجــونــه الـــدعـــم، بــتــوفــيــر الــبــيــئــة املناسبة 
، هل يعقل شح األراضي 

ً
لزيادة أعمالهم، متسائا

اإلمـــارات  وتــقــدر  تدعم  وأن  بالكويت؟  الصناعية 
تدعمها  ال  التي  الكويتية  املنتجات  والسعودية 
الــحــكــومــة الــكــويــتــيــة؟ وطـــالـــب بــحــكــومــة لــديــهــا 
رؤية واضحة تجاه االقتصاد الكويتي ومجتمع 

ــمــــال والـــصـــنـــاعـــة بــــأن يـــكـــون لــديــهــا خــارطــة  األعــ
الطريق  طريق واضحة يمكن من خالها تمهيد 
الخالصة  خصوصا  الكويتية  الصناعات  لــدعــم 
 »مــصــنــع الـــركـــب الــكــويــتــي 100 في 

ً
مــنــهــا، قـــائـــا

املــئــة الــوحــيــد فــي الــكــويــت والـــشـــرق األوســــط في 
الدعم  املتنقلة ولم نجد  الوقود  صناعة محطات 
املناسب أو الذي يستحقه مصنع كويتي تصدر 
الدعم في  العالم بينما نجد هــذا  منتجاته حــول 

دول الخليج«.
الكويت تستحق حكومة  القطان إلى أن  ولفت 
قوية لديها خطط قابلة للتنفيذ وأن تكون قادرة 
على خلق ودعم الصناعة الكويتية كما تفعل دول 

الخليج من خال قرارات وتوفير البنية التحتية 
املناسبة. 

ورأى أن الرؤية الحكومية تبدأ بوجود قرارات 
الكويتية  تنفيذية تساهم في توطني الصناعات 
وخلق بيئة صناعية كبيرة بداًل من االعتماد على 
، أين الحكومة عندما يقدر 

ً
النفط، فقط، متسائا

منتج كويتي خارج الكويت أكثر من داخلها!
 

تسهيل عمل املطورين
ــقــــاريــــني، قــيــس  ــــني ســــر اتــــحــــاد الــــعــ أوضـــــــح أمــ
بتسهيل  مطالبة  الــجــديــدة  الحكومة  أن  الــغــانــم، 
دوائــرهــا،  فــي مختلف  العقاريني  املــطــّوريــن  عمل 

ــيـــرة  ــبـ ــكـ ــن الـــــــــــــدورة املــــســــتــــنــــديــــة الـ ــ ــلــــي عــ ــخــ ــتــ والــ
والبيروقراطية، وعدم فرض أنظمة شديدة عليهم 

تحول دون اتمام أعمالهم.
وطــالــب الــغــانــم عــبــر»الــراي«بــضــرورة اإلســـراع 
فــي إقـــرار لــوائــح نظم الــبــنــاء، مــن شأنها تسهيل 
وتــشــجــيــع املـــطـــوريـــن الــعــقــاريــني عــلــى اســتــثــمــار 
ــبــــاد، الفـــتـــا فـــي الـــوقـــت نفسه  أمـــوالـــهـــم داخـــــل الــ
اإلطفاء  مثل  الــدولــة  إدارات  مــن  العديد  قيام  إلــى 

بتعديل وتسهيل أنظمتها التي تخص العقار. 
ــدد عـــلـــى ضـــــــرورة إنــــشــــاء هــيــئــة عـــقـــاريـــة،  ــ وشــ
والســيــمــا أن وزارة املــالــيــة قــامــت وبــالــتــعــاون مع 
الــبــنــك الـــدولـــي بـــإجـــراء دراســــة لــتــأســيــســهــا، على 
الــدولــة، وتضم تحت  أمــاك  أن تكون قائمة على 
األخـــــرى،  بـــــالـــــوزارات  اإلدارات  بــعــض  جــنــاحــهــا 
على   

ً
مستقبا ستعمل  الهيئة  هــذه  أن  موضحة 

ــتـــداول الــعــقــاري، مــمــا يــدعــم االقــتــصــاد  تنظيم الـ
الوطني.

على  يتمنون  العقاريني  املطورين  أن  وأوضــح 
بنك الــكــويــت املــركــزي أن يــكــون هــنــاك تــعــاون من 
الــتــجــاريــة، فــي مــا يتعلق بموضوع  الــبــنــوك  قبل 
لهم، حتى ال  العقارية بتقديم تسهيات  الرهون 
يجد املطورون أنفسهم على مفترق طرق، السيما 
وأن الوضع االقتصادي في املنطقة يمّر بمراحل 

صعبة، مما يؤثر على النمو العقاري.
وأكد أنه مطلوب من الحكومة الجديدة خطوات 
بتملك  تسمح  تــشــريــعــات  ــدار  إلصــ تقليدية  غــيــر 
الوافدين واستغال املليارات التي تخرج سنويا 
في صــورة تحويات، والتي يمكن توظيفها في 
مجاورة  دول  تجربة  من  واالستفادة  اقتصادنا، 
ــــداوالت الـــعـــقـــاريـــة مـــن خــال  ــتـ ــ فـــي رفــــع وتـــيـــرة الـ

حوافز اإلقامة الدائمة أو البطاقة الذهبية.
وقال رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي 
 )GOFSCO( والنفط الغاز  لشركة خدمات حقول 
حسام معرفي إن مجتمع األعمال يحتاج لعقلية 
حكومية، قادرة على مجاراته، مضيفا أنه يتعني 
أن تكون هناك رؤية تحتوي االفكار االقتصادية 
وتستوعب أفــكــار رجــال األعــمــال الــذيــن أصبحوا 
بــاألعــمــار واالخــتــصــاصــات على عكس  مختلفني 

املنظور السابق.
ــنـــاك عـــدد  ــــان هـ ــه فــــي الـــســـابـــق كـ ــ ــــى أنـ ــفـــت إلـ ولـ
محصور من رجال األعمال واملشاريع، لكن خال 
ــا تــنــوعــا فـــي املــشــاريــع  ــنـ الــعــقــديــن املــاضــيــني رأيـ
وتـــركـــيـــبـــة مــســتــثــمــريــهــا، مـــوضـــحـــا أن أصـــحـــاب 
املـــشـــاريـــع الــصــغــيــرة واملـــتـــوســـطـــة انـــضـــمـــوا إلــى 
السوق، بعد أن تنوعت االختصاصات وتزاحمت 

األفكار وأصبحت معقدة أكثر.
فــي  مـــشـــاريـــع  أصــــحــــاب  هــــنــــاك  اآلن  أن  وبـــــني 
ــــال الــتــطــبــيــقــات  ــقـــطـــاع الـــتـــكـــنـــولـــوجـــي، مــــن خـ الـ
تــعــددت نشاطاته  الــذي  النفطي  بالقطاع  وكــذلــك 
يعد  فلم  واختصاصته  واهتماماته  ومنتجاته 
ــا نــفــتــقــد املـــدن  ــنـ ــازلـ ــال»مـ فــقــط ســحــب وضـــــخ. وقـ
متواضعة  محاوالت  هناك  كانت  وإن  الصناعية 
واجـــــتـــــهـــــادات لـــكـــن لــــأســــف تـــظـــل تـــحـــت ســقــف 

الطموح«، 
وأشار إلى»أننا في حاجة إلى غربلة القوانني 
الـــخـــاصـــة بــالــصــنــاعــة والـــقـــطـــاع الـــخـــاص بشكل 
عـــــام، وتـــقـــديـــم الـــدعـــم ألي مــصــنــع ومـــنـــشـــأة بما 
يؤدي لخفض التكاليف بداًل من دخول الحكومة 
منافسا للقطاع الخاص وتحصل شركاتها على 

أراض مجانية ودعومات باملايني«.
قــال  والــرقــابــة،  للمحاسبة  بالنسبة  أنـــه  وبـــني 
مــعــرفــي إنــهــا تــكــاد تــكــون مــعــدومــة، عــــاوة على 
الــقــطــاعــات، موضحا ان هذه  الــدولــه لكل  امــتــاك 
الحالة تجعل صاحب املشروع الكويتي أو املصنع 
راغبا في الهجرة بحثا عن مكان أفضل يحتويه، 
املقنعة  والبطالة  العاطلني،  أعـــداد  بــأن  موضحا 
تـــجـــاوزت الــســبــعــة االف والـــعـــدد بــــازديــــاد وهـــذا 
وسياسية  واقــتــصــاديــة  اجتماعية  ملشاكل  نــذيــر 
إلــى أصحاب  االلتفات  وإخاقية، مؤكدًا ضــرورة 
الشركات واملشاريع وتعديل ونسف القوانني غير 

املتطورة.
فيه  نحن  نكون  مستقبا  سنضمن  وقال»هنا 
استطعنا  البسيطة  فــبــاالمــكــانــات  للعالم،  روادا 
أن يكون لنا موضع قدم في املحافل العاملية ولو 
انفتحنا أكثر سنكون قادة مؤثرين«، مشيرًا إلى 
النهج  تستخدم  عــقــود  مــدى  وعــلــى  الحكومة  أن 
نفسه، ونتمنى هذه املرة أن تبرهن على مساعدة 
الـــذي قطعا سيساهم فــي ضخ  الــخــاص  الــقــطــاع 

الدم في قلب أسواق املال والبورصات.
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 بهبهاني لتسريع العمل 
 في ترسيات املشاريع

طالب رئيس مجلس إدارة البنك األهلي 
الكويتي، طالل بهبهاني، الحكومة الجديدة 

بتسريع العمل في ترسية املناقصات 
الخاصة باملشاريع التنموية الكبرى في 

البالد، الفتًا إلى أن التأخير في هذا اإلطار 
أدى إلى تراجع النشاط االقتصادي في 

العديد من القطاعات.
وبّي بهبهاني في تصريح لـ »الراي«، أنه 

على الحكومة أن تعمل على زيادة اإلنفاق 
على املشاريع في الفترة املقبلة، بما يؤدي 
إلى تحريك العجلة االقتصادية في الدولة، 

ومشددًا على أن القطاع املصرفي جاهز 
ولديه القدرة على تمويل املشاريع فور 

طرحها في السوق.
وأفاد أنه على الحكومة أن تعمل أيضًا على 
تعزيز االستقرار في الكويت، بما ينعكس 

إيجابًا على القدرة الشرائية بي األفراد، 
ويشجع الشركات على القيام بمشاريع 

وتعزيز أعمالها، منوهًا بأن املشاكل 
الجيوسياسية تؤثر سلبًا على عجلة العمل 

في كل القطاعات، وتؤدي إلى الخوف 
من املستثمرين والشركات واالفراد من 

طلب التمويالت وصرف األموال خوفًا من 
ضياعها وعدم سير مشاريعهم حسب 

الخطط املوضوعة من قبلهم.

عمر القاضي 

توفير األراضي والقسائم 
للشركات واألفراد

 بأسعار رمزية

فيصل صرخوه 

فتح آفاق جديدة للقطاع الخاص
بما يسهم في تحريك 

عجلة االقتصاد

قيس الغانم 

إقرار لوائح نظم البناء 
لتشجيع املطّورين العقاريي 

على استثمار أموالهم داخليًا

صالح السلمي 

مطلوب من التشكيلة املرتقبة 
تصويب مسار بعض امللفات 

االقتصادية

سعد القطان 

أي حكومة مقبلة مطالبة بدعم 
وتوفير سبل وأدوات إنجاح

املجتمع االقتصادي

حسام معرفي 

غربلة القواني الخاصة بالصناعة 
والقطاع الخاص ودعم أي مصنع 

ومنشأة لخفض التكاليف

عبدالله املال 

ضرورة معالجة البيروقراطية 
والتعقيد غير املسبوق 

في إنجاز أي معاملة حكومية

طالل بهبهاني


