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تتمتع بقوة اقتصادية ومالية تدعم وضعها االئتماني عند مستوى »Aa2« مع نظرة مستقبلية مستقرة

»موديز«: الكويت تعيد تسعير رسوم اخلدمات احلكومية

د.رمضان الشراح

»احتاد شركات االستثمار«: 3.5 مليارات دينار استثمارات »اخلاص« بالتنمية

30 % من وظائف »اخلاص« توفرها شركات االستثمار
قال احتاد شركات االستثمار 
إن قيمة ش����ركات االس����تثمار 
وأهميته����ا بالنس����بة للكويت 
تتخطى األرقام، مؤكدا انها أدارت 
دفة حتسني وتطوير أداء أسواق 
امل����ال في الكوي����ت عن طريق 
تزويد املستثمر مبعلومات ذات 
قيمة عالية من خالل البحوث 
والتقارير وتوفير سبل متويل 
بديلة عب����ر طرح الس����ندات 
والصكوك، وإتاحة فرص أكبر 
لتنويع أصول املستثمرين من 
خالل تقدمي العديد من املنتجات 
االستثمارية والصناديق، كما 
قامت شركات االستثمار مببادرة 
طرح وتنمية شركات عديدة في 
قطاعات شتى، بدءا من قطاع 
الطاق����ة إلى الترفيه.  واش����ار 
االحتاد في دراس����ة أعدها أمني 
عام احتاد ش����ركات االستثمار 
د.رمضان الش����راح عن قطاع 
االستثمار ودوره في االقتصاد 
الكويتي الى الدور الفعال الذي 
يقوم به لدعم مسيرة االقتصاد 
الوطني، الفت����ا الى انه أصبح 
ج����زءا ال يتجزأ م����ن اقتصاد 
الكوي����ت، وهيكلة ش����ركاته، 
ودميغرافيته، حيث يقوم القطاع 
بتوفير فرص عمل بنسبة 27 
إلى 30% م����ن إجمالي وظائف 
القطاع اخلاص. ويعد ثاني أكبر 
مساهم للناجت احمللي اإلجمالي 
من غير النفط. وإنه وبالنظر 
البيانات املنشورة لدى  آلخر 
بنك الكويت املركزي وس����وق 
الكويت ل����أوراق املالية، فإنه 

يتبني اآلتي:
- بلغ عدد شركات االستثمار 
املس����جلة لدى بن����ك الكويت 
املرك����زي و/أو هيئة أس����واق 
املال 95 ش����ركة اس����تثمارية 
وخدمات متويلي����ة، منها 85 
شركة مسجلة لدى بنك الكويت 
املركزي )83 شركة جتمع بني 
التمويل واالستثمار،  نشاطي 
وش����ركتان متويليتان فقط( 
و10 شركات مسجلة لدى هيئة 
أس����واق املال فقط ألنها تقوم 

بنشاط االستثمار فقط.
- عدد ش����ركات االس����تثمار 
املسجلة لدى س����وق الكويت 
لأوراق املالية بلغ 28 ش����ركة 

استثمارية.
املدارة  - إجمال����ي األص����ول 

)Assets( م����ن قبل ش����ركات 
االس����تثمار املسجلة لدى بنك 
الكوي����ت املرك����زي نحو 10.5 

مليارات دينار.
 )Own Funds( رؤوس أموال -
شركات االستثمار املسجلة لدى 
بنك الكويت املركزي نحو 4.6 

مليارات دينار.
النظامي����ة  احلس����ابات   -
)Contra Accounts( للشركات 
االستثمارية املسجلة لدى بنك 
الكويت املركزي نحو 19.6 مليار 

دينار.
 )Liabilities( إجمالي املطلوبات -
للشركات االستثمارية املسجلة 
لدى بنك الكويت املركزي مليار 

10.5 مليارات دينار.
- بلغت جملة استثمارات القطاع 
اخلاص في خطة التنمية 3.53 
مليارات دينار في سنة 2015.

من ناحية اخرى، قالت الدراسة 
ان زيادة مساهمة القطاع اخلاص 
في الناجت احمللي اإلجمالي تتأتى 

من خالل اآلتي:
* اإلسراع في تعديل املخطط 
الهيكلي للدول����ة ليتوافق مع 
اخلطة، وتوفير األراضي إلقامة 
املشاريع الصناعية واملشاريع 

الصغيرة واملتوسطة.
* تهيئة بيئة األعمال واستكمال 
التشريعية مبا يسرع  البنية 
من املب����ادرات اخلاصة ويرفع 

من تنافسية االقتصاد.
* تبني مش����روعات محورية 
في عملي����ة التنمية، من خالل 

تأسيس الشركات املساهمة.
وخط����ة إقام����ة املش����روعات 
الصغيرة واملتوسطة التي ال تقل 
 SMES �عن 150 من مشاريع ال

.»BOT«�و50 من مشاريع ال
- إن ما تقدم ليدعونا في االحتاد 
إلى أهمية إعداد استراتيجية 
تنموية جريئ����ة، تتحرر من 
قيود واقع املاضي إلى التفكير 
مليا واالستفادة من املتغيرات 
الراهنة التي تستدعي مزيدا من 
اجلهد واالستثمارات من قبل 
الشركات الوطنية واألجنبية مبا 
يسهم في التسريع من وتيرة 
التطورات  التنمية ومواكب����ة 

املعاصرة.
- يرى احتاد شركات االستثمار 
ضرورة إعادة هيكلة الكثير من 
الشركات الوطنية مبا ينسجم 

مع متطلب����ات قواعد حوكمة 
الشركات التي أصبحت ملحة 
وضرورية بل وليست خيارا. 
وفي هذا الصدد، نؤكد أن عددا 
من شركاتنا قطعت شوطا كبيرا 
في هذا املجال، سواء من حيث 
الهيكل����ة التنظيمي����ة واملالية 
واإلدارية والفنية وفي إجراءاتها 
وعالقاتها مع كل األطراف ذات 
العالقة بنشاطها، حيث إن مبدأ 
الشفافية واملساءلة والترتيبات 
املؤسسية األخرى ساعدت على 
النمو املستمر للشركات حتى في 
أصعب الظروف، وتضمن كذلك، 
دميومة وسمعة جيدة لشركاتنا 
العاملة داخل الدولة وخارجها. 
كما نود وفي هذا الس����ياق، أن 
نؤكد أن احتاد شركات االستثمار 
قد ساهم وال يزال يساهم ضمن 
منظومة العمل االقتصادي في 
الكويت على تنمية االقتصاد 
الكويتي وتشجيع االستثمار 
بأنواع����ه املختلف����ة وتوطيد 
عالقات التع����اون مع مختلف 

الشركات من خالل:
- التروي����ج: الذي ميثل حلقة 
الوصل بني كل األطراف املعنية 

باالستثمار.
- املس����اهمة في تطوير األطر 
القانونية والهياكل املؤسسية 
املتعلقة باالستثمار وفي هذا 
اإلطار القيام بكثير من اجلهود، 
منها: إعداد وتق����دمي املذكرات 
والدراس����ات، وعق����د الندوات 
واملؤمترات لتس����ليط الضوء 
عل����ى أهم التط����ورات في هذا 
اجلانب، وكذلك من خالل العمل 
على زيادة كفاءة املؤسس����ات 
االستثمارية، وخاصة املعنية 
باخلدمات االستثمارية، والسعي 
لتطوير سوق األوراق املالية، 
باإلضافة إلى إعطاء املعلومات 
ع����ن املالءة املالية والس����معة 

التجارية ألعضائها.
- املساعدة في دراسة األسواق 
احمللية واخلارجية ذلك من خالل 
تزويد املس����تثمر باملعلومات 
الالزمة عن هذه  واالحصاءات 
األسواق. واالتصال باجلهات 
األخرى لتسهيل مهمة ممثليه 
الدراسات،  املكلفني مبثل هذه 
وترتي����ب مقاب����الت له����م مع 
اجلهات الرسمية واألهلية محليا 

وإقليميا.

10.5 مليارات 
دينار أصواًل تديرها 

شركات االستثمار.. 
رؤوس أموالها 4.6 

مليارات دينار

احلسابات 
النظامية للشركات 

االستثمارية 
املسجلة 

بـ»املركزي« 19.6 
مليار دينار

الوفورات املالية الضخمة التي 
تتمتع بها الكويت تشكل حائط 
صد أمام تراجع أسعار النفط 

لفترة أطول.
وأضاف���ت »مودي���ز« أن 
مستوى الدين عند 6.5% من 
الناجت احمللي اإلجمالي بنهاية 
إلى  2014، مرجحا ان يرتفع 
8.5% في 2015-2016 بسبب 
توقعات تراجع الناجت احمللي 

االسمي.

االسمي للبالد سيشهد انكماشا 
كبيرا في 2015، مع توقعات 
بحدوث تع���اف بقدر ضئيل 

خالل 2016.
وأش���ار التقري���ر إلى أن 
عائدات احلكوم���ة الكويتية 
تتوقف على حتركات أسعار 
النفط، حيث يش���كل النفط 
نحو 80% من إجمإلي اإليرادات 

العامة للبالد.
أن  التقري���ر  وأوض���ح 

تسعير بعض رسوم اخلدمات 
احلكومية.

وتوقعت »موديز« انتعاشا 
النفط  تدريجيا في أس���عار 
بحلول 2017، حيث تش���ير 
التقديرات لوصول متوسط 
سعر خام برنت إلى 55 دوالرا 
للبرميل هذا العام ونحو 57 

دوالرا للعام القادم.
وأضاف تقرير »موديز« 
القطاع  أنه نظ���را ألهمي���ة 
الكويتي،  النفطي لالقتصاد 
فإن الن���اجت احمللي اإلجمالي 

1.8% من الناجت احمللي اإلجمإلى 
في الس���نة املالي���ة احلالية، 
نظرا ملستوى التعادل املالي 

املنخفض للموازنة العامة.
وأشارت إلى انها ال تتوقع 
اصالحات كبيرة على مستوى 
خطط احلكومة لزيادة ايراداتها 
من ضرائب الشركات والدخل 
خالل ال� 12 شهرا املقبلة، الفتة 
الكويتية  إلى ان احلكوم���ة 
املقبلة  الفترة  ستركز خالل 
على زيادة كف���اءة حتصيل 
العام���ة وإعادة  اإلي���رادات 

قال���ت وكال���ة »موديز« 
للتصني���ف العاملي إنه على 
التوقعات بتباطؤ  الرغم من 
النفط خالل  انتعاش أسعار 
الكويت  ف���إن  املقبلة  الفترة 
تتمتع بقوة اقتصادية ومالية 
تدعم وضعها االئتماني عند 
مس���تويات »Aa2« مع نظرة 
مستقبلية مستقرة خالل عامي 

2015 و2016.
أنها  وأضافت »مودي���ز« 
تتوق���ع تس���جيل الكوي���ت 
فوائ���ض مالية صغيرة عند 

معهد الدراسات املصرفية
»Mini MBA« ينظم برنامج

صرح د.يعقوب يوسف الرفاعي املدير العام ملعهد 
الدراسات املصرفية عن تعاون املعهد مع مركز اإلدارة 
األوروبي MCE Management Centre Europe من خالل 
 Mini تقدمي برنامج تدريبي متخصص في إدارة األعمال
MBA للقطاع املالي واملصرفي، وذلك في الفترة من 5 

أكتوبر إلى 9 أكتوبر 2015 في لندن.
عقد البرنامج مبشاركة نخبة مميزة من العاملني في 
البنوك الكويتية احمللية كالبنك التجاري الكويتي وبيت 
التمويل الكويتي وبنك بوبيان وبنك اخلليج، والبنك 
الكويت الصناعي، باإلضافة إلى مش���اركة من دبوان 
احملاسبة، وكذلك مشاركة من احتاد مصارف الكويت، 
حيث قام احتاد مصارف الكويت برعاية 5 مقاعد من 
املشاركني في هذا البرنامج. واستمتع املتدربون باملشاركة 
الفعالة لكل جهة وتبادلوا اخلبرات واملعلومات ما أثرى 

التدريب وعاد بالفائدة على اجلميع.
وقد أفاد الرفاعي بأن هذا البرنامج يعقد للس���نة 
الثاني���ة على التوالي، حيث عق���د البرنامج في العام 
املاضي في ش���هر س���بتمبر 2014، وقد حقق انعقاده 
جناحا كبيرا كان له األثر والسبب الرئيسي وراء اعادة 

انعقاده في هذا العام.

املشاركون في البرنامج التدريبي في لندن 

الوفورات املالية الضخمة تشكل حائط صد 
أمام تراجع أسعار النفط لفترة أطول

ارتفاع الدين إلى 8.5% من الناجت احمللي 
اإلجمالي مقارنة بـ 6.5% في 2014

توقعات بتسجيل 
الكويت فوائض 

مالية بنسبة %1.8 
من الناجت احمللي 

اإلجمالي


