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األمانة العامة التحاد غرف المجلس
تشارك في دورة تدريبية باإلمارات 

 25 مليار دوالر رأسمال
صناعة الحديد والصلب العربية

أعلنت األمانة العام����ة إلحتاد غرف دول مجلس 
التعاون اخلليجي عن مش����اركة بعض موظفيها في 
دورة تدريبية بعنوان »دور اإلستراتيجيات« والتي 
تهدف إلى رفع الكفاءة واجلودة وتطوير العمل من 
أجل تطبيق البرنامج التدريبي في األمانة العامة في 
االحتاد، وذلك في املجموعة العاملية اإلماراتية لألعمال، 
في أبوظبي خالل الفترة من 6 إلى 10 يونيو اجلاري. 
وتعق����د هذه الدورة بناء على األمانة العامة لالحتاد 

لرفع مهارات الكفاءة واجلودة لدى العاملني باألمانة 
العام����ة لالحتاد واإلطالع عل����ى التطبيق األمثل في 
اإلستراتيجيات التي تعنى بتطوير الكفاءة واجلودة. 
من جانبها، أكدت رئيس املجموعة العاملية اإلماراتية 
بدرية املال، والتي ستتولى عملية تنظيم الدورة، أهمية 
تلك الدورات التي من ش����أنها إحداث أنظمة جديدة 
تلبي احتياجات املوظف والهيكل اإلداري باملؤسسة 

أو الشركة التي يعمل بها،

عقدت اجلمعية العام����ة لالحتاد العربي للحديد 
والصلب في دورتها العادية ال� 41 في اجلزائر، حيث 
طالب املش����اركون في االجتماع احلكومات العربية 
باتخاذ اإلجراءات الكفيلة التي حتمي صناعة الصلب 
العربية من مخاطر االغ����راق الذي تتعرض له هذه 
الصناعة في عدد من الدول العربية، وشدد املشاركون 
على ضرورة مواجهة التأثيرات الس����لبية حملاوالت 
اإلغراق والتي تش����كل تهديدا حقيقيا لالستثمارات 
الكبيرة التي أنفقتها صناعة احلديد والصلب العربية 
لتطوير صناعاته����ا احمللية بهدف تلبية احتياجات 
االس����واق احمللية املتزايدة. واوضح بيان صادر عن 
االحتاد أن االس����تثمارات في هذه الصناعة جتاوزت 
املليارات من الدوالرات، كما ان رأس املال العامل في 
هذه الصناعة يقدر بنحو 20 الى 25 مليار دوالر والذي 
يش����غل الطاقات االنتاجية القائمة في هذه الصناعة 

والتي تقدر ب� 20 مليون طن سنويا.
واكد املش����اركون الذين ميثلون ما يزيد على 70 
شركة من 16 دولة عربية االعضاء في االحتاد العربي 
للحديد والصلب على اهمية حتقيق التكامل العربي في 
هذه الصناعة من خالل تدعيم التكامل في العمليات 
االنتاجي����ة وزيادة حجم املبادالت التجارية العربية 
ومبا يقلل من االعتماد على املستوردات من االسواق 
العاملية وبشكل خاص املستوردات من املنتجات الطويلة 

واملنتج����ات النصف مصنعة، وقد رأى املش����اركون 
زيادة حجم املستوردات من عدد من الدول املصدرة 
التي تستهدف االس����واق العربية وبأسعار اغراقية 
تهديدا جلهود تطوير هذه الصناعة في الدول العربية 

وملستقبلها الواعد.
وأجمع املشاركون في بيان ختامي على أن خطر 
االغراق ال يقتصر على اصحاب هذه الصناعة سواء 
في القطاع احلكومي او اخلاص والذين يشغلون مئات 
اآلالف من العمال الذين يعملون في هذه املصانع والذين 
يتجاوز عددهم ربع مليون من العاملني وإمنا يشمل 
ايضا وبشكل رئيسي الصناعات املرتبطة بصناعة 
الصلب حيث ان كل عامل في صناعة الصلب يساهم 
في تشغيل ثماني عمال في صناعات اخرى مرتبطة 
بهذه الصناعة وقد عبر املشاركون عن تقديرهم للدور 
االيجابي لسياسات التحفيز احلكومية في تدعيم قدرة 
صناعة الصلب على مواجهة األزمة حيث استطاعت 
هذه السياسات ان تنمي الطلب في االسواق احمللية، 
إال ان هذه السياس����ات وفي غياب االجراءات الكفيلة 
التي حتمي االنتاج احمللي قد فتحت الباب الستيراد 
كمي����ات كبيرة من الصلب ش����كلت ضررا للمنتجني 
الذين يحاولون النهوض بهذه الصناعة، األمر الذي 
جعلهم يواجهون مرحلة صعبة كانت هي االخطر في 

تاريخ هذه الصناعة.

 »المركز الشرقي«: البورصة
نحو مزيد من النزول

أوضح املركز الشرقي في تقريره لألداء الفني حلركة السوق 
األسبوع املاضي بأن السوق فتح فجوة ألسفل عند مستوى 6812 ثم 

صعد وحقق في نفس اليوم قمته األسبوعية عند 6831 نقطة.
ث���م هبط وحقق يوم االثنني قاعه األس���بوعي عند مس���توى 
6666 وأخيرا أقفل عند 6733 محققا صافي نزول أسبوعي قدره 
76 نقطة أي 1.13% )بينما حقق األس���بوع األس���بق صافي نزول 

252 نقطة(.
الش���عور العام كان تش���اؤميا. وتذبذب مؤشر السوق طوال 

األسبوع ضمن مجال ضيق عرضه 164 نقطة. 
 وتوقع التقرير أن الرس���وم البيانية للس���وق التزال تعكس 

ضعفا، وعليه ال ميكن استبعاد احتمال مزيد من النزول.

وسط ضعف عام لألداء

 رؤية إصالحية... لدور البورصة االقتصادي )1 ـ 3(
مليار دوالر، ونقل أموال النفط واالحتياطات إلى اخلارج كانت 
احلكمة منه االستفادة من الفرص االستثمارية اخلارجية وأيضا 
عدم قدرة استيعاب االقتصاد الكويتي لهذه األموال الضخمة... 
وهذا ش���يء مقبول ومبرر ولكن أن يعطى االقتصاد احمللي 
الشذرات من استثمارات الهيئة وبدون إستراتيجية واضحة 

وملزمة لها فهذا أصبح اآلن غير مقبول ألسباب أهمها:
- أن أغلب اس���تثمارات اله��يئة احمللية جلبت لها أرباحا 
غير عادية، فاس���تثمارها في زين م���ن 25 مليون إلى 1.500 
مليار دينار أي تضاعفت إلى أرقام فلك��ية هذا باإلضافة إلى 
األرباح الس���نوية السخية التي تعطيها زين للهيئة، وأيضا 
مساهماتها في بيت التمويل، ومساهمتها في بنك بوبيان، وشركة 
اخلليج للتأمني، والصناعات الوطنية وغيرها، فمس���اهمات 
الهيئة لها مردود إيجابي جدا محل��يا ونش����جع الهيئة على 

التوسع به.
- الهيئ���ة أصبح لها على مر الس���نني قدرة اس���تثمارية 
وخبرات ممتازة، واملفروض أن يتم نقل هذه اخلبرات إلفادة 

االقتصاد احمللي.
� دور الهيئة احلالي القائم على الربح البحت غير صحيح 
فدورها أيضا دعم االقتصاد احمللي، وإعادة إنعاشه في األزمات 
فتجميعن���ا لهذه األموال نريدها أن تكون مصدر أمان لنا في 
األزمات، وأيضا تضييع الفرص احمللية على قرارات بيروقراطية 
بحتة أمر يجب أن يراجع في الهيئة، فاألزمة املالية التي مرت 
بالعالم والكويت خلقت فرصا محلية رائعة أهمها أن األصول 
قد انخفضت إلى أسعار رائعة ومقبولة واالستثمار فيها مدر 
باألخص مع إعادة انتعاش السوق العاملي، لكن لألسف الهيئة 
لم تقم بهذا الدور بسبب اخلوف السياسي من املجلس، وبسبب 
مقولة مصلحة املال العام والتي ال تنعكس جيدا في قرارات 

الهيئة في االبتعاد عن السوق احمللي.
� توقف الهيئة عن استثمار احملفظة الوطنية واستخدامها 
30% منها أمر يدعو إلى االس���تغراب والتساؤل عن املبررات 
االقتصادية واالستثمارية لهذا القرار، فهناك فرص رائعة في 
االقتصاد احمللي بالبورصة من خالل انخفاض األصول وأسهم 
شركات تشغيلية ودور احملفظة الوطنية لم يكن استثماريا 
بحتا بل دورها إنقاذ البورصة من االنهيار ومن اخلس���ائر، 
واحملافظة على مس���تويات معينة ألس���عار أسهم الشركات 

التشغيلية والتي للهيئة منها نصيب كبير.
� أظهرت األسواق العاملية خسائر غير محدودة في االستثمار 
مع األزمة التي مرت والتي س���تمر أيضا مجددا، لكن الوقت 
غير محدد وجائز في أي وقت، مما جعل كثيرا من الصناديق 
السيادية تتجه إلى إعادة التفكير في سياساتها االستثمارية، 
وإعطاء حيز أكبر لالستثمارات احمللية، وهذا الدور يجب أن 
تنتبه له الهيئة باألخص مع توجه االقتصاد الكويتي للتنمية 
وإنفاق احلكومة ألكثر من 130 مليار دوالر خالل الس���نوات 
اخلمس املقبلة مما يشكل فرصا استثمارية غير محدودة في 
حالة رغبة الهيئة في شراء شركات لها القدرة على االستفادة 

من هذا التوجه التنموي للدولة.
� أرى حالي���ا أن املف���روض من الهيئ���ة أن تنقل 20% من 
استثماراتها للسوق احمللي نظرا حلاجتنا لها اقتصاديا وأيضا 
للمردود املادي املتوقع لها في السوق وقدرة االقتصاد الكويتي 
على اس���تيعاب هذه األموال مع توس���ع الدولة في املشاريع 
التنموية، ومع توجه صاحب السمو األمير لتحويل الكويت 

إلى مركز مالي وجتاري عاملي.
14 � عدم القدرة على جذب االس���تثمارات األجنبية وأيضا 
عدم القدرة عل���ى جذب أموال املقيمني التي تهاجر ش���هريا 
مبلي���ارات الدنانير: وما زالت أنظمتنا غير قادرة على جذب 
األموال األجنبية ففي خبر نشرته احدى الصحف اليومية أن 
الكويت خالل اخلمس السنوات املاضية هاجر منها 32 مليار 
دوالر، مقابل جذب 500 مليون دوالر فقط، بينما السعودية 
لنفس الفترة استطاعت جذب 70 مليار دوالر، وأيضا يجب 
على الكويت التفكير في إج���راءات جلذب مدخرات املقيمني 
التي تهاجر مبليارات الدوالرات من خالل أدوات اس���تثمارية 
وادخارية جاذبة لهم، فاحلفاظ على أموالنا من الهجرة والقدرة 
على جذب األموال األجنبي���ة تعطينا القدرة على االنتعاش 

االقتصادي والتوسع لنكون مركزا ماليا عامليا.

)يتبع املقال القادم، قانون االستقرار املالي واحللول املقترحة(
qualitykw60@gmail.com

وهذا ال يعني أن املواطنني غير مس���تفيدين، 
وأيضا ال بأس أن يس���تطيع كبار التجار إذا 
كانت ممارس���اتهم مشروعة وحسب القانون 
واإلجراءات أن يستفيدوا، واملطلوب من السلطة 
التشريعية هنا التركيز على املمارسات اخلاطئة 
والتجاوزات غي���ر القانونية وردع املخالفني 
وممارسة الرقابة على أصولها الصحيحة، وأال 
يؤخذ الشعب الكويتي بجريرة بعض التجار 
واحلس���د والتصفيات السياسية، فاملطلوب 
النظر إلى البورصة على أنها مكمن لالستثمار 
اآلمن للكويتيني جميعا خصوصا أنها الفرصة 
االس���تثمارية األفضل في ظل غياب الفرص 
االس���تثمارية األخرى سواء في قطاع العقار 

أو غيره.
9 - أعضاء مجلس األمة املهتم���ون باالقتصاد ولم يعطوا 
البورصة حقها: بسبب اإلرهاب السياسي الذي ميارسه بعض 
األعض���اء ومقولة الدماء الزرقاء وغياب الوعي االقتصادي كل 
ذلك أدى إلهمال األعضاء املهتمني باالقتصاد إلى حلس وعودهم 
بإيجاد أدوات اس���تثمارية وادخارية تزيد من مستوى الشعب 
الكويتي، فاحدى العضوات رئيسة اجلمعية االقتصادية، لألسف 
انح���رف دورها االقتصادي إلى ال���دور االجتماعي وهذا ليس 
دورها، وأيضا أح���د األعضاء وله باع اقتصادي قوي لم يعط 
البورصة حقها، وعموما اللجنة املالية بالرغم من ش���كرنا لهم 
ألنهم أفض���ل جلنة مرت علينا في البرملان وإصدارهم لقوانني 
اقتصادية رئيسية مثل هيئة سوق املال، وقانون اخلصخصة، 
إال أن قانون االس���تقرار املالي اليزال قابعا في أدراجهم بالرغم 
من أهميته ف���ي إعادة بناء االقتصاد وتعويض ربع الش���عب 

الكويتي عن خسائرهم...؟
10 - ضعف دفاع احتاد الشركات االستثمارية عن أعضائه: 
املف���روض باالحتادات أن تكون ذات مخال���ب قوية متى ما مت 
التعدي على مصاحله���ا ووجودها، وهذا ما يحدث غالبا لدور 
االحتادات، إال أن احتاد الشركات االستثمارية اليزال دوره محدودا 
في هذا اجلانب، هل بسبب حداثة إنشائه أم بسبب قلة اخلبرة 
أم بسبب عدم الرغبة، فعموما املفروض في االحتاد أن يطالب 
باألمور التي تدفع دور الشركات االستثمارية في االقتصاد، وأنا 
أنصح هنا أن يقوم االحتاد ببناء إستراتيجيته والقيام بعد ذلك 
بتس���ويقها والدفاع عنها ألنها حتقق رؤيته االقتصادية ودور 
الشركات االستثمارية في االقتصاد، باإلضافة إلى أهمية كونه 
مصدر معلومات رئيسيا عن االستثمارات في الكويت من خالل 
اإلصدارات والدراسات واإلحصائيات، ووجود »هوم بيج« قوي 

يقدم مثل هذه املعلومات. 
11 - غياب دور احملللني االقتصاديني باإلعالم: يعاني اإلعالم 
احمللي واإلقليمي من غياب اقتصاد الرأي وليس اقتصاد اخلبر، 
الذي له القدرة على حتليل املشاكل، وأيضا على حتديد الفرص 
االس���تثمارية، وإعطاء واقع االقتصاد والقدرة على رسم قدرة 
مستقبلية لالقتصاد واالس���تثمار، ولقد رأيت مرة تقريرا من 
العربية عن معاناتها من عدم وجود محللني اقتصاديني للسوق 
الكويتي، وأنا معها في هذا اجلانب فنحن نعاني فعال من اقتصاد 
الرأي اإلعالمي ومستوى احملللني احلاليني ليس على املستوى 
املطلوب، فدور اإلعالم مهم في توصيل املعلومة إلى املتداولني 

في البورصات واملستثمرين.
12 - ضعف الدراس���ات واألبحاث حول البورصة: املفترض 
أن تأخذ البورصة اهتمام الباحثني والدارسني ألنها تعنى بربع 
الش���عب الكويتي وتأخذ حيزا كبيرا ف���ي االقتصاد الكويتي، 
فالبورصة يجب أن تخصص مبالغ سنوية لألبحاث والدراسات 
من واقع أخذ نسبة من أرباح التداول، والقيام بجذب الباحثني 
والعلماء لعمل دراس���اتهم التحليلي���ة ألداء البورصة وكيفية 
تطويره، والش���ركات املتداولة في البورصة، وهذا أيضا دور 
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي التي تعتمد في مداخيلها بشكل 
أساس���ي على مساهمات هذه الش���ركات في دخلها فاملفروض 
أن تقدم مثل هذه اخلدمة، وتقيم الدراس���ات والبحوث ومركز 
معلومات، وأيضا تقيم املؤمترات السنوية حول دور البورصة 

االقتصادي.
13 - غياب أكبر مستثمر عاملي محلي عن الكويت وضعف 
رؤيته وفلسفته حول االستثمار بالسوق احمللي: الهيئة العامة 
لالستثمار من أكبر املستثمرين العامليني نظرا لضخامة املبالغ 
امل���دارة من قبلها في خارج الكويت والتي تقدر بأكثر من 300 

األمور قامت بتطبيق مب���ادئ احلوكمة على 
مجالس إدارات هذه الشركات لضمان الشفافية 

وحتقيق األهداف.
4 � ضعف رقابة البنك املركزي على شركات 
االستثمار: وعدم وجود شروط لشغل الوظائف 
القيادية في هذه الشركات، فموقف البنك كان 
التساهل قبل األزمة، وبعد األزمة التشدد في 
غير محله حلل األزمة املالية كما سنوضح الحقا 

في حتليلنا لقانون االستقرار املالي.
5 � ضعف رقابة إدارة البورصة: ويتجلى 
ضعف هذه الرقابة في عدم قدرتها على اتخاذ 
إجراءات في الشركات الورقية التي يتم التداول 
عليها بأرقام خيالية من أجل رفع أسعار أسهمها 
لصالح فئة معينة، وقصص هذه الش���ركات 

معروفة في البورصة، فما على املسؤولني إال اإلدارة بالتجوال في 
أروقة البورصة واملتداولني سيخبرونهم بهذه القصص اخليالية 
في تكوين ثروات ال حق لهم بها وشفط أموال املتداولني بغير 
حق، وأيضا التداوالت الوهمية بني الصناديق جلهة واحدة من 
عدة شركات لنفس امللكية، يجب أن يكون للبورصة موقف منها 
ولكن ال حياة ملن تنادي فهذه املمارسات متارس جهارا دون أي 
حساب أو عقاب أو حتقيق، وأخيرا عدم القدرة على السيطرة 
على الش���ائعات التي تعصف بالت���داوالت اليومية واملطلوب 
أن متارس البورص���ة دورها الرقابي وحتيل من يقوم بها إلى 
التحقي���ق والنيابة ألخذ جزائهم القانون���ي، ومما يتداول في 
السوق قصة تغرمي هيئة املال السعودي للدكتور سعد البراك 
50 ألف ريال بسبب تصريحه لزيادة رأس املال للشركة، وهذا 
طبعا ميارس جهارا نهارا عندنا وهذا ما تعود عليه البراك في 
الكويت ولكنه فوجئ بالرقابة الصارمة في السوق السعودية، 
وهذا ما نريد من البورصة، وهيئة س���وق املال اجلديدة التي 

طال انتظار تطبيقها.
6 � اعتماد الس���وق على شركات محددة جدا: ما زال السوق 
الكويتي يعتمد على بعض الشركات احملدودة جدا في التأثير 
على الس���وق ال تتعدى عدد األصابع، وما موضوع زين وبيع 
أصولها األفريقية إال دليل لنا على هشاش���ة السوق الكويتي 
وتأثره بش���ركة واحدة ممكن ترفعه، وممكن تسقطه مما يدل 
على غياب السياس���ات املالية، والقدرة على إنش���اء ش���ركات 
إنتاجية لديها القدرة على التواجد القوي في السوق من خالل 
توزيعات األرباح، فلنتصور لدينا عشر شركات مثل زين توزع 
سنويا من 300 � 600 مليون دينار أرباحا على املساهمني، فماذا 
سيحدث في السوق الكويتي؟ وأيضا هناك من الشركات التي 
كانت تعلن عن صفق���ات باملليارات ثم في موعد األرباح تقدم 
الشيء اليسير ال تتعدى أرباحهم 300 مليون دوالر، فأين رقابة 
التجارة واحلفاظ على مصالح املساهمني؟ وهناك أيضا شركات 
اس���تثمار باعت شركة مبئات املاليني من الدنانير، فبدال من أن 
تعطي املس���اهمني أرباحا غير عادية حولت أغلب هذه األرباح 
إلى احتياطيات مالية وكاش لدى الش���ركة دون أي تدخل من 
التجارة، لألسف، وغيرها كثير من الشركات، ونحن هنا نشكر 
زين وبعض الشركات التابعة إلحدى املجموعات االستثمارية 
من مش���اركتها لألرباح مع املساهمني وإسعاد الشعب الكويتي 

واملتداولني.
7 � ضعف املعلومات املقدمة للمتداولني: من األمور األساسية 
في االس���تثمار هو املعلومات باألخص عن الشركات املتداولة 
في الس���وق، فاملفروض أن يكون هناك إدارة دراسات وبحوث 
متمكنة لدى إدارة البورصة تنش���ر تقارير وتقييم الشركات 
حسب أصولها وأرباحها التشغيلية وحسب توزيعاتها، وتضع 
املع���دالت املالية أمام املتداولني، وأيضا يج���ب القيام بدورات 
تدريبية ألي ق���ادم جديد للبورصة، ح���ول أنظمة البورصة 
وكيفية اس���تخدامها، وكيفية احلصول على املعلومات املهمة 
عن الش���ركات املوجودة في التداول حتى يستطيع أخذ قراره 
االستثماري على بينة، وأيضا الباحثون االقتصاديون يجدون 
صعوب���ة في أخذ املعلومات اإلحصائية عن تداوالت البورصة 
فاملطلوب نش���رات إحصائية دورية ودراسات تطبيقية على 

الشركات املتداولة.
8 � رؤية الس���لطة التش���ريعية للبورصة على انها مكمن 
لسيطرة كبار التجار وليس ملجموع املواطنني واملتداولني: وهذه 
الرؤية لألسف حتتاج إلى معلومات إحصائية دقيقة، فمجموع 
املتداول���ني في البورصة 200 ألف واملفعل منها قد يكون %25، 

لقد سبق ان كتبت في الس���لة االقتصادية مقاال عن دور 
البورصة حتت عنوان »اس���تراتيجيات تطوير البورصة«، 
ولقد القى هذا املقال إقباال كبيرا من القراء وتلقيت اتصاالت 
عديدة عليه، وهذا يدل على أهمية ودور البورصة في االقتصاد 
الكويت���ي، واملجتمع الكويتي كأحد أه���م األوعية االدخارية 
واالستثمارية في ظل محدودية األدوات االستثمارية املتاحة 
في االقتصاد الكويتي نظ���را لتضخم األصول، وقلة اإلبداع 
واملنتجات املالئمة من القط���اع املالي والبنوك في اقتصادنا 
احمللي، وأيضا بسبب تعقيد اإلجراءات والقوانني التي جتعل 
ه���ذه األموال تهرب إلى اخلارج أيض���ا، ولقد عانت بورصة 
الكوي���ت، والبورصات العاملية من أزم���ة مالية كبيرة مرت 
على اقتصادات العالم وهزتها وكادت تعصف بها، وال ش���ك 
في أن بورصة الكويت كانت إحدى البورصات املتأثرة، فبعد 
أن كان مؤشرها السعري 15000 نقطة هبط اليوم إلى 6733 
نقطة أي بنس���بة 55.11% هذا من دون حس���بة احملافظ لدى 
الشركات االستثمارية، ولقد عصفت األزمة بالشركات الكبيرة 
والصغيرة، واألهم هم صغار املتداولني الذين وضعوا مدخراتهم 
في هذه األس���هم ورأوها تتبخر أمامهم، وكنت مرة في زيارة 
للبورصة، وكان���ت تعاني من انخفاض أكثر من 400 نقطة، 
وأنا أمشي إذا برجل ساقط على الكرسي ال يستطيع التنفس 
وكأنه يعاني من ذبحة صدرية كبيرة ومن هول حجم النزول 
لم يلتفت أحد له، وأيضا لي صديق تقاعد ووضع حتويشة 
العمر 50 ألف دينار ف���ي األجل وتبخرت فجأة وأصبحت 6 
آالف دينار مما اضطره الى أن يعود للعمل مرة أخرى، وآخر 
جمع أم���وال اخوانه وأخواته مبقدار 300 ألف دينار ودفعها 
إلى أحد املضاربني الذي طبعا مع ضعف األداء وهذا الهبوط 
خسر احملفظة.. هذه القصص التي أعرفها وهناك مئات غيرها 
ممن تأثر بهذا االنخفاض، مما يجعلنا أن نقوم بتش���خيص 

املشكلة مجددا ومعرفة األسباب ووضع احللول.

أسباب الخسارة:

1 - األزمة العاملية: التي عصفت باألخضر واليابس وسببت 
هلعا لدى املستثمرين للقيام بسحب أموالهم من البورصات مع 
أن بورصة الكويت املفروض أن تكون أقل تأثرا ألن االقتصاد 
الكويتي 80% منه إنفاق حكومي، وال توجد لدينا أزمة ديون 
حقيقية ولكن هشاشة اإلدارة االقتصادية، واملمارسات اخلاطئة 
لكثير من الش���ركات االستثمارية أديا إلى خسارتنا وتأثرنا 

بهذه الصورة.
2 - غياب استراتيجية حكومية لالستثمار احمللي: بالرغم 
من أن الكويت تعتمد في احتياطياتها املالية على االستثمار 
اخلارجي ولدينا من أكبر احملافظ االستثمارية في العالم، إال 
أننا نعاني من غياب إستراتيجية واضحة للحكومة لالستثمار 
احمللي تعتمد على أس���س اقتصادية متينة وإنتاجية، وإلى 
تطوير رؤية األمير في حتويل الكويت إلى مركز مالي إداري 
وجتاري عاملي، إذ هناك أكثر من جهة حكومية لديها استثمارات 
رئيسية باالقتصاد والبورصة ولكل منها سياستها ورؤيتها 
االس���تثمارية املختلفة )الهيئة العامة لالستثمار، التأمينات 
االجتماعية، القصر، األوقاف(، مما أدى إلى خلل في األداء احلالي 
وعدم ثقة من املستثمرين سواء احملليون أو اخلارجيون في 
القاعدة املالية لالقتصاد الكويتي بسبب عدم وضوح الرؤية، 

واختالف السياسة من جهاز إلى آخر.
3 - عدم أهلية مجالس إدارات ش���ركات االس���تثمار: وال 
أحب أن أعمم ولكن ال توجد ش���روط لدى البنك املركزي أو 
التجارة لشغل مناصب هذه الشركات ومدى أهليتهم وكفاءتهم 
االستثمارية، فالبنك املركزي على سبيل املثال يشترط في إدارة 
البنوك للمديرين العامني خبرة 15 سنة في العمل املصرفي، 
فلماذا ال نطبق مثل هذه الشروط على مجال االستثمار، ولقد 

وصفت شركة ستاندرد كابيتال هذه الشركات باآلتي: 
- هيكل ملكية معقد.

- هيكل تنظيمي وإداري وهرمي معقد.
- ضعف ممارسات اإلفصاح ومعايير الشفافية.

� تركز السلطة في أيدي أعضاء مجلس إدارة محددين.
� ضع���ف ع���ام ف���ي البيئ���ة التش���ريعية والتنظيمية 

والرقابية.
� تصنيف الكوي���ت كواحدة من أقل دول مجلس التعاون 

اخلليجي في مؤشر الشفافية.
 ودول العالم املتقدمة واخلليجية حتى تتخلص من هذه 

السلة االقتصادية

بقلم: د.وليد عبد الوهاب الحداد


