
الخميس 20  يناير 2011 37اقتصاد
في ورقة حصلت عليها »األنباء« قدمها اتحاد الشركات االستثمارية حول »تقييم الكويت كمركز مالي«

السميط: مطلوب تطوير سوق المال والبنية التحتية واإلسراع في تنفيذ 
التشريعات والقوانين لتحقيق حلم التحول إلى مركز مالي وتجاري عالمي

اإلسالمي.
وفي تناوله لتنمية وتطوير 
مراكز اخلدمة اإلقليمية أو العاملية، 
اشار الس���ميط إلى أن املطلوب 
استكشاف امكانات السوق احملتملة 
وتوفي���ر احلواف���ز احلكومي���ة 
واالس���تعانة مبص���در خارجي 
كطرف ثالث لتق���دمي اخلدمات 
وتواف���ر السياس���ات اخلاصة 

بتطوير السوق احمللي.
وفي توصياته اخلاصة بتعزيز 
املواهب، قال السميط ان  قاعدة 
تعزيز تلك القاعدة يتطلب االرتقاء 
بجودة التعلي���م العالي وزيادة 
انتشاره وتهيئة بيئة تنظيمية 
متكينية وضمان اجلودة وتدويل 
التعلي���م العالي وحتقيق جودة 

التعليم.
وقال السميط ان املركز املالي هو 
تكتل او جتمع من املؤسسات املالية 
املتخصصة ف����ي تعبئة وجتميع 
األموال والثروات وكيفية ادارتها، 
الفتا الى ان املركز املالي ميثل منصة 
لشركات اخلدمات املالية التي تهدف 
الى توفير خدمات مثل إدارة األصول 
واخلدمات االستشارية لعمليات 
االندماج والشراء، وخدمات امللكيات 
اخلاص����ة، واخلدم����ات املصرفية 
اخلاصة في منطق����ة معينة. كما 
يقوم املركز املالي بتيسير ممارسة 
االعمال فيما بني املنظمات من شتى 
أنحاء العالم وذلك عن طريق توفير 
اخلدمات املالية املختلفة واملتاحة 

في كل إقليم.
وقال: تساعد بنوك االستثمار 
العاملي���ة املتواجدة ف���ي املركز 
املالي في تسهيل احلصول على 
مبالغ ضخمة م���ن االموال غير 
مقيدة باحلدود الوطنية لتوفير 

التمويل.
وبني ان اصدار السندات يعتبر 
مثاال على اخلدمات املالية الدولية 
التي يتم احلصول عليها من املركز 

املالي.
واشار السميط الى ان املزايا 
واملنافع االساسية للمركز املالي 

الدولي تتمثل في:
ـ يساعد على حتسني معدالت   1
منو الناجت احمللي اإلجمالي ومنافع 

العمالة.
2 ـ يساعد على زيادة القدرة 
التنافسية احمللية وبالتالي كفاءة 

السوق.
3 ـ متكن املؤسس���ات املالية 
اإلقليمية والعاملية من االزدهار 

في بيئة مواتية النمو.
4ـ  يصبح أكثر مقاومة ومرونة 
ملواجهة أي أزمة مالية محتملة.

5 ـ يعزز املكانة الديبلوماسية 
اإلقليم���ي  املس���تويني  عل���ى 

والدولي.
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عدد املتعاملني في السوقني األولي 
والثانوي ووجوب تنفيذ سياسات 
ضريبية مجزية لتطوير سوق 

نشط للسندات في الكويت.
الكويتيني  املهنيني  وتشجيع 
لتطوير قدراتهم البحثية وجذب 
فرق عمل متخصصة في التمويل 
العقاري وتشكيل فرق عمل تتألف 
الرقابي���ة والفاعلة  من اجلهات 
الستعراض سبل تنفيذ املبادرات 

اإلستراتيجية.

التمويل اإلسالمي

وفيما يتعل���ق بالتوصيات 
اخلاصة بالتمويل اإلسالمي، قال 
السميط إن هناك 5 عناصر رئيسية 

يجب العمل على توافرها:
1 ـ املمارس���ات احملاس���بية 
وتعني ض���رورة تعزيز كل من 
السليمة  اإلجراءات احملاس���بية 

واملتطورة.
املنتجات والتي  ابت���كار  2 ـ 
تش���ير إلى ضرورة العمل على 
إعطاء قدر م���ن التنوع والتميز 
للمعامالت التي تتم وفق الشريعة 

االسالمية.
3 ـ التنظيم وفقا للش���ريعة 
االسالمية من خالل التشاور مع 
األكادميي���ني واملنظمات الدولية 
وهو ما سيؤدي إلى خلق منوذج 
فريد للتنظي���م اخلاص مببادئ 

الشريعة اإلسالمية.
4 ـ الشفافية واملساءلة وتعني 
ضرورة تعزيز الشفافية واملساءلة 
واملصداقية للمنتجات املتوافقة مع 

أحكام الشريعة االسالمية.
5 ـ ضمان النمو في املستقبل 
والعمل عل���ى خلق بيئة مواتية 
التموي���ل  لتطوي���ر وتنمي���ة 

لألسهم وتشجيع نشاط البحوث 
واقتراح ط���رح بورصة الكويت 
العاملية واستراتيجيات وأدوات 
تداول متطورة وعقد مشاركات 

استراتيجية.
ولفت السميط الى ان حتقيق 
الوصايا السابقة يتطلب خلق عمق 
للس���وق وقدرة تنافسية عاملية 
وحتسني نظام املراقبة وحتقيق 
قدر أكبر م���ن الكفاءة في جانب 
التكاليف واالبتكار في املنتجات 
وابتكار املنتجات واخلدمات املالية 
التصنيف االئتماني  وحتس���ني 
وتصنيف املس���تثمرين وجذب 

املستثمرين الدوليني.
وبني السميط ان سوق الدين 
وتطويره يحت���اج الى وجود 6 

عناصر رئيسية هي:
إنشاء سوق ثانوي للسندات 
تتوافر فيه سيولة نقدية وتوسيع 
نطاق سوق س���ندات املديونية 
وتعزيز السياسات التي تستهدف 
وضع منحنى للعائ���د وتوفير 
احلوافز التشجيعية الالزمة لزيادة 

في القط���اع املال���ي والقطاعات 
وتطوير الكويت لتكون مبنزلة 
مرك���ز إقليمي في مج���ال إدارة 

الثروات.
والتركيز على إيجاد الفرص 

للخدمات التكميلية واإلضافية.
وفي توصيات ورقته بشأن 
إدارة الثروات، قال السميط ان إدارة 
الثروات تتطلب زيادة وتوسيع 
دور احلكوم���ة في مجال تطوير 
صناع���ة إدارة األصول وتعزيز 
القدرة التنافسية باعتبارها أبرز 
العوامل في مراكز إدارة األصول 
وزي���ادة التركيز عل���ى تطوير 
مجموعات بديلة لألصول وتطوير 
اخلدمات املساعدة واإلضافية ومنو 

حجم الصناعة.

تطوير سوق األسهم

وفي توصياته بشأن تطوير 
سوق األسهم، أشار السميط الى 
ان الس���وق بحاجة الى احلد من 
املمارس���ات االحتكارية للسوق 
وإنشاء جلنة لسوق عقود اخليار 

اتباع نهج شامل وفقا ملبدأ قياس 
األداء ف���ي تنفيذ القواعد مقارنة 
بالنهج املجزأ والذي يعتبر أكثر 
تكلف���ة حيث تتخ���ذ العديد من 
اجلهات التشريعية والتنظيمية 

العديد من إجراءات التنفيذ.
وبني ان تطوير الكويت بوصفها 
قاعدة رأس املال الفكري يهدف الى 
احلصول على التشكيلة السليمة 
من األشخاص الذين ميكنهم تزويد 
االقتصاد باملزايا من حيث الكفاءة 
والتنوع والعمق وحجم املواهب 
واملهارات املتاحة ضمن قوة العمل 
مع التركيز على حتسني وتطوير 
البنى التحتية التعليمية احمللية 
وزيادة نسبة التركيز على السكان 

من ذوي التعليم العالي.
وفي إشارة منه ألهمية احلجم 
والعمق وتأثير التكتل قال السميط 
ان ذلك س���يزيد من عمق ورفع 
حصتها في الس���وق الدولي من 
خدمات األنشطة املالية املتخصصة 
وترسيخ مكانتها باعتبارها املقصد 
املفضل للتمويل واملهنيني العاملني 

وفي حتليله لدور الكويت في 
اسواق املالي العاملية، قال السميط 
ان الكويت ومقارنة مع دول اخرى 
من حيث تواجدها في االس���واق 
املالية العاملية يتضح ان تواجدها 
في اسواق املال العاملية يكاد يكون 

محدودا.

مقارنة الكويت بالعالم

وفي مقارنة الكويت باملراكز 
املالية العاملية الرائدة، أشار الى 
ان األعمال التجارية جتد سهولة 
في التعامل م���ع جهة تنظيمية 
واحدة متثل جهة اتصال واحدة، 
كم���ا انها متثل مؤسس���ة وجهة 
إشرافية واحدة لها حق التنظيم 
واملساءلة للجهات املختلفة التي 

تخضع إلشرافها.
وبني ان هناك ضرورة إلجراء 
اإلصالح���ات عل���ى املس���توى 
التش���ريعي وإنفاذ القوانني مبا 
يتطلب حتقيق توازن دقيق بني 

املصالح.
ان قادة األعمال تفضل  وبني 

العنصر البشري املتمثل في توافر 
موظفني لهم كفاءات عالية والنفاذ 
لالسواق ووجود بنية حتتية قوية 
مع قدرة تنافسية عالية وتهيئة 
بيئة االعم���ال لتنظيم الضرائب 

ودور القانون.
ولفت السميط الى ان عوامل 
الدفع واجل���ذب لالقتصاد الكلي 
تتطلب حتليل نسبة االستثمار 
املباشر في القاطع املالي الى الناجت 
احمللي االجمال���ي والتي تتعلق 

بعوامل ثالثة هي:
1- االنفت���اح عل���ى التجارة 

العاملية.
2- االس���تثمار املباش���ر في 

القطاع املالي.
3- التصني���ف االئتمان���ي 

للدولة.

مؤشر التنافسية

وفي حتديد موقع الكويت في 
مؤشر التنافسية املالية العاملية، 
اشار الى ان الكويت احتلت املرتبة 
الثالثني في الترتيب العاملي واملركز 
36 في البيئة املؤسسية وفي بيئة 
االعمال جاءت في املرتبة 29 وعلى 
مستوى االستقرار املالي احتلت 
املرتبة الثامنة وعلى مس���توى 
قط���اع البنوك جاءت في املرتبة 
28 واالس���واق املالية جاءت في 
املرتبة ال� 18 وذلك حسب بيانات 

عام 2009.
وخلص السميط الى القول بأن 
الكويت سجلت ارقاما متقدمة في 
مجاالت وعوامل االستقرار املالي 
في حني س���جلت ارقاما متدنية 
الوس���اطة  في مجاالت وعوامل 
املالي���ة غير البنكي���ة والعوامل 

املؤسسية.

عمر راشد
اشارت الورقة املقدمة من امني 
سر احتاد الشركات االستثمارية 
والرئيس التنفيذي في ش���ركة 
بيت االستثمار العاملي »جلوبل« 
الس���ميط والت���ي حصلت  بدر 
»األنباء« على نسخة منها حول 
تقييم الكويت كمركز مالي الى ان 
الكويت حتاول من خالل الرؤية 
العامة الدائها االقتصادي في 2035 
التأهل لتكون مركزا ماليا وجتاريا 
وذلك من خالل زيادة االنش���طة 
االقتصادية ممثلة في زيادة تدفقات 
االستثمار االجنبي املباشر والبدء 
في خصخصة القطاع العام وايجاد 
سوق رأسمالي جذاب تتوافر فيه 
ادارة املخاطر والشفافية  ادوات 
العمل في  وحماية املستثمر مع 
الوقت نفس���ه على بناء اقتصاد 
متكامل عامليا من حيث اس���عار 

الفائدة ومؤشرات االسهم.
ولفت الى ان تلك الرؤية العامة 
للتحول الى مركز مالي وجتاري 
تصطدم بعدد من املعوقات اهمها 
ان االقتصاد ال يزال منغلقا على 
ذاته نسبيا كما ان هناك معوقات 
كثي���رة امام الش���ركات متعددة 
اجلنسية ملزاولة نشاطها مع وجود 
هيكل قطاعي وسوق محلي مقسم 
جزئيا مع طلب محلي متواضع 

للخدمات املالية.
وق���ال ان الوض���ع احلال���ي 
لالقتصاد يتناق���ض مع الرؤية 
املستقبلية للسوق، حيث ستزداد 
حاجة الكويت بشكل كبير للخدمات 
املالية وستشكل التجارة العاملية 
العاملي جزءا كبيرا  واالستثمار 

من اقتصادها.
ولفت السميط الى ان اخلطوط 
اجلوي���ة الكويتي���ة حتتاج الى 
التمويل لتعزيز قدرات اساطيلها 
من خالل ش���راء طائرات جديدة 
والتخطيط جلمع االموال من خالل 
اصدار خليط اوراق مالية في احد 
املراكز املالي���ة العاملية واصدار 
س���ندات مفتوح���ة بالدينار في 
السوق االولي بالكويت للحصول 

على االموال.
واض���اف الس���ميط ان رؤية 
الكويت كمركز مالي حتتاج الى 
سوق س���ندات يتطور ووجود 
مديري اصول متعددين يديرون 
محافظ استثمارية عاملية مع حق 
الوصول الكامل للسوقني االولى 

والثانوي في بورصة الكويت.

تنمية الكويت

وق���ال ان تقيي���م الكوي���ت 
كمركز مالي عاملي يتطلب حتليل 
العوامل الرئيسية لتنمية املركز 
املالي العاملي واملتمثلة في توافر 

تطوير الخدمات المالية والبدء في خصخصة القطاع العام يجعالن الكويت مؤهلة ألن تكون مركزًا ماليًا لتحقيق نهضتها
معوقات عديدة تقف أمام التحول كمركز مالي أهمها وجود اقتصاد منغلق نسبيًا مع طلب محلي متواضع للخدمات المالية

بدر السميط
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