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إنشاء هيئة لالستثمار في مشاريع التنمية احمللية بات ضرورة  

قال تقرير شركة مجمعات األسواق التجارية الكويتية ان 
الكويت من بني أكثر دول العالم تصديرا لرأس املال وأقلها 
استيرادا له. فعلى مدى السنوات اخلمس املاضية ظهرت 
الكويت في ذيل قائمة الدول من حيث احلجم الضئيل جدا 
لتدفقات االستثمار إليها وتساوت تقريبا في العام 2008 
مع جيبوتي عربيا في هذا املجال وفقا إلحصاءات دولية 
نقلتها املؤسس����ة العربية لضمان االستثمار وحللتها في 
تقرير صدر مؤخرا ووقفا إلحص����اءات دولية أكدت ذلك 
في معلومات لها. وقال التقرير تكاد تكون الكويت البلد 
األول في العالم من حيث خ����روج األموال منها بحثا عن 
استثمارات في اخلارج وذلك ليس باحلجم املطلق حلجم 

األموال بل نسبة وتناسب قياسا بحجم اقتصادها.
ولفت التقرير الى انه خالل السنوات اخلمس املاضية 
زادت االستثمارات الكويتية العامة في اخلارج بواقع 110 
مليارات دوالر أما االس����تثمارات اخلاصة فقد زادت على 
الرق����م املذكور في تلك الفترة، وش����ركتا زين وأجيليتي 
وحدهما استثمرتا في اخلارج ما يزيد على 15 مليار دوالر 
خالل س����نوات قليلة. ووصل رصي����د األصول األجنبية 
للمص����ارف احمللية إلى نحو 28 ملي����ار دوالر واألصول 
األجنبية لشركات االستثمار )التقليدية واإلسالمية( إلى 
نحو 22 مليار دوالر، وأرقام استثمارات شركات العقار ال 
تقل أهمية عن تلك املذكورة واخلاصة بالبنوك وشركات 

االستثمار واخلدمات. 

االستثمارات الداخلة

وعرج التقرير على إحصاءات مؤمتر األمم املتحدة للتجارة 
والتنمية )انكتاد( وعبر مقارنة االستثمارات الداخلة بتلك 
اخلارجة وجد التقرير أن النسبة اخلاصة بالكويت أقل من 
1% أي مقابل كل 100 دوالر خارجة ال يدخل البالد إال دوالر 
واحد. وهذا املعدل يجعل الكويت األولى عامليا كنس����بة 
حلجم ناجتها في تصدير األموال العامة واخلاصة الباحثة 

عن فرص حول العالم وال جتدها في الكويت.
والق����ى التقرير املزيد من الضوء عل����ى هذه القضية 
مش����يرا إلى حاجة الكويت املاسة إلى جزء ولو يسير من 
تلك األموال املهاج����رة في ضوء نقص التنمية البائن في 
مختلف املرافق في البالد.  واقترح التقرير إنش����اء هيئة 
عامة لالس����تثمار في الداخل مقاب����ل الهيئة القائمة حاليا 
واملوجهة باستثماراتها إلى اخلارج وتلك الهيئة املقترحة 
تقوم أيضا مقام صندوق كويتي للتنمية الداخلية مقابل 
الصندوق الكويتي املوجه بقروضه امليسرة إلى عشرات 

الدول التي تستحق الدعم كما الكويت متاما.

هيئة االستثمار

وقال التقرير انه جتدر اإلشارة بداية الى أن احلصص 
التي متلكها الهيئة العامة لالستثمار في السوق احمللي 
عددها أقل من عدد أصابع اليدين وكلفتها على الهيئة 
تكاد ال تساوي نصف باملائة من إجمالي قيمة استثمارات 
احتياطي األجيال املوظفة في اخلارج والبالغة حاليا أكثر 
من 200 مليار دوالر. ومعظم استثمارات الهيئة محليا 
هي في شركات مدرجة وفي صناديق استثمار تديرها 
شركات باإلضافة الى حصص أخرى مختلفة. وبعض 
أكبر املساهمات هي في شركات طرحت لالكتتاب متلك 
املال العام فيها حصصا تصل الى 24% وامتنعت الهيئة 
عن االستثمار املباشر في معظم القطاعات الن قانونها 
األساسي ال يوافق على ذلك. وهنا مفارقة، اذ كيف ميكن 

»مجمعات األسواق« تتساءل: لماذا ال تقوم هيئة عامة لالستثمار المحلي؟
بعد أن تساوت الكويت وجيبوتي في ذيل قائمة تدفقات االستثمار األجنبي

ت�رددت لم����اذا 
»الهيئة« في المضي قدمًا في 
االس�تثمار المحل�ي المليء 
بف�رص اس�تثمارية واعدة؟

جرأة قياسية ل� »الهيئة« 
ُس�جلت له�ا عندم�ا هّبت 
استغاثة  نداء  لتلبية  مسرعة 
من بن�وك أميركي�ة متعثرة 

لم�اذا ال تب�ادر »الهيئة« 
إل�ى  حكومي��ة  بمبارك��ة 
ش�ركات  وإطالق  تأس�يس 
كما  القطاعات  مختل�ف  في 
ه�و الح�ال في مس�اهمات 
قطاعات االتصاالت والبنوك؟

الحص�ص التي تملكها 
ف�ي  االس�تثمار«  »هيئ�ة 
من  أقل  عدده�ا  الكوي�ت 
عدد أصابع اليدين وكلفتها 
تكاد ال تساوي نصف بالمائة 
اس�تثمارات  إجمالي  م�ن 
احتياط�ي األجيال المقبلة

االس�تثمارات  زادت 
الخارج  في  العامة  الكويتية 
بواقع 110 مليارات دوالر خالل 
الماضية الخمس  الس�نوات 

المستمرة  النفطية  الفورة 
الخلي�ج  ل�دول   2003 من�ذ 
فرص�ة ذهبية ال تتك�رر كثيرًا 
والبد م�ن اإلف�ادة منها على 
أكمل وجه في جعل الصحاري 
ومدني�ة حضاري�ة  واح�ات 

لي�س  دور  الع�ام  للم�ال 
بتكديسه لألجيال القادمة وحسب 
بل بتس�خيره لرفاهي�ة المجتمع 
الي�وم وغداً جي�الً بعد جيل كله 

أك��د التقري��ر ان اللوم ملقى على عاتق اجلهات الت��ي مت ذكرها بقدر ما هو لوم على العوائق 
التي حتول دون انخراط املال العام في التنمية احمللية. فكم من مشروع عرض على تلك اجلهات 

ورفض، وكم من مبادرة قدمت إليها ومت اإلعراض عنها واألسباب باتت شبه معروفة كلها: 
1� جتنب االس��تثمار احمللي املباش��ر وفق��ا للوائح الصماء التي وضعت ف��ي زمن غير هذا 

الزمن.
2� جتنب الدخول في مبادرات للقطاع اخلاص خوفا من اتهامات احملاباة لهذا أو ذاك.

3� خوف ال بل هلع من نواب صقور في مجلس األمة ال هم لهم سوى رصد حركات وسكنات 
هيئة االستثمار ووزارة املالية.

4� غياب الوعي احلكومي الكافي في هذا املجال، حتى إن وزراء أتوا من القطاع اخلاص غرقوا 
في متاهة بيروقراطية وسياسية ناسني شعارات حملوها عشرات السنوات.

5� سيادة ثقافة الريع لدى شريحة واسعة من القطاع اخلاص الباحث عن الربح السريع وذلك 
على حساب ثقافة اإلنتاج والتنمية.

6� استس��هال االستثمار في س��وق الكويت لألوراق املالية بحثا عن عوائد سريعة بعيدا عن 
وجع الرأس في استثمار وإدارة مرافق تنموية للمدى الطويل.

7� استسهال استثمار األموال في محافظ دولية تديرها بنوك ومؤسسات مالية عاملية.
8� الت��ذرع بأن الس��وق احمللي ال ميكن أن يس��توعب الفوائض املالي��ة احملققة من اإليراد 

النفطي.
9� االختب��اء وراء حجة أن الدول��ة متجهة الى اخلصخصة وليس ال��ى التملك اإلضافي في 
قطاعات االقتصاد وش��ركاته. فإذا بنا أمام واقع مرير: اخلصخصة مؤجلة وال أطر واضحة لها، 

واالستثمار املباشر اإلضافي غير وارد.
10� الهروب من االحراجات اآلتية من ديوان احملاس��بة وتقاريره. فاذا زادت حصة املال العام 
في منشأة ما على 25% توجب دخول الديوان في تفاصيل عمل تلك املنشأة الظهار أي عيب فيها 

واعتباره هدرا للمال العام.

قال التقرير انه يتعني مقارنة الكويت 
بدول نفطية تش��بهها في الدخل وأمناط 
االس��تثمار واالدخار. وإذا كان البد من 
مؤشرات للمقارنة فيمكن البدء بتدفقات 
االس��تثمار ألنه��ا دلي��ل عل��ى حيوية 
االقتص��اد املعني بها والف��رص املتاحة 
فيه. وتؤك��د املؤسس��ة العربية لضمان 
االستثمار بش��أن التدفقات االستثمارية 

في 2008 ما يلي:
� السعودية: 29.6 مليار دوالر )24.3 

مليارا في 2007(.
� اإلم��ارات: 13.7 ملي��ار دوالر )13.2 

مليارا في 2007(.
� البحري��ن: 1.7 ملي��ار دوالر )660 

مليونا في 2007(.
الكوي��ت: 65 ملي��ون دوالر )123   �

مليونا في 2007(.
مؤكدا عل��ى ان األرقام وحدها تتكلم 
فالبحرين التي ليس��ت بل��دا نفطيا على 
قدم املساواة مع الدول اخلليجية األخرى 
استطاعت جذب 26 ضعف ما استطاعته 
الكويت في 2008. أما مقارنة الكويت مع 
اإلمارات والس��عودية ف��ال داعي لها الن 

املقارنة ستكون بني أرقام فلكية وأخرى 
أكثر من هزيل��ة. لنجاحات بعض الدول 
في جذب االس��تثمار وتعبئة األموال في 
املشاريع االستثمارية والتنموية أسباب 
عديدة أبرزه��ا وجود هيئات تعنى بذلك 
اجلذب وتيس��ير احلص��ول على فرص 
األعمال وتذليل عقبات تنفيذ املش��اريع، 
فضال عن وجود شراكات للمال العام في 

تلك املشروعات.
لق��د قامت خالل ال�15 س��نة املاضية 
ف��ي العديد من ال��دول العربي��ة هيئات 

لالستثمار احمللي.
حتى أن بعض ال��دول دمجت أهداف 
هيئات االس��تثمار الداخل��ي واخلارجي 
لديها لتحصل عل��ى أفضل النتائج التي 
ب��دت ظاه��رة أوال ف��ي تنمي��ة الفرص 
الداخلية على حساب التوسع اخلارجي.

وتلك »الهيئات« جتاوزت في أدوارها 
عقب��ات البيروقراطي��ة الوزارية القائمة 
وخلقت ما يس��مى ب� »الشباك املوحد« 
املعن��ى باس��تصدار كل التراخيص من 
مكان واح��د لتجاوز الروتني وتس��ريع 

التنفيذ.

الكويت أقل الدول النفطية جذبا لالستثمارات إلقاء اللوم على العوائق المانعة دون انخراط المال العام في التنمية المحلية

هيئة لالستثمار 
والتنمية الداخلية

الكويت ومشاكل دول العالم 
الثالث الفقير

تساءل التقرير: ملاذا ال تقوم في الكويت هيئة 
لالستثمار والتنمية الداخلية؟ ملاذا ال تعدل لوائح 
عمل الهيئة العامة لالستثمار مبا يسمح باالنخراط 

أكثر في االستثمار املباشر محليا؟ 
لقيام هيئة استثمار محلي منافع ال عد لها 

وال حصر أبرزها:
يشارك املواطنون كافة في تنمية بلدهم 
عبر شركات تطلقها تلك الهيئة باكتتابات 
توزع على املواطنني مجانا أو بأسعار رمزية 
وتوضع ضوابط ليتمسك املواطنون بأسهمهم 

مدة معينة من االستثمار.
تنشأ شراكة حقيقية بني القطاعني العام 
واخلاص على غ����رار ما أوصى به البنك 
الدولي مبا يعرف مبشروعات ال� ppp التي هي 

 B.O.T صيغة أو إطار عام إلطالق مشاريع
تخف وطأة الدولة في القطاعات االقتصادية 
األساسية وفي املؤسسات اخلدمية التي 
هي مصدر عراك يومي بني احلكومة ومجلس 

األمة.
تخلق فرص عمل آلالف املواطنني اآلتني 

الى سوق العمل سنويا.
تزداد تنافس����ية االقتص����اد وجاذبيته 

لالستثمار األجنبي.
تعود بعض األم����وال اخلاصة املهاجرة 
بحثا عن فرص اس����تثمارية في مشارق 

االرض ومغاربها.
ينتعش س����وق الكويت لالوراق املالية 
بفعل شركات ذات قيمة مضافة حقيقية 
بعيدا عن الش����ركات الورقية التي تعج 

بها السوق حاليا.
جند عشرات املشاريع اخلاصة املتوقفة 
حاليا ش����ريكا ف����ي التموي����ل واالدارة 

واالستثمار.
تتحرك عجلة مشاريع ال� B.O.T الراكدة 
حاليا والعالقة في شرك قانون أقل ما يقال 
فيه أنه جامع مانع في بنوده احملبطة لكل أنواع 

املبادرات واملجهضة لكل أشكال املشروعات.
تخف هجرة األموال املتس����ربة عبر 
اس����تيراد الس����لع واخلدمات وعبر 
السياحة في اخلارج إذا قامت مشروعات إنتاجية 

وسياحة داخلية.

قال التقرير ان املش����اكل التي تعاني منها 
الكويت أشبه مبشاكل دول العالم الثالث الفقير. 

فمنها ما يلي:
� الكهرب����اء تص����ل ذروة حتملها مع خطر 

االنقطاع والتقنني.
واملاء يتعرض بني احلني واآلخر ملش����اكل 

اإلمداد أيضا.
� قطاع التعليم لم يرق بعد الى املس����توى 
املأمول. فقد قالت عنه خطة طوني بلير التي 
قدمت الى احلكومة قبل عدة أشهر أنه غير كفؤ، 
فما ينفق على الفرد محليا يزيد على املتوسط 
األوروبي الع����ام أي أعلى مما يحظى به الفرد 
األوروبي لكن بكفاءة أقل ونتائج ال توازي ذلك 

اإلنفاق السخي.
� قطاع الصحة يعان����ي ما يعاني حتى أن 
العالج في اخلارج ب����ات ذات كلفة باهظة قل 

نظيرها في أي دولة أخرى.
� البنى التحتية غير متطورة كفاية السيما 
على صعيد املواصالت حيث االختناقات املرورية 
تضرب أطنابها وترهق أعصاب املواطنني وتعطل 
أعمالهم في عدد من املناطق السيما العاصمة 

ومحيطها.
� املوان����ئ واملطار من زم����ن غابر من دون 

حتديث أو توسعة تذكر.
� اجلزر قاحلة ال حياة فيها رغم آالف صفحات 

دراسات اجلدوى لتطويرها. 
� ال منطقة جتارية حرة بكل ما للكلمة من 

معنى.
� ال مناط����ق صناعية حديثة تنتعش فيها 

صناعات ذات قيمة مضافة.
� ال مناطق تخزينية كافية.

� ال بريد متط����ورا كما في كل بلدان العالم 
املتطور.

� ال مدينة إعالمية تليق بهذه الصناعة التي 
تتوافر لها احلري����ة محليا بعكس دول أخرى 

محيطة بها لكن ال قرار بإنشائها.
� ال مدين����ة طبية وال مدين����ة رياضية وال 

مدينة تكنولوجية وال... وال...
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تفسير مساهمات في بنوك وشركات اتصاالت ومواش 
واس���منت مقابل منع االستثمار املباشر. ما الفرق بني 
االثنني؟ هو خيط رفيع يحتمل التأويل اذا شئنا ذلك. 
سؤال آخر: ملاذا ال تبادر »الهيئة« مبباركة حكومية الى 
تأسيس وإطالق شركات في مختلف القطاعات كما هو 

احلال في مساهمات قطاعات االتصاالت والبنوك؟

تأسيس شركات

وقال التقرير انه معل���وم أن احلكومة أقرت خالل 
الس���نوات القليلة املاضية مبدأ تأس���يس شركات في 
قطاعات املوانئ وتطوير اجلزر والبريد والس���كراب 
والتخزين واخلدمات اللوجستية واملناطق اجلمركية 
واحلرة، فضال عن شركتني عمالقتني أقرتا أيام كان بدر 
احلميضي وزي���را للمالية خصصتا للصناعة وتنمية 
املشروعات، وهناك توجهات إلطالق شركات سكك حديد 
ومترو أنفاق ومدينة إعالمية ومدن سكنية ومدينة احلرير 
وشركة كهرباء وغيرها من الشركات التي أحيلت بعض 
ملفاتها الى هيئة االستثمار وجهات معنية أخرى ونامت 
هناك. وقدرت اخلطة اخلمسية حجم أعمال مؤسسات 
عامة تطرح فرصا أمام القطاع اخلاص بنحو 7 مليارات 
دينار أي نحو 10% من املتوسط السنوي للناجت احمللي 

خالل السنوات القليلة املاضية. 

جرأة قياسية

وطرح التقرير سؤاال: ملاذا ترددت »الهيئة« في املضي 
قدما ولو مبلف واحد من هذه امللفات مقابل جرأة قياسية 
سجلت لها عندما هبت مسرعة لتلبية نداء استغاثة من 
بنوك أميركية متعثرة مثل ميريل لنش وسيتي بنك؟ 
مجيبا ان املعطيات تشير إلى أن فلسفة عمل »الهيئة« 
خالل السنوات املاضية موجهة محليا لالستثمار باألسهم 
وبالشراكة مع شركات االستثمار حتديدا. تلك الفلسفة 
معتم���دة على الريع وليس عل���ى اإلنتاج. وخير دليل 
احملفظة الوطنية االس���تثمارية صاحبة مئات املاليني 
التي وجدت طريقها الى س���وق األس���هم لتحقيق عائد 
للمال العام في عز األزمة وذروة تداعياتها. وقال ان خير 
دليل املس���اهمات التي قامت بها في عشرات الصناديق 
االس���تثمارية التي تديرها ش���ركات استثمار. وها هي 
تلك الش���ركات العارفة لفلس���فة الهيئة تسعى مجددا 
لطلب أموال كمس���اهمات في صنادي���ق جديدة أبرزها 
صناديق تضم أصول شركات ملقابلة ديون. أما الفلسفة 
اإلنتاجية والتنموية فهي شبه غائبة عن طريقة العمل 

واالستثمار. حتى ان بعض األذرع التابعة للهيئة تعمل 
بنفس الطريقة تقريبا مثل الكويتية لالستثمار، علما أن 
الكويتية تشارك أحيانا في مشاريع إنتاجية خارج البالد 
سواء كان ذلك في مدن عقارية أو مشاريع طاقة وذلك 
تلبية لطلبات تأتيها من شركات أجنبية أو مؤسسات 
عامة تابعة لدول عدة. وأك���د التقرير ان معظم الدول 
النفطية اخلليجية عرفت أن التنمية الداخلية أفضل من 
االستثمار اخلارجي، وأن أقصر طريق لتنويع مصادر 
الدخل بعيدا عن أحادية مصدر النفط هو طريق تنمية 
القطاعات غير النفطية. وعرفت أن زيادة عدد سكانها 
تفرض عليها خلق وظائف آلالف الوافدين سنويا الى 

سوق العمل.
كما عرفت أن االستثمارات اخلارجية ومهما كانت آمنة 
تبقى حتت رحمة األزمات وحتريكها تداخله السياس����ة 
أحيانا كما حصل مع موانئ دبي عندما أرادت االستثمار في 
املوانئ األميركية وجوبهت بقيود أمنية، وكما حصل مع 
معظم الصناديق السيادية اخلليجية ومنها الهيئة العامة 
لالستثمار التي اتهمت بأنها تخرق األمن االقتصادي للدول 
الغربية عندما اجتهت إلى االستثمار في قطاعات معنية.

الفورة النفطية

وأيض����ا عرفت معظم دول اخلليج أن الفورة النفطية 
املستمرة منذ 2003 فرصة ذهبية ال تتكرر كثيرا والبد من 
اإلفادة منها على أكم����ل وجه في جعل الصحاري واحات 
حضارية ومدنية. وخير دليل عشرات املدن اجلديدة التي 
انتشرت مشاريعها في الس����عودية واإلمارات والبحرين 
وقطر وعم����ان.. باملقابل فان الكويت عرفت كل ذلك على 
الورق فقط. فال تنقص اخلطط وال الدراسات، وال الكفاءات 
الالزمة، وال نقص في املوارد املالية.. النقص الوحيد هو 
في جرأة القرار املعطل حينا بالتسييس لكل شاردة وواردة 
وأحيان����ا أخرى بالبيروقراطية والروتني اإلداري اخلانق 
للمب����ادرات والقاتل لها في مهدها. وختم التقرير بالقول: 
»هذا غيض من فيض فإن املشروعات التي ال ميكن للهيئة 
العامة لالستثمار أن تطلق لها مبادرات مبشاركة املواطنني 
والقطاع اخلاص. فاملسألة أبسط مما يعتقد كثيرون. فاألمر 
يقتضي اخلروج قليال من ثقافة الريع القائم على العائد 
الس����ريع املصحوب باملخاطر إلى ثقافة اإلنتاج والتنمية 
القائمة على العائد املضمون للمديني املتوس����ط والبعيد. 
وهكذا يكون للمال العام دور ليس في تكديس����ه لألجيال 
القادمة وحسب بل بتس����خيره لرفاه املجتمع كله اليوم 

وغدا جيال بعد جيل«.

قال تقرير شركة االستثمارات الوطنية ان 
مؤشر NIC50 اقفل بنهاية تداول يوم االثنني 
املوافق 31 اغس���طس 2009 عند مستوى 
5.314.3 نقطة بارتفاع قدره 327.5 نقطة 
وما نسبته 6.6% مقارنة بإقفال شهر يوليو 
2009 والبالغ 4.986.9 نقطة، وارتفاع قدره 
1.018.9 نقطة وما نسبته 23.7% عن نهاية 
 NIC50 عام 2008 وقد استحوذت اسهم مؤشر
على 85.9% من اجمالي قيمة األسهم املتداولة 

في السوق خالل شهر اغسطس 2009.
وأقفل املؤش���ر الس���عري للسوق عند 
مستوى 7.914.3 نقطة بارتفاع قدره 234.8 
نقطة وما نسبته 3.1% مقارنة باقفال شهر 
يوليو 2009 والبالغ 7.679.5 نقطة وارتفاع 
قدره 131.7 نقطة وما نسبته 1.7% عن نهاية 

عام 2008.
اما املؤشر الوزني للسوق فقد أقفل عند 
مس���توى 466.3 نقطة بارتفاع قدره 29.1 

نقطة وما نسبته 6.7% مقارنة باقفال شهر 
يوليو 2009 والبالغ 437.2 نقطة وارتفاع 
قدره 59.6 نقطة وما نس���بته 14.7% عن 

نهاية عام 2008.

مؤشرات التداول واألسعار

وذكر التقرير انه خالل تداوالت ش���هر 
اغسطس 2009 ارتفع مؤشر املعدل اليومي 
لكمية االس���هم املتداولة بالسوق وقيمتها 
بنس���بة 7.2% و21.7% على التوالي في حني 
انخفض مؤشر املعدل اليومي لعدد الصفقات 
بنسبة 5.1%، ومن أصل ال� 203 شركات مدرجة 
بالسوق الرسمي مت تداول اسهم 184 شركة 
بنس���بة 90.6% من اجمالي اسهم الشركات 
املدرجة بالس���وق ارتفعت اسعار اسهم 81 
شركة بنسبة 44% من اجمالي اسهم الشركات 
املتداولة بالس���وق، فيما انخفضت اسعار 
اسهم 88 ش���ركة بنسبة 47.8% من اجمالي 

اسهم الشركات املتداولة بالسوق واستقرت 
اسعار اسهم 15 شركة بنسبة 8.2% من اجمالي 
اس���هم الشركات املتداولة بالسوق ولم يتم 
التعامل على اس���هم 19 شركة بنسبة %9.4 
من اجمالي اسهم الشركات املدرجة بالسوق 
الرس���مي علما بأنه التزال هناك 6 شركات 
موقوفة عن التداول استنادا الى قرار جلنة 
السوق رقم 4/97، والذي يلزم جميع الشركات 
والصناديق املدرجة بتقدمي البيانات املالية 
ربع السنوية في موعد أقصاه 45 يوما من 

تاريخ انتهاء الفترة.

القيمة السوقية

واشار التقرير الى انه بنهاية شهر اغسطس 
2009 بلغت القيمة الرأس����مالية للش����ركات 
املدرجة بالس����وق الرسمي 36.752.2 مليون 
دينار بارتفاع ق����دره 2.206.0 مليون دينار 
وما نسبته 6.4% مقارنة مع شهر يوليو 2009 

والبالغة 34.546.2 مليون دينار وارتفاع قدره 
2.933.6 مليون دينار وما نسبته 8.7% عن 

نهاية عام 2008.

األداء العام للسوق

وبني التقرير ان س����وق الكويت لألوراق 
املالية أنهى تعامالته خالل ش����هر اغسطس 
على ارتفاع باملقارنة مع اقفال ش����هر يوليو 
وذلك بالنسبة الى املؤشرات العامة )السعري 
� الوزن����ي � NIC50( والتي حققت مكاس����ب 
بنسب بلغت 3.1% و6.7% و6.6% على التوالي 
وكذل����ك األمر فيما يتعلق باملتغيرات العامة 
والتي ارتفعت معظم مكوناتها )املعدل اليومي 
للقيمة املتداولة � كميتها( بنسب بلغت %22 
و7.2% على التوال����ي في حني تراجع املعدل 
اليومي لعدد الصفقات بنسبة طفيفة بلغت 
5%، هذا وقد بلغ املتوس����ط اليومي للقيمة 
املتداولة خالل شهر 103 ماليني دينار مقابل 

85 مليونا للشهر قبله. ومن خالل املؤشرات 
والنسب التي مت اس����تعراضها يتضح منها 
توجه السوق خالل ش����هر اغسطس والذي 
متيز بتركيز تعامالته على أس����هم الرسملة 
الكبيرة ذات النطاق الس����عري املرتفع مثل 
شركتي زين وأجيليتي وبيت التمويل الكويتي 
والصناعات الوطنية القابضة وبنك الكويت 
الوطني وذلك بترتيبتها تباعا حسب نسبة 
مجموع قيمة أسهمها املتداولة خالل الشهر 
والتي شكل مجموعها معدل 40% من اجمالي 
التعامالت اي ان قرابة نصف تعامالت السوق 
استحوذت عليها خمس ش����ركات من اصل 
203 شركات مدرجة وبنسبة 21% فقط لسهم 
زين اي خمس تعامالت السوق خالل الفترة 
ذاتها، وفي ذلك اشارة واضحة نحو انحسار 
تعامالت االس����هم صغيرة رأس املال وذات 
النطاق السعري املتدني والتي اليزال بعضها 
يواجه اما مشاكل نظامية او دعاوى قضائية 

او تعثرا في السداد او تعثرا في التحصيل، 
واما في التهيؤ نحو االندماج او االستحواذ 
وذلك مبا ال يقل عن خمس عمليات منتظرة 
من هذا النوع تشمل ما يقارب عشر شركات 

مدرجة بالسوق.
هذا واليزال الترقب والهدوء يخيمان على 
اداء السوق احمللي، وبالرغم من تفاعل األسواق 
العاملية، اال ان االس����واق اخلليجية بخالف 
الس����وق احمللي لم تتفاعل بصورة ايجابية 
رمبا لشح الس����يولة املتوافرة لسوق رأس 
املال او قد تكون ألسباب حتفظية حول اداء 
الشركات املدرجة ليس لواقع النظرة لألرباح 
املعلنة حتى النص����ف األول من العام 2009 
وامنا متتد وتنسحب على االداء املتوقع حتى 
نهاية العام احلالي نظرا لضبابية الرؤية فيما 
يتعلق بهذا اخلصوص حيث اليزال السوق 
عاجزا عن كس����ر املقاومة واحلاجز النفسي 

عند مستوى 8000 نقطة.

»االستثمارات الوطنية«: انحسار تعامالت األسهم الصغيرة المحاصرة بمشاكل نظامية والمتعثرة في السداد


