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 10 مليارات دينار 
خسائر شركات 
االستثمار منذ اندالع 
األزمة المالية حتى اليوم

سهولة الرقابة 
واستئناسها خلقا 
المناخ المالئم للنمو 
غير المحمود لعدد 
شركات االستثمار 
فوق قدرة السوق

األزمة كشفت 
عورات عدد 
من شركات االستثمار 
لجأت إلى بيع الوهم 
في غياب 
الرقابة الفاعلة

معادلة القطاع المالي 
معكوسة في ظل 
الزيادة الملحوظة 
في عدد شركات 
االستثمار مقابل
 عدد البنوك

إدارة شركات االستثمار 
تعتمد على امتالك 
حصة مؤثرة وليس وفق 
مصلحة األغلبية الساحقة

ض���رورة توفير 
الفاعلة  الرقاب���ة 
س���واء م���ن قبل 
املركزي أو  البنك 
التج���ارة  وزارة 
والصناعة أو أي جهة أخرى رقابية 
على قطاع شركات االستثمار وتشريع 
آليات عمل رقابية محكمة بذات القدر 
الذي ميارس على البنوك، ورمبا أكثر 
وقد تالحظ ان البنك املركزي في إطار 
تشديد رقابته عل���ى شرك���ات القطاع 
مؤخرا قد طالبها بتقدمي بيانات دقيق���ة 
وكامل��ة عن احملافظ املالية األجنبية 

التي متتلكها. 
وال��ى جانب ذلك فقد سعى البنك الى 
تعزيز دوره الرقابي على شركات القطاع 
وكلف مكات������ب التدقيق واملراجعة 
املتعاقدة معها شرك���ات االستثمار 
بالتأكد من مدى كفاية إج���راءات تلك 
الشركات وقدرتها على جتنب املخاطر 
التي تأتي نتيجة سوء اإلدارة أو جتاوز 

لضوابط نظم الرقابة الداخلية لديها، 
حيث اصبح رأي مدقق احلسابات حول 
الرقابة الداخلية في شركات االستثمار 
جزءا أساسيا في التقرير املالي السنوي 

للشركات االستثمارية.
ويذكر ان مؤسسة ستاندرد شارترد 
للتصنيف���ات االئتماني���ة ذكرت ان 
مستوى درجة املخاطر في النظم املالية 
لشركات االستثمار الكويتية مرتفعة 
جدا، مش���يرة الى ان 70% من ديون 
املتداولة أسهمها  شركات االستثمار 
في البورصة هي قريبة األجل ما يزيد 
من حدة املش���كلة نظرا الى الطبيعة 

الطويلة األجل ألصولها.

أه����م�ي�������ة ان 
نس���بة  تك���ون 
الش���ركات  ع��دد 
االستثماري������ة 
ال�ى ع��دد البن��وك 
التجارية ما بني 2 إلى 10% في القطاع 
املال���ي ولكن العكس ه���و القائم في 
الكويت اذ ان عدد الشركات االستثمارية 
يفوق املائة ش���ركة فيما يقابلها ما 
دون ال� 10 بنوك جتارية وهو منطق 
معكوس بالنسبة للعمل في 

القطاع املالي وضوابطه.
الذي  الوق���ت  فف���ي 
ترتفع فيه فاعلية الرقابة 

وش���روطها وأحكامها ترتفع فيه 
مستوى املعايير وقد أدت الظروف 
التي كانت سائدة في القطاع املالي 
الى س���هولة تأس���يس الشركات 
االس���تثمارية، وهكذا أصبح عدد 
الشركات االس���تثمارية يتجاوز 
حجم الس���وق في الكويت )100 
ش���ركة( مما أدى ال���ى ان بعض 
هذه الشركات باتت تتاجر بالوهم 
وتعلن عن تفريخ شركات وهمية 
ال وجود لها فتجسد املأزق الذي 
يعيشه القطاع املالي في الكويت 
في الوق���ت الراهن. وبذلك توالى 
اشهار شركات استثمارية اصبحت 
اكبر من قدرة السوق وال تستند 

لواقع قائم.

الب���د من وجود 
تيجية  ا س���تر ا
استثمار تعتمد 
ق���رارات  عل���ى 
استثمارية بعيدة 
ومتوسطة وقريبة املدى مع مراعاة 
حساب التوازن في الوقت وان تطلع 
على هذه االس���تراتيجية اجلهات 
الرقابي���ة املعتمدة حتى ال تكون 
اخلطط بعيدة ع���ن أرض الواقع 
وال تعتمد على أس���س ومعايير 

استثمارية واضحة.

ضرورة مراعاة 
ب���ني  الت���وازن 
األموال املستثمرة 
واألرباح املتوقعة 
حت���ى تنج���ح 
الشركة في حتقيق أرباح مستقبلية 
مجزي���ة اذ ان االس���تثمار يعني 
استخدام الفائض من األموال في 
الوقت احلاض���ر لتحقيق أرباح 
في املستقبل اال ان هذا املبدأ لم 
تأخذ به معظم شركات االستثمار 
ويكاد من بني 100 شركة تطبقه 
قلة من الشركات فقط وهنا يبرز 
دور الرقابة مجددا لتجسيد هذا 

املفهوم لدى الشركات.

ينبغي ان تكون 
السي��اس�����ات 
االس���تراتيجية 
لالستثمار مهتمة 
بالتنوع والتباين 
والتعدد ف���ي الكيفية والنوع 
والكمية حت���ى يتم تكوين 
محفظة اس���تثمارية آمنة 
التنوع  حتتوي عل���ى 
الالزم ف���ي األدوات 
واملج���������االت 

االستثمارية.

بعامل  االهتمام 
 ، قي��������ت لتو ا
خاص���ة عن�����د 
احتساب ال��دورة 
من  االقتصادية 
حي���ث بداية النم���و ووقت الذروة 
وتوقيت االنحسار اذ ان مراعاة ذلك 
يجنب املس���تثمر معظم املخاطر من 
حيث اختيار املنتج اآلمن سواء كانت 

أسهما أو عقارا أو خدمات.

يج���ب ان تعتم���د 
الشركة االستثمارية 
عل���ى خط���ط في 
التح���رك األفق���ي 
الرأسي،  والتحرك 
باإلضافة الى التنوع املشار اليه سابقا 
حتى تتملك الشركة املرونة الالزمة 

للتحرك في جميع الظروف.

ض���رورة توافر 
عناص���ر اإلدارة 
اجلي������دة م���ن 
وأنظ�م�ة  كوادر 
وآلية عمل وهو 
لألسف ما تفتقر إليه كثير من شركات 
االس���تثمار في الكويت اذ ان عملية 
اختيار اإلدارة ال تتم من خالل موافقات 
اجلهاز الرقابي )البنك املركزي( وامنا 
تتم وفق اجلهة املسيطرة على أكبر 
عدد من األسهم وهكذا فإن األمر ال يتم 
وفق الكفاءة وامنا العملية تتم حسب 
نسبة التملك فمن ميلك حصة سيطرة 
)حوال���ي 25 � 30%( تؤول له اإلدارة 
وهكذا تصبح ادارة الشركة تتم وفق 
مصالح اجلهة املسيطرة على الشركة 
وليس وفق مصالح من ميلكون معظم 
الوالء لتنفيذ  اسهم الشركة ويكون 
خطط اجلهة املسيطرة وليس وفق 
األهداف االستراتيجية االستثمارية 

املوضوعة للشركة.

الرب����ط  أهمي���ة 
ب���ني األح�����داث 
واملتغي�������رات 
والتط������ورات 
االقتصادي���ة العاملية م���ع األوضاع 
الداخلية ف���ي البلد، وذل���ك لتقدير 
املخاطر االستثمارية املستقبلية وعدم 
الغياب الكامل عن الواقع وما ستسفر 

عنه املعطيات القائمة.

معايي��ر  وض��ع 
ومقاييس لتقييم 
واعتم��اد  األداء 
خطط ب�ديل�����ة 
وخ����ط��������������ط 
م�����ن  للخ���������روج 
دون  استثم������ار  أي 
الت����ورط فيم����ا لو 
تب��ني ع��دم اجل��دوى 
ف����ي  االستثماري�����ة 

االستثمار املستهدف.

أحمد سمير
ثمة شعور بالدهش��ة ينتاب األوساط االقتصادية أمام حجم اخلسائر الضخمة 
التي تكبدتها الش��ركات االستثمارية منذ اندالع ش��رارة األزمة املالية العاملية قبل 
نحو ع��ام، والتي تقدر بنحو 10 مليارات دينار. ذلك الوضع الذي آلت اليه ظروف 
العديد من الش��ركات االس��تثمارية يجعل احلديث حولها أمرا مهما، الس��يما انها 
كانت متتلك أصوال تقدر بنحو 23 مليار دينار وقت نش��وب األزمة، وكان البعض 
ينظ��رون اليها على اعتبارها الرديف األمثل للقط��اع النفطي لتأتي األزمة العاملية 

وتكشف عورات العديد من شركات ذلك القطاع االقتصادي املهم. 
وليس خافيا على أحد ان وس��ائل اإلعالم واألوس��اط االقتصادية كانت ترصد 
بإعجاب ملحوظ ما بلغته بعض شركات االستثمار من منو وانتشار اقليمي وعاملي 
)قيمة االستثمارات األجنبية جتاوزت ال� 4.2 مليارات دينار( فاق التقديرات، ولكن 
بني عش��ية وضحاها وفيما كانت تتوالى أخبار اس��تحواذات وأنش��طة ومشاريع 
بعض الشركات االستثمارية )البالغ عددها 99 شركة بني تقليدية وإسالمية( جاءت 
األزمة املالية لتكش��ف املس��تور، وتبنينّ للجميع ان الصع��ود والنمو الذي حققته 
بعض تلك الشركات لم يكن صعودا آمنا أو راسخا، امنا هو صعود هش ال يستند 

الى أسس قوية ومتينة ومع أول إعصار انكشفت العورات. 
وكانت كبرى صدمات األزمة تلك  التي تلقاها قطاع االستثمار وشركاته املدرجة 

في البورصة سواء على مستوى حقوق املساهمني أو على مستوى رؤوس األموال 
أو على مس��توى األرباح التشغيلية وهكذا. وفي الوقت الذي كانت فيه بعض تلك 

الشركات ينظر اليها كنموذج يحتذى باتت منوذجا للتعثر والتخبط. 
وفي سياق تعليقها على واقع احلال لقطاع شركات االستثمار املتعثر يقول أحد 
املصادر االستثمارية ان التطرق الى تعريف مدلول شركات االستثمار يقودنا الى 
نقطة مهمة تتعلق بحجم وطبيعة ونوع الرقابة الواجب ممارس��تها على ش��ركات 
ذلك القطاع، اذ ان ش��ركات االس��تثمار م��ا هي اال بنوك وما يطب��ق على البنوك 
التجارية من رقابة وتنظيم ينسحب بكل تفاصيله على الشركات االستثمارية وهو 
األمر الذي افتقده القطاع عندنا، تسبب في حدوث شرخ أو قصور حاد في الرقابة 
عليها من قبل اجلهات املعنية بذلك، وهكذا ش��هد القط��اع نوعا من التراخي فيما 
ضاعت مس��ؤولية الرقابة والتدقيق بني عدد من اجلهات املعنية وآلت األمور الى ما 
آل��ت اليه. ولكن تأتي الدروس والعبر دائما من األزمات وقد دفعتنا ظروف القطاع 
إلى تلمس النصيحة لتوفير ضمانات الصعود اآلمن لش��ركات االستثمار وحتى ال 
يأت��ي ذلك اليوم مجددا الذي تتهاوى فيه ش��ركات كانت إلى وقت قريب جدا ملء 
الس��مع والبصر وفي الوقت الذي كانت تفاخر بإجنازاتها وجدت نفسها في مأزق 
مالي ال حتس��د عليه ولكن مب��اذا ينصح االقتصادي��ون واملتخصصون لضمان 

الصعود اآلمن واالستمرار على القمة؟
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نصائح لتحقيق الصعود 
اآلمن لشركات 

االستثمار
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