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 كونا: قالت شركة املالحة العربية املتحدة أمس ان خمسا  24 
من سفنها نقلت ما مجموعه ٣٨٤٣ حاوية الى موانئ الكويت 
في شهر ديسمبر املاضي من مختلف مناطق التجارة العاملية. 
وأضافت الشركة في بيان صحافي ان سفن الشركة قامت 
بـ ٥ رحالت الى ميناء الشــــويخ في شهر ديسمبر املاضي 
و٤ رحالت الى ميناء الشعيبة. وأفادت بأن منطقة الشرق 
األقصى كانت األكثر شحنا الى الكويت خالل شهر ديسمبر 

حيث بلغ عدد احلاويــــات ١٦٩٧ حاوية ثم منطقة جتارة 
أوروبا وشحنت منها سفن الشركة ١٠١٥ حاوية. وأوضحت 
انه مت شحن ٧٨٥ حاوية من منطقة البحر املتوسط ثم من 
الواليات املتحدة األميركية ١٦١ حاوية وشبه القارة الهندية 

١١٤ حاوية ومنطقة اخلليج العربي ٧١ حاوية.
  وأكدت الشركة حرصها الدائم على تقدمي أفضل اخلدمات 

الى عمالئها لنقل احلاويات. 

 «المالحة» تنقل ٣٨٤٣ حاوية إلى موانئ الكويت

 االستثمار المباشر 
 بحاجة إلى إعادة النظر 
  والتدخل السريع

 لماذا تعتبر «الهيئة» شحيحة 
في استثماراتها محليًا؟

احتياطي األجيال املوظفة في اخلارج والبالغة 
حاليا أكثر من ٢٠٠ مليار دوالر.

  وأكدوا ان معظم استثمارات «الهيئة» محليا 
هي في شركات مدرجة وفي صناديق استثمار 
تديرها شـــركات باإلضافة الى حصص أخرى 

مختلفة.
  وأشـــاروا الى ان بعض أكبر املســـاهمات لـ 
«الهيئة» هي في شركات طرحت لالكتتاب متلك 
املال العام فيها حصصا تصل الى ٢٤٪ وامتنعت 
الهيئة عن االستثمار املباشر في معظم القطاعات 

ألن قانونها األساسي ال يوافق على ذلك.
  وذهب البعض مـــن االقتصاديني الى القول 
فيما يخص قانون «الهيئة» األساسي انه قانون 
يحتمل من التأويل ما يجعله أكثر طواعية نحو 
االستثمار في مشـــاريع قائمة أي الدخول فيها 
بنسبة مهمة تدفع املشـــروع الى التطور، لكن 
استدرك بعضهم بالقول ان فلسفة عمل «الهيئة» 
خالل السنوات املاضية موجهة محليا لالستثمار 
باألسهم وبالشراكة مع شركات االستثمار حتديدا، 
الفتني الى ان تلك الفلسفة معتمدة على الربح 
وليس على اإلنتاج، الســـيما احملفظة الوطنية 
االستثمارية التي وجدت طريقها الى سوق األسهم 
لتحقيـــق عائد للمال العام فـــي ذروة تداعيات 

األزمة.
  وعاب أغلبهـــم على «الهيئة» شـــبه غياب 
الفلسفة اإلنتاجية والتنموية عن طريق العمل 
واالســـتثمار. ودعوا الى مزيد من ضخ األموال 
في السوق الذي هو اليوم في أمس احلاجة الى 
السيولة في ظل جفاف أرض االقتصاد احمللي 
التي بحاجة الى مياه أموالها اجلوفية املوجهة 

الى انتعاش األراضي األجنبية. 

االشكالية لتتوصل الى أهم املعوقات التي حتول 
دون جذب االستثمارات األجنبية وهجرة األموال 
احمللية الى اخلارج وتفســـر غياب الهيئة عن 

الساحة احمللية.
  فقد أكد العديد من اخلبراء ممن رصدنا آراءهم 
ان البيئة التشـــريعية فـــي الكويت من ضمن 
العوائق الظاهرة واملفسرة لهجرة األموال احمللية 
الى اخلارج وعزوف 
االستثمارات األجنبية 
عـــن التدفـــق داخل 
الى  البالد، مشيرين 
ان أي استثمار سواء 
كان أجنبيا أو محليا 
الى بيئة  هو بحاجة 
مالئمة وتســـهيالت 
إدارية وبنية حتتية 
ومميـــزات  قويـــة 
تشريعية مستقطبة 

ليستقر.
  وأضافوا في اإلطار 
ذاته ان كل استثمار 
يعتنق فلسفة الربح، 
الـــى ان هذه  الفتني 
الفلســـفة تستوجب 
العديد من املقومات 

األساسية منها التشريعات االقتصادية.
  وعن دور الهيئة العامة لالســـتثمار محليا، 
كشفوا ان احلصص التي متلكها الهيئة العامة 
لالســـتثمار في الســـوق احمللي عددها أقل من 
عدد أصابع اليديـــن، وكلفتها على الهيئة تكاد 
ال تســـاوي ٠٫٥٪ من اجمالي قيمة استثمارات 

و«اجيليتي» وحدهما استثمرتا في اخلارج ما يزيد 
على ١٥ مليار دوالر خالل سنوات قليلة. ووصل 
رصيد األصول األجنبية للمصارف احمللية الى 
نحو ٢٨ مليار دوالر واألصول األجنبية لشركات 
االستثمار (التقليدية واالسالمية) الى نحو ٢٢ 
مليار دوالر، وأرقام استثمارات شركات العقار ال 
تقل أهمية عن تلك املذكورة واخلاصة بالبنوك 

االستثمار  وشركات 
واخلدمات.

  ووفقا إلحصاءات 
مؤمتر األمم املتحدة 
للتجـــارة والتنمية 
(انكتاد) ولدى مقارنة 
الداخلة  االستثمارات 
بتلـــك اخلارجة جند 
ان النســـبة اخلاصة 
بالكويـــت أقل من ١٪ 
أي مقابل كل ١٠٠ دوالر 
خارجة ال يدخل البالد 
إال دوالر واحد، وهذا 
املعدل يجعل الكويت 
األولى عامليا نســـبة 
حلجـــم ناجتهـــا في 
تصدير األموال العامة 
واخلاصة الباحثة عن 

فرص حول العالم وال جتدها في الكويت.
  اذن تعكس لغـــة األرقام فوارق كبيرة تثير 
تساؤالت كثيرة، ملاذا استطاعت بلدان لها تشابه 
اقتصادي بالكويت ان جتذب هذا الكم الهائل من 

االستثمارات والكويت عاجزة عن ذلك؟
  «األنباء» ارتأت ان تســـلط الضوء على هذه 

 منى الدغيمي
  تدرك معظم الدول النفطيـــة اخلليجية ان 
التنمية الداخلية أفضل من االستثمار اخلارجي 
في كثير من األحيان، وتعرف الدول النفطية ان 
أقصر طريـــق لتنويع مصادر الدخل بعيدا عن 
أحادية مصدر النفط هي طريق تنمية القطاعات 
غير النفطية ومنـــع هجرة األموال احمللية الى 
اخلارج، خاصة ان زيادة عدد ســـكانها تفرض 
عليها خلق وظائف آلالف الوافدين سنويا الى 

سوق العمل.
  من هذا املنطلق تبقى اإلشـــكالية املطروحة 
بالنسبة للكويت مقارنة بالدول النفطية هي ملاذا 
تشهد أكبر حجم من هجرة رؤوس األموال الى 
اخلارج؟ وملاذا ال تعدل الهيئة العامة لالستثمار 
لوائح وآليات عملها مبا يسمح باالنخراط أكثر 
في االستثمار املباشر محليا خاصة في ظل عدم 

إقبال االستثمار اخلارجي؟
  سؤال تكرر طرحه في أكثر من مناسبة وبات 
هاجس االقتصاديني في ظل كشف األزمة املالية 
العاملية ألكثر من فجوة داخل النسيج االقتصادي 
احمللي، حيث انه من منطلق القراءة املتأنية لألرقام 
جند ان الكويت في ذيل الدول اخلليجية من حيث 
حجم االستثمار األجنبي والتدفقات االستثمارية، 
لنجدها في سنة ٢٠٠٨ تسجل ٦٥ مليون دوالر 
فقط مقابل ١٣٫٧ مليار دوالر في اإلمارات و٢٩٫٦ 
مليار دوالر في السعودية، وذلك وفق احصائيات 
املؤسســـة العربية لضمان االستثمار، علما أنه 
خالل السنوات اخلمس املاضية زادت االستثمارات 
الكويتية العامة في اخلارج بواقع ١١٠ مليارات 
دوالر، اما االستثمارات اخلاصة فقد زادت على 
الرقم املذكور في تلك الفترة، وشـــركتا «زين» 

 ما أسباب هروب رؤوس 
األموال الكويتية إلى الخارج؟

 ولماذا ُتعد الكويت األقل جذبًا 
لالستثمارات األجنبية خليجيًا؟

 ٦٥ مليون دوالر فقط 
  مقابل ١٣٫٧ مليار دوالر 
  في اإلمارات و٢٩٫٦ مليار دوالر 
في السعودية 
  قيمة تدفق االستثمارات 
األجنبية في ٢٠٠٨

 الكويت األولى عالميًا 
ناتجها  لحجم  نسبة 
األموال  تصديـر  في 
والخاصـة العامــة 

 «غلف إنفست»: حالة الترقب والحذر إلعالنات الشركات 
  عن ميزانيات ٢٠٠٩ تسيطر على تداوالت البورصة

 التغير٪  ١٤ يناير  ٧ يناير  األسهم األكثر ارتفاعا 
 ١٩٫٣٪  ٠٫٠٦٨  ٠٫٠٥٧  شركة الصفاة تك القابضة 
 ١٦٫٩٪  ٠٫١٥٢  ٠٫١٣٠  شركة دانة الصفاة الغذائية 

 ١٣٫٠٪  ٠٫٣٠٥  ٠٫٢٧٠  مجموعة كوت الغذائية 
 ١١٫٧٪  ٠٫٠٦٧  ٠٫٠٦٠  شركة جيزان العقارية 

 ١٠٫٨٪  ٠٫٠٨٢  ٠٫٠٧٤  شركة الصفاة للطاقة القابضة 

 التغير٪  ١٤ يناير  ٧ يناير  األسهم األكثر تراجعا 
 -١٩٫٢٪  ٠٫١٢٦  ٠٫١٥٦  شركة بيت األوراق املالية 

 -١٣٫٨٪  ٠٫١٨٨  ٠٫٢١٨  شركة صفوان للتجارة واملقاوالت 
 -١٠٫٣٪  ٠٫٠٣٩  ٠٫٠٤٤  شركة املستثمر الدولي 

 -٩٫٦٪  ٠٫٠٩٤  ٠٫١٠٤  الشركة الوطنية للصناعات االستهالكية 

 -٩٫٠٪  ٠٫٢٣٢  ٠٫٢٥٥  شركة اسمنت الهالل 

 ذكر تقرير شـــركة غلف 
انفست أن مؤشر سوق 
املالية  الكويت لألوراق 
شهد انخفاضا في جميع 
مؤشراته الرئيسية حيث انخفض املؤشر السعري 
بواقع -٢٥٫٣ نقطة وبنسبة -٠٫٣٦٪ كما انخفض 
املؤشـــر الوزني بواقـــع -٤٫١٦ نقاط وبنســـبة 
-١٫٠٨٪. وذلـــك لعدة عوامل أهمها، عودة التأزمي 
السياســـي بني مجلس األمة واحلكومة مع عودة 
االستجوابات والتي من املتوقع أن تقدم لوزيري 
الداخلية واإلعالم، وكثرة االشاعات حول قانون 
اسقاط فوائد القروض، باإلضافة الى عدم اكتمال 
النصاب في جلسة «التنمية» ما أدى إلى حالة من 
عدم الثقة بامتام املشـــاريع التنموية املستقبلية 
للدولة وترقب اجللســـة املؤجلة التي عقدت في 

نهاية األسبوع.
  باإلضافة إلـــى حالة الترقب واحلذر إلعالنات 
الشـــركات املدرجة للسنة املالية ٢٠٠٩ خصوصا 

البنوك والشركات القيادية والتشغيلية.

  وعلى الرغم من التحركات احلكومية إلقرار خطة 
التنمية ورد قانون القروض وارتفاع أسعار النفط 
إال أن السوق فشل في التفاعل مع تلك املعطيات 

االيجابية خالل األسبوع.
  وأفاد التقرير بأن قطاع اخلدمات تصدر أعلى 
تداول بنسبة ٢٨٫٧٪ من إجمالي القيمة املتداولة 
لألسبوع، حيث شهد سهم أجيليتي تداوال بـ ٢٤٫٢ 
مليون سهم بقيمة ١٥٫٤ مليون دينار، وأيضا شهد 
ســـهم زين تداوال بـ ١٠٫٨ ماليني سهم بقيمة ١٠٫٧ 
ماليني دينار، وحل قطاع العقار ثانيا بنسبة ٢٥٪ 
وذلك بسبب التداول على سهم املنتجعات حيث 
تداول بـ ٣٠٠٫٦ مليون ســـهم بقيمة ٢٢٫١ مليون 
دينار، وشـــهد سهم جيزان تداوال ملحوظا حيث 
تداول بـ ٢٦٩٫٩ مليون ســـهم بقيمة ١٧٫٩ مليون 
دينار، ولقد حل قطاع االستثمار ثالثا بنسبة ٢٣٫٨٪ 
وذلك بسبب التداول على سهم الديرة حيث تداول 
بـ ٢٠٤٫٩ ماليني سهم بقيمة ٢٣ مليون دينار، وشهد 
سهم الصفاة تداوال ملحوظا حيث تداول بـ ٩٧٫٩ 

مليون سهم بقيمة ١١٫٩٥ مليون دينار.

  وكان قد توقع التقرير في حتليله الفني السابق 
لسوق الكويت لألوراق املالية بأن املؤشر يجب عليه 
أن يستمر في التداول فوق االجتاه التنازلي الثانوي 
والتأسيس فوق نقطة املقاومة األولى والنفسية 
عند ٧٫٠٠٠ نقطة ليتخطى نقطة املقاومة الثانية 
عند ٧٫٢٠٠ نقطة، وان لم يحصل ذلك فمن املمكن 
نزول املؤشـــر إلى نقطة الدعم األولى عند ٦٫٨٤٠ 

نقطة ومن ثم نقطة الدعم الثانية ٦٫٦٨٠ نقطة.
  وبالفعل فقد عجز املؤشر من التأسيس فوق 
نقطة املقاومة النفســـية بســـبب انخفاض القيم 

والكميات املتداولة خالل األسبوع.
  أما بالنسبة لتحليل الفترة املقبلة فتوقع بأن 
املؤشر يجب عليه أن يتجاوز نقطة املقاومة األولى 
والنفســـية عند ٧٫٠٠٠ نقطة والتأســـيس فوقها 
ليتخطى االجتاه التنازلي الثانوي ومن ثم يتجه 
نحو نقطة املقاومة الثانية عند ٧٫٢٠٠ نقطة، وان 
لم يحصل ذلك فمن املمكن نزول املؤشر إلى نقطة 
الدعم األولى عند ٦٫٨٤٠ نقطة ومن ثم نقطة الدعم 

الثانية ٦٫٦٨٠ نقطة. 

 تقــرير 


