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البنوان: »اتحاد الشركات« لديه استراتيجية طموحه لتطوير كفاءة قطاع االستثمار

»بيان«: قانون هيئة سوق المال خطوة إيجابية على الطريق الصحيح

ثم حترك بشكل أفقي منهيا اليوم 
على مكاسب ملؤشريه السعري 
والوزني بلغت نسبتها %0.40 
لألول، ف����ي حني من����ا الثاني 
بنس����بة 0.38%، وترافق ذلك 
مع ارتفاع ملحوظ في إجمالي 
الكمية والقيمة وعدد الصفقات. 
وفي اليوم الثاني، سيطر اللون 
التداول  األحمر على مجريات 

موافقة املجل����س النيابي على 
قانون هيئة سوق املال بإجماع 
جميع أعضائه، وذلك في مداولته 
األولى التي جرت خالل األسبوع 

املاضي.
وعل����ى صعيد الت����داوالت 
اليومية، شهد يوم األحد ارتفاعا 
تدريجيا للسوق خالل الساعة 
األولى من جلسة التداول، ومن 

حني أغلق مؤشر قطاع التأمني 
عن����د 2.801.1 نقطة بانخفاض 

نسبته %0.16.
التداول  كما منت مؤشرات 
الثالثة للسوق خالل األسبوع 
املاضي، حي����ث ارتفعت كمية 
املتداولة في السوق  األس����هم 
بنس����بة بلغ����ت 24.44% عن 
األسبوع السابق لتصل إلى 3.32 
مليارات سهم، بينما سجلت قيمة 
األسهم املتداولة خالل األسبوع 
منوا نسبته 15.65% لتصل إلى 
336.10 مليون دينار. كما ارتفع 
عدد الصفقات املنفذة، حيث شهد 
األسبوع املاضي تنفيذ 38.220 
صفقة بنمو نسبته 19.05% عن 

األسبوع ما قبل املاضي.
أما جلهة املتوسطات اليومية، 
فقد بلغ مع���دل قيمة التداول 
اليومي خالل األسبوع املاضي 
67.22 مليون دينار مرتفعا من 
58.13 مليون دينار. في األسبوع 
السابق، في حني ارتفع متوسط 
حجم التداول من 533.45 مليون 
سهم ليصل إلى 663.83 مليون 
سهم، بينما بلغ املتوسط اليومي 
املنفذة 7.644  لعدد الصفقات 
صفقة مقارنة ب� 6.421 صفقة 

في األسبوع قبل املاضي.

الس����وق ليتحرك بشكل أفقي 
ولكن دون مستوى إغالق اليوم 
الس����ابق. ومع نهاية اجللسة، 
أغلق املؤشر السعري دون تغيير 
مقارنة باليوم السابق فيما سجل 
املؤشر الوزني تراجعا محدودا 

بلغت نسبته %0.12.
وسجلت ستة من قطاعات 
املالية  الكويت لألوراق  سوق 
ارتفاعا في مؤش����راتها بنهاية 
األسبوع املاضي، فيما انخفض 
الباقيني.  القطاعني  مؤش����ري 
وجاء قطاع الصناعة في مقدمة 
أقفل  الكاسبة حيث  القطاعات 
مؤش����ره عند 5.546.8 نقطة 
مرتفعا بنس����بة 3.45%، تبعه 
الثاني  قطاع العقار في املركز 
مع منو مؤشره بنسبة %2.08 
بعد أن أغلق عند 2.857.8 نقطة، 
ثم قطاع الشركات غير الكويتية 
ثالثا مع ارتفاع مؤشره بنسبة 
1.09%، مقفال عند 7.360.2 نقطة. 
أما أقل القطاعات ارتفاعا فكان 
قطاع اخلدم����ات والذي أغلق 
14.962.1 نقطة  مؤش����ره عند 
بنمو نسبته 0.31%. من ناحية 
أخ����رى، تراجع مؤش����ر قطاع 
البنوك بنسبة بلغت 0.87% بعد 
أن أغلق عند 8.127.7 نقطة، في 

وسط انخفاض ملحوظ ملؤشرات 
التداول الثالثة، ما دفع مبؤشري 
السوق الرئيسيني إلى تسجيل 
البيع  خسائر نتيجة عمليات 
التي تناولت أسهما من مختلف 
األوزان، وإن ظهر تركيز على 
األسهم القيادية، حيث انخفض 
املؤشر الوزني بنسبة 0.65% في 
حني بلغت نسبة تراجع املؤشر 

السعري %0.25.
وف����ي ظ����ل النم����و الالفت 
ملتغيرات التداول، شهد السوق 
خالل جلسة يوم الثالثاء حركة 
ش����به أفقي����ة ضم����ن املنطقة 
اخلضراء، ليغلق على مكاسب 
متس����اوية جله����ة مؤش����ريه 
الس����عري والوزن����ي، إذ حققا 
منوا يوميا بلغت نسبته %0.22 
لكل منهما. تراجع السوق خالل 
النصف األول من جلس����ة يوم 
األربعاء ومن ثم عكس اجتاهه 
على وقع عمليات شراء نشطة، 
الرئيسيني  ما دفع باملؤشرين 
إلى حتقيق املزيد من املكاسب 
الس����عري  اليومية، حيث منا 
بنس����بة بلغت 0.71%  وارتفع 
الوزني بنسبة 0.66% وسط منو 
متواصل في مؤشرات التداول. 
وفي آخر أيام األس����بوع، عاد 

ويظهر االخت����الف في أداء 
املؤشرين تركيز التداوالت في 
األس����بوع املاضي على األسهم 
الصغيرة بشكل عام فيما شهد 
النش����اط على أسهم الشركات 
القيادية ضعفا ملحوظا، ويعود 
ذلك بدرج����ة كبيرة إلى ترقب 
املتداولني للنتائج السنوية لتلك 

الشركات.
على صعيد آخر، حمل نشاط 
األسبوع املاضي عامال إيجابيا 
هاما، أال وهو استمرار مستويات 
التدريجي  الت����داول بالنم����و 
التوالي  الثالث على  لألسبوع 
على الرغم من تباين أحجامها 
بشكل واضح من يوم إلى آخر. 
اليومي  فقد وصل املتوس����ط 
لقيمة التداول إلى 67.22 مليون 
دينار بنمو نسبته 15.65% عن 
مستويات األسبوع الذي سبقه، 
كما ارتفع متوسط عدد األسهم 
املتداولة بنسبة 24.44% ليصل 

إلى 663.83 مليون سهم.
وكان إقرار اخلطة التنموية 
في مجلس األمة بشكل مبدئي في 
نهاية األسبوع ما قبل املاضي 
أحد األس����باب التي س����اهمت 
في استمرار حتسن التداوالت 
إلى  في السوق، هذا باإلضافة 

يلحق هذا القانون إقرار قوانني 
مؤجلة أخرى، خاصة قانون 
الشركات واخلصخصة وما إلى 
ذلك من قوانني اقتصادية أخرى 
طال انتظ����ار إقرارها لتواكب 

مرحلة التنمية القادمة.
حركة التداول

عن نش����اط سوق الكويت 
لألوراق املالي����ة، قال التقرير 
انه جاء في األس����بوع املاضي 
إذ  السابقة،  مشابها لألسابيع 
اتسمت حركته بالتذبذب فيما 
متكنت مؤشراته الرئيسية من 
التداوالت األسبوعية  اختتام 

على مكاسب.
الراب���ع على  فلألس���بوع 
التوالي، يواصل مؤشر السوق 
السعري تأرجحه حول مستوى 
ال���� 7 آالف نقطة في محاولة، 
على ما يبدو، للتأسيس عنده. 
وأقفل املؤشر بنهاية جلسة يوم 
اخلميس املاضي عند 7.061.9 
نقطة، مرتفعا بنس���بة %1.08 
عن إغالق األس���بوع السابق. 
ومن جهة أخرى، سجل املؤشر 
الوزني ارتفاعا أسبوعيا بلغت 
نسبته 0.48% بعد أن أغلق عند 

383.99 نقطة.

قال التقرير 
األسبوعي 
لش�رك����ة 
بي���������ان 
لالس����تثمار ان مجلس األمة 
أقر خالل األسبوع املاضي، في 
املداولة األول����ى، قانون هيئة 
سوق املال الذي طال انتظاره 
لسنوات طويلة، ونفخر بأننا كنا 
من أول املطالبني بتشريع مثل 
هذا القانون ملا يعتري قانون 
سوق الكويت لألوراق املالية 
احلالي من عيوب ومثالب كثيرة 
وشبهات دستورية متعددة، 
وخاصة أن هذا القانون قد أدى 
إلى اتخاذ الكثير من اإلجراءات 
التعسفية املعيبة  والقرارات 
التي نقضته����ا احملاكم الحقا. 
فسيفصل قانون هيئة سوق املال 
اجلديد اإلدارة التشغيلية عن 
التشريع والرقابة والعقاب، فلم 
يعد بهذا القانون ما كان سابقا 

»أنت اخلصم واحلكم«.
ورغم أننا لم نطلع حتى اآلن 
على التفاصيل الدقيقة لبنود 
القانون اجلديد لعدم نش����ره 
بشكل رسمي، إال أننا نعتقد أنه 
مبجمله يشكل خطوة إيجابية 
على الطريق الصحيح، آملني أن 

سننشئ لجان تحكيم وأخرى تتواصل 
مع الجهات ذات العالقة بالشركات االستثمارية

استثمارات القطاع المالي 
طالت جميع نواحي الحياة في المجتمع 

سنقدم مقترحات وأفكارًا للجهات 
الرسمية وسنعمل معاً على تذليل العقبات 

قال  إنها لن تكون حبرًا على ورق وستوضع موضع التنفيذ وفق لجان فاعلة

االستثمارية تعمل على تفعيل ونشر الوعي 
االس����تثماري العام، وذلك )بنشر بيانات، 
مقاالت، ومقابالت إعالمية.. إلخ(، وتبيان 
أهمية الشركات االستثمارية ودورها في 
تسهيل وتوفير تعددية القنوات االستثمارية 

من حيث النوعية واجلغرافية.
3 � القي����ام بزي����ارات إلى الش����ركات 
االستثمارية واخلدمات املالية غير األعضاء 
لتشجيعها على االنضمام لعضوية االحتاد 

من خالل شرح دور وأهداف االحتاد.
4 � زيارات إلى عدد من اجلهات الرسمية 

لشرح دور وأهداف االحتاد.
5 � تنظيم ورش عمل مع برنامج إعادة 
هيكلة الق����وى العامل����ة لتوضيح كيفية 
تطبيق قانون نسبة العمالة املقررة بتاريخ 

.2009/5/3

مركز مالي 

وأضاف البنوان أنه وفى إطار س����عي 
اجلميع لترجمة رغبة صاحب السمو األمير 
في حتويل الكويت ملركز مالي جتاري إقليمي 
متطور فإن ذلك يتطلب سعيا دائما ومستمرا 
وتعاونا حقيقيا بني جميع القطاعات املعنية 
بهذا األمر، وإننا ومن هذا املنطلق نحرص 
على التواصل مع اجله����ات ذات العالقة، 
فعلى سبيل املثال ال احلصر مت التنسيق مع 
محافظ بنك الكويت املركزي بأن يتم اللقاء 
فصليا ملناقشة القضايا ذات النفع واالهتمام 
القتصادنا الوطني، كما أن األمر ذاته يتعلق 
باملؤسسات واجلهات األخرى كسوق الكويت 
لألوراق املالية، وزارة املالية، وزارة التجارة 
والصناعة، اللجنة املالية مبجلس الوزراء، 
جلنة الشؤون املالية واالقتصادية مبجلس 
األمة، غرفة جتارة وصناعة الكويت، وكذا 
األمر بالنسبة لبرنامج إعادة هيكلة القوى 
العاملة. كما أكد ان الشركات االستثمارية 
في العقد األخير ق����د أصبحت قوة دافعة 
ضخمة ف����ي االقتصاد الوطنى واإلقليمى، 
حيث وفرت خدمات متويلية واستثمارية 
وإدارة األصول والثروات، إلى جانب اخلدمات 
االستشارية املالية. ويلعب قطاع االستثمار 
واخلدمات املالية في السوق الكويتى دورا 
رياديا ميكنه املساعدة في حتقيق التنمية، 
والبد من االش����ارة هنا الى النقاط التالية 

املتعلقة بقطاع الشركات االستثمارية:
1 � بلغ عدد الشركات االستثمارية 100 
شركة استثمارية مسجلة لدى بنك الكويت 
املركزي، منها 33 شركة استثمارية مدرجة 
في س����وق الكويت لألوراق املالية كما في 
نهاية ديسمبر 2009 بنسبة 16.1% من إجمالي 
السوق، والبالغ 205 من إجمالي الشركات 
املدرجة فيه من بنوك وشركات في مختلف 

القطاعات.
2  � بل����غ عدد أعضاء احتاد الش����ركات 
االستثمارية في نهاية ديسمبر 2009 )44( 
شركة استثمارية مسجلة لدى بنك الكويت 
املركزي، منها 24 شركة مدرجة في سوق 

بل هي ج����زء من حياتن����ا اليومية، ومن 
بعض األمثلة لهذه اإلجنازات التنموية ما 
يلي للش����ركات في قطاعات متس بسالمة 
اليومية كاآلتي: مياه  واس����تقرار حياتنا 
شرب، ترفيه لألطفال، خدمات ترفيه، رعاية 
صحية، تعليم، مجمعات جتارية. كما تقوم 
الشركات االستثمارية بالعديد من اخلدمات 
االجتماعية، وتتمث����ل في الرعاية والدعم 
لعدد م����ن املنظمات االجتماعية والثقافية 

واالقتصادية احمللية، مثال:
1 - جامعة الكويت – التطوير العملي 

والتدريب.
2 - جلنة مكافحة املخدرات.

3 - العمل على إنش����اء شركات تأمني 
تكافل����ي تخ����دم املجتم����ع ف����ي النواحي 

الطبية.
4 - دعم العلوم الوراثية.

5 - دع����م اجلمعي����ة الكويتية لرعاية 
.KACCH األطفال

6 - دعم مستشفى فاطمة كلينك.
7 - تأسيس صندوق التعليم الكويتي 
برأسمال 50 مليون دينار كويتي يهدف إلى 
االستثمار في البرامج اخلاصة واملشاريع 

ملنفعة وتطوير قطاع التربية والتعليم.
8 - تأسيس ش����ركة أكادمييا القيادة 
العربية في الربع الثاني لعام 2008 لتطوير 
الكفاءات وإعدادهم لقيادة القطاعات احليوية 
العلمية واملهنية  وفق أعلى املس����تويات 

والعلمية.... إلخ من املشاريع.

السنوات العشر الماضية

وفيما يتعلق بالقوى العاملة: فإنه خالل 
السنوات العشر املاضية لعبت الشركات 
االستثمارية دورا حيويا في خلق الوظائف 
للشباب الكويتي وعملت ورش العمل التي 
عن طريقها مت قيام القطاع االس����تثماري 
على زيادة التوعية واملساهمة في تثقيف 
املواطنني والعاملني وتدريبهم للعمل في 
القطاع االستثماري، والدليل على ذلك أن 
نس����بة الكويتيني العاملني في الش����ركات 
االس����تثمارية قد جتاوزت النسبة املقررة 
بالقرار الوزاري رقم 1104/خامس����ا لسنة 
2008، وقمنا مؤخرا وبالتنسيق مع برنامج 
إعادة هيكلة القوى العاملة بتنظيم ورشة 
عمل ملساعدة الش����ركات كافة في تنظيم 
أوضاعها ومساعدتها على آلية تطبيق قانون 

النسبة اجلديد.
أما عن األزمة املالي����ة العاملية: أوضح 
البنوان أن االحتاد حرص منذ بداية األزمة 
املالية على دراسة األوضاع االقتصادية بشكل 
عام واالجتهاد بالتقدم باحللول التي نرى 
حسب وجهة نظرنا سوف تعمل على حماية 
االقتصاد الكويتي من أي إخفاقات وخسائر، 
وعلي����ه فقد قام االحت����اد بعقد العديد من 
االجتماعات ملناقشة األمر وااللتقاء بالعديد 
من اجلهات ذات الصلة وقدم تصوراته حول 
األزمة، وأوضح أن أس����باب األزمة احمللية 

على متابعة جميع السياسات االقتصادية 
واملالية والنقدية، واقتراح اللوائح والشرائع 
لتطوير عمل الشركات االستثمارية في مناخ 
استثماري يحمي مصالح القطاع االستثماري 
ويعمل على إعادة هيكلة وتطوير القوانني 
واألنظمة املطبقة بهدف زيادة كفاءة اإلنتاج 
واإلعداد لتطوير سوق مالي يوازي األسواق 

العاملية املتقدمة.
- جلنة التنسيق واملتابعة تعمل على 
بناء جسور التعاون مع اجلهات الرسمية في 
الدولة، وإعداد تصور ومقترحات لتطوير 
هذه العالقة مبا يخدم احلوكمة والشفافية، 
والعمل على متابعة تنفيذ ورصد وتقييم 
األعمال املنجزة من قبل االحتاد، ونشر الوعي 
االستثماري جلميع القطاعات االستثمارية، 
والعمل على زيادة عدد الشركات األعضاء 

في االحتاد.
كما تعمل اإلدارة التنفيذية باالحتاد على 

حتقيق التالي:
- توفي����ر قاعدة بيان����ات ومعلومات 
متطورة خاصة بالش����ركات االستثمارية 
تقدم خدماتها للشركات األعضاء وتزودها 
بدراسات ضمن اهتماماتها إلى جانب تنمية 
الوعي االستثماري العام لدى األفراد، ومن 

أهم هذه املعلومات.
- معلوم����ات عن املناخ االس����تثماري 

الدولي.
- معلوم����ات عن الظروف االقتصادية 

احمللية.
- معلومات عن ظروف الصناعة النظامية 

.)Systematic( وغير النظامية
- القيام بحملة توعية تبني دور االحتاد 
في العملية التنموية، وبأهمية تبيان الدور 
املرتقب ألسواق املال، والتي تعمل على فصل 
الدور الرقابي والتنظيمي للبورصة عن الدور 
اإلشرافي، وإن التطوير املؤسسي للبورصة 
سيسهم في تفعيل اإلطار القانوني وحتسني 
قواعد اإلفصاح بهدف حماية املس����تثمر، 
وتطبيق املبادئ الدولية مما يس����اهم في 

زيادة ثقة املستثمر ورفع كفاءة السوق.
- تطوير املنتجات واألدوات االستثمارية 
واملالية عن طريق تنويع قاعدة الصناديق 
االس����تثمارية بأنواعها، إص����دار صكوك 
إس����المية، وتطوير منتج����ات اخليارات 

بأنواعها.
إقام����ة دورات تدريبية متخصصة   -
تقدم اخلدمات والبرام����ج الالزمة لتأهيل 
الكوادر البشرية ودعم القطاعات واألنشطة 
املالية االقتصادية »من خالل مركز الدراسات 

االستثمارية واخلدمات املالية«.
هذا وسيقوم االحتاد في البدء بتفعيل 

اآلليات املشار إليها من خالل:
1 � تقوية العالقات مع وس����ائل اإلعالم 
واستضافة ورش����ة عمل لتوعية اإلعالم 
بدور الش����ركات وأهمية إيجاد مركز مالي 

في بلدنا الكويت.
2 � إطالق حملة ترويج لدور الشركات 

الكويت لألوراق املالية.
3 � بلغ����ت رؤوس أم����وال الش����ركات 
البنك املركزي  االستثمارية املسجلة لدى 
واملدرجة في السوق خالل عام 2009 حوالي 
1.8 مليار دينار )17.4% من إجمالي السوق 
البالغ 10.2مليارات دينار، ونحو 72% من 
إجمالي رؤوس أموال قطاع االستثمار في 
الس����وق والبالغة 2.5 ملي����ار دينار(، أما 
رؤوس أموال الش����ركات املدرجة أعضاء 
االحتاد فقد بلغ����ت 1.3 مليار دينار أي ما 
نس����بته )12.7% من إجمالي السوق و%52 
من قطاع االستثمار( في الوقت الذي مثلت 
فيه نحو 76.5% من إجمالي رؤوس أموال 
الشركات املدرجة واملسجلة لدى املركزي 
)بنوك وشركات استثمار فقط(، أما رؤوس 
أموال شركات االستثمار غير املدرجة فقد 
بلغت حوالي 1.9 مليار دينار، كما شكلت 
رؤوس أموال الشركات »أعضاء االحتاد« 

نحو 12.7% من إجمالي السوق.
4 � بلغ إجمالي األصول املدارة من قبل 
الش����ركات االستثمارية املسجلة لدى بنك 
الكويت املركزي واملدرجة في السوق نحو 
9.3 مليارات دين����ار، في حني بلغت قيمة 
األصول املدارة من قبل الش����ركات أعضاء 
االحت����اد نحو 7.5 ملي����ارات دينار، أي ما 
نسبته 47.5% من قيمة األصول املدارة من 
قبل قطاع االس����تثمار والبالغة نحو 15.8 

مليار دينار في نهاية عام 2009.
من خالل ما س����بق يتضح لنا ومبا ال 
يدع مجاال للشك أهمية هذا القطاع احملوري 
في االقتصاد الوطني، هذا باإلضافة إلى أن 
الشركات االستثمارية تساهم بدور تنموي 
في االقتصاد الوطني فهي تش����كل قاعدة 
أساس����ية للمجتمع، إال أن الدور التنموي 
لهذه الشركات وفي ظل األزمة املالية العاملية 
وما يكتنفه من مشكالت وحتديات حقيقية 
حتتاج إلى إعادة النظر بالقواعد واملبادئ 
األخالقية واالجتماعية والبيئة التي تنظم 
عمل هذه الشركات، ففي املاضي كان حتقيق 
أكبر قدر ممكن من األرباح الس����ريعة هو 
العنصر األساسي للمسؤولية االجتماعية 
الوحيدة للشركات، ولكن اآلن بدأت شركاتنا 
تتلمس حاجات املجتم����ع والتفاعل معه، 
وأصبح معيار املؤسسات الناجحة ال يقتصر 
اليوم على مؤشرات الربحية والنمو فقط، 
وإمنا جتاوزتها إلى معايير وأدوار جوهرية 
أخرى في التنمية املستدامة واحلفاظ على 
االستقرار املالي وحمايتها خدمة للمجتمعات 
احمللية، ولذلك حترص الشركات على التركيز 
على املسؤولية االجتماعية باعتبارها من 

أهم األدوار التنموية األساسية لها.
ومن هذا املنطلق يؤكد احتاد الشركات 
االستثمارية على ضرورة أخذ أعضائه بهذه 

املتغيرات األساسية.
وإللقاء الضوء على هذا الدور احملوري، 
ميكننا التأكيد هنا أن الشركات االستثمارية ال 
تدير فقط احملافظ والصناديق االستثمارية، 

أوضح رئيس احتاد الشركات االستثمارية 
أسعد البنوان أن رسالة االحتاد تكمن في 
»تهيئة املناخ املالئم لتطوير كفاءة قطاع 
املالية متاشيا مع  االس����تثمار واخلدمات 
التطورات في األس����واق العاملية مبا فيها 
التشريعات والتنظيمات املعمول  تطوير 
بها، وذلك خلدمة االقتصاد الوطني«، ومن 
خالل تلك الرسالة ومهام االحتاد املتنوعة 
كانت انطالقتنا، والتي بدأت بإشهار االحتاد 
في يناي����ر 2005، واجلميع يتلمس الدور 
الفعال لالحت����اد رغم قصر عمره الزمني، 
واالحتاد يضم في عضويته اآلن 44 شركة 
اس����تثمارية، وفي الطريق ع����دد آخر من 
الشركات االستثمارية املزمع انضمامها إلى 
عضوية االحتاد مع بداية السنة احلالية، 
وذلك إلميانها بالدور املنوط لالحتاد خلدمة 

لالقتصاد الوطني.
وأض����اف أن أهم مالمح اس����تراتيجية 

االحتاد تتمثل في:
- تفعيل املس����اهمة واملشاركة الفاعلة 
مع جميع اجلهات في الدولة، والعمل معها 
ضمن خطط متف����ق عليها لتحقيق رغبة 
صاحب السمو أمير البالد لتحويل الكويت 
إلى مركز مالي متطور، والعمل على تهيئة 
مناخ تنافسي جلميع الشركات االستثمارية 

وإطالق الكفاءات الوطنية
- تق����دمي واقتراح مش����اريع لتحديث 
وإص����الح التش����ريعات اخلاص����ة بقطاع 
االس����تثمار والقطاع املال����ي مثل »قانون 
هيئة أسواق املال، قانون الشركات، قانون 
املستثمر األجنبي، ... إلخ« وتشجيع العمل 
على استكمال األجهزة املؤسسية الضرورية 
إلنشاء سوق مالي متطور يعمل على حماية 
االستثمار وحتسني بيئة االستثمار واستقرار 
املعامالت ورفع درجة الثقة في االقتصاد 

الوطني.
- العمل على زيادة عدد أعضاء االحتاد 
وتوفير بيانات تفصيلية عن الش����ركات 

األعضاء.
- توس����يع قاعدة االستثمار للشركات 
ومساعدة القطاع االس����تثماري في طرح 
مشاريعه االستثمارية وتذليل جميع العقبات 
لتدفق االستثمارات والترويج لهذه الشركات 

داخل وخارج الكويت.
- تشجيع الشركات االستثمارية والسوق 
املالي والصناعة املالية ميكن على التوسع في 
نشاطهم، والعمل على طرح أدوات استثمارية 
ومالية جديدة »صناديق مختلفة، أدوات دين 
بدخل ثابت، صكوك إسالمية، سندات قابلة 
للتحويل إلى أسهم.. إلخ« وذلك ملساعدة 
املستثمرين في التنويع بطبيعة استثماراتهم 
وخياراتهم في توظي����ف رؤوس أموالهم 

بعملياتهم.
- إيجاد أسلوب للتحكيم الداخلي للفصل 

في النزاعات التي قد تنشأ بني األعضاء.
- التواصل املباشر وإنشاء جلان مشتركة 
مع جميع اجلهات الرسمية التي لها عالقة 
ف����ي القطاع االس����تثماري »وزارة املالية، 
وزارة التجارة والصناع����ة، بنك الكويت 
املركزي، سوق الكويت لألوراق املالية، غرفة 
جتارة وصناعة الكويت، جلنة الش����ؤون 
املالية واالقتصادية مبجلس األمة، اللجنة 
االقتصادية واملالية مبجلس الوزراء، برنامج 
هيكلة القوى العاملة واجلهات الرس����مية 

األخرى«.
- تفعيل دور مركز الدراسات االستثمارية 
واخلدمات املالية التاب����ع لالحتاد لتقدمي 
اخلدمات وإقامة البرامج والدورات التدريبية 

املتخصصة جلميع القطاع االستثماري.
اآلليات املتبعة لتحقيق االستراتيجية:

- خالل ع����ام 2007 متت املوافقة على 
تش����كيل جلنتني تابعتني لالحتاد »جلنة 
التنسيق  السياس����ات االقتصادية، جلنة 

واملتابعة واخلدمات«، وبناء عليه:
السياسات االقتصادية تعمل  - جلنة 

واملشكلة األساسية التي تواجهها الشركات 
االستثمارية الكويتية ما يلي:

1- انخفاض قيم األصول، بحيث وجدت 
أص����ول متميزة تب����اع بأقل م����ن قيمتها 

احلقيقية.
2- انعدام املصادر التمويلية، األمر الذي 
خلق وضعا غير مستقر جلميع الشركات 

االستثمارية.
وقد أكدن����ا أن التجارب أثبتت أن عدم 
التدخل السريع من قبل اجلهات الرسمية 
ذات االختصاص وإيجاد احللول املناسبة 
وعدم توافر السيولة للشركات سيؤدي إلى 
أزمة مالية كبيرة وسيصيب ضررها جميع 

القطاعات في املنظومة االقتصادية. 
فعل����ى س����بيل املثال قام����ت احلكومة 
األميركية وبقرار استثنائي عام 2008 يسمح 
لوزير اخلزينة بص����رف مبلغ 700 مليار 
دوالر لش����راء األصول املتعثرة خصوصا 
الرهونات العقارية واألوراق املالية املضمونة 
وضخ رأس املال في جميع البنوك، األجنبية 
منها واحمللية، أما في قطر فأطلقت خطة 
بقيمة 5.3 مليارات دوالر لش����راء أس����هم 
البنوك، كما انها عرضت ش����راء ما يصل 
الى 1.5 مليار ريال قطري من االستثمارات 
العقارية والقروض لدى البنوك مبوجب 
اخلطة، كما أنه ومبوجب اخلطة كذلك تتلقى 
البن����وك النقد وس����ندات حكومية ملدة 10 
س����نوات حتمل كوبونا ثابتا قدره %6.5 
سنويا مبادلة للمحفظة العقارية، وقد قدمت 
سلطنة عمان )صندوق التوازن االستثماري( 
حيث أصدرت الهيئة العامة لس����وق املال 
بناء على الطلب املقدم من حكومة سلطنة 
عمان الترخيص اخلاص بإنشاء صندوق 
التوازن االستثماري، ان الترخيص إلنشاء 
صندوق التوازن االستثماري جاء كخطوة 
أساسية الستعادة الثقة باملناخ االستثماري 
من خالل انتهاج هذا الصندوق لسياسات 
تضمن استمرار جناح سوق األوراق املالية، 
إذ ان األسواق املالية تعتبر إحدى األدوات 
املهمة في القطاع املالي والذي يس����هم في 
زيادة وتيرة التنمية االقتصادية في السلطنة 
ويبلغ رأسمال الصندوق 150 مليون ريال 
عماني حيث تساهم احلكومة بنسبة %60 
من رأس املال وبذلك تكون حصة احلكومة 
تسعني مليون ريال عماني. أما ال� 40% والتي 
تقدر بستني مليون ريال عماني ستوزع على 
صناديق التقاعد والقطاع اخلاص املتمثل 
في البنوك وشركات االستثمار والشركات 

العاملة في مجال األوراق املالية.
وحول طبيعة وأهداف صندوق التوازن 
االستثماري هو صندوق استثماري ذو نهاية 
مفتوحة غير محدد املدة يسهم في استعادة 
الثقة باملناخ االستثماري في السوق احمللي 
باالضافة إلى تعزيز الس����يولة وحتسني 
مس����توى املهنية االستثمارية في السوق 
وغيرها من األهداف االستثمارية التي تعمل 
على حفظ توازن سوق األوراق املالية في 

السلطنة.
أما فيما يتعلق مبجاالت االستثمار في 
الصندوق فس����ينحصر في األوراق املالية 
للش����ركات املكونة لعينة مؤش����ر سوق 
مسقط لألوراق املالية )مؤشر سوق مسقط 
30(، باإلضافة إل����ى انه يتم التركيز على 
األوراق املالية التي متتاز بالسيولة الكبيرة 

واملؤشرات اإليجابية.
أما فيما يتعلق بإدارة الصندوق فسيدار 
من قبل مجلس إدارة وجلنة استثمار لتوفير 
احلماية من أي تذبذبات شديدة وغير مبررة 
قد تتعرض لها األس����واق املالية ويعتبر 

الصندوق كصانع للسوق.
مما سبق ذكره يتضح لنا وبشكل واضح 
ضرورة أن تقوم احلكومات بعمليات الدعم 
جلميع قطاعات العمل االقتصادي عند بروز 
األزمات الكبيرة، وذلك من أجل دعم االقتصاد 

وإنعاشه من حالة السبات التي مير بها.

أسعد البنوان

نسبة القيمة السوقية لكل قطاع إلى السوق

البنوك
%32

غير الكويتي   %10
األغذية

%3

اخلدمات
%27

الصناعة   %9
العقار    %7

التأمني   %1

االستثمار
%11

تقـرير


