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الشال: »التصفية الطوعية« ودعم المساهمين واالندماج 
والتحول إلى »قابضة« خيارات شركات االستثمار 

غير القادرة على تطبيق »معايير المركزي« الجديدة

أشار في تقريره األسبوعي إلى أن معياري »السيولة السريعة« و»االقتراض الخارجي« يحتاجان لمراجعة

البورصة تراقب تشكيل مفوضية هيئة أسواق املال

مخرج دستوري لمزيد من الوقت لتشكيل مفوضية 
هيئة أسواق المال أفضل من اإلتيان بمجلس »ضعيف«

في استعراضه لتطور ملف 
تشكيل أعضاء مجلس مفوضية 
هيئة أسواق املال، قال التقرير انه 
مع نهاية الشهر اجلاري، أي بعد 
أقل من أسبوعني، املهلة القانونية 
لتشكيل مجلس مفوضي هيئة 
سوق املال والذي لم يتم تشكيله 
بعد، ويبدو ان احلكومة صادفت 
جملة من املعوقات في التشكيل. 
أوالها، صعوبة إيجاد مرشحني 
مس���تقلني، أي ال يقومون بعمل 
يتع���ارض، في املصال���ح، مع 
العمل ضمن مجلس املفوضني، 
سواء بشكل مباشر أو من خالل 
ارتباطهم غير املباشر بشركات 
أو مجموعات. وثانيها، ان العمل 
العام أصبح طاردا، فاستقاللية 
املجلس غير مضمونة والتعيني 
السياسي، أو طبقا للمحاصصة، 
محتمالن، مبا يؤثر، سلبا، على قوة 
الفريق وسالمة قراراته. وثالثها، 
هو استمرار النمط التقليدي في 
الترشيح للتعيني، مبعنى وضع 
قائمة يشارك أي وزير صاحب 

نفوذ في اقتراحها ثم ترتب ضمن 
أولويات، معظمها سياسي، وتبدأ 
عمليات االتصال. بينما املفروض 
ان توضع مواصفات لتش���كيل 
مهني للمجلس كفريق، ثم تبدأ 
املفاوضات، مع كل فرد، بشرح 
املواصفات وموقعه، ضمن الفريق 
املقترح، والفريق البد ان يشمل 
مختصني، في القانون والتمويل 
واالقتصاد واحملاسبة واالدارة، 
مع اطالع كاف على شؤون أسواق 

املال.
وأول مجلس لهيئة املفوضني 
هو أهم مجلس، فهو، من جانب، 
س���يضع الالئح���ة التنفيذي���ة 
للقانون، وممارس���ته س���تمثل 
سوابق ملن يليه، فإذا جاء مهنيا 
وقويا، أصبح طريق من يأتي بعده 
سهال، أما إذا جاء رخوا، فستصبح 
العمل للعودة  مهمة من يلي���ه 
الى نقطة الصفر، وتشكيله، في 
زمن أزمة مالية كبرى، يضاعف 
م���ن أهميته، وتغيي���ر مفاهيم 
القدمية،  املمارس���ات  وقناعات 

وبعضها خاطئ، جبهة اضافية 
ضمن مهامه. واملجلس، وإن جاء 
نتيجة قانون بات موحدا في دول 
العالم، معظمها، إال أنه مضطر الى 
التفرد ببعض القناعات املرتبطة 
بخصوصيات البلد، فهناك فارق 
كبير، مثال، بني دولة وأخرى، في 
حاجتها الى االستثمار األجنبي 
غير املباش���ر – تداول األسهم، 
وآخر أولويات الكويت تشجيع 
االستثمار األجنبي غير املباشر 
أو األموال الساخنة في سوق فيه 
فائض سيولة وتغلب عليه روح 
املغامرة، مبعنى آخر، البد ملجلس 
املفوض���ني ان يتولى مهامه في 
ظروف غاية في الصعوبة، فهو 
ملزم بتغيير أمناط ملمارس���ات 
غير سوية في املاضي، وهو ملزم 
بالوعي بالتجربة اإلنسانية في 
إدارة أسواق املال ونقل معظمها 
من أكثرها جناح���ا، وهو ملزم 
بترتيب أولويات تتفق والطبيعة 
اخلاصة للبلد، وكلها، كما ذكرنا، 
مهام صعبة، ولكنها مستحقة، 
وأول ش���روط جناح���ه مرتبط 
باحترام تكام���ل االختصاصات 
فيه مع تواف���ر النزاهة والقوة 
واالستقاللية ملكوناته، ونعتقد 
ان وقت���ا طويال ق���د ضاع منذ 
القانون حتى اآلن، ولم  صدور 
يش���كل املجلس، وال نرغب في 
تش���كيله، كيفم���ا اتفق، حتت 
ضغط ما تبقى من وقت ضيق، 
فالتداعيات لتشكيل سياسي أو 
مصلحي ضعيف ستكون جسيمة، 
والقان���ون لي���س اختصاصنا، 
وندعو دائما الى احترامه بشدة، 
ونرجو ان يكون هناك مخرج، إما 
بتشكيل جيد قريب، وهو أفضل، 
وإما بالبحث دستوريا عن بديل 

مينح املزيد من الوقت.

1.63 مليار دوالر خسارة الكويت 
من استثمارها في »بريتش بتروليوم«

شركات ومجاميع استثمارية ال أمل
في تعافيها ومن المصلحة أن تذوب تدريجيًا

أشار التقرير الى انه رغم حتقق صفقة »زين« التي طال 
انتظارها، اس���تمر األداء الضعيف لسوق الكويت لألوراق 
املالية، فمن جانب، خسر املؤشر الوزني خالل اسبوع نحو 
-6.7 نقاط، او -1.6% ولكن األهم استمرار سيولة السوق 
ضعيفة، مبعدل للتداول اليومي بحدود 33.5 مليون دينار، 
رغم إعادة سهم »زين« الى التداول، الذي ساهم بنحو %21.4 
من سيولة السوق في اس���بوع، واملؤكد ان الصفقة كانت 
مفيدة، وفائدتها غير مباشرة،، في معظمها، وأثرها لن يظهر 
على املدى القصير، ألن األرباح، املوزعة، البالغة نحو 655 
مليون دينار، ذهبت في معظمها لكبار املساهمني في »زين«، 
مبن فيهم الهيئة العامة لالستثمار وبقية الكبار استخدموا 
معظم التوزيعات لس���داد التزاماتهم لدى املصارف، بينما 
لن تعيد الهيئة نصيبها من التوزيعات باس���تثمارها في 
السوق، ورمبا أثر، سلبا، أيضا، وقف تداول أسهم »زين« 
8 أيام عمل، ما أثار مخاوف باحتمال وقف التوزيعات، لو 
لم تتحق���ق الصفقة، قبل يوم اخلميس املوافق 2010/6/10 
كما أثار مخاوف حول احلصاف���ة في إدارة أصول »زين« 
النقدية، وهو أمر أثاره ممثل الهيئة العامة لالستثمار في 
اجلمعية العامة ل� »زين«، ومن املؤكد ان تقدم ادارة »زين« 
تبريرا لرغبتها في توزيع 200 � 240 فلس���ا للس���هم، عن 
السنة احلالية، ورمبا صادف توقيت امتام الصفقة بعض 
سوء احلظ، نتيجة تزامنها مع أزمة الديون السيادية، في 

أوروبا.
ويفترض ان يقرأ ضعف أداء السوق من زاوية أوسع، 
مبعنى قراءة األداء، على مدى زمني أطول، وقراءته، مقارنة 
بأداء أسواق اإلقليم وأسواق العالم الرئيسة، حينها، ومع 
اإلقرار بضعف األداء، مازال مؤشر السوق الوزني األفضل 
أداء، من���ذ نهاية العام املاضي، ذل���ك يعني ان هناك حالة 
عامة س���لبية سائدة في العالم،  وأي تفسير مبعزل عنها، 
لكن يكون صحيحا، وأي دع���وات ملواجهة الضعف، بناء 
على التحليل الضيق ذاته، ستكون خطأ، فالدعوة مثال الى 
قيام احلكومة بالتدخل املباشر بالشراء لدعم السوق، في 
كل األحوال خطأ، وجتربة التدخل املباشر للدول التي قامت 
بها منذ بداية األزمة في خريف عام 2008 لم حتقق جناحا، 

وكذلك كان حال جتارب الكويت التاريخية.
اما عن املستقبل، فعلى نطاق االقتصاد الكلي، سيحقق 
االقتصاد احمللي منوا موجبا في عام 2010 خالفا لعام 2009، 
وسيحقق كل من املوازنة واحلساب اجلاري فائضا أيضا 
وس���يبدأ أثر املضاعف لالنفاق العام االضافي، تدريجيا، 
بتحسني مستوى الطلب على السلع واخلدمات، وسينمو 
االقتصاد العاملي باملوجب، ومبعدالت مرتفعة، نسبيا، خالفا 
لعام 2009 مبا يبقي أسعار النفط مرتفعة مبعدل يف���وق 
ال� 70 دوالرا للبرميل، وستعطي اقتصادات العالم املريضة 
بعض مؤشرات االستقرار رغم املطبات، والتغير املوجب على 
نطاق االقتصاد الكلي احمللي والعاملي، سيستعيد بعض الثقة 

املفقودة، واألزمة احلالية، في صلبها، هي أزمة ثقة.
وتلك التغيرات االيجابية ال تعني ان لألس���واق طريقا 
صاعدا موجبا، ومس���تمرا، وال تعني، ايضا، ان الشركات 
املدرجة، كلها، في اي سوق مالي، يفترض ان تستفيد منها، 
فهناك شركات، ورمبا مجموعات، ال أمل في تعافيها، ومن 
املصلحة ان تذوب، تدريجيا، وبأسرع وقت ممكن، والتدخل 
بالدعم املباشر سيبقي الشركات املريضة، ويعطل جهود 
اصالح الشركات القابلة لالستمرار ألنها ستعتمد على العون 
اخلارجي السهل، ويساوي الدعم الشركات الرديئة بالشركات 
اجليدة، ولو لفترة قصيرة من الوقت، مبا يضر مبدخرات 
املتعاملني في األسواق املالية، بتوجيهها جزئيا، الى الشركات 
الرديئة، ويظل، دائما، االس���تثمار بالشراء ضمن معايير 
محترمة وفي ش���ركات جيدة أمرا مفيدا ومربحا، والواقع 
ان توقيت الشراء، من أجل االستثمار، هو عندما تنخفض 

األسعار وتهرب السيولة، اي في وقتنا احلاضر.

أشار التقرير إلى ان السواحل 
اجلنوبي���ة للوالي���ات املتحدة 
األميركية، على خليج املكسيك، 
تتعرض حاليا ألكبر كارثة بيئية 
في تاريخها، إذ يتسرب بني 20 
و40 ألف برميل نفط يوميا من 
فوهة بئر في قاع البحر املظلم، 
على عم���ق 5 آالف قدم، تقريبا، 
وبعد مضي نحو ش���هرين على 
بداية التسرب يبدو األمر يحتاج 
إلى ش���هرين آخرين حتى تتم 
السيطرة عليه، وتقدر تكاليف 
مواجهة التسرب، املباشرة، حتى 
األسبوع الفائت، بنحو 1.6 مليار 
دوالر، وسنعرف، الحقا، حجم 
األضرار البيئية واالقتصادية التي 
تعرضت له���ا الواليات املتحدة، 
ش���امال األحياء املائية ووظائف 
الصيادين والسياحة الساحلية 
والقيود احملتملة على التنقيب على 
النفط في املياه العميقة والوظائف 
املرتبطة بها، ووافقت الش���ركة 
على إنش���اء صندوق مببلغ 20 
مليار دوالر، يديره طرف مستقل، 
التعهد  ملواجهة املستقبل، دون 
بوقف أي مطالبات بتعويضات 

أعلى من هذا الرقم.
ولكن ما يهمنا هو ما تقدمه 
جتربة االس���تثمار في »بريتش 
بتروليوم«، والكويت من مالكها، 
من درس، ف���ي ضرورة احترام 
استراتيجيات االستثمار، املقرة من 
الدولة، وضمنها استثمار عائدات 
النفط، بعيدا عن النفط، من أجل 
حتقيق هدف تنويع مصادر الدخل 
أو خفض مخاط���ر ربط مصير 
البلد بالنفط، ففي عام 1987، عند 
تنفيذ برنامج السيدة »تاتشر« 
للتخصيص، قامت الكويت، خالفا 
للتوجهات اإلستراتيجية، بشراء 
أكثر من 22% من شركة »بريتش 
بتروليوم«، وألن األسواق املالية 
عان���ت يومها أزم���ة كبرى، في 
أكتوبر، من الع���ام ذاته، إذ فقد 
»ال���داو جونز« %22.6،  خاللها 
في يوم واحد، سمحت احلكومة 
البريطانية للكويت، باالستمرار 
في الشراء، رغم معارضتها املعلنة 
له، ثم أجبرتها في ربيع عام 1988 

على بيع ما يزيد عل��ى سق���ف 
ال� 10%، اي بيع أكثر من 12%، من 
نصيبها في الشركة، يومها كان لنا 
رأي مخالف، ومعلن، للشراء، نابع 
من ضرورة احترام إستراتيجية 
االستثمار املعلنة، كما كان لدينا 
شك معلن بفساد مكتب االستثمار 
الكويتي ف���ي »لندن«، واألخير 
مت إثباته، قضائيا، في بريطانيا 
وإس���بانيا، وف���ي الكويت، مع 
س���قوط تاريخ حك���م احملكمة، 

ومعه احلكم هنا.
وفقد سعر س���هم »بريتش 
أزمتها  بتروليوم«، من���ذ بداية 
في أبريل الفائت وحتى االثنني 
الفائت، نح���و 49.3%، وما هو 
متوافر م���ن معلومات، يذكر ان 
الكويت متلك نحو 328 مليون 
سهم، أو نحو 1.75%، من أسهمها 
العادية، وذلك يعني ان الكويت 
تكبدت خس���ائر، غير محققة، 
بنح���و 1.63 ملي���ار دوالر، من 
قيمة استثمارها، نتيجة حادث 
التسرب النفطي، كما مت جتميد 
التوزيعات، عن الربع األول من 
عام 2010، بنحو 2.63 مليار دوالر، 
البالغ نصيب الكويت منها نحو 
46 ملي���ون دوالر، وعن كل عام 
2010، أو فقدان توزيعات إضافية 
بنحو 150 مليون دوالر، بطلب من 
احلكومة األميركية، لكي حتتفظ 
الشركة مبا يكفي من أموال سائلة، 
ملتطلبات التعويض عن األضرار 

للواليات املتحدة.
وال نعرف حجم الضرر الدائم 
الذي ستخلفه األزمة على الشركة، 
وما إذا كانت ستعود من الشركات 
أم يختزل  العمالقة، كما كانت، 
حجمها وأداؤها وتتحول خسارة 

الكويت، املؤقتة، إلى دائمة.
كما ال نريد الدخول في عمليات 

حس���اب ما حققه، ما تبقى من 
االس���تثمار، من عائد مالي، منذ 
الثمانيني���ات من القرن الفائت، 
وال عقد مقارنات بني أداء املبلغ 
ذاته، لو كانت الكويت استثمرته 
في قطاع آخر، أو شركة أخرى. ما 
نريد التركيز عليه هو ان عادة عدم 
احترام األهداف االستراتيجية، 
املعلنة، أمر مكلف وعالي املخاطر، 
واالستمرار في استثمارات نفطية 
مخالفة لإلستراتيجية، وال تأتي 
من أجل تطوير صناعة النفط، 
وأحدها االستثمار في »بريتش 
بتروليوم« وقبلها »سانتافي«، من 
األمثلة الصارخة عليها. ومثلها، 
اإلعالن احلكومي عن خطة تنموية 
واالكتشاف، الحقا، وبعد التأخر 
سنة عن تاريخ النفاذ، عدم القدرة 
على تنفيذها، وعدم ربطها بعالج 

االختالالت الهيكلية.
واإلعالن عن حتويل الكويت 
ال���ى مرك���ز مالي وجت���اري ثم 
اتخاذ قرارات وإجراءات لضرب 
األسس واملبادئ التي يقوم عليها 
املركز املالي والتجاري. واإلعالن 
عن مشروع لتس���ريع عمليات 
التخصيص، ث���م اتخاذ قرارات 
وإجراءات تزيد إغراءات التوظيف 
في القطاع احلكومي، وترفع الكلفة 
على خل���ق الوظائف في القطاع 
اخلاص. وكأن مناذج سوء اإلدارة 
الس���ابقة، كلها، ال تكفي، لتطفو 
أزمات، مثل شح  الس���طح  على 
الكهرباء وامل���اء وأزمة الرياضة 
األزلية، إن االلتزام مبدأ غاية في 
األهمية، وأحيانا، ال يبدو ملحا 
في زمن جتاوزه، ولكن مع الزمن، 
تظهر األضرار اجلسيمة للتجاوز، 
و»بريتش بتروليوم« مثال قدمي 
على ضرر غياب الرؤى وضعف 

االلتزام باملعلن من األهداف.

التقرير  أوض����ح 
االسبوعي الصادر 
عن ش����ركة الشال 
ت  ا ر ستش����ا لال
االقتصادية ان بن����ك الكويت املركزي 
بعث بتعميم الى ش����ركات االستثمار 
يفرض فيه أس����قفا عليا ودنيا لثالثة 
معايير مالية متشددة، االول حول احلد 
االقصى املسموح به للرفع املالي والثاني 
احلد األدنى للسيولة السريعة، والثالث 
هو احلد االقصى لالقتراض اخلارجي، 
مع منح س����نتني مهلة لاللتزام الكامل 

بتلك املعايير.
وفرض سقف منخفض ملعيار الرفع 
املالي كان س����يحدث حتما بعد انتقال 
اقتصادات العالم، من مدرسة الى اخرى، 
وبعد حجم الضرر البالغ الذي سببته 
املدرسة القدمية، حيث بلغ معيار الرفع، 
لبعض البنوك االستثمارية في العالم، 
اكثر من 20 ضعفا، وبلغ لبعض شركات 
االس����تثمار في الكوي����ت ح��دود ال� 10 
أضعاف. ويضع بنك الكويت املركزي 
سقفا أعلى بحدود 1:2 أي ال يزيد مستوى 
االقتراض ألي شركة وشركاتها التابعة 
على ضعفي حقوق املساهمني، ويعرف 

حقوق املساهمني برأس املال املدفوع زائد 
االحتياطيات وعالوة االصدار واالرباح 
املرحلة ناقص أسهم اخلزانة واخلسائر 
املتراكمة، ويذكر احملافظ، في رد على 
اس����ئلة جلريدة »الراي«، ان 85% من 
الشركات ملتزمة به، حاليا، وهو أهم 
املعايير. ويضع احلد االدنى املطلوب، 
للسيولة السريعة، مبا ال يقل عن 10% من 
اجمالي املطلوبات، مبعنى آخر، هو يطلب 
مزيدا من السيولة كلما زاد التمويل، وقد 
تصل نسبة السيولة السريعة املطلوبة 
20% من حقوق املس����اهمني، اذا بلغت 
الشركة احلد االقصى لسقف التمويل. 
ولم يترك تعريف السيولة املقصودة 
لالجتهاد، وامنا حددها بأذون وسندات 
اخلزانة الكويتية، وأي أوراق رسمية 
مصدرة، من بنك الكويت املركزي، اضافة 
الى سندات البنك االسالمي للتنمية، أو 
الصادرة من حكومات اجنبية وقابلة 
للتداول ومستحقة خالل شهر وال يقل 

.BBB تصنيفها عن مستوى
واملعيار الثالث، هو سقف بحد اقصى 
50% لالقتراض اخلارجي والغرض من 
حتديده احلد من انكشاف الشركات على 
اخلارج، ورمبا املقصود منه احلفاظ على 

السمعة املالية للبلد، واحلد من تأسيس 
البنوك من مناطق سهلة واالقتراض منها 
مبعايير متساهلة، مبا يعرض الشركات 

ومساهميها للمخاطر.
وبشكل عام يس����ير البنك املركزي 
في اجتاه التش����دد، في العالم املتقدم، 
فمقترحات أوباما واحلكومة البريطانية 
اجلديدة وكل من ميركل وساركوزي، 
كلها تشير الى االجتاه عينه. ونعتقد 
ان الهدف االول من التشدد هو محاولة 
تسريع اصالح قطاع شركات االستثمار 
البالغ عددها نحو 100 شركة، واالصالح 
املقصود هنا، هو وضع سقف زمني � 
سنتان � لرفع االلتزام باملعايير الثالثة من 
نحو 50% من الشركات حاليا الى %100، 
لغربلة تلك الشركات بشكل جوهري. 
والشركات التي تعجز عن االلتزام بتلك 
املعايير أمامها طريقان، االول هو التصفية 
الطوعية، والثاني اللجوء الى مساهميها 
لدعمها أو أخ����ذ موافقتهم للدخول في 
عمليات اندماج ثنائية أو أكثر، اذا كان 
ذلك مفيدا، أو تغيير أغراضها الى قابضة 
مثال، والتسريع املقصود هنا، هو اختزال 
عدد شركات االستثمار الفاعلة، الى حدود 
النصف مثال، حتى يتوازن مس����توى 

املعروض من خدماتها مع مستوى الطلب 
اجلديد املنخفض. وفي حدود املعايير 
اجلديدة املفروضة ستنخفض مخاطر 
االستثمار في املتبقي من الشركات أو 
مخاطر االس����تثمار معها ألن هيكلتها 
املالية هيكلة محافظة ومفروضة عليها 
مبا ال يسمح بالتجاوز في زمن الرواج 
االقتصادي. ورغم دعمنا للتشدد من اجل 
التسريع في التخلص من آثار األزمة، وهو 
أمر صحي، وأمر االصالح اكثر إحلاحا 
مع اكثر القطاعات اخذا للمخاطر، وهو 
قطاع شركات االستثمار، اال أننا نعتقد 
بضرورة التسامح مع بعض الشركات 
التي أعدت خطط اعادة هيكلة مقبولة 
من دائنيها، مبا ال يحقق املعايير كلها 
خالل املهلة احملددة. من جانب آخر البد 
من مراجعة هذه املعايير، مثل معياري 
السيولة الس����ريعة املرتفع وتعريف 
الس����يولة متش����دد وال بأس بإضافة 
قائمة أسهم ممتازة محلية وعاملية الى 
االصول السائلة � أو حدود االقتراض 
االجنبي، مبرور الزمن، وتطور االوضاع، 
ما بعد االزمة، وتطور جناح الكويت في 
التحول الى مركز مالي، وبعد اختزال 

عدد الشركات الى احلد املطلوب.
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