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املالية سابق االشارة اليها، وضوابط جلنة االشراف على احملفظة »ماكو« محفظة وطنية!
الوطنية مبا يحقق الهدف الذي انشئت من اجله حماية لالقتصاد 
الوطني واتخاذ ما يلزم من االجراءات لتنفيذ ذلك، وعليه 
اجتمعت اللجنة املش���ار اليها بتاريخ 2008/12/2، 
حيث تولى رئيسها شرح ما تضمنه قرار مجلس 
الوزراء من انش���اء محفظة حكومية اس���ثتمارية 
يكون لها دور مهم وحيوي في استقرار هذا السوق 
وحتس���ن ادائه، والتي من ش���أنها ايضا الدفع الى 
تغيير عوامل التداول الس���لبية الى عوامل ايجابية 
في ظل االزمة االقتصادية احلادة التي يشهدها العالم، 
وف���ي اجتماع اللجنة الذي عق���د بتاريخ 2009/1/27 
افادت الش���ركة الكويتية لالستثمار بانه مت عقد عدة 
اجتماعات، وان هناك بعض النقاط مازالت معلقة، وفي 
هذا اخلصوص قررت اللجنة ان يقدم الحقا كتاب الى 
رئي���س اللجنة بتفاصيل النقاط التي مت االتفاق عليها 
وتلك التي مازالت معلقة، وفي اجتماع اخر للجنة املنعقد 
بتاريخ 2009/3/15، اطلعت على تقرير مقدم من الشركة 
الكويتية لالس���تثمار حول نتائج اجتماعاتها مع جهات 
معنية باملساهمة في احملفظة، كما اطلعت على كشف 
املقارنة بن ضوابط االسثتمار املعتمدة واملقترحة، 
واتفق احلضور على استدعاء اجلهات املعنية لشرح 
نقاط االختالف متهيدا التخاذ اللجنة القرار املناسب 
بشأنها، بتاريخ 2009/4/14 اجتمعت اللجنة املذكورة، 
حيث خلص كل من فريق ادارة الش���ركة الكويتية 
لالستثمار وجهات اخرى معنية بأسباب التباين في 
اخلطة االستثمارية فيما بينهما، وبناء على ذلك رأت 
اللجنة انه ال يجب ان تكون هناك مرجعية اخرى للخطة 
االستثمارية بخالف جلنة االشراف، كما انه ليس من 
الوارد ان يكون هناك تنافس بن مديري احملافظ على 
حساب مركزية اتخاذ القرارات، واختتم الديوان تقريرا 
مؤكدا على مالحظته وان م���ا اتخذ من اجراءات ترتب 
عليه وجود مرجعية اخرى للخطة االستثمارية بخالف 
جلنة االشراف، باالضافة الى وجود تنافس بن مديري 
احملافظ على حساب مركزية اتخاذ القرار، واكد الديوان 
على ضرورة االلتزام مبا تقضي به قرارات مجلس الوزراء 
ووزير املالية اخلاصة بانشاء احملفظة ولتحقيق اغراضها 
من خالل تضافر اجلهود مع املؤسس���ات الوطنية االخرى، ومبا 

يكفل استقرار السوق وحماية االقتصاد الوطني.
اجلدي���ر بالذكر ان دور احملفظة كما حدده مجلس الوزراء ان 
كاآلتي: مواجهة انعكاس���ات االزمة املالية، اتخاذ ما يلزم حلماية 
االقتصاد الوطني، لعب دور حيوي في استقرار السوق، تغيير 
عوامل التداول السلبية، املساهمة في استقرار السوق وحتسن 

ادائه، خلق عوامل تداول ايجابية.

جلنة االش���راف املشكلة بناء على 
قرار وزير املالية املشار اليه، السيما اشتراط 

التعاقد عن طريق هيئة االستثمار وتوحيد ذلك التعاقد لدى كل 
اجلهات املعنية وفقا لنصوص عقد موقع من الشركة الكويتية 
لالستثمار، وان يتم حتويل االموال الى حساب احملفظة مباشرة 
على ان يتم توظيفها مبعرفة جلنة االش���راف، علما انه تبن ان 
ضوابط االستثمار املرفقة بالعقد اخلاص بجهات مشاركة تخالف 
الضوابط التي اقرتها جلنة االشراف من حيث نسب االستثمار في 

القطاعات او نسب االستثمار في الشركات داخل كل قطاع.
وطلب الديوان ضرورة االلتزام بقرارات مجلس الوزراء ووزير 

2008 و24 نوفمبر 2008 على 
التوالي، وكذلك قرار وزير املالية رقم 

24 لسنة 2008 بانشاء محفظة استثمارية طويلة االجل 
بالتعاون بن عدة مؤسسات حكومية لالستثمار في السوق بقيمة 
1.5 مليار دينار، وذلك ملواجهة انعكاس���ات االزمة املالية العاملية 

على االقتصاد الوطني.
واف���اد التقرير ان املؤسس���ات لم تلتزم بجان���ب من قرارات 
مجلس الوزراء ووزير املالية التي تقضي بتكليف الهيئة العامة 
لالستثمار بانش���اء احملفظة، ومخالفة الضوابط التي وضعتها 

 محمود فاروق
الشك ان هبوط سوق الكويت لالوراق 
املالية بشكل حاد خالل اآلونة االخيرة اذهل 
املراقبن واملستثمرين واملراهنن على التماسك 
او الصعود، واعاد ذل���ك الى االذهان جملة 
اس���ئلة عن دور احملفظة الوطنية في دعم 
السوق، وفقا للقرار الوزاري اخلاص بانشاء 
تلك احملفظة الش���هيرة، التي تراشقت عليها 
تصريحات املسؤولن ما بن التوجه لزيادة 
رأس���مالها وتقنن عملها على بعض االس���هم 
القيادية لدعم الس���وق وتغيير استراتيجية 
احملفظة اال انها فش���لت وتبخرت مع اختفاء 
تصريحات املسؤولن بدليل ان املؤشر السعري 
للسوق هبط اكثر من 6.6% منذ بداية العام ومن 
دون اسباب واضحة، حيث واكب االنخفاضات 
املستمرة للمؤشرات العامة للسوق توقف عمل 
احملفظة وعدم ظهورها اال من خالل تس���اؤالت 

املتداولن حول اختفاء دورها وفش���لها في دعم السوق، وحول 
اهم االس���باب التي س���اعدت على اختفاء دور احملفظة الوطنية 
ف���كان ابرزها اخفاق اجلهات املعنية ف���ي التوافق على املعايير 
واالس���تراتيجيات االساسية لعملها والس���عي للربح حتى ولو 
باملضاربة خوفا من املس���اءلة السياس���ية اذا خسرت وجتاهل 
طلب دعم الس���وق لتعمل كما لو اننا لسنا في ازمة حيث اديرت 
عبر دعوات الشراء االس���تراتيجي الطويل االمد لتتداول بأسهم 
شركات وبنوك ال يزيد عددها على نسبة 5% من اجمالي السوق، 
فاجلهات احلكومية لم تنجح في االتفاق فيما بينها على صيغة 
واحدة، فكل جهة راحت في اجتاه، وتفتتت احملفظة بن الكويتية 
لالستثمار ووفرة لالستثمار وشركات قليلة من القطاع اخلاص، 
ولم تعرف االس���باب الت���ي حالت دون اتفاق هيئة االس���تثمار 
ومؤسسة التأمينات ومؤسسة البترول وجهات حكومية اخرى 

على رؤية واحدة.
وتأكيدا على اختفاء دور احملفظة وجه ديوان احملاسبة انتقادا 
للعاملن عليها عبر تقرير رس���مي قائال: ان املؤسس���ات العامة 
خالفت قراري مجلس ال���وزراء 1182 و1212 املؤرخن 18 نوفمبر 

رصد لعينة من األسهم الدينارية وتطور حركتها )قبل األزمة وحتى النصف األول من 2010(

النصف األول نهاية 2007بنوك ـ شركات
النصف األول نهاية 20082008

النصف األول إغالق 20092009
2010

2.601.8201.1801.2801.1201.160الوطني
385300405�1.7201.400اخلليج
1.5001.4801.1801.200930930التجاري
510�1.3201.160730490األهلي
1.000990700430340315برقان
2.8802.8501.3601.2001.100980بيتك

1.3001.780590740700590املباني
1.1809903156107901.240بورتالند

�1.2801.1491.100970750سكب
بوبيان 

1.1201.140365520410490للبتروكيماويات

1.3801.2006301.60570315أجيليتي
1.520260460340198�منا القابضة

3.8201.6008404601.201.120زين
2.6402.2801.8801.7201.5401.760اتصاالت

���1.2001.180610آبار
5501.2801.3401.720�1.360املشتركة

3.9202.3201.2401.4001.4601.400أغذية

البورصة تدخل مرحلة »غيبوبة«.. واألسباب »مجهولة«!

األسهم الدينارية تتراجع إلى 6 أسهم
من 17 سهمًا خالل عامين

محمود فاروق
انعكست األزمة التي متر بها البورصة على األسهم الدينارية التي كانت 
تعتبر »القائدة« للسوق بفضل نشاطها التشغيلي وأدائها االستثنائي 
الذي دفع بسعرها ليتخطى حاجز الدينار، لتتراجع ويتقلص عددها 
بشكل ملحوظ مع نهاية النصف األول من العام احلالي مقارنة ببداية 
تداوالت 2008 الذي شهد في نصفه الثاني اندالع شرارة األزمة املالية 

وهو ما انعكس على تراجع عموم األسهم املدرجة بشكل كبير.
ومن خالل رصد قامت به »األنباء« لألسهم الدينارية خالل العامن 
املاضين وحتديدا منذ بداية تداوالت 2008 وحتى نهاية تداوالت النصف 
األول، فقد تقلص عدد تلك األس���هم من 17 سهما الى 6 أسهم دينارية 
فق���ط مع نهاية تداوالت النص���ف األول، وهو األمر الذي يعكس مدى 
اخلسائر الكبيرة التي أملت بالس���وق وبصغار املستثمرين بل أيضا 

بكبار املستثمرين في تلك األسهم.
وقد كان في صدارة األس���هم الدينارية مع بداية العام 2008 سهم 
أغذية الذي تداوله بس���عر 3.920 دنانير مع بداية 2008 اال انه تراجع 
بش���كل مس���تمر ليس���تقر عند 1.400 دينار بنهاية النصف األول من 
2010، وفيما تاله من حيث الس���عر في بداية 2008 س���هم زين البالغ 
آن���ذاك 3.820 دنانير فقد تراجع هو اآلخر ليغلق على 1.120 دينار مع 

نهاية النصف األول.
كما احتل سهم اتصاالت املرتبة الثالثة من حيث القيمة بن األسهم 
الدينارية مع بداية 2008 بس���عر 2.640 دينار ولكنه تراجع هو اآلخر 
الى حاجز ال� 1.760 دينار بنهاية النصف األول فيما كان س���هم بيتك 
رابعا بس���عر 2.880 دينار ليغلق عند سعر 980 فلسا بنهاية النصف 
األول من 2010 كما تراجع سعر سهم الوطني من 2.600 دينار في بداية 

2008 الى 1.160 دينار في نهاية النصف األول من 2010.
ورغم تعدد األسباب في هذا التراجع بسعر األسهم الدينارية والتي 
تتضمن احتماالت »تفسيخ« السهم بسبب التوزيعات النقدية على مدار 
تلك الفترة، اال ان هناك أس���هما دينارية فقدت هذا اللقب ومنها سهم 
»بيتك« الذي تراجع الى 930 فلسا، كما تراجع سهم »مباني« من 1.300 
دينار الى 590 فلسا وسهم بوبيان للبتروكيماويات من 1.120 الى 490 

فلسا وسهم »أجيليتي« الذي هوى من 1.380 دينار الى 315 فلسا.
ويبقى التساؤل مطروحا، هل يتقلص عدد األسهم الدينارية خالل 
النصف الثاني، أم تس���تطيع تلك األس���هم احملافظة على مستوياتها 

السعرية فوق حاجز الدينار؟


