
21
اقتصـاداخلميس ١١ فبراير ٢٠٢١

أعلنــت اإلدارة الجديــدة 
العامة للتأمينات  بالمؤسسة 
االجتماعية عن أداء المؤسسة 
االستثماري للربع الثالث من 
الماليــة ٢٠٢٠/٢٠٢١،  الســنة 
محققة أرباحا استثمارية بلغت 
٦٫٨ مليارات دوالر للفترة من ١ 
أكتوبر إلى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠، 
ليبلغ إجمالي األرباح بفترة ٩ 

أشهر ١٨٫٩ مليار دوالر.
وأضافت المؤسسة في بيان 
صحافي أمس، أن صافي قيمة 
أصول المحفظة االستثمارية 
ارتفع بنسبة ١٩٫٤٪ عن العام 
الماضي، لتبلغ ١٣٢ مليار دوالر، 
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠، وهو 
أفضل أداء استثماري في تاريخ 

المؤسسة.
أداء متميز

وبهذه المناسبة، قال مدير 
عام المؤسسة العامة للتأمينات 
العثمان:  االجتماعية مشــعل 
«األداء المتميــز المتكرر لـ ٣ 
فتــرات ماليــة متتالية خالل 
السنة المالية الحالية يعكس 
حصافــة ومتانــة السياســة 
الجديــدة مــن  االســتثمارية 
ناحية واألداء القياسي ألسواق 
المال في عام ٢٠٢٠ من ناحية 
أخرى. وهللا الحمد، كان قطاع 
االستثمار في المؤسسة مهيأ 
لالســتفادة مــن هــذا األداء 
القياسي وبضوابط وحصافة 

والتزام».
وأضــاف: «نجنــي اليــوم 
ثمار عمليــة إعادة بناء قطاع 
االســتثمار فــي المؤسســة 
والتي شملت تحديث إجراءات 
وسياسات وحوكمة االستثمار 
وفق أفضل الممارسات العالمية 
واســتقطاب أفضــل المهارات 
الكويتية في مجال االستثمار 
وهم مــن يقودون هذا القطاع 
اليوم. هذا الفريق المتميز يضم 
أكثر مــن ١٠٠ كويتي متمرس 
ينفــذ اســتراتيجية حصيفة 
بقيادة اإلدارة التنفيذية ويعمل 
بقــرارات وسياســات لجنــة 
االستثمار في المؤسسة، التي 
حرصت منذ إعادة تشــكيلها 
وتطوير عملها في ٢٠١٧ على 

اتباع استراتيجية استثمارية 
واضحــة تهدف إلــى تحقيق 
عوائــد مجدية بمعدل مخاطر 
منخفض والتعامل مع أفضل 

شركات إدارة األصول».

ومــن الجديــر بالذكــر أن 
عملية إعادة هيكلة المؤسسة 
قــد بــدأت مطلــع ٢٠١٧ مــن 
خــالل إعــادة هيكلــة قطــاع 
االستثمار عبر توسعة حجم 

الفريق االستثماري وتعزيزه 
بخبرات اســتثمارية كويتية 
إلعادة بنــاء القطاع ومحفظة 
المؤسسة االستثمارية ووضع 
إجراءات عمل مؤسسية وفق 

رائد النصف مشعل العثمان

«موديز»: الكويت تتجه القتراض
١٥ مليار دوالر من «احتياطي األجيال»

محمود عيسى

قالت وكالة موديز 
للتصنيف االئتماني في 
تقرير حديث أصدرته 
أمــس، إن الرؤيــة ما 
زالت غير واضحة في 
الكويت بشأن ترتيبات 
التمويــل احلكوميــة، 
وهو احملرك الرئيسي 
لقرارنا األخير بخفض 
التصنيف السيادي إلى 
(A-) وهو ما يجعل من 
الصعب توقع التأثير 

احملتمل.
وقالــت الوكالة إن 
صنــدوق احتياطــي 
القادمة، وهو  األجيال 
أخــرى  ادخــار  أداة 
متتلك غالبية مدخرات 
احلكومة، ولكنها غير 
متاحة لتمويل امليزانية 
العامــة، مشــيرة الى 
انــه في ظل اســتنفاد 
معظم أصول صندوق 
العــام،  االحتياطــي 

تتوقع الوكالــة أن تفوض الهيئة العامة 
لالستثمار صندوق االحتياطي العام ببيع 
حصص إضافية من مجموعتها املتضائلة 
من األصــول غير الســائلة إلى صندوق 

األجيال املقبلة.
وتقدر «موديز» أن هذه األصول تبلغ 
قيمتها ١٥ مليار دوالر كحد أقصى لتغطية 
نفقات امليزانية، والتي ستغطي نحو أقل من 
نصف متطلبات التمويل املتوقعة للسنة 
املالية املقبلة، وعلى هذا النحو، نتوقع أن 
احلكومة ستلجأ إلى اتخاذ تدابير إضافية 
لتجنــب أزمــة التمويل، والتــي ميكن أن 
تشــمل مترير قانون الديــون الذي طال 
انتظاره أو تعديل اإلطار القانوني احلالي 
للسماح بتحويل جزء من دخل االستثمار 
من صندوق األجيال القادمة إلى صندوق 

االحتياطي العام. 
ونقدر أن اجلزء السائل من األصول في 
صنــدوق االحتياطي العام وهو صندوق 
االســتقرار األصغر - قد استنفد إلى حد 
كبير، ولكن ميكن توفير بعض السيولة 
اإلضافية مــن خالل بيع احلصة املتبقية 
من األصول غير الســائلة - التي نقدرها 

بنسبة ١٢٪ من الناجت احمللي اإلجمالي كما 
في فبراير ٢٠٢١ لصندوق األجيال القادمة. 
وإذا مت تعديل القانون للسماح بالوصول 
إلى أصــول الصندوق املذكــور ألغراض 
امليزانيــة، فإن املســتوى العــام ألصول 
صندوق الثروة السيادية سينخفض على 
املدى املتوسط في غياب قانون ديون جديد.
وخالفــا لذلك، قالــت الوكالــة إنه إذا 
أقرت احلكومة قانون ديون جديدا ولكنها 
احتفظــت باإلطــار التشــريعي احلالــي 
لصنــدوق األجيال القادمــة، فمن املرجح 
أن يرتفع مستوى أصول صندوق الثروة 
السيادية، لكن الدين سيرتفع بشكل حاد 

للغاية.
إن احلل الوســط الذي يتــم مبوجبه 
حتويل جزء من دخل اســتثمار صندوق 
األجيال القادمة إلى امليزانية بالتزامن مع 
قانون ديون جديد ميكن أن يحافظ على 
أصول صندوق الثروة السيادية ويبطئ 
تراكم الديون، لكنه لن يلغيها. ونقدر أن 
حجم األصول الســيادية احملتفظ به في 
صندوق األجيال القادمة كبير جدا وتبلغ 
نسبته ٣٩١٪ من الناجت احمللي اإلجمالي.

مقابل أصول «االحتياطي العام» غير السائلة.. لتغطية متطلبات التمويل بامليزانية

«احملاسبة» يقرع جرس اإلنذار.. ارتفاع مخاطر 
السيولة لدى «البترول» بعد تراجعها ٦٦٫٥٪

أحمد مغربي

فــي ظل الظــروف االســتثنائية 
التي متر بهــا الكويت والعالم جراء 
جائحة «كورونا» وما نتج عنها من 
اضطرابات اقتصادية نتيجة انخفاض 
أسعار النفط ملستويات تاريخية لم 
يبلغها منذ سنوات، كشفت مؤسسة 
البترول الكويتية عن انخفاض مخاطر 
السيولة لديها، حيث بلغت األرصدة 
لــدى البنــوك والنقد فــي ٣١ مارس 
٢٠٢٠ ما قيمتــه ٦٨١٫٨ مليون دينار 
وبانخفــاض قدره ١٫٣ مليــار دينار 
وبنســبة ٦٦٫٥٪ عن رصيد الســنة 
املالية الســابقة البالغ نحو ملياري 
دينــار وهو األمر الــذي ترتب عليه 
عدم ســداد الدفعة املستحقة للدولة 
عن األربــاح احملتجزة من ســنوات 
سابقة والبالغة جملتها ٨٫٤ مليارات 
دينار في املوعد احملدد لها خالل شهر 
مــارس ٢٠٢٠ والبالغــة قيمتها ٤٠٠ 

مليون دينار.
تلك األمور وغيرها رصدها تقرير 
ديوان احملاســبة عــن أعمال القطاع 
النفطي خالل السنة املالية املاضية 
٢٠٢٠/٢٠١٩، والذي قال ان مؤسســة 
البتــرول الكويتيــة قامــت بتأجيل 
ســداد ٣ دفعات خالل السنة املالية 
٢٠٢١/٢٠٢٠ األمــر الــذي ترتب عليه 
اضطرار املؤسسة بالسحب من محفظة 
الوزير االستثمارية لسداد جانب من 
التزاماتهــا املالية وتخفيض قيمتها 
خالل الســنة املالية مبــا قيمته ١٣٩ 

مليون دوالر.
وذكر تقرير ديوان احملاسبة أنه 
تبني ارتفاع مخاطر ضمان املؤسسة 
لبعض شركاتها التابعة للحصول على 
قروض من بعــض وكاالت االئتمان 
العاملية بلغ إجماليها ١١٫٦ مليار دوالر، 
هذا باإلضافة الى قيام املؤسسة بإبرام 
عدد من االتفاقيات االئتمانية خالل 
السنة املالية ٢٠٢٠/٢٠١٩ ومبا قيمته 

بإدارة أموالها باألسلوب األمثل واتخاذ 
القرارات املتعلقة بذلك ومنها احتفاظ 
املؤسسة بأرباحها لتتمكن من إدارة 
أعمالها وتنفيذ خططها االستراتيجية 
متضمنة مشروعات رأسمالية لنشاط 
االستكشاف واإلنتاج متثل ما نسبته 
٦٠٪ من إجمالي املشــروعات، حيث 
تقوم املؤسسة بتمويل تلك املشروعات 
نيابة عن الدولة وتسترد قيمتها على 

مدى يصل إلى ٢٥ عاما.
وقالت «البترول» انها تقوم بتمويل 
مشاريعها ذاتيا ومن خالل مواردها 
الذاتية التي يشكل االحتفاظ باألرباح 
جــزءا منها، كون موازنة املؤسســة 
مستقلة وهي املســؤولة عن توفير 
األموال الالزمــة إلدارة أموالها دون 

٣٥٠ مليون دينار ونحو مليار دوالر 
أميركي فضال عن قيام املؤسسة بتقدمي 
دفعات مالية إلحدى الشركات التابعة 
خالل الســنوات الـ ٣ الســابقة ومبا 

قيمته ٦٫٣ مليارات دوالر.
وطلب «ديوان احملاسبة» تقييم 
الوضع التمويلي لها في ظل ارتفاع 
مخاطر السيولة واتخاذ ما يلزم وفقا 
ملا تســفر عنه النتائج والعمل على 
حتصيل مستحقاتها ومبا يدعم زيادة 
القدرة على ســداد التزاماتها واحلد 
من املخاطر املســتقبلية لها في هذا 
اخلصوص. وأفادت «البترول» بأن 
املشرع كفل لها كل ما يلزمها من قوانني 
ملمارسة أعمالها وفق األطر التجارية 
حسب قانون إنشائها ومبا يسمح لها 

االعتمــاد علــى وزارة املالية لرصد 
ميزانية لها كباقي اجلهات احلكومية، 
وعليه وعندما كان هناك تفهم لطبيعة 
عمل املؤسســة وعالقتها مع الدولة، 
حيث كان يسهل للمؤسسة االحتفاظ 
بأرباحها في بعض األحيان وتوزيعها 
للدولة أحيانا أخرى، كانت معدالت 
السيولة واملالءة املالية ممتازة ولم 
تعاِن املؤسســة مــن أي اضطرابات 
أو مخاطــر، إال أنه ونظــرا للتوجه 
اجلديد نحو توزيع أرباح املؤسسة 
دون االكتراث بطبيعة عملها وعالقتها 
مع الدولة، بدأت األمور تأخذ منحى 
آخر، حيث أصبحت قرارات املجلس 
األعلى للبترول- صاحب الســلطة 
باتخــاذ القرار- تعــدل من احتفاظ 

باألرباح إلى توزيعها.
وعليــه مت إقــرار قوانني لتوزيع 
أرباح ســنوات ســابقة مضى عليها 
ما يقارب ٦ سنوات من قبل مجلس 
األمــة بخالف ما مت إقــراره من قبل 
املجلــس األعلى للبتــرول باحتفاظ 
املؤسسة بأرباحها، مما كان له األثر 
البالغ على احلالة املالية للمؤسسة 
وارتفــاع مخاطــر الســيولة لديها، 
األمر الــذي تزامن مع زيادة احلاجة 
للصــرف على البرامج الرأســمالية 
وارتفاع التكاليف الرأسمالية املتعلقة 
بنشاط االستكشاف واإلنتاج، وعليه 
اضطرت املؤسسة للسحب من احملفظة 
االستثمارية كونها من األصول القابلة 
للتسييل بشكل سريع وبأقل خسائر 

ممكنة.
أما بالنسبة لتقييم الوضع املالي، 
فإن مؤسسة البترول الكويتية تقوم 
مبراجعة الوضع املالي بشكل مستمر 
وحتديث خطتها التمويلية مع األخذ 
باالعتبار املستجدات التي تطرأ على 
احتياجاتهــا التمويلية وااللتزامات 
عليهــا وتعمل على حتديث خططها 
وبرامجهــا مبا يتماشــى مع الوضع 

االقتصادي احلالي.

رصيد «املؤسسة» لدى البنوك بلغ ٦٨١٫٨ مليون دينار بانخفاض قدره ١٫٣ مليار دينار بنهاية مارس ٢٠٢٠

«املؤسسة»: متويل ذاتي للمشاريع النفطية نيابة عن الدولة ونستردها بعد مرور ٢٥ عامًا
التوجه اجلديد بتوزيع أرباح املؤسسة اتخذ دون االكتراث لطبيعة عملها وعالقتها مع الدولة

العثمان: األداء املتميز املتكرر لـ ٣ 
فترات متتالية يعكس حصافة ومتانة 

السياسة االستثمارية لإلدارة اجلديدة

النصف: أسواق املال العاملية في 
٢٠٢٠ شهدت أداًء تاريخيًا باختراق 

مؤشراتها أرقامًا ومعدالت منو قياسية

أبرز إجنازات برنامج تطوير «التأمينات»
٭ إلغاء مركزية القرار االســتثماري واستبداله 

بإجراء مؤسسي.
٭ إدخال معايير دولية وضوابط حوكمة صارمة 

وسياسة استثمارية حصيفة.
٭ حتديث اســتراتيجية االستثمار حسب أنواع 

األصول والتوزيع اجلغرافي األمثل.
٭ االســتعانة بإحــدى أكبر الشــركات العاملية 
املتخصصة بدراسات التوزيع االستراتيجي لألصول.
٭ صدور أول دليل لتنظيم قواعد اختيار ممثلي 

املؤسسة في اجلهات املستثمر بها.
٭ صدور أول دليــل لتنظيم قواعد عمليات بيع 
ملكيات املؤسسة املباشرة وغير املباشرة بالشركات 

غير املدرجة.

٭ صدور أول دليل متكامــل لتنظيم قواعد 
وبرامج االستثمار العامة منذ عام ١٩٩٨.

٭ برنامج التطوير الرقمي.. وتوفير ٨٣٫٥٪ من 
مجمل خدمات املؤسسة إلكترونية حتى اآلن.

٭ برنامــج احلوكمة بإنشــاء إدارة احلوكمة 
وااللتزام، وهي إدارة رقابية تتبع املدير العام 

مباشرة في الهيكل التنظيمي.
٭ تطبيق مواثيق وأدلة سياســات وإجراءات 
احلوكمة والتحقق من وجود األدوات والضوابط 

الالزمة لذلك.
٭ برنامج التدريب، إعادة تدريب املوظفني على 
تنفيذ جميع عمليات املؤسســة بهدف تعزيز 

ورفع كفاءة العمليات.

العالمية،  الممارســات  أفضل 
باإلضافــة إلــى تقديــم الدعم 
المستمر والالمحدود للسلطات 
المعنيــة بالتحــري والتتبع 
لجميع االستثمارات السابقة.

أداء تاريخي

من جانبه، قال نائب المدير 
العــام لشــؤون االســتثمار 
المؤسســة  والعمليــات فــي 
رائد النصف: «شهدت أسواق 
المال العالميــة في ٢٠٢٠ أداء 
تاريخيــا، حيث تــم اختراق 
كثيــر مــن األرقام القياســية 
للمؤشرات وتسجيل معدالت 
نمو قياسية». وأضاف النصف: 
«من المتوقع في الفترة القادمة، 
على المدى المتوسط، أن نشهد 
تقلبــات في أســواق األســهم 
العالميــة، واإلدارة التنفيذية 
تنتهج استراتيجية استثمارية 
محافظة وطويلة المدى قادرة 
على استيعاب وتخطي تذبذب 
األسواق». وأشار إلى ان هذه 
االستراتيجية تطبق باالستعانة 
بأكبر شــركات االستشــارات 
العالمية لرسم خطط توزيع 
وتنويــع األصــول وخطوات 
تخفيض معــدل األموال غير 
المســتثمرة، والذي انخفض 
من ٣٧٫٢٪ من إجمالي أصول 
المؤسســة كما فــي ٣١ مارس 
٢٠١٧ إلــى ٦٫٧٪ مــن إجمالي 
أصــول المؤسســة كما في ٣١ 
ديســمبر ٢٠٢٠، وذلك حسب 
المعتمدة  الخطــة الخمســية 
التي وضعتها شركة «كامبردج 

اسوسيتش» في ٢٠١٦.
ومــن الجديــر بالذكــر ان 
الخطة الخمسية الحالية تنتهي 
في شهر مارس ٢٠٢١ وعندها 
ستبدأ الخطة الخمسية القادمة 
مباشــرة مع شــركة «ميرسر 
ال ال ســي»، وذلــك لتقديــم 
استشارات للتوزيع الجغرافي 
والنوعي لالستثمارات. وتتم 
مراجعــة هذه االســتراتيجية 
بشكل دوري لألخذ باالعتبار 
تطــورات األســواق العالمية 
وتحقيق هدف تخفيض معدل 
األموال غير المســتثمرة الى 

أقل من ٤٪».

١٩ مليار دوالر أرباح «التأمينات االجتماعية» في ٩ أشهر
املنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ محققة أفضل أداء استثماري بتاريخها.. ومنو أصول احملفظة االستثمارية ١٩٫٤٪ إلى ١٣٢ مليار دوالر

«التأمينات»: لم نستثمر
٤٠٠ مليون دوالر في «نوتيل»..

استثمرنا ٢٨٫٧ مليون دوالر فقط
قالت املؤسسة العامة للتأمينات 
االجتماعيــة، ردا على ما أثير في 
قنــوات التواصل االجتماعي حول 
اســتثمار املؤسســة عــن طريق 
«شركة وفرة انكوربريتد» ومقرها 
 Knotel) «نيويورك بشركة «نوتيل
inc) األميركية، وهي شركة عقارية 
متخصصة بتأجير املكاتب اجلاهزة، 
ومن باب الدقة واملســؤولية فإنها 

توضح اآلتي:
٭ املؤسسة لم تستثمر في شركة 
«نوتيل» بل اســتثمرت في ثالثة 
صناديق استثمارية مدارة من قبل 
انكوربريتد»، حجم  «شركة وفرة 
الصناديــق الثالثة هو ٨٠٠ مليون 
الصناديق من ٢٣  دوالر، وتتكون 
أصال حتى اآلن، وأحد مكونات هذه 
الصناديق هو استثمار صغير في 
شركة «نوتيل» وهي شركة ناشئة 
تأثرت من تداعيات جائحة كورونا 
نظرا للتدابير الصحية وأثرها على 
قطاع العقار في جميع أنحاء العالم.

٭ يبلغ حجم الصناديق الثالثة ٨٠٠ 
مليون دوالر واملبلغ املستثمر في 
شــركة «نوتيل» من قبل املؤسسة 
بشكل غير مباشر هو ٢٨٫٧ مليون 
دوالر وليس ٤٠٠ مليون دوالر كما 
يثار، وأن حجم احملفظة االستثمارية 
للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية 
يفوق مبلغ الـ ١٣٢ مليار دوالر وقد 
حققت في السنة املالية احلالية أفضل 

عوائد بتاريخ املؤسسة.
٭ أي صندوق استثماري يتكون 
من عدة أصول من حيث النوع أو 
أن تختلف  الطبيعي  التوزيع ومن 
عوائد األصول أثناء عمر الصندوق، 
حيث إن الهدف من االستثمار حتقيق 
معدل العائد املستهدف واحملدد في 
االســتراتيجية املعتمــدة ومحكم 
بالفترة الزمنيــة التي بنيت عليها 
االســتراتيجية، وذلك بغض النظر 
عن تقلبات األسواق وأداء أي أصل 
على حدة. لذلك، فإن أي تقييم لألداء 

االستثماري يجب ان يكون مبنيا على 
املعدل املستهدف في االستراتيجية 
االستثمارية للصندوق وليس على 
اســتثمار واحد أو أداء مرحلي في 

عمر الصندوق.
٭ االســتثمار مت من قبل «شركة 
انكوربريتد» وليس «شركة  وفرة 

وفرة العقارية» كما يثار.
٭ «شركة وفرة انكوربريتد» مقرها 
نيويــورك، وهي شــركة مملوكة 
بالكامل للمؤسسة العامة للتأمينات 
االجتماعيــة وليــس الهيئة العامة 

لالستثمار كما يثار.
وتنوه املؤسسة العامة للتأمينات 
العام ٢٠٢٠  أنه وفــي  االجتماعية 
 (Knotel inc) «تأثرت شركة «نوتيل
املتخصصة بتأجير املكاتب اجلاهزة 
من تداعيــات جائحة كورونا نظرا 
للتدابير الصحية وأثرها على قطاع 
العقار في جميع أنحاء العالم، حيث 
تقدمت الشركة في ٣ فبراير ٢٠٢١ 
بالدخول حتت حماية الفصل ١١ من 
قانون اإلفالس في الواليات املتحدة 
األميركية وهو إجراء تنظيمي يتيح 
للشركة وقتا إلعادة هيكلة ديونها 
ومنحها بداية جديدة مرهونا بوفاء 
الشــركة بالتزاماتها مبوجب خطة 

إعادة الهيكلة. 
اجلديــر بالذكر أن املؤسســة 
تطبق سياســة حوكمــة صارمة 
تامة، وإن  وبشفافية ومســؤولية 
للمؤسســة  األداء االســتثماري 
في الســنة املاليــة احلالية متميز 
أن  أعلن ســابقا،  وتاريخي. وكما 
للمؤسسة  احملفظة االســتثمارية 
للتأمينات االجتماعية تفوق  العامة 
مبلغ الـ ١٣٢ مليار دوالر واملؤسسة 
تتبع استراتيجية محافظة وموزعة 
جغرافيا ونوعيا بشكل متوازن وفقا 
للخطة االستراتيجية لتوزيع األصول 
املعدة من قبل مستشارين عامليني 
واملعتمدة من قبل «جلنة استثمار 

أموال املؤسسة».


