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في تحليل عن حركة ملكيات الصناديق االستثمارية في الشركات المدرجة

»الشركة« أكدت في تصنيفها أن انفراج أسواق األسهم والقروض رهن باستعادة الثقة

»الُجمان«: 8 عمليات دخول في قوائم كبار المالك
نفذتها الصناديق االستثمارية حتى 17 الجاري 

»تومسون رويترز«: الكويت األكثر استحواذًا للشركات في الشرق األوسط بـ 2 مليار دوالر

أكد اإلصدار األول في سلسلة 
تحليالت شركة تومسون رويترز 
اداء بن����وك  الخاص����ة بقي����اس 
ومؤسسات االستثمار في منطقة 
الشرق األوسط أن الكويت مثلت 
البلد االكثر اس����تحواذا للشركات 
في المنطقة بملياري دوالر بنسبة 
41.5% من النشاط، في حين كانت 
الش����ركات األلمانية ه����ي األكثر 
جاذبية للمستثمرين من منطقة 
الش����رق األوسط بنسبة 42% من 

النشاط.
وأشار اإلصدار الى أنه في الوقت 
الذي تتزاي����د فيه مخاوف خبراء 
ومستش����اري ادارة االستثمارات 
وتدبي����ر األموال بش����أن التعامل 
باألسهم والس����ندات المتقلبة في 
ظل األزمة االقتصادية، فإن اصدار 
سندات الدين واعادة هيكلتها باتتا 
تتصدران واجهة أسواق المال في 
منطقة الشرق األوسط وفقا لجدول 
تصنيف واداء بنوك ومؤسسات 
االستثمار في المنطقة الذي اطلقته 
»تومسون« أمس عن الربع الثالث 

من هذا العام.
 وبهذه المناسبة، أشار العضو 
المنتدب ل�»تومسون رويترز« في 
الشرق األوس����ط وافريقيا باسل 
مفتاح تتمتع طومسون رويترز 
في منطقة الشرق األوسط بتاريخ 
حاف����ل من التمي����ز والريادة منذ 
افتتاح مكتبها في االسكندرية في 
عام 1865، مستدركا بأن الشركة 
س����عيدة بإطالق ه����ذا التصنيف 
الحصري بهدف توفير ش����فافية 
لألوساط المالية لمتابعة وتحليل 
أداء مؤسس����ات االس����تثمار في 
األسواق المالية في منطقة الشرق 

األوسط.
وتتضمن هذه التحليالت جداول 
خاصة بتصنيف اقليمي للمصارف 
والمؤسسات االستثمارية في الشرق 
األوسط حيث يتم تصنيفها بناء 
على حجم الصفقات االستثمارية 
التي تديرها وقيمة تكاليف هذه 

الصفقات.
 وأظه����رت تحلي����الت بيانات 
»طومس����ون رويت����رز« الخاصة 
باداء اسواق االستثمار في المنطقة 
الحالة الراهن����ة التي بدت عليها 
هذه االسواق حتى هذا الوقت من 
السنة الحالية مقارنة بنفس الفترة 

الدورية الى ما وراء منطقة الشرق 
االوسط لتقييم اداء وقوة السوق 
الطبعة  عالميا. وتظهر بيانات 
األولي لهذه السلسلة معلومات 
وتحليالت خاصة بحجم وقيمة 
س����وق اصدارات سندات الدين 
للشركات التي تشهد تراجعا حادا 
مقارنة بالقوة التي اظهرتها خالل 

عامي 2007 و2008.
الس���ياق تتص���در  وف���ي 
اينفستمنت  مجموعة مصرف 
الماليزي���ة قائمة فئة الصكوك 
المالي���ة االس���المية بناء على 
قيمة الصفق���ات ب� 6 اصدارات 
تبلغ قيمته���ا 1.8 مليار دوالر، 
واصدرت قطر اكبر صك مالي في 
الشرق االوسط بقيمة 2.9 مليار 
دوالر، في حين احتلت مؤسسة 
الراجحي لالستثمار والصرافة، 
الس���عودي  وكايلون، والبنك 
المرتبة االولى في  الفرنس���ي 
تصنيف فئة القروض االسالمية 
بقيمة 833.3 مليون دوالر لكل 
منها بناء على عملها كمؤسسات 
تدبير اموال ألكبر قرض اسالمي 
وهو القرض الخاص بمجموعة 
زين لالتصاالت بقيمة 2.5 مليار 

دوالر. 
 ومع الطف����رة الكبيرة التي 
شهدتها اسواق االئتمان المالي 
في عام 2007، فقد قفزت عمليات 
المالية  الدمج واالس����تحواذات 
المستهدفة في الشرق االوسط 
لتصل الى 40 مليار دوالر، وفي 
ع����ام 2008 انخفض����ت القيمة 
الى 21 ملي����ار دوالر ولكنها لم 
تستطع تجاوز حاجز 5 مليارات 
دوالر حتى هذا الوقت من العام 

الحالي.
 وش����هد ع����ام 2007 عددا من 
اصدارات سندات الدين االسالمية 
بلغت 72 اصدارا بقيمة تصل الى 
28 مليار دوالر ف����ي حين ارتفع 
العدد الى 108 اصدارات في العام 
الماضي بقيم����ة 25 مليار دوالر. 
وفي ه����ذا العام لم يتجاوز العدد 
27 اص����دارا بقيم����ة 9.7 مليارات 
دوالر. وب����رز قط����اع االتصاالت 
كأكثر القطاعات ايجابية بالنسبة 
لالصدارات االسالمية بنسبة 37.5 
% يليه قطاع التمويل في المرتبة 

الثانية بنسبة %27.3.

من 2008 على النح����و التالي: - 
بلغت قيمة االتعاب المالية لتدبير 
االموال من قبل بنوك االس����تثمار 
والشركات االستشارية 431 مليون 

دوالر بانخفاض %57.
- بلغت قيمة االس����تحواذات 
واالندماجات 5 ملي����ارات دوالر، 

منخفضة %70. 
- بلغت قيمة اصدارات سندات 
االسهم 4.7 مليارات دوالر، بنسبة 

انخفاض قدرها %86. 
- بلغ����ت قيمة القروض 13.6 
مليار دوالر بنسبة انخفاض قدرها 

 .%82.5
- بلغت قيمة اصدار س����ندات 
الدي����ن 21.8 مليار دوالر، مرتفعة 

 .%43

HSBC احتل الصدارة في أتعاب 
تدبير األموال

وبحسب تصنيف طومسون 
رويترز، يتص����در بنك إتش إس 
بي سي )HSBC( القائمة بالنسبة 
لفئة اتعاب تدبير االموال الصدارات 
سندات الدين واسهم الشركات في 
الشرق األوسط ب� 13 مليون دوالر 
و11.5 مليون دوالر على التوالي. 
ويحتل مورجان ستانلي المرتبة 
االولى في فئة تدبير االموال الخاصة 
باالندماجات واالستحواذات ب� 19.2 
مليون دوالر، في حين يأتي مصرف 
كايلون على رأس القائمة بالنسبة 
لفئة االتعاب المالية لتدبير اموال 
القروض المشتركة ب� 9.5 ماليين 

دوالر.

ارتفاع إصدارات سندات الدين

وارتفعت إصدارات س����ندات 
الدين في منطقة الشرق االوسط 
لتص����ل ال����ى 21.8 ملي����ار دوالر 
مقارنة ب� 15.2 مليارات دوالر في 
الماضي. وبلغت اصدارات  العام 
الوطنية والسيادية  المؤسسات 
ضمن ه����ذه االصدارات 7.6 مليار 
دوالر بنسبة 35 %، في حين بلغت 
اصدارات سندات االستثمار الخاصة 

االستثمار واالستشارات المالية 
الفترة بظروف  تمر خالل هذه 
صعبة للغاية على المستويين 
االقليمي والدولي. وعلى الرغم من 
ظهور عالمات مشجعة في اسواق 
المال االقليمية، يبقى األمر متعلقا 
بمدى اس����تعادة الثقة للحديث 
عن انفراج وتحسن في اسواق 
المنطقة  االسهم والقروض في 
التي تشهد تراجعا دراماتيكيا 
حتى هذه اللحظة من هذا العام 

مقارنة بالعام الماضي.
يشار الى ان قيمة اصدارات 
االسهم في منطقة الشرق االوسط 
بلغت حتى هذه الفترة من العام 
4.7 مليار دوالر مسجلة انخفاضا 
بنسبة 86% مقارنة بنفس الفترة 
من العام الماضي. اما اصدارات 
االس����هم الثانوي����ة فق����د كانت 
االكثر ايجابي����ة ضمن مختلف 
االصدارات المالية ب� 2.7 مليار 
دوالر، ما يمثل اكثر من %57.9 
من حجم النشاط. اما مؤسسات 
التمويل فقد كانت اكثر القطاعات 
ايجابية في الشرق االوسط حيث 
استحوذت على نسبة 42.5% من 
حجم النشاط، في حين جاءت 
قطاعات االتصاالت والطاقة في 
المرتبتين الثانية والثالثة على 

التوالي.
ويحتل بنك إتش إس بي سي 
)HSBC( المركز االول يليه بنك 
قطر الوطني في المركز الثاني 
وبنك الرياض في المركز الثالث 
في رتب التصنيف الخاص بفئة 
سوق االصدارات الخاصة بأسهم 
الشركات بناء على قيم الصفقات. 
وجاء االصدار الثاني لبنك الخليج 
كأكبر صفقة اصدار بقيمة 11.3 

مليار دوالر. 

ماليزيا في مقدمة الصكوك 
المصدرة

التموي����ل  وعل����ى صعي����د 
االس����المي، تتطل����ع سلس����لة 
اصدارات طومس����ون رويترز 

بالشركات 14 مليار دوالر بنسبة 
65 %. وبلغت قيم����ة االصدارات 
الخاص����ة بالصكوك 9.7 مليارات 
دوالر عبر 27 اصدارا، مس����جلة 

انخفاضا بنسبة %61.
 وتص����درت ماليزي����ا قائم����ة 
اصدارات سندات الدين االسالمية 
بنسبة 45% من اإلصدارات تليها 
السعودية بنس����بة 21.5%، فيما 
كانت مؤسسات التمويل والطاقة 
والكهرباء، والمؤسسات الحكومية 
الحكومية األكثر نشاطا  وش����به 
في اصدار س����ندات الدين بنسب 
تتراوح بين 36.5 و30، و28.5 % 

على التوالي. 

»سيتي« احتل صدارة ترتيب 
صفقات االندماج واالستحواذ

 ويحت����ل بن����ك س����يتي قمة 
التصني����ف لفئ����ة المؤسس����ات 

لالتصاالت من قبل فرانس تيليكوم 
كأكبر صفق����ة منجزة لعام 2009 
في الش����رق االوس����ط بقيمة 716 
مليون دوالر، اما صفقة العام فقد 
كانت من نصيب هيئة االستثمار 
القطرية التي تعد من أكبر صناديق 
االستثمار السيادية في العالم حيث 
استحوذت على حصة بقيمة 9.5 
مليار دوالرات في ملكية ش����ركة 

فولكس واجن.
التمويل  واحتلت مؤسس����ات 
الجانب األكثر استهدافا في قطاع 
الدمج واالستحواذات في الشرق 
االوس����ط بملياري دوالر ما يمثل 
39.4% من حجم النشاط، مقارنة ب� 
4.69 مليارات دوالر لنفس الفترة 

من العام الماضي. 
وقال مفتاح: كما هو مالحظ، 
فقد اظهرت بيانات تومس����ون 
رويترز ان بنوك ومؤسس����ات 

االستش����ارية الخاص����ة بترتيب 
صفقات الدمج واالس����تحواذ في 
الشرق االوس����ط بناء على قيمة 
الصفقات التي انجزها والتي بلغت 

716 مليون دوالر. 

وجاءت شركة بيريلال وينبيرج 
بارتنرز للخدمات المالية في المركز 
الثان����ي بصفقات بلغ����ت قيمتها 
421 مليون دوالر. وبرزت صفقة 
االس����تحواذ على شركة موبينيل 

 يعتب���ر صن���دوق الوطنية االس���تثماري أكبر 
الصناديق النشطة في سوق الكويت لألوراق املالية 
ويستحوذ على 70% من إجمالي قيمة امللكيات املعلنة 
في الشركات املدرجة للصناديق كما في 17 سبتمبر 
بقيم���ة 82.7 مليونا من إجمال���ي امللكيات املعلنة 

للصناديق والبالغة 118.4 مليون دينار.
وميتلك صندوق الوطنية االستثماري 10 حصص 
في الش���ركات املدرجة، من إجمالي احلصص التي 
متلكها جميع الصناديق والبالغ عددها 21 حصة كما 
في 17 اجلاري، وجتدر اإلشارة إلى أن صندوق الرائد 
االستثماري ميتلك حصتني في الشركات املدرجة، 
بينما متتلك باقي الصناديق � وعددها تسعة � حصة 

واحدة لكل منها.
وقد نفذت الصناديق 8 علميات دخول في قوائم 
كبار املالك في الشركات املدرجة، تصدرها صندوق 
الوطنية االستثماري بعدد 5 علميات دخول كانت 
على شركات »اخلليجي« و»السورية« و»السكب« 
و»اسمنت اخلليج« وذلك بنسبة تتراوح ما بني 5.05 
و5.76% لكل منها، أما »الساحل« فقد متلك الصندوق 
املذكور 6.06% من رأس���مالها خالل الفترة من 1 إلى 
17 اجلاري، كما دخل خ���الل نفس الفترة صندوق 
الرائد على شركة »إجنازات« بنسبة 5.54%، وكذلك 
صندوق الدار االس���تثماري على شركة »فجيرة أ« 
بنسبة 5.03%، وأيضا صندوق الصفوة على »األولى« 

بنسبة %5.34. 

6 عمليات في رفع نسبة الملكيات 

 أما عمليات رفع الصناديق مللكياتها في الشركات 
املدرجة خالل الفترة م���ن األول من يناير حتى 17 
اجل���اري فقد بلغ عددها س���ت عمليات، حيث رفع 
صندوق الوطنية االس���تثماري نسبة ملكيته في 
»س���فن« من 10.24 إلى 13.60%، وفي »األولى« من 
13.26 إل���ى 16.28%، وكذلك في »فجيرة أ« من 5.73 
إلى 16.12%، كما رفع صندوق املركز للطاقة حصته 
في »بترولية« م���ن 10.16 إلى 10.50%، وأيضا رفع 
صندوق الرائد حصته في »أس���يكو« من 5.66 إلى 
5.73%، كم���ا رفع صندوق وفرة للطاقة حصته في 

»سنام« من 10.81 إلى %12.07.

خفض الملكيات 

وفيما يتعلق بعمليات خفض الصناديق مللكياتها 
في الشركات املدرجة خالل الفترة في األول من يناير 
إلى 17اجلاري، فقد بلغ عددها ثالث عمليات، حيث 
خفض صندوق الوطنية االس���تثماري حصته في 
»بوبيان ب« من 9.0 إلى 7.91%، وكذلك في »املركز« 
م���ن 6.64 إلى 5.69%، كما خف���ض صندوق املركز 
لالستثمار والتطوير حصته في »كويتية« من 9.0 

إلى %5.3.

4 عمليات خروج للصناديق من قوائم كبار المالك

أما عمليات خروج الصناديق من قوائم كبار املالك 
في الشركات املدرجة خالل الفترة من يناير إلى 17 
اجلاري والبالغ عددها أربع عمليات، فقد خرج كل 
من صندوق ش���روق واملجموعة اإلسالمي من تلك 
القوائم ككل، وذلك بخروجهما من »إجنازات« و»خليج 
زجاج« بنسبة 5.33 و6.10% على التوالي، كما خرج 
صندوق الرائد من »ياكو« بنس���بة 6.21%، وكذلك 

صندوق الساحل من »اجلزيرة« بنسبة %5.91. 

ملكيات الصناديق الثابتة في الشركات المدرجة

أما ملكيات الصناديق الثابتة في الشركات املدرجة 
خالل الفترة من 1 يناير حتى 17 س���بتمبر، فقد بلغ 
عددها أربعة، حيث ثبت���ت ملكية صندوق األهلي 
الكويتي في »صيرفة« بنسبة 5%، وملكية صندوق 
الساحل في »عربي قابضة« بنسبة 15.45%، وأيضا 
ملكية صندوق برقان لألس���هم في »فنادق« بنسبة 
12.47%، وكذلك ملكية صندوق االس���تثمار املباشر 

في »مسالخ ك« بنسبة %7.10.
وأشار التقرير إلى أن املصدر األولي للمعلومات 
والبيانات ال���واردة في التقرير أع���اله هو املوقع 
االلكتروني لس���وق الكويت ل���ألوراق املالية، علما 
بأن امللكيات التي مت التعرض إليها أعاله هي التي 
تساوي أو تفوق 5% من رأسمال الشركات املدرجة، 

حيث ال يشمل التحليل ما دون ذلك.

»الوطنية االستثماري« نفذ 5 عمليات دخول على شركات »الخليجي« و»السورية« و»السكب« و»أسمنت الخليج« و»الساحل« 

السـعودية احتلت المرتبة الثانية بعد ماليزيا في إصدار سندات الدين بنسبة %21.5
13.6 مليـار دوالر قيمة القـروض التي تمت في المنطقة بنسـبة انخفاض قدرها %82.5

%86 قـدره  بانخفـاض  دوالر  مليـارات   4.7 األسـهم  سـندات  إصـدارات  قيمـة  بلغـت 

21.8 مليار دوالر قيمة إصدار سـندات الدين بارتفاع بلغت نسبته  43% خالل العام الحالي

اسـتحواذ هيئـة االسـتثمار القطريـة علـى صفقـة العـام بقيمـة 9.5 مليـارات دوالر فـي ملكيـة شـركة فولكـس واجـن

قيمـة األتعـاب الماليـة لتدبيـر األمـوال من قبـل بنـوك االسـتثمار والشـركات االستشـارية 431 مليـون دوالر بانخفـاض %57

»الرائد« نفذ عملية دخول على »إنجازات« بنسـبة 5.54% والدار االسـتثماري على »فجيرة أ« بنسبة %5.03
حتركات واسعة للصناديق على الشركات املدرجة منذ بداية العام

باسل مفتاحمارك جاكسون

HSBC احتل الصدارة في أتعاب تدبير األموال

حركة الملكيات المعلنة للصناديق خالل الفترة من 2009/1/1 حتى 2009/9/17 بالدينار الكويتي

الملكية في رمز الشركةالصندوق
2009/1/1

القيمة في 
2009/1/1

الملكية في 
2009/9/17

القيمة في 
2009/9/17

التغير في نسبة 
الملكية

التغير في قيمة 
الملكية

صندوق الرائد االستثماري
5.543.485.106%5.543485.106%0.000%إجنازات
0.07277.706%5.735.664.645%5.665.386.939%أسيكو
-1.373.031-6.21%0.000%6.211.373.031%ياكو

-0.0046.200%5.00503.580%5.00549.780%صيرفةصندوق األهلي الكويتي
5.034.225.246%5.034.225.246%0.000%فجيرة أصندوق الدار االستثماري

-6.626.025-3.70%5.304.090.275%9.0010.716.300%كويتيةصندوق املركز لالستثمار والتطوير
5.344.308.706%5.344.308.706%0.000%األولىصندوق الصفوة االستثماري
-0.00146.870%15.451.762.439%15.451.909.309%عربي قابضةصندوق الساحل االستثماري

-4.431.000-5.91%0.000%5.914.431.000%اجلزيرة

صندوق الوطنية االستثماري

6.066.670.228%6.066.670.228%0.000%ساحل
653.529-0.95%5.693.745.513%6.643.091.984%املركز
-3.018.447.823%16.2813.141.677%13.2621.589.500%األولى

5.762.316.984%5.762.316.984%0.000%اخلليجي
5.531.759.494%5.531.759.494%0.000%السورية

3.364.243.073%13.6010.711.108%10.246.468.035%سفن
5.055.452.582%5.055.452.582%0.000%سكب ك

1.523.482-1.09%7.9117.450.164%9.0015.926.682%بوبيان ب
5.467.888.967%5.467.888.967%0.000%أسمنت خليج

10.398.041.528%16.1213.538.255%5.735.496.727%فجيرة أ
0.000%12.471.783.210%12.471.783.210%فنادقصندوق برقان لألسهم

0.0055.083%7.10826.241%7.10771.158%مسالخ كصندوق االستثمار املباشر
0.341.547.774%10.507.193.813%10.165.646.039%بتروليةصندوق املركز للطاقة
1.2638.561%12.071.887.709%10.811.849.148%سنامصندوق وفرة للطاقة

-4.532.076-5.33%0.000%5.334.532.076%اجنازاتصندوق شروق االستثماري
-866.186-6.10%0.000%6.10866.186%خليج زجاجصندوق املجموعة اإلسالمي

92.387.104118.405.94226.018.838املجموع


