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علمت »األنباء« من مصادرها ان اعضاء 
مجلس ادارة االمتياز س���يجتمعون اليوم 
لتحديد موعد آخر بخالف 10 يناير اجلاري 
لعقد عموميتها والت���ي من املقرر انتخاب 
تش���كيلة جديدة ملجل���س االدارة بعد رفع 
شركة بروة العقارية حصتها في رأس املال 

الى 25%. وأفادت املصادر بأن الغاء وزارة 
التجارة موعد 10 يناير يأتي بس���بب خطأ 
اجرائي يتعلق بتطبيق املادة 24 من النظام 
االساسي، والتي تنص على ضرورة دعوة 
رئيس مجلس االدارة لعقد العمومية وليس 
نائب رئيس مجلس االدارة كما جاء في طلب 

الشركة للوزارة.

»االمتياز لالستثمار« تحدد اليوم موعدًا آخر لعقد عموميتها

السوق في 2010
بحاجة ألكثر من تدشين 
»مؤشر جديد« 
وتغيير نظام التداول!

التفكير جديًا في تأسيس »بورصة للعقود« 
للتحوط من مخاطر تقلبات أسعار السلع

عمر راشد
»التفكير« من أجل »التفكير« وليس من اجل 
التخطيط هو حال كثير من االفكار التي عادة ما 
تولد كبيرة وسرعان ما تفقد بريقها وهيبتها 
النها ابتعدت عن التخطيط الس���ليم وتوفير 
البيئة املناسبة لوالدتها، وهذا هو حال الكويت 
في عدد م���ن قطاعاتها االقتصادية واملالية في 

الوقت الراهن.
رئيس مجلس ادارة شركة الشال لالستشارات 
االقتصادية واخلبير االقتصادي جاسم السعدون 
قال ان كل دول العالم تخطط لبناء املدن االسكانية 
وفي الكوي���ت الناس يفكرون ف���ي بناء املدن 
االسكانية قبل التخطيط لها، موضحا ان بناء 
تلك املدن يحتاج الى مساحة 50 كم وكلفة تساوي 
9.2 مليارات دينار وهو ما ال ميكن توافره في 
الوقت الراهن، األمر الذي يجعل اجلهود التنموية 

املبذولة في مهب الريح.
وليس ببعيد من كالم السعدون في تخطيط 
املدن، ان »البورصة« تعاني من سوء تخطيط 
فهي وكما اكد محللون ل� »األنباء« في 2010 بحاجة 
الكثر من تدشني مؤشر ثالثيني او خمسيني جديد 

وكذلك هي بحاجة الكثر من تعديل نظام التداول 
املعمول به حاليا، موضحني انه ال ميكن تنفيذ 
تلك االفكار في ظل غياب اطر تشريعية منظمة 
لها وكذلك مع سيطرة تداوالت االشاعة وسيادة 
لغة املضاربة على اداء السوق الذي يعاني من 
خلل واضح، مدللني على ذلك بفقد السوق %60 

من قيمته الرأسمالية في 18 شهرا.
محللون رأوا ان املش���كلة االساس���ية التي 
تعاني منها الش���ركات العاملة في السوق هي 
شح الس���يولة فاستحداث ادوات مالية جديدة 
قد تساعد في انقاذ الشركات دون حتميل املال 
العام فلسا واحدا واصفني خطط ادارة السوق 
في التحديث وحوكمة السوق كمن يخطط على 
رمال متحركة، وهو ما يعني ضرورة التفكير 
جديا في خلق االدوات التشريعية الالزمة لتطوير 
وتنشيط سوق الس���ندات لتكون سوقا فاعلة 
في تعبئة املدخرات وتوفير التمويل املطلوب 

للشركات العاملة في السوق.
ومن االفكار االخرى املطلوبة وبش���دة في 
الفترة املقبلة تنشيط السوق الثانوية للسندات 
الى  الش���ركات، باالضافة  احلكومية وسندات 

اهمية رفع معدالت الشفافية في تداوالت السوق 
التي غلبت عليها املضاربات املفتعلة وسيادة 
الفوضى خالل عام 2009 بسبب غياب الرقابة 

التشريعية على ادائها.

بورصة للعقود

ومن بني االفكار واالدوات التمويلية اجلديدة 
التي رأى احملللون ضرورة التفكير فيها االسراع 
في انش���اء بورصة للعقود والتي من ش���أنها 
املساعدة في التحوط من مخاطر تقلبات االسعار 
في ظل ما ش���هده العالم ف���ي االعوام االخيرة 
من تقلبات في اس���عار املنتجات والسلع وهي 
فكرة غير مس���تحيلة ولكنها بالفعل ستساعد 
ف���ي احلد من اخلطر الذي ينتاب التداوالت في 

الفترة املقبلة.

بورصة للشركات الصغيرة والمتوسطة

وتس���اءلت املصادر حول اهمية العمل على 
تطوير وتفعيل انشاء بورصة للشركات الصغيرة 
واملتوسطة في السوق مع حتديد تعريف محدد 
لها وفقا ملعيار رأس املال وكذلك وفقا لطبيعة 

نشاطها، موضحني ان السوق يعاني من وجود 
اسهم خاملة تقدر بنحو 30% من عدد الشركات 
املدرجة في الس���وق، ومع بلوغ عدد الشركات 
املدرجة في السوق الى 221 شركة وهو ما يعني 
ضرورة توافر آليات جديدة في السوق تصنف 
تلك الش���ركات وفقا الهميتها من حيث القيمة 
الرأس���مالية في الس���وق والعمل على توفير 
متطلبات تشريعية محددة والسعي للحد من 

تقلبات ومخاطر السوق.

توطين الثقافة المالية

وتطرق احملللون الى اهمية توطني مفهوم 
الثقافة املالية بني املتداولني وبشكل فعال حيث 
اكدوا انه بات من الضروري على ادارة السوق 
العمل على تكثيف دورات تأهيلية ليس للخريجني 
اجلدد وامنا ملتداولي السوق وتعريفهم باالدوات 
املالية اجلديدة التي ميكن تطبيقها حتى ميكنهم 
االملام بها، باالضافة الى ضرورة العمل على توافر 
االحصائيات والبيانات املطلوبة في شكل احصائي 
سليم، مشيرين الى ان اسلوب القرارات الفجائية 

وغير املمنهجة التي تتبعها ادارة السوق.

تنشيط سوق السندات 
لتعبئة المدخرات لتوفير 
التمويل المطلوب للشركات

إنشاء »بورصة للشركات 
الصغيرة والمتوسطة« حتى 
ال يختلط الحابل بالنابل

توطين »الثقافة المالية« بين 
متداولي السوق 
والبعد عن قرارات إدارة 
السوق »الفجائية«

بيانات »تومسون رويترز« للربع األخير من 2009:

تراجع الفت في أداء وعائدات الصناديق االستثمارية في المنطقة 
اصدارات بلغت قيمتها 3.55 مليارات دوالر، فيما تصدر بنك إتش إس 
بي س����ي تصنيف متويل الصكوك اإلسالمية للعام ب� 9 اصدارات بلغت 

قيمتها 1.88 مليار دوالر.
وفي ظل الهبوط احلاد في نشاط القروض الذي جتاوز نسبة %80، 
بلغ اجمالي القروض املتداولة من قبل املانحني واملقترضني في الشرق 
األوسط 17 مليار دوالر فقط. وتصدر مصرف ستاندرد تشارترد جدول 
التصنيف الكلي للقروض في الشرق األوسط ب� 8 صفقات بلغت قيمتها 

1.91 مليار دوالر.
وتصدرت مؤسسة الراجحي للصرافة واالستثمار وبنك كايلون والبنك 
السعودي � الفرنسي املراكز األولى في تصنيف قائمة القروض اإلسالمية 
ب� 833.3 مليون دوالر لكل منها نظرا لتصدرها قائمة املصارف الضامنة 
ألكبر قرض متويل إسالمي في 2009 وهو القرض املمنوح ملجموعة زين 
بقيمة 2.5 مليار دوالر، وبلغت قيمة القروض اإلس����المية 5.4 مليارات 
دوالر فقط في 2009 تصدرت البحرين مجموع اصداراتها بنسبة %46 

في حني حلت اإلمارات العربية املتحدة ثانية بنسبة %38.5.
وفي تصنيف رس����وم املصارف االس����تثمارية في الشرق األوسط، 
قفز بنك إتش إس بي سي من املركز الثالث في العام املاضي إلى املركز 
األول في فئة اصدار س����ندات األسهم والدين في 2009، وجاءت »سامبا 
فايننشال« ثانية في التصنيف، فيما احتل بنك سيتي املركز الثالث، وقفز 
كريدت س����ويس من املركز السابع في العام املاضي إلى املركز األول في 
فئة رسوم صفقات االستحواذ والدمج في 2009، وحل مورغان ستانلي 

ثانيا وغولدمان ساتشس في املركز الثالث. 
وفي تصنيف رسوم األسهم صعد إتش إس بي سي من املركز الثالث 
في 2008 إلى املركز األول، وج����اء بنك الرياض في املركز الثاني وبنك 
سيتي في املركز الثالث. وفي تصنيف رسوم القروض املشتركة صعد 
بنك كايلون من املركز الس����ابع في العام املاض����ي إلى املركز األول في 
2009 وحل ستاندرد تشارترد وميتسوبيشي يو إف جي فايننشال في 

املركزين الثاني والثالث على التوالي.

مليار دوال، وكانت قمة الصفقات املس����تهدفة في الشرق األوسط لفئة 
االس����تحواذ واالندماج لعام 2009 هي بيع حصة احلكومة اإليرانية في 
ش����ركة االتصاالت اإليرانية البالغة 50%، مع سهم واحد، للقطاع العام 

ب� 7.7 مليارات دوالر.
أما صفقة العام لفئة االستحواذ في 2009 فقد كانت من نصيب هيئة 
االستثمار القطرية التي تعد من أكبر صناديق االستثمار السيادية في 
العالم حيث استحوذت على حصة بقيمة 9.5 مليارات دوالر في ملكية 

شركة فولكس واغن ما يجعلها ثالث أكبر مالك للشركة.
وفي فئة إصدار األسهم األقل 
انخفاضا، تصدرت بنوك الرياض 
وإتش إس بي سي وقطر الوطني 
املراكز الثالثة األولي على التوالي 
من حيث حجم الصفقات، في حني 
كانت أعلى صفقة اصدار أس����هم 
متواصلة لعام 2009 من نصيب بنك 

اخلليج وبلغت 1.3 مليار دوالر.
وهيمن����ت اصدارات س����ندات 
االس����تثمار اخلاصة باملؤسسات 
الى جانب  الوطنية والس����يادية 
اصدارات الش����ركات اخلاصة في 
منطقة الشرق األوسط على أسواق األسهم وسندات الدين حيث ارتفعت 
إلى 38.3 مليار دوالر في عام 2009 لتكون واحدة من النقاط الهامة في 
فئة رسوم املصارف االستثمارية مقارنة بعام 2008. وفي قطاع التمويل 
اإلس����المي بلغ عدد اصدارات س����ندات الدين 38 اصدارا بقيمة 14 مليار 

دوالر، مسجلة هبوطا بنسبة 44% مقارنة بالعام املاضي.
وتصدرت ماليزيا قائمة اصدار س����ندات الدين االس����المية بنسبة 
31.2% تليها االمارات العربية املتحدة بنسبة 27.2%، وتصدر غولدمان 
ساتس اجمالي تصنيف اصدار سندات الدين في الشرق األوسط بخمسة 

هذه الصناديق حتى 31 ديسمبر 2009 مقارنة بأدائها للفترة نفسها من 
2008 على النحو التالي:

� بلغت قيمة رس����وم تدبير األموال من قبل املصارف االس����تثمارية 
والش����ركات االستش����ارية 599 مليون دوالر، مسجلة انخفاضا بنسبة 

.%46
� بلغت قيمة رسوم صفقات االستحواذ واالندماج 12.7 مليار دوالر، 

بنسبة انخفاض تبلغ %40.
� بلغت قيمة رس����وم اصدارات سندات األسهم 6.89 مليارات دوالر، 

بنسبة انخفاض قدرها %81.
� بلغت قيمة رسوم القروض 
17.1 مليار دوالر، بنسبة انخفاض 

بلغت %81.5.
� بلغ����ت قيمة رس����وم اصدار 
س����ندات الدين 38.3 مليار دوالر، 

مسجلة ارتفاعا بنسبة %151.
وبحس����ب بيانات »تومسون 
رويترز« للربع األخير من 2009، 
تصدر بن����ك إتش إس بي س����ي 
التصنيف لفئة رسوم تدبير أموال 
الدين وأس����هم الشركات  سندات 

في الش����رق األوس����ط ب� 13.4 و8.1 ماليني دوالر عل����ى التوالي. وجاء 
مصرف كريدت سويس في املركز األول في تصنيف رسوم تدبير أموال 
االس����تحواذ واالندماج ب� 27.3 ملي����ون دوالر، في حني تصدر مصرف 
كايلون التصنيف بالنسبة لفئة رسوم تدبير أموال القروض املشتركة 

ب� 11.3 مليون دوالر.
وفي تصنيف صفقات االس����تحواذ واالندماج في الش����رق األوسط 
تصدر مورغان ستانلي قمة التصنيف بصفقات بلغت قيمتها 16.3 مليار 
دوالر، في حني حل مصرف روثستش����ايلد ثانيا في التصنيف ب� 15.31 

شهدت عائدات الصناديق االستثمارية في املنطقة تراجعا ملحوظا 
في حجم رس����وم تدبير األم����وال والصفقات املالية متأث����رة بالعوامل 
االقتصادية التي أثرت في الس����وق، وفقا للتحليالت األولية لتصنيف 
»تومس����ون رويترز« حول أداء املصارف واملؤسسات االستثمارية في 

الشرق األوسط للربع األخير من 2009.
وأظهرت حتليالت بيانات »تومس����ون رويترز« أن عام 2009 شهد 
هبوطا الفتا في حجم صفقات االستحواذ واالندماج في منطقة الشرق 
األوسط ألقل من 13 مليار دوالر مقارنة ب� 40 مليار دوالر في عام 2007، 
وهبطت تداوالت أس����واق األسهم ألقل من 6.89 مليارات دوالر فقط في 
2009 مقابل 36 مليار دوالر في 2008، في حني تراجع إجمالي الرس����وم 
املدفوعة لوسطاء االستثمار في عام 2009 إلى 599 مليون دوالر، أي ما 

يعادل النصف تقريبا مقارنة بعام 2008.
في هذا الشأن، ذكر العضو املنتدب ل� »تومسون رويترز« في الشرق 
األوسط وأفريقيا باسل مفتاح أن أسواق املال قد شهدت أوقاتا صعبة على 
مستوى العالم، مشيرا الى أن ذلك قد أثر في أعمال صناديق االستثمار 
بصورة حادة، مضيفا »وفقا ملا تظهره الرسوم البيانية جلداول تومسون 
رويترز، فقد نالت الصناديق االس����تثمارية في املنطقة حصتها العادلة 

من التراجع في 2009 وهى تتطلع اآلن إلى مرحلة تعزيز املواقع«.
وجاء حديث مفتاح في أعقاب اطالق »تومس����ون رويترز« جلداول 
حتليالتها الدورية اخلاصة بتصنيف وقياس أداء الصناديق واملؤسسات 
االستثمارية في منطقة الشرق األوسط للربع األخير من 2009 خصوصا 
فيما يتعلق بصناديق واصدارات س����ندات األس����هم والدين االسالمية 
والتقليدي����ة، وتتضمن هذه اجلداول حتليالت مس����تقلة حول أوضاع 
السوق الى جانب جداول خاصة بتصنيف اقليمي للمصارف واملؤسسات 
االستثمارية التي تعمل في املنطقة وتقييم أدائها بناء على حجم الصفقات 

االستثمارية التي تديرها وقيمة رسوم تدبيرها.
وتظهر نتائج التحليالت األولية لبيانات »تومسون رويترز« اخلاصة 
بأداء الصناديق االستثمارية في أسواق املنطقة احلالة التي بدت عليها 

العام 2009 شهد هبوطًا الفتًا 
في حجم صفقات االستحواذ 
واالندماج في منطقة الشرق 

األوسط ألقل من 13 مليار دوالر


