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بتغير قدره

ـ 45.3 االقتصادية
اعلنت شركة املدينة للتمويل واالستثمار ان مجلس 
ادارة الشركة اعتمد النتائج املالية املرحلية للشركة 
للفترة املنتهية حتى 31 مارس املاضي، حيث جاءت 
نتائج اعمال الش���ركة لتحقق خسارة بلغت 181 الف 
دينار ما يعادل خسارة للسهم بلغت 0.51 فلس للسهم 
مقارنة مع خسارة بلغت 1.6 مليون دينار ما يعادل 4.85 

فلوس للسهم للفترة املناظرة من العام املاضي.

وذكرت الشركة في بيان نشر على موقع البورصة 
امس ان اجمالي املوجودات املتداولة في الربع االول 
من 2010 بلغ 53.3 مليون دينار واجمالي املوجودات 
16.3 مليون دينار، وبلغ اجمالي املطلوبات املتداولة 
33.6 مليون دينار وبلغ اجمالي املطلوبات 77.1 مليون 
دينار، وبلغ اجمالي حقوق املس���اهمني 66.8 مليون 

دينار.

»المدينة« تخسر 181 ألف دينار في الربع األول

ارتفاع أصول صناديق الثروة السيادية بـ 58 مليارًا 
وصواًل إلى 3.867 تريليونات دوالر

الكويت في المرتبة السادسة 
بـ 202 مليار دوالر 

والصين تتربع على العرش 
بـ 927 مليارًا

» الهيئة العامة لالستثمار« 
تحصل على 6 نقاط 

من 10 في مؤشر الشفافية

أسم الصندوقالدولة
األصول بالمليار 

دوالر
الشفافيةمصدر الدخلسنة التأسيس

Non-Commodity2$347.10اس ايه اف أي لالستثمارالصني
2007Non-Commodity6$288.80الصني لالستثمارالصني
2000Non-commodity5$146.50الصني لالستثمارالصني

احملفظة االستثمارية في هيئة النقد الصني وهوجن كوجن
1993Non-Commodity8$139.70بهوجن كوجن

2007Non-Commodity4$5.00صندوق التنمية الصيني االفريقيالصني

927$

1976Oil3$627هيئة االستثمار في ابوظبياالمارات العربية املتحدة - ابوظبي

2006Oil4$19.60مؤسسة دبي لالستثماراالمارات العربية املتحدة - دبي

1984Oiln/a$14الشركة الدولية لالستثمارات البتروليةاالمارات العربية املتحدة-ابوظبي

2002Oil10$13.30شركة مبادلة للتنميةاالمارات العربية املتحدة-ابوظبي

االمارات العربية املتحدة - رأس 
2005Oil3$1.20رأس اخليمة لالستثماراخليمة

X2007OilXهيئة االستثمار في ابوظبياالمارات العربية املتحدة - ابوظبي

X2007Oil2هيئة االستثمار االماراتيةاالمارات العربية املتحدة - احتادي

$675االجمالي

n/aOil2$432مؤسسة النقد العربي السعودية »سما«اململكة العربية السعودية

2008Oil3$5.30صندوق االستثمارات العامةاململكة العربية السعودية
437$

1976Oil10$35.50صندوق االسكا الدائمأميركا - االسكا

مكتب االستثمار االستئماني-والية أميركا-نيو مكسيكو
1958Non-Commodity9$12.90نيومكسيكو

1974Minerals9$3.60الصندوق االمنائي الدائم ل� »وايومنغ«أميركا - وايومنغ

52$

1981Non-Commodity6$247.50هيئة االستثمار احلكومية في سنغافورةسنغافورة

1974Non-Commodity10$122تيماسيك القابضةسنغافورة
370$

1990Oil10$474صندوق املعاشات التقاعديةالنرويج
202.81953Oil6هيئة االستثمار الكويتيةالكويت
2008Oil5$168.00صندوق الضمان االجتماعيروسيا
2006Oil2$70هيئة االستثمار الليبيةلبيا
2005Oil5$65هيئة االستثمار القطريةقطر

2004Non-Commodity9$59.10صندوق املستقبلاستراليا
2000Oil1$47صندوق انظمة االيراداتاجلزائر

2000Oil6$38الصندوق الوطني الكازاخستانيكازاخستان

2001Non-Commodity10$30.60الصندوق االحتياطي للمعاشاتايرلندا

1983Oil1$30وكالة االستثماربروناوي

2008Non-Commoditynew$28صندوق االستثمارات االجنبيةفرنسا

2005Non-Commodity9$27هيئة االستثمار الكوريةكوريا اجلنوبية
1993Non-Commodity4$25صندوق اخلزانةماليزيا
1999Oil1$23.00صندوق االستقرار النفطيايران

1985Copper10$21.80صندوق حتقيق االستقرار االقتصاديشيلي

1999Oil10$14.90صندوق النفط احلكومياذريبجان
2006Oil8$14شركة ممتلكات القابضةالبحرين

1976Oil9$13.80صندوق البرتا للتراثكندا
2003Non-Commodity10$11.40صندوق التقاعد النيوزلندينيوزلندا
2004Oil1$9.40احلساب اخلام الفائضنيجيريا
2009Non-commoditynew$8.60الصندوق السيادي للبرازيلالبرازيل

1980Oil & Gas1$8.20صندوق االحتياط العام للدولةعمان

& Diamonds 1996$6.90صندوق بوالبوتسوانا
Minerals1

2005Oil & Gas6$5.00صندوق النفط في تيمور الشرقيةتيمور الشرقية

2000Oil5$2.90صندوق االستقرار والتراثترينيداد وتوباغو
1998Oil1$0.80فامڤنزويال
2006Non-Commodity4$0.50هيئة االستثمارڤيتنام

1956Phosphates1$0.40صندوق االيرادات االحتياطيةكيريباتي

2006Non-commodityX$0.30وحدة االستثمار احلكوميةاندونسيا

الصندوق الوطني لالحتياطيات موريتانيا
2006Oil & Gas1$0.30الهيدروكربونية

X2006Oiln/aصندوق االستثمار العمانيعمان

$2.335.00اجمالي االصول املتعلقة بالنفط والغاز

$1. 532.70اجمالي االخري
$3.867.70االجمالي

أحمد مغربي 
على الرغم من ش���دة وط���أة األزمة املالية العاملي���ة على مختلف دول 
العالم إال أن صناديق الثروة السيادية ال زالت حتتفظ بأداء جيد وتطور 
مستمر في توفير سيولة مالية هائلة بددت الوهن وجفاف منابع التمويل 
التي اصابت االسواق بالشلل التام، فوفقا آلخر احصائية للمعهد الدولي 
للصناديق الس���يادية رصدتها »األنباء« بلغ إجمال���ي أصول الصناديق 
السيادية 3.867 تريليونات دوالر، متتلك دول مجلس التعاون اخلليجي 
منها حوالي 1400 مليار دوالر، أي ما يعادل 36.3% من إجمالي الصناديق 

السيادية حول العالم.
وكشف املعهد الدولي للصناديق السيادية في آخر احصائية له خالل 
الربع االول من 2010 ان حجم اصول صناديق الثروة السيادية حول العالم 
ارتفع خالل الربع االول ب� 58 مليار دوالر وذلك مقارنة ب�3.809 تريليونات 

دوالر في ديسمبر 2009، وذلك مبعدل زيادة نسبته %1.1.
وبينت االحصائية ان الصني متتلك أكبر الصناديق السيادية في العالم 
حيث تبلغ تقديرات أصول صناديقها الس���يادية 927 مليار دوالر، وتأتي 
ابوظبي في املرحلة الثانية حيث تبلغ تقديرات أصول صناديقها السيادية 
675 ملي���ار دوالر إذا ما أضفنا الصندوق الس���يادي لدبي ورأس اخليمة، 
مش���يرا الى ان صندوق ابوظبي االستثماري قد منا خالل الربع االول مبا 
قيمته 48 مليون دوالر مقارنة باجمالي اصول الصندوق في ديسمبر 2009 

والذي بلغ 627 مليار دوالر.

المرتبة السادسة

وكشفت الدراسة ان اجمالي أصول الهيئة العامة لالستثمار الكويتية 
اليزال كما هو عند 202 مليار دوالر دون تغير يذكر من ش���هر ديس���مبر 
من العام املاضي محتال بذلك املرتبة السادسة عامليا، الفتة الى ان إجمالي 
أصول الصندوقني السياديني اللذين متلكهما اململكة العربية السعودية هو 
437 مليار دوالر، وتوقعت االحصائية أن ينمو حجم الصندوق السيادي 
السعودي في املستقبل القريب ليصبح أكبر الصناديق السيادية في العالم، 

ورمبا يصل إلى أكثر من تريليون دوالر بحلول عام 2015.
وبينت الدراسة ان أصول الصندوق السيادي لقطر ارتفعت بحوالي 3 
مليارات دوالر لتصل الى 65 مليار دوالر، مشيرة الى ان صندوقي البحرين 
وعمان لم يط���رأ عليهما اي تغيير وذلك نظرا لقيمتهما املنخفضة والتي 

تبلغ 14 مليار دوالر للبحرين و8.2 مليارات دوالر لسلطنة عمان.
هذا ومتثل الصناديق الس���يادية قنوات ضخمة لالستثمار في جميع 
أنحاء العالم، حيث متتلك ما يزيد على 3.9 تريليونات دوالر متثل أمواال 
مملوكة للدول في صورة صناديق استثمار عامة، هذه األموال تدار بعناية 
من قبل املؤسس���ات الرس���مية القائمة على هذه الصناديق، فمن الناحية 
العلمية يعد صندوق الثروة السيادي صندوقا عاما متلكه حكومة الدولة 
صاحبة الصندوق، والهدف األساسي منه هو توظيف األصول اخلارجية 
املتراكم���ة لدى الدولة إما بس���بب فوائض مي���زان املدفوعات أو فوائض 

امليزانية العامة للدولة. 
واحملت االحصائية الى ان اجمالي أصول صندوق روسيا الذي يطلق 
عليه صندوق الضمان االجتماعي الوطني الذي أنشئ في عام 2008 يبلغ 
حاليا 168 مليار دوالر، مبينة ان أصغر صندوقني سياديني في العالم هما 
املوريتاني واالندونيس���ي حيث يبلغ حجم اصولهما حوالي 300 مليون 

دوالر لكل منهما. 

الصناديق النفطية

وقال���ت االحصائية ان الصناديق الس���يادية املرتبطة بالنفط والغاز 
تشكل ما نس���بته 60.3% من إجمالي الصناديق السيادية العاملية، حيث 
تبلغ مساهماتها حوالي 2.3 تريليون دوالر، فيما متثل الصناديق األخرى 

ما نسبته 39.7% وذلك مبقدار 1.53 تريليون دوالر.
وعن توزيعات صناديق الثروة السيادية حول العالم أظهرت االحصائية 
ان قارة آسيا تستحوذ على نصيب االسد من قيم اصول صناديق الثروة 
السيادية حيث استحوذت على 38%، يعقبها الشرق االوسط بفارق بسيط 
مستحوذا على 37%، مشيرة الى ان أوروبا استحوذت على 18% وافريقيا 

3% وأميركا 2% ليظل املتبقي 2% جلهات اخرى غير معلومة.

خط الدفاع األول

ومتثل صناديق الثروة السيادية دون ادنى شك خط الدفاع األول لدول 
اخللي���ج ضد أي تراجع في إيراداتها النفطية أو أي نقص في الس���يولة، 
بشكل عام، غير املطالبات العديدة من اخلبراء االقتصاديني استثمار هذه 
الصناديق محليا، بدال من استثمارها في اخلارج، وذلك من أجل بناء قاعدة 
إنتاجية تساعد هذه الدول على تنويع مصادر دخولها وتخفف من اعتمادها 
على النفط، وتساعد في خلق فرص التوظيف للداخلني اجلدد من املواطنني 
إلى سوق العمل، بدال من ان يتم استثمار هذه األصول في اخلارج لتضيف 

إلى الناجت احمللي وتوفر وظائف وحتقق أرباحا للدول األخرى.
اما من ناحية الشفافية في اداء صناديق الثروة السيادية حول العالم 
فحصلت 8 دول على 10 نقاط من اجمالي ال� 10 في مؤشر تقييم »ليمبرج 
ومادويل« للشفافية وهي النرويج وسنغافورة وأميركا وايرلندا وشيلي 
واذربيجان وابوظبي ونيوزلندا، وحصلت الهيئة العامة لالستثمار الكويتية 

على 6 نقاط من 10.
وفي هذا الس���ياق قالت مصادر مطلعة على اداء الصناديق السيادية 
اخلليجية انه نظرا لضخامة أص���ول هذه الصناديق، وتزايد الدور الذي 
تلعبه عامليا، بصفة خاصة الصناديق التي متتلكها الدول العربية النفطية، 
هناك قلق دولي من النمو املتزايد في هذه الصناديق، خصوصا فيما يتعلق 

مبستويات الشفافية التي تتمتع بها هذه الصناديق.
وطلبت املصادر ضرورة االلتزام مببادئ سنتياجو لصناديق الثروة 
الس���يادية، والتي تهدف إلى تبني قواعد احلوكمة والشفافية مبا يضمن 
سالمة إدارة املخاطر في هذه الصناديق وااللتزام بقواعد اإلفصاح، وضمان 

حرية تدفقات رؤوس األموال بني دول العالم.

االستنتاجات الرئيسة:
 على الرغم مـن تأثير األزمة املالية علـى الصناديق 
السـيادية خالل العام املاضي فان هناك حتسنا في ادائها 
خالل الربـع االول من العام احلالي وباتـت هذه الصناديق 
تستثمر بكثرة وتركز انتباهها على االستثمارات صغيرة احلجم 

التي تساهم في تطوير اقتصاداتها الوطنية وتنويعها.

 يجب أن تخضع الصناديق إلى مساءلة أكبر من جانب 
الرأي العام في دولها األم، إذ هي مسؤولة عن إدارة ثروة بالدها 

املالية، هذا إضافة إلى أن بعضها تعرض خلسائر فادحة.

 يتعني على صناديق الثروة السـيادية أن تطبق بجرأة 
»مبادئ سـانتياغو«، الهادفة إلى زيادة مسـتوى الشفافية 
واملسـاءلة، والتي جـرى التوافق عليها مـن قبل مجموعة 
العمل الدولية لصناديق الثروة السيادية في أكتوبر 2008.

 في حمـأة االضطراب الراهن الـذي يضرب االقتصاد 
العاملي، يتوجب على املجتمع الدولي العمل على بناء األطر 
واملؤسسات الضرورية لدمج صناديق الثروة السيادية بفاعلية 
أكبر في الهيكلية املالية العاملية، وضمان الوضوح الشديد 

لهذه العملية.

األميركيتان
%2 أفريقيا

%3

أوروبا
%18

الشرق األوسط
%37

آسيا
%38

مناطق أخرى
%2

إجمالي أصول الصناديق السيادية حسب املنطقة

اجمالي النفط والغاز ومشتقاتهما 
%60

أصول الصناديق السيادية حسب مصدر التمويل
مصادر أخرى 

%40


