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مركز دبي التجاري العاملي
�شارع ال�شيخ زايد
دبي ،الإمارات العربية املتحدة

تلفون
فاك�س

:
:

:
�إدارة الأ�صول
الربيد الإلكرتوين :

ملزيد من املعلومات يرجى زيارة موقعنا

�إخالء امل�س�ؤولية عن ال�ضمانات وحتديد امل�س�ؤولية :ال تتقدم شركة ضمان لالستثمار او اي من شركات اجملموعة «ضمان» بأية شروط أو إقرارات أو
ضمانات أو نصائح حماسبية او قانونية اومهنية او أية بنود أخرى سواء كانت صرحية أو ضمنية بهذا التقرير أو أية معلومات أو مواد واردة فيه كما
يقدم هذا التقرير لألغراض التعليمية واإلعالمية فقط .وتستند أية معلومات او بيانات على التوقعات احلالية والتقديرات حول األوضاع االقتصادية
العاملية واألوضاع االقتصادية يف األسواق الرئيسية جملموعة ضمان والشركات التابعة هلا .هذه التوقعات والتقديرات بشكل عام ميكن التعرف عليها
من التصرحيات اليت حتتوي على أعمال مثل «تتوقع» « ،يعتقد» « ،تقديرات» أو تعبريات مماثلة .كما ان النتائج الفعلية قد ختتلف اختالفاً جوهريا
عن تلك التوقعات وتشمل ظروف السوق االقتصادية يف املناطق اجلغرافية والصناعات يف األسواق الرئيسية جملموعة ضمان والشركات التابعة هلا
احلالية واملستقبلية  ،وأسعار النفط  ،والتغريات يف األنظمة احلكومية  ،و معدالت الفوائد  ،والتقلبات يف أسعار صرف العمالت وغريها من العوامل
كما سبق وناقشناها من وقت آلخر .على الرغم من ان ضمان لالستثمار استخدمت أفضل اجلهود املبذولة يف إعداد هذا التقرير واستندت اىل
التوقعات واملعلومات الواردة يف هذا التقرير بناء على افرتاضات معقولة يف الوقت الذي قدمت فيه  ،فإنه ال ميكن أن تعطي أي ضمانات لتحقيق هذه
التوقعات  ،او فيما يتعلق بدقة أو موثوقية أو اكتمال املعلومات الواردة يف هذا التقرير ال ختضع أي من شركة ضمان لالستثمار او اي من شركات
اجملموعة «ضمان» أو أي من مديريها أو مسؤوليها أو موظفيها للمساءلة أو تتحمل مسؤولية أية خسائر أو التزامات أو أضرار أو تكاليف أو نفقات قد
تتحملها أنت أو أي شخص آخر ينتج عن استخدام املعلومات الواردة يف التقرير.

ملخ�ص
تشهد منطقة الشرق االوسط ومشال أفريقيا (مينا) يف
الوقت احلالي إنتفاضات عفوية أدت إىل ثورة يف تونس
مسيت بـ “ثورة اليامسني” التى ادت إىل اإلطاحة بالرئيس
التونسي زين العابدين بن علي وأشعلت فتيلة الثورات حيث
انتشرت اإلضطرابات يف مجيع أحناء الوطن العربي وأدت
إىل اإلطاحة بنظام الرئيس املخلوع حسين مبارك يف مصر،
ويبدو نظام القذايف يف ليبيا ضعيف يف الوقت احلالي .إن
االحداث واملظاهرات املتتالية املنقولة عرب وسائل اإلعالم
يف منطقة املغرب العربي ،ليبيا ،البحرين و ُعمان ،ادت اىل
تغيري جذري يف املعادلة .حيث انه من اجلدير بالذكر أن سبب
هذه اإلضطرابات هو سوء األوضاع اإلقتصادية عوضاً عن
األسباب السياسية .تغريات حسابات املخاطرة وبروز اخلطر
السياسي على الساحة أدى اىل هروب املستثمريني من أسواق
الشرق األوسط ومشال أفريقيا.
إن األحداث يف مصر تشكك بأهم اعمدة اإلستثمار يف االسواق
الناشئة ،االوهي ان الكثافة السكانية وتوفر القوى العاملة
يعد من عوامل منو الناتج احمللي اإلمجالي ولكن أصبحت
هذة القاعدة مرفوضة عندما تتزايد القوى العاملة بدرجة
اسرع من منو الناتج احمللي .نستنتج من ذلك ان العدالة يف
توزيع الدخل اهم من السياسات العمياء التى تسعى اىل منو
الناتج اإلمجالي للفرد .ستواجه مصر فرتة مطولة من عدم
اليقني السياسي وإن اي نظام جديد يف السلطة سيضطر اىل
اإلمتثال للمطالب الشعبية (زيادة االنفاق احلكومي ،التضخم،
ضعف العملة  ...إخل) ،مما سيؤدي اىل زيادة عالوة خطر
السوق وإرتفاع تكلفة رأس املال عند دراسة جدوى الفرص
اإلستثمارية يف السوق املصري.
من اجلدير بالذكر ان السوق املصري من ضمن مؤشر
مورجان ستانلي لألسواق الناشئة . MXEM
منوذج 1
الفر�صة

حنن نؤمن بأن اإلضطرابات املذكورة أعالة قد خلقت فرص
جذابة يف األسواق اخلليجية ولذلك حنن ندعو إىل نقل التغري يف امل�شهد
االستثمارات من مشال أفريقيا اىل أسواق خليجية معينة ،ففي ال�سيا�سي �سي�ؤدي
هذا النطاق يعد من الضروري لفت اإلنتباة عن اإلختالف بني اىل نقلة نوعية
دولة البحرين وباقي دول جملس التعاون اخلليجي حيث ان
اسباب اإلضطرابات هناك هو اإلنقسام الطائفي بني األقلية
السنية اليت تنتمي اليها االسرة احلاكمة واألغلبية الشيعية ،
هذه الدميغرافية خاصة بدولة البحرين حيث ان دول اخلليج
العربي تطغى عليها األغلبية السنية ،لذلك تعترب البحرين
من الدول اليت طاملا كانت مهددة بالتأثر بأي اضطرابات يف
املنطقة بسبب التنوع الطائفي.
يف حماولة إلمخاد اإلضطرابات اإلجتماعية ،تعهدت دول
جملس التعاون اخلليجي بـ  20مليار دوالر كمساعدات مالية التوزيع العادل
إىل كل من البحرين و عمان .حيث حصلت كل دولة على للدخل �أكرث
 10مليارات دوالر لتطوير البنية التحتية و قطاع اإلسكان العوامل �أهمية
على مدى العشر سنني القادمة و لتحفيز النظام .احلزمة
تبلغ أكثر من نصف اإلقتصاد البحريين و ما يقارب  %22من
إمجالي الناتج احمللي لسلطنة ُعمان .عندما فشلت اهداف
هذه احملفزات املالية طالبت العائلة احلاكمة يف البحرين
تدخل درع اجلزيرة فقامت السعودية واإلمارات بإرسال جنود م�ساعدات
لدولة البحرين مما ادى اىل تأزيم الوضع الداخلي.
مالية و
األموال الذكية تعي أن املخاطر السياسية ستبقى متواجدة ع�سكرية الخماد
يف دول مشال أفريقيا والبحرين و ُعمان .ومن املهم التمييز اال�ضطرابات يف
أن إقتصاد دول جملس التعاون اخلليجي خيتلف عن إقتصاد البحرين
دول الشمال األفريقي حيث ان دول جملس التعاون اخلليجي
تتميز بأنظمة مستقرة ،موارد هيدروكربونية وفرية ،فائض
باحلساب اجلاري وإنفاق عام واسع النطاق .لذلك الشعوب
راضية على أوضاعها اإلقتصادية .فإذا أخذنا نصيب الفرد
من إحتياطات النفط والغاز كمثال حلساب قدرة الدولة على
توفري الرعاية املادية نستنتج ان قطر واإلمارات هم االوفر
حظا وتليهم السعودية .إن الفرق واضح بني الدول املصدرة
للنفط والغري مصدرة للنفط.

امل�صدر :بلومربج
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دقة الأداء

منوذج 2
ن�صيب الفرد من االحتياطات النفطية والغازية املعدلة للنفط
(برميل)

عمان

البحرين

الكويت

قطر

ال�سعودية

سجل عام  2010أفضل أداء لبورصة الدوحة وتليها أسواق
مشال أفريقيا (البورصة املصرية والبورصة التونسية)،
وعند األخذ بعني اإلعتبار املخاطر املذكورة أعاله نالحظ
أن األسواق املصرية والتونسية هي أكرب املتضررين وبالتالي
مجيع أسواق املينا تأثرت باملخاطر اإلقتصادية الكلية السائدة
يف املنطقة.

يجب التمييز
بني امل�ستوردين
وامل�صدرين
للنفط اخلام

منوذج  4أ

الإمارات

�أداء الأ�سواق عام 2010

امل�صدر ،CIA Factbook :توقعات �ضمان

دبي
أبو ظيب
قطر
السعودية
الكويت
مصر
املغرب
البحرين
عمان
تونس

إن هذه الورقة القصرية ستحدد أهم االسباب لإلستثمار يف
دول جملس التعاون اخلليجي بطريقة عملية مبنية على انه آن
األوان لتوجيه اإلستثمارات اىل دول جملس التعاون عدا دولة
البحرين يف الوقت احلالي.
تفنيد �أ�سطورة النفط
املعتقد الشائع أن أسواقنا مرتبطة بدرجة كبرية بأسعار
النفط ولكن عند التعمق بالتحليل نرى غري ذلك.

امل�صدر :بلومبريغ

منوذج 3
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SX5P
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0.593
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1
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0.459

1

0.426

0.277

0.373

MXAP

1

0.459

0.327

0.156

0.233

BGCC200

ال�شرح

منوذج  4ب
منذ بداية العام حتى  16مار�س 2011

دبي
أبو ظيب
قطر
السعودية
الكويت
مصر
املغرب
البحرين
عمان
تونس

م�ؤ�شر بلومربج

خام غرب تكساس الوسيط
مؤشر متوسط داو جونز الصناعي

CLH1
INDU

مؤشر أوروبا  50ستوكس

SX5P

مؤشر مورغان ستانلي كابيتال انرتناشونال اسيا
واحمليط اهلادي
مؤشر بلومبريغ لدول جملس التعاون اخلليجي 200

MXAP
BGCC200

امل�صدر :بلومبريغ

دول جمل�س
التعاون اخلليجي
�أكرث �إرتباطا
ب�أ�سواق �أ�سيا
املالية منها يف
حتركات �أ�سعار
النفط

امل�صدر :بلومبريغ

من خالل النظر اىل اجلدول أعالة نستنتج أن ما حيدث يف
األسواق االسيوية له تأثري أكثر إرتباطا مع أسواق جملس دول
التعاون اخلليجي على غرار حركة اسعار النفط.
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و�ضع م�صر يف �سياق املو�ضوع

الرتكيبة ال�سكانية  :فائدة �أم نقمة

تعد مصر صاحبة ثالث أكرب إقتصاد من حيث الناتج احمللي
بعد السعودية واإلمارات .ويعترب سوقها املالي من أكثر
االسواق املالية تطوراً يف املنطقة ،وكما ذكرنا يف السابق،
السوق املصري هو السوق الوحيد يف املنطقة من ضمن مؤشر
مورغن ستانلي لألسواق الناشئة ،وتعترب صاحبة أعلى نسبة
دين من الناتج احمللي اإلمجالي ( )%80يف مينا.

إن من بديهيات اإلستثمار احلالي إعتبار الكثافة السكانية
مهمه للدوله ولكن األحداث األخرية اثبتت أن عدم منو سوق
العمل وعدم توفر بيئة مالئمة للعيش الكريم قد حيدث شرخ يف
اجملتمع وسيؤدي اىل تغري جذري لالنظمة .عدا عن مصر ،تعترب
السعودية االكثر ً
حظا بتوفر االيدي العاملة احمللية يف منطقة
«املينا» و تعى احلكومة السعودية اثر ذلك ولذلك نرى االنفاق
احلكومي الالمثيل له املدعوم بفائض باحلساب اجلاري.

منوذج 5
الناجت املحلي الإجمايل لدول مينا (دوالر )2010
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امل�صدر:

Zawya and CIA Factbook

منوذج 6
السعودية

 $326مليار
 $117مليار
 $114مليار
 $124مليار
 $70مليار
 $66مليار

الكويت
قطر
اإلمارات
املغرب
مصر
امل�صدر :تقديرات �ضمان و بلومبريغ

منوذج 7
ن�سبة الدين من الناجت املحلي الإجمايل

يف خطوة مدروسة بعناية قام امللك عبداهلل بن عبدالعزيز
الإنفاق احلكومي
يتوزيع مساعدات إجتماعية تبلغ قيمتها  37مليار بعد عودته
يف ال�سعودية
من فرتة نقاهة إستمرت ثالثة أشهر ،حيث ستقوم هذه
ب�أبعاد غري
املساعدات بتوفري قروض سكنية للسعوديني وتسريع التنفيذ
م�سبوقة
بقانون الرهن العقاري املتأخر .احلكومة السعودية تبارك
فرتة اإلزدهار اليت تشهدها اململكة منذ تولي امللك عبداهلل
سلطاتة الدستورية حيث أن إحدى اإلحصائيات تشري أن عدد
املدن الصناعية قد تضاعف منذ بداية فرتة حكمه .اىل حد
ما ،يتشابة السيناريو يف منطقة اخلليج ومشال أفريقيا.
منوذج 8
الأعداد التقديرية للقوى العاملة (�أعمار � 60 - 20سنة)
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الدولة

القيمة ال�سوقية لل�سوق ( 15مار�س
)2011

م�صر الدولة
العربية الوحيدة
�ضمن م�ؤ�شر
مورغان �ستانلي
للأ�سواق النا�شئة

امل�صدر ،CIA Factbook :توقعات �ضمان
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ليس من املستغرب أن اإلضطرابات يف البورصة املصرية تؤثر
على باقي أسواق املينا.
احلقوق املحفوظه 2011

�ضمان للإ�ستثمار  -حتديد خماطر �أ�سواق دول جمل�س التعاون اخلليج ي من وجهة نظر �شرق �أو�سطية ،مار�س 2011

3

املنتفعني من املوجودات الهيدروكربونية  -دول
جمل�س التعاون اخلليجي
تعد دول جملس التعاون اخلليجي ذات أهمية بالنسبة للكمية
اهلائلة من إحتياطات النفط والغاز حيث ان املنطقة متتلك ما
نسبتة  %57من إحتياطات العامل للنفط و  %40من إحتياطات
الغاز املؤكدة.
منوذج 9أ
احتياطيات نفطية م�ؤكدة

كما هو مبني يف النموذج رقم  10نالحظ الفرق بني البحرين
وباقي دول جملس التعاون ،ويبدو واضحاً ان البحرين هي
الدولة الوحيدة يف اخلليج ذات نقص يف املوازنة واحلساب
اجلاري .إن الفائض يف احلساب اجلاري واملالي قد انعكس
على التصنيف اإلئتماني السيادي لدول اخلليج العربي،
فنالحظ أن مجيع دول اخلليج العربي تعد من درجة اإلستثمار
على النقيض يف أسواق مشال أفريقيا كاملغرب ومصر ذات
التصنيف االقل بشكل واضح.

�أوروبا و�أورا�سيا

منوذج 11

10%

�أمريكا اجلنوبية
والو�سطى
15%

ال�شرق الأو�سط

�أمريكا ال�شمالية

57%

5%

�أ�سيا واملحيط
الهادي
�أفريقيا
3%

10%

امل�صدر :توقعات �ضمانCIA Factbook ،

منوذج  9ب

الت�صنيف ال�سيادي
مديونية العملة املحلية

الدولة

/A-1+مستقرAA/

*الإمارات
*ال�سعودية
*الكويت
*قطر
*عمان
البحرين
م�صر
املغرب

/A-1+مستقرAA/

/A-1+مستقرAA-/

/A-1+مستقرAA-/

/A-1+مستقرAA-/

/A-1+مستقرAA-/

/A-1+مستقرA/

/A-1+مستقرAA/

/A-1مستقرA/

/A-1مستقرA/

/A-3سليبBBB/

/A-3سليبBBB/

/BسليبBB+/

/BسليبBB/

/A-2مستقرBBB/

/A-3مستقرBBB-/

دول م�صدرة للنفط
امل�صدر :فت�ش ،موديز

احتياطيات الغاز امل�ؤكدة

منوذج 12

�أوروبا و�أورا�سيا
34%

ال�شرق الأو�سط
40%

املديونية العملة االجنبية

�أمريكا اجلنوبية
والو�سطى

مقارنة �أ�سعار مقاي�ضة الإئتمان (� 5سنوات دوالر) مع ا�سعار
النفط اخلام

4%

�أفريقيا
8%

ا�سعار مقاي�ضة
االئتمان ما تزال
عند م�ستويات
مت�سارعة

�أمريكا ال�شمالية

�أ�سيا واملحيط الهادي

5%

9%

امل�صدر :توقعات �ضمانCIA Factbook ،

16/3/2011

16/3/2010

16/3/2009

16/3/2008

البحرين هي
امل�صدر :بلومبريغ
الدولة الوحيدة
أدت اإلضطرابات احلالية اىل إرتفاع اسعار مقايضة اإلئتمان التي عانت عجزا
يف منطقة املينا خاص ًة يف مصر واملغرب على غرار مستويات يف املوازنة عام
2010
دبي املرتفعة اساساً.

ميزان امليزانية واحل�ساب اجلاري كن�سبة
من معدل الناجت املحلي

رصيد املوازنة

رات

دية
و

�سع
ال
لإما
ا
يت
لكو
ا
طر
ق
ين
حر
الب
مان
ع

ميزان احلساب
اجلاري

16/3/2007

منوذج 10

16/3/2006

من الواضح ان دول جملس التعاون اخلليجي تسيطر على
اجلزء األكرب من االحتياطات العاملية.

امل�صدر :توقعات �ضمانCIA Factbook ،
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توزيع الأ�صول يف املحفظة

معدالت تقديرية قوية

تعد األسواق املالية اإلماراتية من أرخص األسواق وفقا
ملكررات تقييم الرحبية ما بني دول املينا ،وقد إخنفضت
ن�سبة مقرتحة %
التقييمات يف السوق املصري خالل الفرتة االخرية .أما من
�أ�سهم عادية
70%
50%
منظور القطاعات ،يعد قطاع البنوك يف دولة اإلمارات العربية
�أدوات الدخل الثابت
20%
40%
من القطاعات ذات القابلية ألقوى منو لألرباح ،ويتوقع أيضا
نقد
10%
10%
منو قطاع البرتوكيماويات يف قطر والسعودية ،ويتوقع منو
ونظراً لعمليات البيع يف األسواق يف اآلونه األخرية حنن نرجح
قطاع اإلتصاالت يف الكويت وقطر بأرقام مضاعفة.
توزيع االصول حنو االسهم العادية لفرتة إسرتاتيجية قصرية
منوذج 13
املدى  6-3أشهر واإلنتقال اىل توزيع أكثر توازناً من منظور
طويل األجل.
توزيع الأ�صول

متوازن

مغامر

توقعات منو الأرباح 2011

�أهمية ن�سبية
�أكرث للأ�سهم
العادية لفرتة
�أ�سرتاجتية
ق�صرية املدى
� 6 – 3أ�شهر

رب

املغ

التوزيع القطاعي واجلغرايف

م
�صر
ا
لإما
رات
ع
مان
ق
طر
ال�
سعو
دية
ا
لكو
يت

الت�أمني
برتوكيماويات

الإت�صاالت

الإ�سمنت
امل�صريف

امل�صدر :توقعات �ضمان

ت�سليط ال�ضوء على القطاع امل�صريف
الدولة

Deposits CDS bps
YOY

Loans
YOY

Profit
YOY

NII
YOY

N/A

15%

9%

21%

7%

106.6

22%

22%

13%

14%

10%

9%

33%

7%

عمان
قطر
الإمارات

N/A

9%

9%

10%

5%

119.7

9%

11%

20%

8%

422.4

10.7%

23.3%

11%

8%

213

4.4%

16.6%

10.4% 11%

الكويت
ال�سعودية
م�صر
املغرب

444.5/107.2

دبي/أبو ظيب

أهمية نسبية
أكثر

أهمية نسبية
معتدلة

أهمية نسبية
أقل

السعودية

قطر

الكويت

الإمارات تعد من
�أرخ�ص الأ�سواق
وفقا ملكررات
تقييم الربحية

مصر
اإلمارات

�أهمية ن�سبية
ال�سعودية :اكرب إنفاق حكومي وفائض يف احلساب اجلاري �أكرث لل�سعودية
قطر :استمرار منو مزدوج االرقام ،وتقييمات أكثر جاذبية خا�ص ًة يف
قطاع البناء
نظراً لعمليات البيع يف األسواق حالياً
والت�شييد والنقل
م�صر :خطر اخنفاض قيمة العملة ومزيد من زعزعة
واخلدمات
االستقرار السياسي
اللوج�ستية
الإمارات :إنتعاش بطيء جيذب املستثمريني للمدى الطويل والبرتوكيماويات
الكويت :اليزال هنالك مشاكل هيكلية بالرغم من خطة وامل�صارف
التحفيز اإلقتصادي

امل�صدر :توقعات �ضمان
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أهمية نسبية
أكثر

أهمية نسبية
معتدلة

البناء والتشييد

اإلتصاالت

الشحن واخلدمات
اللوجستية

العقارات

املصريف

اإلمسنت

البرتكيماويات

الإ�سمنت :عائد رحبي عالي
الإت�صاالت :العوامل الدميغرافية والنمو العضوي
العقارات :املزيد من الضرر قد يظهر وبطء بالتعايف ولكن
تبقى القيمة احملور الرئيسي
البناء والت�شييد :اإلستفادة من السياسة املالية التوسعية
واإلنفاق اهلائل على مشاريع البنية التحتية
ال�شحن واخلدمات اللوج�ستية :ديناميكية العرض والطلب
واإلستفادة من التجارة العاملية
امل�صريف :اول املستفيدين من منو الناتج احمللي اإلمجالي
وقوة رأس املال يف حتدي الصدمات اإلئتمانية
البرتكيماويات :على الرغم من وفرة املعروض من املتوقع ان
يوفر النفط جماالً للتحوط
أصبح عدم اإلستقرار السياسي عام ً
ال رئيسياً يؤخذ يف عني
االعتبار عند تقييم الفرص االستثمارية داخل منطقة الشرق
األوسط ومشال أفريقيا وسيبقى كذلك على املدى املتوسط
القريب .ونظراً إىل العوامل اإلقتصادية القوية لدول جملس
التعاون اخلليجي إىل جانب وجود معدالت تقديرية جذابة،
حنن ندرك أن سوق األسهم السعودي سوف يكون متقلباً يف
املدى القريب ،ورغم ذلك حنن نؤيد زيادة اإلستثمار يف اململكة
العربية السعودية حيث أن اسرتاتيجيتنا اإلستثمارية املقرتحة
تتجه حنو القطاعات املتوقع منوها يف املدى البعيد وذات
األسس القوية ،منها القطاع املصريف -انكشاف املصارف
السعودية حمدود للدول اخلليجية االخرى -واالتصاالت
والبرتوكيماويات والسلع ،وسنبتعد عن قطاع العقارات نظراً
لعدم وضوح قانون الرهن العقاري.
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