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هجوم االستثمارات 
يقفز باملؤشر فوق 

10 آالف نقطة 
ألول مرة منذ 

6 أعوام

منو إجمالي الناجت 
احمللي خالل 
2014 بـ %4.2 

مقابل 3.8% في 
2013

توجه االستثمارات 
نحو الشركات 

القيادية.. 
و»سابك« من كبار 

املستفيدين

مكرر الربحية 
للسوق 14.6 مرة 
مقارنة بـ 11 مرة 

MSCI ملؤشر

فرصة للوصول إلى أكبر بورصة في العالم العربي بقيمة نصف تريليون دوالر

السوق السعودية.. العمالق النائم يفتح أبوابه للمستثمرين األجانب

األكبر حجما واألكثر عمقا في 
املنطقة، فإنه يحظى باهتمام 
قوي م����ن قبل املس����تثمرين 
اإلقليميني من قطاع املؤسسات، 
كما تشكل التركيبة السكانية 
األساس����ية للمملك����ة العربية 
الس����عودية )التي تشهد منوا 
سكانيا متسارعا بغالبية من 
املواطنني(، قاعدة طلب جذابة 
للشركات العاملة في اململكة، ما 
يعزز جاذبية أسهم تلك الشركات 

أمام املستثمر األجنبي.
وأشار أس����جاد يحيى إلى 
أن ه����ذه اخلطوة ستس����اعد 
في حتس����ني حظوظ السوق 
الس����عودية لالنضمام  املالية 
 MSCI إلى مؤشرات عاملية مثل
الناش����ئة وFTSE و لألسواق 
S&P Dow Jones، وغيره����ا، 
مؤكدا أن عدم الس����ماح بتملك 
األجانب لطاملا ش����كل معوقا 
رئيسيا إلدراج »تداول« ضمن 

املؤشرات العاملية.
م����ن جهته، ق����ال الرئيس 
التنفيذي لش����ركة كي آي سي 
للوس����اطة فه����د الش����ريعان 
ل�»األنب����اء« أن اح����دى قواعد 

األس����واق املالي����ة ه����ي فتح 
املجال لالس����تثمار األجنبي، 
وان الس����عودية رغم أنها آخر 
األسواق اخلليجية تنتهج هذا 
النهج إال أنها اتخذت اخلطوة 
في الوقت املناسب بعد تقييم 
التجربة في األسواق املجاورة 

والتأكد من جدواها.
إلى هذه  وأشار الشريعان 
اخلطوة س����تفتح للمستثمر 
األجنب����ي ان يعم����ل بش����كل 
مؤسسي واحترافي في سوق 

مهم في املنطقة.
أبرز األس����هم  إل����ى  ولفت 
التي ستشهد إقباال أجنبيا هي 
أسهم الشركات البتروكيماويات 
وفي مقدمتها »سابك« وكذلك 
الكبرى  الش����ركات الصناعية 
التي تعمل في هذا النش����اط، 
مبين����ا أن البيئ����ة الصناعية 
السعودية مشجعة للمستثمر 
األجنبي ال����ذي دائما ما ينظر 
لألداء التشغيلي للشركات قبل 

االنخراط في أسواق املال.
وخطوة السعودية ستمنح 
األجانب فرصة أكبر للوصول 
العالم  أكبر بورص����ة في  إلى 

العربي في الوقت الذي تسعى 
اململكة الغنية بالنفط إلى تنويع 
اقتصاده����ا، وفقا لبلومبيرغ. 
وتبلغ قيمة السوق السعودية 

531 مليار دوالر. 
وستنشر هيئة أسواق املال 
السعودية الشهر القادم قواعد 
املش����اركة من قبل املؤسسات 
املالي����ة األجنبي����ة املؤهلة في 
سوق األوراق املالية السعودية، 
جاء ذلك في بي����ان للبورصة 
السعودية أمس على موقعها 

على االنترنت. 
وتعمل سابك »SABIC« على 
إزالة احلواجز امام املستثمرين 
الدوليني ف����ي واحدة من أكثر 
البورصات حتفظا في العالم، 
كما تسعى احلكومة لتنفيذ خطة 
انفاق بنحو 130 مليارا من أجل 
تعزيز الصناعات غير النفطية.  
وش����هد االقتصاد الس����عودي 
امللك عبداهلل  توسعا في عهد 
مبعدل 6.4% خالل الس����نوات 
األربع املاضية حتى مع الدول 
العربية  املج����اورة للمملك����ة 
الس����عودية من دول الش����رق 
االوسط من مصر إلى العراق 

ودبي، متشابكا مع االضطرابات 
السياسية وأسواق املال.

وق����ال كبي����ر مس����ؤولي 
االس����تثمار في بن����ك أبوظبي 
الوطني غ����اري دوغ����ان، إن 
الكبير في  النائ����م  العم����الق 
املنطقة هي الس����عودية وهي 
سوق ذات رأسمال جيد وكبير، 
وان األجانب ال ميكنهم الوصول 
إليه، معربا عن فتح الس����وق 
أمامهم قد يعطي مصداقية أكبر 

للمنطقة.
وقالت هيئة أس����واق املال 
الس����عودية انه����ا ستس����عى 
للحص����ول عل����ى ردود فعل 
املس����تثمرين واجلمهور على 
هذا القرار خالل مدة 90 يوما، 
وسوف تستعرض ذلك بنهاية 
العام. وفي الوقت احلالي يقتصر 
التداول في بورصة السعودية 
عل����ى املس����تثمرين احملليني 
واألجان����ب م����ن دول مجلس 

التعاون اخلليجي الست. 
وقال دوغان ان هذه اخلطوة 
هي »خطوة عمالقة« نحو إدراج 
السعودية في مؤشر األسواق 

.MSCI الناشئة

شريف حمدي
مدحت فاخوري ووكاالت

أخيرا، وبعد نحو 10 سنوات 
انتظار، قررت السعودية فتح 
أبوابها امام االستثمار األجنبي، 
بع����د ق����رار مجلس ال����وزراء 
السعودي السماح لهيئة السوق 
املالية السعودية بفتح املجال 
املالية واألجنبية  للمؤسسات 
لش����راء وبيع األسهم املدرجة. 
وقررت الهيئة بدء تنفيذ القرار 
اعتبارا من منتصف 2015. وعلى 
الفور قفز الس����وق السعودية 
قفزة كبيرة لدى افتتاحه جللسة 
تعامالت أمس، وارتفع بنحو 
300 نقطة بعد مرور س����اعة 
تقريبا من التداول بقيمة بلغت 
5.6 مليارات ريال س����عودي، 
ليتخط����ى ألول مرة منذ نحو 
6 سنوات مستوى ال� 10 آالف 
نقطة. ودفع التفاؤل الى توجه 
املتعاملني نحو الشراء بكميات 
كبيرة خاصة لألسهم القيادية 
في مجاالت البتروكيماويات وفي 
مقدمتها سهم »سابك« وكذلك 

أسهم البنوك والعقارات.
وتأتي هذه اخلطوة تزامنا 
مع ارتفاع احلصيلة اإلجمالية 
الش����ركات السعودية  لنتائج 
خالل الرب����ع الثاني من 2014، 
وذل����ك بنس����بة 25% مقارنة 
بذات الفترة من 2013 وهو ما 
عزز من اإلقبال على الس����وق 

السعودية.
من جهته، قال نائب رئيس 
أول ألبح����اث الس����وق ل����دى 
ش����عاع كابيتال أسجاد يحيى 
ان التأثي����رات احملتملة للقرار 
س����تفتح السوق بش����كل عام 
خاصة على مس����توى األسهم 
غير املتاح����ة إطالقا لألجانب 
حاليا، مبا فيها األسهم اجلديدة 
أو أسهم الشركات األصغر من 
حي����ث رأس املال، وفي املقابل 
فإن األس����هم املتاحة فعال أمام 
االس����تثمار األجنبي من خالل 
املش����تقات املالية، قد تستفيد 
من زيادة الطلب بشكل كبير من 
قبل املستثمرين الذين يتجنبون 

التداول بطرق غير مباشرة.
وأوضح ان السوق السعودية 
»تداول« باعتبارها السوق املالية 

متداول في البورصة السعودية يجلس مرتاحا لقرار الدولة بفتح ابواب البورصة أمام املستثمرين األجانب اعتبارا من النصف الثاني من 2015 

يدير 40 مليار دوالر 
وسيضاعف استثماراته بالسعودية

 قال مارك موبيس الذي لديه استثمارات بأكثر من 
40 مليار دوالر حول العالم ورئيس مجلس ادارة مجموعة 

تيمبلتون لألسواق الناشئة خالل شهر نوفمبر املاضي 
بأنه سيضاعف استثماراته في السعودية حال منحت 
هيئة اسواق املال املستثمرين األجانب فرصة للدخول 

السواقها.

اخلطوة املقبلة
MSCI اإلدراج في

تعتبر السعودية هي أكبر سوق لألوراق املالية خارج 
الصني في مؤشر MSCI لألسواق الناشئة، حيث ان االسهم 

احمللية مستبعدة من مقياس MSCI العاملي بسبب القيود 
املفروضة على املستثمرين األجانب، وفقا لبيانات جمعتها 

بلومبيرغ. 
وقد انضمت كل من بورصتي اإلمارات وقطر ضمن 

األسواق الناشئة الشهر املاضي بعد تصنيفها في مؤشر 
MSCI خالل يونيو 2013.

وستساعد هذه اخلطوة من جانب السعودية على تسريع 
اجلهود التي تبذلها دول اخلليج لتصبح وجهة أكثر 

انتشارا للمستثمرين الدوليني وفقا لريان هوانغ لدى 
شركة استراتيجيات األسواق IG بسنغافورة. واضاف أن 

فتح السوق سيدفع بالسيولة للشركات السعودية. 
وارتفع املؤشر بـ 1.7%، وهو اكبر معدل له منذ سبتمبر 

ليصل إلى 9.912.53 عند الساعة 11:05 صباح أمس 
بتوقيت الرياض وبذلك يكون املؤشر حقق ارتفاعا خالل 
العام حتى تاريخه بـ 16% مقابل 6.8% ارتفاعا في مؤشر 

 MSCI لألسواق الناشئة، وزيادة 15% في مؤشر MSCI
لدول مجلس التعاون اخلليجي.

ويتداول املؤشر السعودي عند 14.6 مرة أرباحا متوقعة 
خالل الـ 12 املقبلة، مقارنة مع 11.1 مرة ملؤشر األسواق 

الناشئة و15.1 مرة بالنسبة لدبي.
ويتوقع ان ينمو إجمالي الناجت احمللي السعودي خالل 

2014 بـ 4.2% مقابل 3.8% العام املاضي. 
وقد وضعت هيئة سوق املال السعودية مجموعة من 

القواعد املقترحة للمستثمرين الدوليني منذ أكثر من عام، 
من ضمنها ان يكون احلد األدنى لألصول املدارة بقيمة 
5 مليارات دوالر وان يكون مضى عليها خمس سنوات 

تشغيلية. وقال شخص مطلع على املسألة في مايو املاضي 
ان القواعد املصصمة للحد من تدفقات املضاربة أو ما 

يعرف باألموال الساخنة.

أرباح السوق السعودية تنمو 26% بالربع الثاني
أظهر حتليل اقتصادي أن 
الش���ركات املدرجة في سوق 
األسهم السعودية حققت منوا 
في أرباحها للربع الثاني 2014، 
ق���دره 26%، مقارنة بالفترة 
نفسها من العام املاضي، وهي 
خامس ربع تنمو به األرباح 

بشكل متواصل.
وبلغ���ت قيم���ة األرباح 
املجمع���ة 32.2 ملي���ار ريال 
مقارنة ب���� 25.6 مليار ريال 
بالربع الثاني من العام املاضي 
2013، أي أن قيمة النمو بلغت 

6.6 مليارات ريال.
فيما بلغت األرباح املجمعة 
خالل النصف األول 57.6 مليار 
ريال مقارنة ب���� 48.4 مليار 
ريال، أي بنمو نسبته 19% ما 

يعادل 9.1 مليارات ريال.
وأوض���ح حتلي���ل وحدة 
التقارير االقتصادية حسب 
»ارقام« ان شركتني ساهمتا 
ب� 53% من منو أرباح السوق 
خالل الربع الثاني لهذا العام 
بالفترة نفس���ها من  مقارنة 
العام املاضي، جاءت األولى 
وفي املقدمة الشركة السعودية 
للكهرباء حي���ث بلغت قيمة 
الثاني  أرباحها للرب���ع  منو 
بالفترة نفسها  2014 مقارنة 
من الع���ام املاضي 2.2 مليار 
ريال، شكلت نحو 32% من منو 

األرباح املجمعة للسوق.
وأرجعت الش���ركة سبب 

ارتفاع أرباحها إلى مخصصات 
كان���ت الش���ركة ق���د جنتها 
خالل فترات سابقة ملواجهة 
بعض الديون املتعثرة لديها، 
وعكستها خالل الربع الثاني 
من العام احلالي، وعند عكس 
املخصصات يتم حتويلها إلى 
قائمة الدخل كأرباح. وبلغت 
قيمة تل���ك املخصصات2631 

مليون ريال.
وبلغت قيمة أرباح الشركة 

ف���ي الربع الثان���ي من العام 
احلالي نحو 2.7 مليار ريال 
مقارن���ة ب� 1.5 ملي���ار ريال 
بارتفاع نسبته 143%. وتعتبر 
أرباح الربع الثاني من العام 
احلالي أعلى أرباح ربعية منذ 
الع���ام 2008، في حني كانت 
أرباح الربع الثالث من العام 
الربع  أرباح  2012 قريبة من 
الثاني 2014 وتعتبر هي ثاني 
أعلى أرباح، حيث بلغت حينها 

2.9 مليار ريال.
أما الش���ركة الثانية وهي 
أكثر الش���ركات مساهمة في 
منو األرباح املجمعة للسوق 
بعد شركة الكهرباء السعودية، 
شركة »االتصاالت السعودية«، 
حيث منت أرباحها بقيمة 1.4 
مليار ري���ال مثلت نحو %21 
من قيمة منو أرباح السوق. 
وقد حققت الشركة منوا في 
أرباحها من الربع الرابع على 

التوالي.
وبلغت أرباح الشركة في 
الربع الثاني من العام احلالي 
2.8 مليار ريال مقارنة ب� 1.4 
مليار ريال بنسبة منو قدرها 
96%. أما بقية الشركات فقد 
ساهمت بالنس���بة املتبقية 
والبالغة 47%، على رأس���هم 
»سابك«، حيث منت أرباحها 
إلى 420 ملي���ون ريال من 6 
ملي���ارات ريال إلى نحو 6.5 
الربع  مليارات ريال خ���الل 
الع���ام احلالي،  الثاني م���ن 
بنسبة منو قدرها 7%. ثم بنك 
»الري���اض« بنمو قيمته 168 
مليون ريال من 968 مليون 
ريال إل���ى 1136 مليون ريال 
بنس���بة منو قدرها 17%. ثم 
»ساب« بنمو قيمته 153 مليون 
ريال من مليار ريال إلى 1.2 
مليار ريال بنمو نسبته %15. 
ثم السعودي الفرنسي بنمو 
قيمته 121 مليون ريال من 763 
مليون ريال إلى 884 مليون 
ري���ال في الرب���ع الثاني من 
العام 2014، بنسبة منو قدرها 
16%. وأوضح التحليل ان 96 
شركة حققت منوا في نتائجها 
املالية في الربع الثاني مقابل 
الفترة املماثلة. منها 7 شركات 
حققت أرباحا مقارنة بخسائر 
ومن الشركات 8 شركات، و5 
التأمني،  ش���ركات من قطاع 
والشركات ال� 7 هي: التعاونية 
للتأمني، ومدينة املعرفة، وبوبا 
للتأمني، والراجحي للتأمني، 
عذيب، وبترورابغ، وسايكو، 

وسالمة للتأمني.


