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34 مليار دوالر حجم اإلصدارات حتى سبتمبر الماضي والربع الثاني شهد أعلى نسبة إصدار

»بوبيان«: هل يمّثل النمو القوي للصكوك في 2010
بداية العودة واالنطالق بعد عامين من الركود؟

المرسوم األميري بتعيين حامد السيف 
مديرًا عامًا للسوق األحد المقبل

عمر راشد
علمت »األنباء« من مصادر مطلعة ان 
املرسوم االميري بتعيني حامد السيف 
مديرا عاما للسوق يتوقع صدوره االحد 
املقبل، الفتة الى ان الس���يف بدأ منذ 
تعيينه بقرار مجلس الوزراء في دراسة 
امللفات املهمة وامللحة على جدول اعمال 

ادارة السوق.
وبينت ان هناك الكثير من القرارات 
التي وصفتها ب� »اجلذرية« سيتم اتخاذها 
خاصة ما يتعلق بتنظيف الس���وق من 
الشركات الورقية التي اكد عليها مجلس 

الوزراء في العديد من االجتماعات.
واكدت انه وفور صدور املرسوم سيتم 

وضع اولويات وخطة عمل املرحلة املقبلة 
والتي يأتي على رأسها االنتهاء من تطبيق 
نظام التداول اآللي اجلديد والعمل على 
االنتهاء من حس���م مسألة عقود البيوع 
املستقبلية واآلجل وحل االشكاليات التي 
خلفتها تلك العقود سواء على مستوى 

االفراد او الشركات.

ق����ال تقري����ر 
ص����ادر ع����ن 
وحدة البحوث 
والدراس����ات 
والتقارير في بنك بوبيان ان األرقام 
اخلاصة بإصدارات الصكوك حتى 
نهاية الرب����ع الثالث أظهرت منوا 
جيدا في هذه اإلصدارات التي بلغ 
عددها 534 إصدارا متنوعا بقيمة 
تصل إلى حوالي 34 مليار دوالر 
ومعدل منو حوالي 49% ما يفوق 
إجمالي ما مت إصداره طوال العام 
املاضي بالكامل ما يشير إلى بداية 
انطالقة جديدة في منو الصكوك 
تضاهي تلك التي حدثت في 2007 
أو تتجاوزها إذا ما واصلت النمو 
في الربع الراب����ع بنفس الوتيرة 
لتصل في نهايته إلى مستوى من 
45 إلى 50 مليار دوالر حسب معظم 

التوقعات.
وتعتب����ر الصكوك م����ن أهم 
األدوات املالي����ة اإلس����المية التي 
تس����هم بصورة فعالة في متويل 
مشاريع البنية التحتية املختلفة من 
كهرباء وماء وطرق وسكك حديدية، 
وقد اعتم����دت عليها بلدان كثيرة 
في متويل املش����روعات الكبرى، 
من أهم تلك البلدان ماليزيا التي 
تستحوذ وحدها على قرابة %75 
من اإلصدارات العاملية للصكوك، 
وعلى مستوى دول مجلس التعاون 
مازال����ت دولة اإلم����ارات العربية 
املتحدة واململكة العربية السعودية 
تتفوقان على بقية دول اخلليج في 

إصدار الصكوك.

أثر األزمة على الصكوك

هذا وبني التقرير ان كثيرا من 
احملللني واملراقبني لتطور املصرفية 
اإلسالمية يرون أن عام 2007 كان 
هو البداية احلقيقية القوية لنمو 
الصكوك حيث سجلت إصدارات 
ذلك العام حوالي 47 مليار دوالر 
الذي  إلى احتالل موقعها  متجهة 
تستحقه بوصفها من أهم األدوات 
املالية اإلس����المية وأكثرها قبوال 
كبديل للس����ندات التقليدية، لكن 
العاملية وتداعياتها  املالية  األزمة 
على قيم األصول وخاصة العقارية 
حتديدا التي تأثرت سلبا باألزمة 
أدت إلى تراجع اإلصدارات اجلديدة 
من الصكوك إل����ى حد بعيد، ففي 
عامي 2008 و2009 لم يتجاوز ما مت 
إصداره ال� 17 و32 مليار دوالر على 
التوالي، لكن سرعان ما استعادت 
الصكوك توازنها وثقة املدخرين 
فيها بعد ما أظهرته من ثبات في 
مواجهة األزمة وحتقيقها لعائدات 
مجزية وصل����ت خالل األزمة إلى 
7% وهي مع����دالت مرتفعة حيث 
لم حتققه����ا أي أداة مالية أخرى 

في ظل األزمة.

2010 األفضل للصكوك

بدأ م����ن جديد انتعاش إصدار 
الصكوك من منتصف 2009 وازدادت 
وتيرته مع بداية العام احلالي 2010 
متزامنا مع إعالن بعض دول العالم 
عن بزوغ فجر التعافي االقتصادي 
حيث عاد النش����اط من جديد إلى 
س����وق الصكوك، ليصل إجمالي 

صكوك اإلجارة والمرابحة تمثل 76% من اإلصدارات والمشاركة %9 
ماليزيا األولى من حيث اإلصدارات والسعودية واإلمارات تتصدران دول الخليج 

آلية إصدار الصكوك
يتم التصكيك أو التوريق 
غالبا عبر قيام املصدر األصلي 
للصك��وك )Originator( ببيع 
فعل��ي لألصل بيعا مباش��را 
إلى طرف آخر ذي ذمة مالية 
منفصلة متاما وهو عادة يكون 
ش��ركة ذات أغراض خاصة 
 SPV )Special Purpose تسمى
Vehicle( والتي يتم من خاللها 
سداد قيمة الصكوك بواسطة 

املستثمرين، وهنا يكمن أحد 
الف��روق اجلوهرية بني  أهم 
املدعومة  الصكوك اإلسالمية 
بأصول مس��تقلة وذمة مالية 
منفصلة متاما وبني السندات 
التقليدية التي تكون مضمونة 
باجلهة املصدرة لها والتي رمبا 
التزامات أخرى  يكون عليها 
عدي��دة غير ظاه��رة حلملة 

السندات.

ماليزيا وإندونيس���يا من حيث 
إصدار الصكوك اإلسالمية حيث 
تس���تأثر كل من دولة اإلمارات 
العربية املتحدة واململكة العربية 
السعودية بالنصيب األكبر من 
سوق الصكوك اخلليجي بوجه 
عام بحصة تصل إلى حوالي %85 
بينما تستحوذ بقية دول اخلليج 

األخرى على احلصة املتبقية.

أبرز أنواع اإلصدارات 

ومن أب���رز األدوات أو صيغ 
التمويل اإلس���المي املستخدمة 
في إص���دار الصكوك وبصورة 
مسيطرة إلى حد كبير اإلجارة 
واملرابحة اللتان حتتالن موقع 
الريادة بنصيب يزيد على %76 
من إجمالي الصك���وك التي مت 
إصدارها، يليهما منتج املشاركة 
بنسبة 9% من إجمالي اإلصدارات، 
ثم تأتي بقي���ة األنواع األخرى 
املصدرة وفقا ل���أدوات املالية 
اإلس���المية املختلفة كالوكالة 
بأنواعه���ا، املنفع���ة، الس���لم، 
االستصناع.. إلخ ممثلة جميعها 
15% من إجمالي اإلصدارات التي 
متت من بداية 2010 وحتى نهاية 
الربع الثالث منه. أما فيما يخص 
التي مت متويلها من  القطاعات 
إصدار الصكوك فنجد أن أبرزها 
كان اخلدمات املالية، العقارات، 
الطاقة، النقل، ثم مجموعة كبيرة 
ومتنوعة من القطاعات املختلفة 

األخرى.

مجلس التع����اون اخلليجي خالل 
النصف األول م����ن 2010 وهو ما 
يدفع بالتوقع����ات إلى أن إجمالي 
إصدارات الصكوك في نهاية 2010 
ميكن أن يصل أو رمبا يزيد على 
50 مليار دوالر بدخول دول اخلليج 
بإصداراتها، كما توقعت ذلك أيضا 
املصرفية اإلس����المية في تقارير 

سابقة.

مستقبل الصكوك خليجيًا

عامليا تأتي دول مجلس التعاون 
اخلليجي في املراكز التالية بعد 

وباعتباره����ا الدولة التي كان 
لها قصب الس����بق في هذا املجال 
كان نصيب ماليزيا من إصدارات 
النصف األول من 2010 )حس����ب 
آخر إحصائيات قطاعية منشورة( 
حوالي 310 إصدارات متنوعة بقيمة 
إجمالية 15.4 مليار دوالر بحصة 
قدرها 75% من اإلصدارات العاملية 
تليها مباشرة إندونيسيا 16 إصدارا 
بقيم����ة 1.75 مليار دوالر. وجتدر 
اإلش����ارة إلى أنه لم يتم تسجيل 
أي إص����دار للصكوك اإلس����المية 
بواسطة القطاع اخلاص في دول 

اإلصدارات حتى نهاية س����بتمبر 
املاضي فقط إلى حوالي 34 مليار 
دوالر مبع����دل منو قدره 49% عن 
نفس الفترة من العام املاضي في ظل 
توقعات ببلوغها مستوى 50 مليار 
دوالر بحلول نهاية العام ليكون 
بذلك، إن صحت هذه التوقعات، عام 
2010 هو األعلى من حيث عدد وقيم 
اإلص����دارات في الصكوك وأفضل 
األع����وام في تاريخ الصكوك على 
اإلطالق وفق����ا لتقارير يورومنى 
وكذلك مؤسسة خدمة معلومات 

.)IFIS( التمويل اإلسالمي

2010 األفضل للصكوك إذا صحت التوقعات بوصولها إلى 50 مليار دوالر

ما الصكوك؟
تعتبر الصك��وك من املنتجات اإلس��المية 
املس��تحدثة كتطوير ينبثق من املعامالت املالية 
اإلس��المية العادي��ة مثل املضاربة، املش��اركة، 
االستصناع، السلم، وغيرها، وتعتبر الصكوك 
البديل الشرعي للسندات التقليدية ذات الفوائد. 
وقد حددت هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات 
املالية اإلسالمية )AAOIFI( حوالي أربعة عشر نوعا 
من الصكوك اإلس��المية التي تتمايز إلى أنواع 
عديدة تبعا للتراكيب املس��تخدمة في تكوينها 
واألغراض التي أنتجت من أجلها تلك الصكوك 
وكذلك من حيث أنها صكوك حكومية أو خاصة 

وآجالها قصيرة كانت أم طويلة.
وميكن تعريف الصكوك بوجه عام على أنها 
وثائ��ق ملكية متس��اوية القيمة متثل حصصا 

مشاعا في أصل أو منافع خارجة من األصل أو 
نشاط استثماري معني يتقاسمه املكتتبون كل 

حسب نصيبه.
وما يحمل من صكوك. مما س��بق ميكن أن 
نستخلص أن الصك وثيقة ملكية في أعيان أو 
منافع ولكل صك قيمة مالية مسجلة عليه متثل 
حصة مشاع في األصل أو املنفعه أو املشروع أيا 
كان نوعه، وجميع صكوك األصل أو املشروع 
حتمل قيما متس��اوية. إجم��اال ميكننا تعريف 
الصك��وك على أنها عملية حتويل األصول )أيا 
كان نوعها بشرط أن تكون شرعية( إلى صكوك 
ذات آجال محددة وقابلة للتداول في األس��واق 
املالية وبالطبع تتمتع بذمة مالية منفصلة نهائيا 

عن اجلهة التي أنشأتها.

إصدار الصكوك بدول مجلس التعاون اخلليجيإصدار الصكوك بكل دولة خالل 2010

القطاعات املستفيدة من متويل الصكوك

النمو في الصكوك اإلسالمية
األرقام باملليون دوالر أميركي

 تنوع إصدارات الصكوك حتى نهاية الربع الثالث
 2010 )مليار دوالر أميركي(

تـقرير

حامد السيف 

في مؤتمر نظمته »يورومني« عن فرص االستثمار في الجمهورية

أصبحت بموجبها المستأجر األول الذي ينتقل ويستفيد من وحدات المشروع

العيسى: »تركابيتال« تؤسس 
شركة مع حكومة تتارستان

»سيمنز« توّقع اتفاقية تأجير 
مع واحة »بيتك« الصناعية

كش���ف الرئي���س التنفيذي 
ونائب رئيس مجلس ادارة شركة 
تركابيت���ال القابض���ة اململوكة 
ملجموعة »بيتك« فواز العيسى عن 
سعي الشركة ملتابعة االستثمار 
في أسواق مختارة وواعدة في 
تركي���ا وجوارها وص���وال الى 
القوقاز وأوروب���ا، موضحا أن 
الشركة أسس���ت أربع شركات 
تابع���ة في تركي���ا وواحدة في 
أذربيجان، باالضافة الى الشركة 
الكويتية التتارستانية في قازان، 
التي متتلك »تركابيتال« 75% من 
أس���همها بينما متتلك احلكومة 
التتارستانية 25%، وتستهدف 
االس���تثمار في قطاعات واعدة 
في تتارس���تان تشمل التطوير 
والتموي���ل العقاري واالس���هم 
اخلاصة، باالضافة الى قطاعات 
أخرى، بعد أن جنحت في تأسيس 
ش���بكة كبي���رة م���ن العالقات 
واالتصاالت مع السوق احمللي 
وتقوم حاليا بدراس���ة عدد من 
املشاريع العقارية بالتعاون مع 

وكالة حكومية.
العيس���ى في كلمته  وأشار 
الدولي  ق���ازان  أم���ام مؤمت���ر 
لالس���تثمار 2010 الذي نظمته 
ش���ركة يورومني بالتعاون مع 
وزارة الصناع���ة والتجارة في 
تتارس���تان وافتتحه رئيس���ها 
رستم مينيخانوف، الى امكانية 
قيام الش���ركة باطالق استثمار 

مشترك بالتعاون مع مجموعات 
تركية في تتارس���تان، وهو ما 
سيجمع بني خبرة »تركابيتال« 
االستثمارية من جهة وخبرات 
الش���ركات التركي���ة ومعرفتها 
بالسوق احمللي من جهة أخرى، 
حيث يتسق ذلك مع استراتيجية 
الش���ركة ورؤيتها االستثمارية 
وجهودها للتوس���ع والنمو في 
االسواق املجاورة لتركيا خاصة 
تلك الت���ي تتمتع بفرص جيدة 
ومتضى بخطى واس���عة نحو 
استقطاب االستثمارات وتسهيل 

الفرص أمامها. 
وكمتحدث رئيسي في جلسة 
العم���ل االولى للمؤمت���ر، قدم 
العيس���ى شرحا لرؤية وتقييم 
القابضة« وذراعها  »تركابيتال 
في تتارستان، الشركة الكويتية 
لالس���تثمار،  التتارس���تانية 
التتارس���تاني  لالقتصادي���ن 
والروس���ي بعد مرور عام على 
اازمة املالية واالقتصادية العاملية، 
قائ���ال: »تركابيتال وذراعها في 
تتارس���تان عل���ى قناع���ة بأن 
روسيا بشكل عام، وتتارستان 
بشكل خاص، لديهما العديد من 
العناصر اجلاذبة لالستثمارات 
الس���وق  والتي تتضمن حجم 
الكبير وميزانية ايجابية وميزان 
مدفوعات قوى، باالضافة الى دين 
خارجي مستمر باالنخفاض منذ 
نحو عقد من الزمان، هناك قناعة 

بقدرة تتارستان على املنافسة مع 
اقتصاديات جديدة ناشئة وواعدة 
في العالم وقدرتها على جني ثمار 
التقدم والنمو الكبيرين اللذين 

يشهدهما االقتصاد الروسي«.
أمام جلسة املؤمتر  وأضاف 
الذي جمع نخبة من كبار رجال 
االعمال واالخصائيني احملليني 
واالقليميني والعامليني، باالضافة 
الى صناع القرار في تتارستان 
وروسيا والدول املجاورة وعقدت 
حتت عنوان »تتارستان، روسيا 
العامل���ي اجلديد«، أن  والنظام 
تتارستان، التي يبلغ عدد سكانها 
نحو 3.8 ماليني نس���مة، تتميز 
بكونها واحدة من أكثر املناطق 
تطورا في روسيا وحتتل املرتبة 
الثانية من حيث نسبة االنتاج 
الصناعي مقارنة باملساحة. كما 
متتاز باقتص���اد متنوع يضم 
البتروكيماويات واملكائن واآلليات 
والتصنيع اجلوي واملواد الغذائية 

والكيماويات. 
وأجرى العيسى على هامش 
املؤمت���ر العديد م���ن اللقاءات 
واحملادثات مع مس���ؤولني في 
مقدمتهم رئيس وزراء تتارستان 
ايلدار خليكوف واس���تعرض 
معه خط���ط الش���ركة احلالية 
واملس���تقبلية في اجلمهورية، 
باالضاف���ة الى لق���اء عدد كبير 
من رجال االعمال واملستثمرين 

واملهتمني بهذا املجال.

أعلنت شركة »بيتك« لالستثمارات الصناعية، 
التابع���ة لبيت التمويل الكويت���ي � البحرين، عن 
توقيع عقد مع »سيمنز« البحرين، تستأجر األخيرة 
مبوجبه مساحة إجمالية تبلغ 25 ألف قدم مربعة 
لتصبح املستأجر األول الذي ينتقل ويستفيد من 
وحدات املش���روع التي جرى إنشاؤها على أحدث 
طراز وصممت خصيصا لش���ركات مثل »سيمنز« 

الرائدة في الصناعات الهندسية والتقنية.
وفي تصريح صحافي له خالل مراسم التوقيع، 
أعرب العضو املنت���دب والرئيس التنفيذي لبيت 
التمويل الكويتي � البحرين ورئيس مجلس إدارة 
بيتك لالستثمارات الصناعية، عبداحلكيم اخلياط 
عن سعادته وترحيبه بهذه الشركة العاملية صاحبة 
العالمة املرموقة للعمل في البحرين، وقال ان هذا 
االتفاق الطويل األجل مع هذه الش���ركة املرموقة 
دلي���ل قوي على جاذبية البيئة االس���تثمارية في 
البحرين، وكذلك ج���ودة املكان الذي توفره واحة 
بيتك الصناعية، مش���يرا إلى أن الواحة استثمرت 
إمكانيات هائلة في بنية حتتية عاملية املس���توى 
جلذب الشركات واملؤسس���ات العاملية الرائدة في 
القطاع الصناعي، وذلك متاشيا مع رؤية البحرين 

االقتصادية 2030.
وأوضح اخلياط ان املساحة اإلجمالية للمشروع 
تزيد على 162 ألف متر مربع، وتشمل جميع املرافق 
مثل الط���رق والكهرباء واالتص���االت وغيرها من 
مرافق البنية التحتية، حيث لن يحتاج أي مستأجر 
في الواحة س���وى نقل معداته وخبراته إلى موقع 

املشروع.
وأكد أنه جرى اتخاذ جميع االحتياطات لضمان 
أن كل املواد املستخدمة وكل املرافق تأتي وفق أعلى 
املستويات العاملية مع مراعاة متطلبات الشركات 
العاملية التي تستأجر في املشروع مثل »سيمنز«، 
أول مس���تأجر في الواحة، وأعرب عن شكره لكل 
م���ن وزارة الصناعة والتج���ارة ومجلس التنمية 
االقتصادي���ة في البحرين على املس���اعدة والدعم 
املتواصل ملش���روع واحة بيتك الصناعية، والذي 

تكلل بإجناز عملية التأجير.

من جانبه قال رئيس مجلس إدارة واحة بيتك 
الصناعية، أسامة اخلاجة، ان املشروع يهدف إلى 
جذب املزيد من االستثمارات وخلق فرص التوظيف 
من خالل االستثمار في عملية التوسع اجلارية في 
القطاع الصناعي، مشيرا إلى أن املشروع يعد األول 

من نوعه في اململكة.
وأضاف ان املشروع الذي يقام في منطقة البحرين 
العاملية لالستثمار مبدينة سلمان الصناعية، يجري 
تنفي���ذه على مرحلتني متتد األولى على مس���احة 
117.400 متر مربع، في حني تبلغ مساحة الثانية 45 
ألف متر مربع، ويستهدف القطاعات القائمة على 
املعرفة والتقنية والصناعات اخلفيفة، ويس���عى 
الستقطاب املس���تأجرين من الشركات العاملة في 

مجاالت القيمة املضافة.
من جانب آخر، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة 
»بيتك« لالس���تثمارات الصناعية، نادر املؤيد أن 
املرحلة األولى من واح���ة بيتك الصناعية، والتي 
جرى االنتهاء منها مؤخ���را، تتألف من 6 وحدات 
صناعية للتأجير تتكون الواحدة منها من 4 أقسام 
ذات مساحات متساوية، لتوفير مزيد من املرونة 
في اخليارات حيث تس���تطيع الش���ركة استئجار 
وحدة واحدة أو وحدات متعددة تصل مس���احتها 
إلى 9.600 مت���ر مربع، كما لفت إلى االنتهاء أيضا 
من إجن���از منطقة خدمات الدعم واملس���اندة التي 
جرى إنشاؤها ضمن املرحلة األولى لتوفير جميع 
املتطلبات اللوجستية في منطقة البحرين العاملية 

لالستثمار.
وأشار إلى أن الواحة، باعتبارها حاضنة لأعمال، 
تقدم للشركات املستأجرة مثل »سيمنز« وحدات 
صناعية متطورة كاملة التجهيزات وفق أعلى املعايير 
العاملية، إضافة إلى العديد من املزايا منها اإلعفاء من 
ضرائب الشركات، وإمكانية متلك األجانب بنسبة 
100%، ومرافق بنية حتتية مميزة، عالوة على حرية 
الوصول � دون جمارك � إلى أس���واق دول مجلس 
التعاون اخلليجي برا وبحرا وجوا، واالستفادة من 
اتفاقية التجارة احلرة مع الواليات املتحدة األميركية، 

وتوفر أيدي عاملة ماهرة عالية التدريب.

فواز العيسى ورئيس وزراء تتارستان ايلدار خليكوف

اجلانبان بعد توقيع االتفاقية 


