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الثبات 
السعودي 

�سعيد الدرعاين 

االفتتاحية

تبدو ال�ساحة االقت�سادية العاملية مليئة باالحداث املت�سارعة 

، م�سحوبة ب�سخب امل�سككني يف بع�ض املواقع ، وبحلم ال�سبورين يف 

التجربة  اثبتت  ثالثة  مواقع  يف  الواثقني  وبهدوء   ، اخرى  مواقع 

الهادئة  الدول  هذه  احدى  اململكة  ان  االحداث  وت�سارع  واالرق��ام 

التي  املالية  ب�سيا�ساتها  ثم   ، اأوال  وتعاىل  �سبحانه  باهلل  تثق  التي 

اتهمت غري مرة باأنها �سيا�سة حمافظة خا�سة فيما يتعلق بالقطاع 

امل�سريف واال�سواق املالية ، ليعود نف�ض من وجهوا لها ا�سابع االتهام 

لي�ستجمعوا ا�سابعهم ويلهبون اأكف االعجاب بالت�سفيق لل�سيا�سات 

نف�سها التي جنبت البالد والعباد كثريا من املزالق االقت�سادية التي 

ماليا  التاريخ االعرق  ذات  املتقدمة  فيها حتى االقت�سادات  وقعت 

وم�سرفيا .

واثبتت االزمة املالية العاملية انه لي�ض مهما ما يقوله املنظرون 

التجربة  ذوو  وميار�سه   ، القرار  ا�سحاب  يفعله  ما  اأهمية  بقدر  

جاءت  وان  عليا  مل�سلحة  الهادفة  البعيدة  الروؤية  على  املرتكزة 

اآنية تاأتي �سريعا  او  بطيئة وئيدة لكنها خري من م�سالح �سخ�سية 

وتذهب ا�سرع .

لكم  وننقل   ، اليكم  االقت�سادي  الرك�ض  نوا�سل  العدد  هذا  ويف 

ال�سورة  ي�سعكم يف  مفهوم  قليل مركز خمت�سر  كثريا مما حدث يف 

هم من �سورة خا�سة  العامة على م�ستوى العامل ، ويقربكم وهو االأ

القت�ساد اململكة الذي يبني للم�ستقبل حتى لو �سحى ببع�ض ارباح 

احلا�سر ، ون�سلط ال�سوء على االزمة العاملية بر�سد متوازن يت�سمن 

بها  ادل��ت  التي  واالي�ساحات   ، التعليقات  واأه��م   ، االح��داث  اب��رز 

اجلهات االقت�سادية التنفيذية يف اململكة وكانت رغم تعدد اجلهات 

تتفق على الو�سع املايل املتميز للمملكة ، وبعدها وبعد م�سارفها عن 

اقت�ساديات  اودت بكثري من  التي   ، املتهورة  املغامرات اال�ستثمارية 

الدول اىل ما راأينا جميعا .

نوا�سل االقرتاب من تثقيفكم اقت�ساديا وا�ستثماريا ، متمنني ان 

توا�سلون تثقيفنا بكل ما يجول يف خاطركم من افكار واقرتاحات 

وقبل ذلك من انتقادات .
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 استغالل الطاقات
الفكرية

ف�سل التفكري االأ
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مجلة فصلية مجانية
تصدر عن السوق المالية السعودية 

)تداول(

المشرف العام
رئيس التحرير

سعيد الدرعاني
saeed.dirani@tadawul.com.sa

هيئة التحرير
عبداللطيف الفريحي

خالد الزومان
إشراقة الحاج

مدير التحرير
صبحي رخا

srakha@rawnaa.com
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زم����ة امل��ال��ي��ة ال��ع��امل��ي��ة ك��ح��دث م��ف��اج��ئ لكن  ج���اءت الأ

امتدادها على م�صتوى العامل )العوملة االقت�صادية( رمبا 

مل يكن مفاجًئا للمحللني واملتابعني لتطورات االقت�صاد 

مريكي قبل نحو عام ون�صف وما ح�صل من تداعيات  االأ

���ص��ه��م  زم����ة ال��ره��ن ال��ع��ق��اري ع��ل��ى ال��ب��ن��وك واأ����ص���واق االأ الأ

مريكية. الأ

زمة من   وكانت التطورات املفاجئة من امتداد هذه االأ

العاملي  وروب��ي ومن ثم  اإىل نطاقها االأ مريكي  نطاقها االأ

بل  االقت�صاديني  م��ن  الكثري  واأرب��ك��ت  ومفاجئة  �صريعة 

اأربكت اخلطط االقت�صادية وخطط التنمية للعديد من 

اإىل منطقتنا  زم���ة  االأ اآث���ار  ام��ت��دت  وبالطبع  ال��ع��امل  دول 

يف  هنا  وخ�صو�صا  اأق��ل  ب��درج��ة  واإن  واخلليجية  العربية 

اململكة.

زم�����ة رمب��ا  وم���ن ه���ذا امل��ن��ط��ل��ق ون���ظ���ًرا ل��ك��ون ه���ذه االأ

عمق يف تاريخ االقت�صاد العاملي نفرد لها يف هذا العدد  االأ

املجلة  م��واد  معظم  يف  واملو�صوعات  امل��ح��اور  م��ن  العديد 

زمة عربًيا عرب  بدًءا من ق�صية العدد مروًرا باآثار هذه االأ

على  باآثارها  وانتهاء  ال��ع��امل«،  و»اأم���وال  »اأ���ص��واق عربية«، 

خالل   %60 بنحو  اأ���ص��ع��اره  انخف�صت  ال��ذي  النفط  �صوق 

�صهرين فقط عرب»اأ�صواق عاملية«.

كلمة التحرير

ص.ب 67156 الرياض 65511
هاتف :  4197333 فاكس: 4192640

www.rawnaa.com

رؤيتنا:
اإلعالم  المتكاملة في  الحلول  رواد  نكون  أن 

المتخصص بالعالم العربي..

رسالتنا:
في  المتخصص  لإلعالم  شركة  أول  نحن 
لتحقيق  نسعى  السعودية  العربية  المملكة 
الريادة عربيًا من خالل تقديم حلول متكاملة 
ومنتجات إعالمية هادفة ومتميزة بمصداقية 
ومهنية عالية تلبي احتياجات عمالئنا وتحقق 

رضاهم وتتجاوز توقعاتهم.

اآلراء المنشورة في المجلة التعبر بالضرورة عن رأي تداول وال تعتبر مشورة مالية التخاذ قرارات استثمارية

الناشر
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�أك��ادمي��ي��ة  ب��خ��رة  تتمتع  �ل��ق��وي��ز  ���س��م��ر�ء 

و�أخرى  �ملالية،  �ملحا�سبة  جمال  يف  موؤ�س�ساتية 

ور�ق �ملالية نالت بها  �سهم و�لأ عملية يف �سوق �لأ

�ملتخ�س�سة  �لن�سائية  �لكو�در  �سجل  يف  �ل�سبق 

يف �أول �سركات �لو�ساطة ح�سولاً على �لرتخي�ص 

يف �ململكة.

�لنقد  موؤ�س�سات  وم�سوؤولو  �ملالية  وزر�ء  �جتمع 

)�لبنوك �ملركزية( يف دول جمل�ص �لتعاون �خلليجي 

�ملالية  زم��ة  �لأ تد�عيات  لبحث  �لريا�ص  يف   � موؤخراً

ط��و�رئ  خطة  وو�سعو�  �ملجل�ص،  دول  على  �لعاملية 

خليجية م�سرتكة ملو�جهتها و�حلد من �آثارها.

ا  مهماً ا  �قت�سادياً ا  منعطفاً �لر�هنة  �لعاملية  �ملالية  زم���ة  �لأ �سكلت 

� لتد�عياته �حلالية  �عتره معظم �ملحللني حدث �لقرن �لقت�سادي نظراً

و�مل�ستقبلية �لتي تنذر بركود �قت�سادي بد�أت بو�دره يف �لظهور ول يعرف 

�أحد متى ينتهي.

�سهم  بد�أت �سركات �لو�ساطة �ملالية �لعاملة يف �سوق �لأ

�ل�ستثمار  تعزيز  يف  و�أد�ئ��ه��ا  دوره���ا  م��ن  تعزز  �ل�سعودية 

لهذه  ويتوقع  �ل��ف��ردي،  �ل�ستثمار  مو�جهة  يف  �ملوؤ�س�ساتي 

طار يف �مل�ستقبل. ا يف هذ� �لإ � مهماً �ل�سركات �أن تلعب دوراً
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 14 ح��د  الأ م�ساء  )ت��داول(  ال�سعودية  املالية  ال�سوق  �سركة  نظمت 

 39 ول« مب�ساركة  الأ تداول  اأع�ساء  »منتدى  الريا�ض  2009 يف  �سبتمرب 

�سركة و�ساطة مرخ�سة يف ال�سوق املالية ال�سعودية .

التي  املهمة  الراهنة  الق�سايا  من  عدد  على  ال�سوء  املنتدى  و�سلط 

املالية  ال�سوق  �سركة  م��ع  وعالقتها  الو�ساطة  �سركات  ب�سوؤون  ُتعنى 

تداول تنظم المنتدى األول لألعضاء

تواجهها.  التي  والتحديات  وتطورها  منوها  واآف��اق  )ت��داول(  ال�سعودية 

الرئي�سية  الريا�ض عددًا من املحاور  الذي عقد مبدينة  املنتدى  وتناول 

مع  بالتعاون  تطبيقها  املزمع  امل�ستقبلية  امل�ساريع  ح��ول  تركزت  التي 

�سركات الو�ساطة، رفع خدمات التداول املقدمة للم�ستثمرين واملتعاملني 

�سركات  يف  التداول  نظمة  لأ لكرتوين  والإ التقني  الدعم  و�سائل  وكذلك 
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بالرتخي�ض من  ج��راءات اخلا�سة  الإ ت�سهيل  اإىل جانب  الو�ساطة، 

قبل �سركة )تداول(.

ال�سعودية  املالية  ال�سوق  �سركة  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  و�سرح 

)تداول( الدكتور فهد بن عبداهلل املبارك  اأن عقد هذا املنتدى ياأتي 

�سركات  همية م�ساركة  لأ �سركة )تداول(  اإدارة  اإدراكًا من جمل�ض 

وا�سرتاتيجيات  �سيا�سات  �سياغة  يف  ال�سوق  يف  العاملة  الو�ساطة 

توفري  على  حت��ر���ض  )ت����داول(  �سركة  اأن  حيث  ال�����س��وق،  تطوير 

التعاون  خالل  من  املالية  ال�سوق  اأداء  لتعزيز  الدعم  اأ�سكال  كافة 

تطوير  ع��رب  وغ��ريه��ا  الو�ساطة  �سركات  م��ن  ال�سوق  اأط���راف  م��ع 

دعم  يف  ت�ساهم  جاذبة  ا�ستثمارية  بيئة  خللق  الالزمة  التنظيمات 

القت�ساد الوطني وتواكب حركة التطور ال�سريع التي ي�سهدها قطاع 

اخلدمات املالية.

واأو�سح املبارك اأن �سركة تداول ت�سعى كذلك من خالل تنظيم 

الو�ساطة  �سركات  النظر مع  تبادل وجهات  اإىل  املهم  املنتدى  هذا 

املالية العاملة يف ال�سوق، وذلك بهدف التو�سل اإىل اأرقى م�ستويات 

التن�سيق فيما بينهم مبا يعزز اأداء ال�سوق ال�سعودية.

واأ�سار اإىل اأن موجة التحولت التطويرية الكبرية التي ي�سهدها 

�سركات  من  ال�سركاء  مع  بالتعاون  حتققت  ال�سعودي  امل��ال  �سوق 

يف  اهلل  ب��اإذن  �ست�سهم  والتي  ال�سوق  معلومات  وم��زودي  الو�ساطة 

زيادة كفاءة وجودة ال�سوق.

ال�سوق  �سركة  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  النقا�ض  جل�سة  تراأ�ض  وقد 

املالية ال�سعودية )تداول( الدكتور فهد بن عبداهلل املبارك وبح�سور 

التنفيذي  واملدير  القويز  طه  �ستاذ  الأ ال�سركة  جمل�ض  رئي�ض  نائب 

�ستاذ / عبداهلل ال�سويلمي وعدد من امل�سئولني يف �سركة )تداول(  الأ

حيث ح�سر اللقاء من جانب �سركات الو�ساطة الروؤ�ساء التنفيذيني 

وقد  ال�سعودي،  بال�سوق  مرخ�سة  و�ساطة  �سركة   39 عن  وممثلون 

اتفق املجتمعون على عقد املنتدى ب�سفة دورية.
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تقرير التداول اإلحصائي التفصيلي حسب الجنسية 
ونوع المستثمر – سبتمبر 2008

اأ����س���درت ���س��رك��ة ال�����س��وق امل��ال��ي��ة 

ال�����س��ع��ودي��ة »ت�����داول« ت��ق��ري��ر ال��ت��داول 

اجلن�سية  ح�سب  التف�سيلي  الإح�سائي 

 ،2008 �سبتمرب  ل�سهر  امل�ستثمر  ون��وع 

�سهم  لالأ ج��م��ال��ي��ة  الإ ال��ق��ي��م��ة   وب��ل��غ��ت 

ال�سعودية  املالية  ال�سوق  يف  امل��ت��داول��ة 

 80.20 �سبتمرب 2008م  �سهر  خ��الل 

مليار ريال، بانخفا�ض قدره )%24.5( 

ع���ن ت������داولت ���س��ه��ر اأغ�����س��ط�����ض من 

 106.23 ك��ان��ت  وال��ت��ي   ،2008 ع���ام 

 2.63 خالل  من  نفذت  مليارات ريال، 

مليون �سفقة. 

ف�������راد  وا����س���ت���م���رت ت��������داولت الأ

اأداء  على  امل�سيطرة  ه��ي  ال�سعوديني 

عن   )٪3.7( بلغت  اأق��ل  بن�سبة  ال�سوق 

�سهر يونيو 2008م  حيث بلغت مبيعات 

بن�سبة  اأي  ري��ال  مليار   70.44 ف��راد  الأ

ال�����س��وق،  عمليات  جميع  م��ن   )٪88(

 70.79 بلغت  فقد  ال�سراء  عمليات  اأما 

مليار ريال اأي بن�سبة )88٪( من جميع 

مبيعات  بلغت  بينما  ال�سوق.  عمليات 

مليار   1.84 ال�����س��ع��ودي��ة  ال�����س��رك��ات 

 ،)٪2.3( ن�سبته  ت�سكل  م��ا  اأي  ري��ال 

 4،11 بلغت  فقد  ال�سراء  عمليات  اأم��ا 

 .)%5.1( ن�سبته  ما  اأي  ريال  مليارات 

اأما بالن�سبة لل�سناديق ال�ستثمارية فقد 

ريال  1.94 مليار  مبيعاتها  اإجمايل  بلغ 

عمليات  اأم��ا   ،)٪2.4( ن�سبته  م��ا  اأي 

ال�سراء فقد بلغت 1.05 مليار ريال اأي 

ما ت�سكل ن�سبته )1.3٪(، يف حني بلغت 

 4.49 اخلليجيني  امل�ستثمرين  مبيعات 

 ،)٪1.7( بن�سبة  اأي  ري���ال  م��ل��ي��ارات 

مليار   2.62 بلغت  فقد  للم�سرتيات  اأما 

ريال اأي ما ن�سبته )1.9٪(، وقد بلغت 

املقيمني  ال��ع��رب  امل�ستثمرين  مبيعات 

)غري اخلليجيني( 1.37 مليار ريال اأي 

ما ت�سكل ن�سبته )5.6٪(، يف حني بلغت 

م�سرتياتهم 1،51 مليار ريال اأي بن�سبة 

جانب املقيمني  )3.3٪(، اأما مبيعات الأ

فقد بلغت 119.70 مليون اأي ما ن�سبته 

م�سرتياتهم  ب��ل��غ��ت  وق���د   ،)٪0.1(

120،38 مليون اأي ما ن�سبته )%0.2(.

  اح�شائية التداول ح�شب ت�شنيف اجلن�شية ونوع امل�شتثمر ل�شهر 9/ 2008 

 الن�سبة 
�سهم   قيمة الأ

 املتداولة
 ت�شنيف اجلن�شية  نوع امل�ستثمر  نوع العملية  الكمية  الن�سبة  عدد ال�شفقات  الن�سبة 

88% 70,444,487,066 94.6%  2,485,709 91.7%  بيع  2,395,976,037 

 فرد 

 ال�سعوديني 

88% 70,793,917,283 93.2%  2,448,691 91.9%  �سراء  2,401,913,805 

2.3% 1,839,277,101 0.7%  17,439 1.7%  بيع  44,637,498 

 �سركة 

5.1% 4,105,012,431 1.7%  45,555 2.8%  �سراء  75,012,187 

2.4% 1,941,300,395 0.8%  19,886 1.4%  �سندوق  بيع  36,672,944 

%1.3 ا�ستثماري 1,046,998,836 0.6%  15,715 0.9%  �سراء  24,042,111 

1.7% 4,487,098,464 1.8%  46,496 3.3%  بيع  87,205,968 

 اخلليجيني 

1.9% 2,622,701,623 1.5%  39,785 2.1%  �سراء  55,271,895 

5.6% 1,371,835,451 2.0%  53,024 1.7%  بيع  45,079,149 

  غري اخلليجيني( العرب املقيمني( 

3.3% 1,514,686,267 2.7%  70,837 2.0%  �سراء  52,814,658 

0.1% 119,699,651 0.2%  5,083 0.1% جانب(   بيع  3,332,314   غري العرب واخلليجيني( الأ

%0.2 املقيمني 120,381,687 0.3%  7,054 0.1%  �سراء  3,849,254 

100% 80,203,698,127 100%  2,627,637 100% اجماليات البيع 2,612,903,910 

100% 80,203,698,127 100%  2,627,637 100% اجماليات ال�سراء 2,612,903,910 



�العدد 26 - الربع الثالث 2008مالعدد 26 - الربع الثالث 2008م� �العدد 26 - الربع الثالث 2008مالعدد 26 - الربع الثالث 2008م�

المستثمر لألوراق المالية تنهي اإلجراءات الفنية والنظامية
جراءات واملتطلبات الفنية والنظامية  وراق املالية قد اأنهت كافة الإ اأعلنت �سركة ال�سوق املالية ال�سعودية )ت��داول( اأن �سركة امل�ستثمر لالأ

املتعلقة بع�سوية ال�سوق املالية التي تخولها لت�سبح اإحدى موؤ�س�سات الو�ساطة العاملة التي تقدم خدمات الو�ساطة املالية والتعامل ب�سفة 

�سهم املحلية(. اأ�سيل ووكي��ل يف ال�سوق املالية ال�سعودية )البيع وال�سراء لالأ

�سهم »خوف« غري مربر موؤكًدا اأن ما يحدث يف الأ

السياري: زيادة اإلنفاق الحكومي وال نية لدمج 
البنوك والسيولة متوفرة

اأكد حمافظ موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي 

�سيا�ستها  تغري  لن  ال�سعودية  اأن  ال�سياري  حمد 

و�ستظل  العاملية  املالية  زم��ة  الأ نتيجة  النقدية 

ب��ال��دولر  ال�سعودي  ال��ري��ال  بارتباط  متم�سكة 

مريكي. الأ

ال�سعودي  النقد  موؤ�س�سة  حمافظ  وو�سف 

باأنها  و�ساع املالية والقت�سادية يف ال�سعودية  الأ

»جيدة وم�سجعة«. 

وقال »اإن الو�سع املايل يف اململكة جيد ب�سكل 

عام.. فاملوؤ�س�سة تراقب اأكرث من 40 موؤ�سًرا من 

اأوجه  كافة  يف  القت�سادية  التطورات  موؤ�سرات 

موا�سلة  على  تدل  وكلها  القت�سادي،  الن�ساط 

النمو حيث نتوقع اأن يكون النمو يف العام اجلاري 

جيًدا، واأن يتوا�سل يف العام املقبل«.

�سرف  �سعر  يف  تغيري  ي�ستجد  مل  اأن��ه  وب��ني 

اأو�ساع  الريال مقابل الدولر م�سدًدا على متانة 

البنوك املحلية وقال »لي�ض هناك اأي بنك �سعودي 

املالءة.. م�سيًفا  اأو  ال�سيولة  يعاين م�سكالت يف 

جيدة  بن�سبة  من��و  حتقيق  ترجح  التوقعات  اأن 

على  �سيما  ل  وال��ق��ادم  احل��ايل  العامني  خ��الل 

يرتاوح  منو  مبعدل  النفطي  غري  القطاع  �سعيد 

بني 5 و6 يف املئة«.

و�ساع  الأ �سالمة  على  ال�سياري  وا�ست�سهد 

ال�سعودية بزيادة معدل  املالية والقت�سادية يف 

مما  املئة  19يف  تفوق  بن�سبة  احلكومي  نفاق  الإ

جراءات  كان عليه يف العام املا�سي موؤكًدا اأن الإ

كفيلة  زم��ة  الأ اإثر  على  املوؤ�س�سة  اتخذتها  التي 

املحلية  امل�����س��ارف  اأو����س���اع  ع��ل��ى  باملحافظة 

املال  ���ض  راأ وكفاية  ���س��ول  الأ �سالمة  حيث  من 

ال�سليمة. واملراجعة 

جراءات  واأو�سح حمافظ موؤ�س�سة النقد اأن الإ

التي تتخذها املوؤ�س�سة يف الرقابة على امل�سارف 

�سواء  عاملًيا  عليها  املتعارف  ج���راءات  الإ تفوق 

�سول وكفاية راأ�ض  من حيث التاأكد من �سالمة الأ

املال اأو توفر ال�سيولة وكذا احلوكمة اجليدة لدى 

ال�سركات وامل�سارف.

ننا متحفظون.  واأ�ساف قائاًل اأحياًنا نالم لأ

اإج��راءات��ن��ا  يف  متحفظون  اأن��ن��ا  ن��ع��رتف  ون��ح��ن 

تظهر  املحافظة  ج����راءات  الإ ولكن  الرقابية. 

ن مع التطورات  حاجتها وقيمتها عند احلاجة، والآ

�سواق الدولية تربز وتوؤكد اأهمية  احلا�سلة يف الأ

جراءات املتحفظة. ونفى ال�سياري تعر�ض اأي  الإ

اإن  بل  امل��الءة  اأو  ال�سيولة  يف  ل�سح  حملي  بنك 

حجم القرتا�ض فيها زاد اإىل 37 يف املئة خالل 

الت�سعة اأ�سهر املا�سية مقارنة بالفرتة املماثلة من 

العام املا�سي، م�سرًيا اإىل اأن املوؤ�س�سة ظلت تتابع 

منذ  ال�سعودية  امل�سارف  اأو�ساع  بدقة  وتراقب 

ظهور اأزمة الرهن العقاري قبل 18 �سهًرا. 

املالية  و�ساع  بالأ �سهم  الأ �سوق  تاأثر  وع��ن 

�سهم  الأ �سوق  يف  ال��ت��ط��ورات  اأن  اأب���ان  احلالية 

يف  التطورات  تاأثري  ب�سبب  نف�سية  لعوامل  يعود 

ومتاأكد  اأع��رف��ه  »ال���ذي  وق��ال  العاملية  ���س��واق  الأ

النمو  واأن فر�ض  املحلية جيدة  و�ساع  الأ اأن  منه 

اأو�ساع البنوك مطمئنة وجيدة  املحلي قوية واأن 

كرب  الأ املحرك  هو  الذي  احلكومي  نفاق  الإ واأن 

للن�ساط القت�سادي وثقة امل�ستثمرين اخلارجيني 

ل تزال جيدة«.



أخبار السوق

العربي  النقد  موؤ�س�سة  حمافظ  نائب  قلل 

تاأثري  م��ن  اجلا�سر  حممد  ال��دك��ت��ور  ال�سعودي 

ال�سعودي  القت�ساد  على  العاملية  املالية  زم��ة  الأ

ال�سعودية  املالية  املوؤ�س�سات  على  ا  وخ�سو�سً

مبا�سرة  ا�ستثمارات  وج��ود  ع��دم  على  قيا�ًسا 

�سهدت  التي  العاملية  املالية  املوؤ�س�سات  تلك  يف 

واأك��د  وال�ستثمار.  ال�سيولة  يف  قوية  م�سكالت 

الدكتور اجلا�سر اأن القت�ساد ال�سعودي مل ي�سهد 

النمو  »اأن  اإىل  ال�سيولة، م�سرًيا  اأي م�سكالت يف 

�سهر املا�سية ارتفع 21 يف املئة  خالل الثمانية الأ

مقارنة ب�18يف املئة يف العام املا�سي، كما �سجلت 

الودائع منًوا كبرًيا يتجاوز 22 يف املئة من املعدل 

وىل اأكرث مما  ال�سنوي للنمو يف الثمانية اأ�سهر الأ

�سهده العام املا�سي«. 

قرا�ض من قبل البنوك  واأو�سح اأن »معدل الإ

حني  يف  املئة،  يف   11 ح��وايل  كان  املا�سي  العام 

وىل لهذا العام اأكرث  بلغ خالل الثمانية اأ�سهر الأ

من 37 يف املئة«. واأكد يف ت�سريحات للتلفزيون 

القت�ساد  يف  وفرية  �سيولة  هناك  اأن  ال�سعودي 

قرا�ض  ال�سعودي اأدت اإىل هذا النمو وطفرة يف الإ

والقرتا�ض يف ال�سوق املحلي، م�سدًدا يف الوقت 

ال�سعودي  العربي  النقد  موؤ�س�سة  اأن  على  ذات��ه 

مع  للتعامل  والو�سائل  مكانات  والإ القدرة  لديها 

اأي ظروف معينة يف ال�سيولة. وبني »اأن موؤ�س�سة 

ب�سكل  التطورات  وتتابع  ال�سوق  تراقب  النقد 

م�ستمر ودقيق ولديها ال�ستعداد لتوفري اأي �سيولة 

وبالقدر الكايف لو احتاج ال�سوق لذلك«. واأ�ساف 

ن للبنوك للح�سول  دوات املتاحة الآ »كل هذه الأ

على اأي �سيولة مل ت�ستخدمها، وكذلك لدينا اآلية 

اإعادة ال�سراء اأو ما ي�سمى )الريبو( مل ت�ستخدمها 

ال�سيولة  يف  م�سكلة  هناك  لي�ض  ولذلك  البنوك 

اأن حتدث وهناك  ال�سعودي ميكن  القت�ساد  يف 

منو وثقة كبرية بالقت�ساد حيث اإن الطلب على 

القرتا�ض كبري جًدا ويتجاوز ما هو متاح«. وعد 

�سهم ال�سعودية ردة فعل  انخفا�ض موؤ�سر �سوق الأ

غري مربرة بال�سكل والقوة التي �سهدها، وقال »اإن 

املحلل املو�سوعي الذي ينظر اإىل ن�سبة ال�سركات 

خا�سة الرئي�سية منها يف القت�ساد ال�سعودي ويف 

ال�سوق املالية ال�سعودية ل ي�ستطيع اأن يفهم هذا 

�سعار«. وخل�ض  الرتباك الكبري الذي ح�سل يف الأ

نائب حمافظ موؤ�س�سة النقد يف تف�سريه لنخفا�ض 

�سهم اإىل القول »اأعتقد اأن م�ساألة العدوى  �سوق الأ

خرى و�سلت  �سواق العاملية الأ التي ح�سلت يف الأ

اإىل اأ�سواقنا وتاأثرت بها«، وراأى يف هذا ال�سدد 

منطق  م��ن  ال�����س��رك��ات  و���س��ع  حتليل  يجب  اأن���ه 

اجلا�سر  الدكتور  واأك��د  بها.  تعمل  ال��ذي  ال�سوق 

اأن ودائع البنوك ال�سعودية يف حرز اأمني ، وقال 

املالية  وقاعدتها  و�سعها  ال�سعودية  البنوك  »اإن 

وقرو�سها كلها موجودة يف القت�ساد ال�سعودي«. 

من  املئة  يف   116 بلغت  القرو�ض  ن�سبة  اأن  وبني 

ال�سعودي،  القت�ساد  املوجودة يف  الودائع  حجم 

تاأثر  من  للتخوف  داع  اأي  هناك  »لي�ض  واأ�ساف 

زمة العاملية«. واأكد اأن موؤ�س�سة النقد  الودائع بالأ

العربي ال�سعودي لن ت�سمح باأن تتعر�ض الودائع 

ية خماطر، وقال »لذلك  ال�سعودية لأ البنوك  يف 

م��ربر يف هذا  اأي  ل��ه  اأج��د  ل  امل��وج��ود  التخوف 

الوقت«.

الجاسر يقلل من تأثير األزمة المالية على االقتصاد السعودي
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تحديث 
األسهم 

الحرة لجميع 
الشركات 

بنهاية الربع 
الثالث 2008 م

اأعلنت �سركة )ت��داول( عن حتديث 

جلميع  للتداول  املتاحة  احل��رة  �سهم  الأ

 2008 الثالث  ال��رب��ع  بنهاية  ال�سركات 

العام  املوؤ�سر  ح�ساب  يف  واعتمادها  م، 

يوم  م��ن  اب��ت��داء  القطاعات  وم��وؤ���س��رات 

امل���واف���ق  ه�����،   1429/10/7 الث���ن���ني 

2008/10/6 م.

تداول تعلن عن إضافة أسهم 
شركات إلى مؤشرات السوق

ال�سعودية  املالية  ال�سوق  �سركة  اأعلنت 

التالية  ال�سركات  اأ�سهم  اإ�سافة  عن  )ت��داول( 

من��اء  الإ م�سرف   -1 ال�����س��وق:  م��وؤ���س��رات  اإىل 

العثيم  عبداهلل  اأ�سواق  �سركة   -2 من��اء(.  )الإ

اإخ��وان  حلواين  �سركة   -3 العثيم(.  )اأ���س��واق  

)حلواين اإخوان(. 4- ال�سركة املتحدة للتاأمني 

ال�سركة   -5 ل��ل��ت��اأم��ني(.  )امل��ت��ح��دة  ال��ت��ع��اوين 

6- �سركة  التاأمني )اإعادة(.  عادة  ال�سعودية لإ

العربية(.  التعاوين )بوبا  للتاأمني  العربية  بوبا 

�سا�سية  الأ الكيميائية  ال�سناعات  �سركة   -7

العربية  التعدين  �سركة   -8 اآي(.  �سى  )ب��ى 

اأ���س��رتا  جمموعة   -9 )م���ع���ادن(.  ال�سعودية 

�سركة   -10 ال�سناعية(.  )اأ�سرتا  ال�سناعية 

املعجل(.  )جمموعة  املعجل  حممد  جمموعة 

حد  الأ ليوم  �سهم  الأ اإقفال  �سعر  ح�سب  وذلك 

1429/9/28 ه�، املوافق 2008/9/28 م. 

الهيئة توافق على طلب موبايلي زيادة رأس 
مالها عبر طرح أسهم حقوق أولوية

احتاد  �سركة  طلب  على  املالية  ال�سوق  هيئة  وافقت 

طرح  خالل  من  مالها  راأ�ض  زيادة  ات�سالت)موبايلي( 

وتقت�سر  ري���ال.  ملياري  بقيمة   اأول��وي��ة  حقوق  اأ�سهم 

تداول  نهاية  يف  املقيدين  �سهم  الأ مالك  على  الزيادة 

�سيتم  التي  العادية،  غري  العامة  اجلمعية  انعقاد  ي��وم 

حتديد يوم انعقادها يف وقت لحق من قبل جمل�ض اإدارة 

ال�سركة. و�سيتم طرح 200 مليون �سهم بقيمتها ال�سمية 

)10 ريالت لل�سهم(. واأعلنت الهيئة اأنها قررت املوافقة 

على طلب �سركة احتاد ات�سالت زيادة راأ�ض مالها بعد 

النظامية  املتطلبات  �سوء  يف  الهيئة  من  الطلب  درا�سة 

ال�سركات  املطبقة على جميع  والنوعية  الكمية  واملعايري 

التي تتقدم بطلب زيادة راأ�ض مالها، و�سيتم ن�سر ن�سرة 

مع  للجمهور.  واإتاحتها  ول��وي��ة  الأ حقوق  اأ�سهم  اإ�سدار 

العلم اأن 60٪ من اأ�سهم ال�سركة مملوكة حالًيا من قبل 

امل�ساهمني املوؤ�س�سني و40٪ مملوكة من قبل اجلمهور. 
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هيئة السوق توافق على إبرام اتفاقيات مبادلة 
لألسهم المدرجة في السوق السعودية

اأعلنت هيئة ال�سوق املالية عن �سدور قرارها 

1429/8/17ه�������  وت��اري��خ   2008-  28-2 رق���م 

املوافق 2008/8/18م املت�سمن موافقة جمل�سها 

اتفاقيات  اإب��رام  على  لهم  املرخ�ض  �سخا�ض  لالأ

�سخا�ض  الأ مع   )Swap Agreements(م��ب��ادل��ة

جانب غري املقيمني �سواء كانوا موؤ�س�سات مالية  الأ

اأم اأفراًدا.

وقال بيان للهيئة اإن القرار الذي ياأتي يف اإطار 

يهدف  املالية  ال�سوق  لتطوير  امل�ستمرة  جهودها 

ال�سركات  �سهم  لأ القت�سادية  املنافع  نقل  اإىل 

ال�سعودية  املالية  ال�سوق  يف  امل��درج��ة  ال�سعودية 

�سخا�ض  �سخا�ض مع احتفاظ الأ ولئك الأ )تداول( لأ

وفًقا  �سهم  لالأ القانونية  بامللكية  لهم  املرخ�ض 

لل�سوابط وال�سروط التي ت�سمنها قرار املجل�ض. 

الهيئة تغرم السعودية الهندية للتأمين التعاوني
اأعلنت هيئة ال�سوق املالية عن فر�ض غرامة مالية مقدارها خم�سون األف ريال على ال�سركة ال�سعودية الهندية للتاأمني التعاوين، وذلك 

دراج،حيث ح�سلت ال�سركة على ت�سريح مزاولة ن�ساط التاأمني من موؤ�س�سة  لعدم تقيدها باأحكام املادة )25/ج( من قواعد الت�سجيل والإ

النقد العربي ال�سعودي بتاريخ 2008/7/9 م ومل تعلن عنه اإل بعد اإغالق ال�سوق بتاريخ 2008/7/12 م.

الترخيص لـشركتين لتقديم خدمات أعمال 
األوراق المالية

املالية  ال�����س��وق  هيئة  جمل�ض  اأ����س���در 

ي���وم الث��ن��ني 1429/10/13ه���������، امل��واف��ق 

الرتخي�ض  على  موافقته  2008/10/13م، 

1� �سركة بيت الحتاد املايل  ل�سركتني هما: 

اأ�سيل،  ب�سفة  التعامل  اأن�سطة  ملمار�سة 

2ــ  املالية.  وراق  الأ يف  واحلفظ  دارة،  والإ

ن�ساطي  مل��م��ار���س��ة  امل��ال��ي��ة  روؤي����ا  جم��م��وع��ة 

وراق املالية.  الرتتيب، وتقدمي امل�سورة يف الأ

ال��رتخ��ي�����ض  اإن  ل��ل��ه��ي��ئ��ة  ب���ي���ان  وق�����ال 

هيئة  م�سوؤولية  من  انطالًقا  ياأتي  لل�سركتني 

وراق  الأ ع��م��ال  لأ التنظيمية  املالية  ال�سوق 

املالية، وا�ستمراًرا جلهودها يف تطوير هذا 

القطاع، ورغبة منها يف زيادة عدد ال�سركات 

للم�ستثمرين يف جمال  تقدم خدماتها  التي 

وراق املالية. اأعمال الأ
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خالل االجتماع الطارئ ل�زراء املالية وم�س�ؤويل النقد:

دول مجلس التعاون قادرة على 
مواجهة تداعيات األزمة المالية
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بنتيجة  م�ؤخًرا  اخلليجي�ن  املركزية  امل�صارف  وحمافظ�  املالية  وزراء  عقده  ال��ذي  الطارئ  االجتماع  خرج 

مفادها متانة ال��صع املايل واالقت�صادي يف دول جمل�س التعاون، واأكد ال�زراء يف بيان عقب اجتماعهم الطارئ 

زمة املالية العاملية، وذلك  الذي عقد يف الريا�س م�ؤخًرا قدرة اقت�صادات دول املجل�س على م�اجهة تداعيات االأ

زمة وما متلكه من مالءة مالية،  بف�صل ما اتخذته دول املجل�س من اإجراءات مالية ورقابية �صريعة عقب ظه�ر االأ

زمة املالية الدولية ومن  وت�قع�ا ا�صتمرار النم� االقت�صادي يف دول املجل�س خالل ال�صن�ات املقبلة بالرغم من االأ

االنخفا�س الكبري يف �صعر النفط. 

�أطلقها  ت�صريحات  وف��ق  �الجتماع  و�أعلن 

تاأثر  ع��دم  كمال  يو�صف  �لقطري  �ملالية  وزي��ر 

�ملوحدة  �لعملة  و�إطالق  �لنقدية  �لوحدة  خطط 

تاأثري  ال  �أن  ا  �أي�صً و�أكد  �لر�هنة،  �ملالية  زمة  باالأ

زمة على خطط دول �ملجل�س لتوقيع �تفاقيات  لالأ

وروبي �لتي �صتوقع قبل  جتارة حرة مع �الحتاد �الأ

نهاية �لعام �حلايل كما هو خمطط لها.

�لبيان �خلتامي لالجتماع  �لوزر�ء يف  وعرب 

ملا  بدولهم  �ملايل  �لقطاع  با�صتقر�ر  ثقتهم  عن  

و�صاع  �إ�صافة �إىل �الأ يتمتع به من مالءة ومتانة 

من  ميكن  ومب��ا  �جل��ي��دة  �ملحلية  �القت�صادية 

زمة.  �لتعامل مع �أية �أثار حمتملة  لالأ

�قت�صاد�ت  »��صتمر�ر منو  وتوقع �ملجتمعون 

دول �مل��ج��ل�����س مب��ع��دالت ج��ي��دة م��ع ����ص��ت��م��ر�ر 

�لتنموية  �مل�صاريع  على  ن��ف��اق  �الإ خم�ص�صات 

ع�صاء وت�صارع وترية �لدور �لذي يلعبه  للدول �الأ

�لقطاع �خلا�س يف �لتنمية �القت�صادية«. 

ثالثة  قبل  �ال�صتثنائي  �الجتماع  هذ�  و�أت��ى 

ت�صم  �لتي  �لع�صرين  جمموعة  قمة  من  �أ�صابيع 

�ل�صعودية و�ملقررة يف 15 ت�صرين �لثاين/نوفمرب 

زم��ة  �الأ مو�جهة  �صبل  يف  للبحث  و��صنطن  يف 

�ملالية �لعاملية. 

و�أ�صاد �ملجتمعون »باأنظمة �لرقابة �مل�صرفية 

بدول �ملجل�س ودورها يف حماية و�صالمة �لنظام 

�ل�صيولة  �مل�صريف �لذي يتمتع بدرجة عالية من 

وكفاية ر�أ�س �ملال«. 

كما �صدد �مل�صوؤولون على »�أهمية �ال�صتمر�ر 

بتوطيد �لقدر�ت �لرقابية على �لقطاع �ملايل يف 

�أكدو�  و�لتطور�ت«، كما  �مل�صتجد�ت  �لتعامل مع 

�لرقابية  �جلهات  بني  �لتن�صيق  تعزيز  »�أهمية 

زمة �ملالية �لعاملية«.  ملر�قبة تطور�ت �الأ

و�أعرب �ملجتمعون عن �رتياحهم للخطو�ت 

�لتي �تخذتها دول �ملجل�س للتعامل مع �لتد�عيات 

زمة �ملالية �لعاملية.  �ملحتملة لالأ

وكانت حكومات دول جمل�س �لتعاون �صارعت 

يف  �ملال  من  كبرية  مبالغ  و�صخت  �لتحرك  �إىل 

�لبنوك، ولكن ب�صكل منفرد. 

هذ�  �مل��ب��ادري��ن يف  �أول  ك��ان��ت  م�����ار�ت  و�الإ

�الجتاه، ووعدت ب�صخ 120 مليار درهم )7.32 

و�صمنت  �مل�صريف  قطاعها  يف  دوالر(  مليار�ت 

جميع �لود�ئع يف بنوك �لبالد. 

مار�تية �أنها �صخت  و�أعلنت وز�رة �ملالية �الإ

يف  دوالر(  م��ل��ي��ار�ت   8.6( دره���م  م��ل��ي��ار   25

�لبنوك. 

كما �صخت �ل�صعودية �أكرب م�صدري �لنفط 

يف �لعامل، يف م�صارفها ثالثة مليار�ت دوالر. 

جميع  �ل�����ص��ع��ودي��ة  �حل���ك���وم���ة  و���ص��م��ن��ت 

موؤ�ص�صة  خف�صت  �أن  بعد  �مل�صرفية  �ل��ود�ئ��ع 

�إىل   13 من  �ملركزي(  )�لبنك  �ل�صعودية  �لنقد 

ينبغي  �ل��ذي  ل��ز�م��ي  �الإ �الحتياطي  معدل   %10

عليه  �ملحافظة  �ل�صعودية  �لتجارية  للم�صارف 

مقارنة بود�ئعها. 

3.5 مليار�ت  وقررت قطر من جهتها �صخ 

�صندوقها  �أعلن  كما  �مل��ايل،  نظامها  يف  دوالر 

�مل�صارف  �أ���ص��ه��م يف  ���ص��ر�ء  ع��زم��ه  �ل�����ص��ي��ادي 

و�صعت  �أنها  �لبحرين  �أعلنت  حني  يف  �ملحلية، 

مبالغ على ذمة �لبنوك �لتي حتتاج �صيولة. 

ت�صمن  �أن��ه��ا  �لكويتية  �ل�صلطات  و�أعلنت 

زم�����ة امل��ال��ي��ة ح��رب  خ����ادم احل���رم���ن: الأ

اقت�سادية خفية ت�ستهدف دول املجل�س.
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ذل��ك  �أن  ت��ب��ني  �مل�����ص��رف��ي��ة يف ح���ال  �ل���ود�ئ���ع 

�صروري. 

�لتعاون  جمل�س  دول  �أغ��ل��ب  خف�صت  كما 

�خلليجي ن�صب �لفائدة �لرئي�صية. 

و�تخذت هذه �لتد�بري لتفادي نق�س �ل�صيولة 

يف �لقطاع �مل�صريف وتباطوؤ �لنمو �لذي ميكن �أن 

يوؤثر على م�صاريع بنى حتتية عمالقة. 

خادم احلرمني:حرب خفية

�مللك  �ل�صريفني  �حل��رم��ني  خ���ادم  وح��م��ل 

�لدولية  ط��ر�ف  �الأ على  عبد�لعزيز  بن  عبد�هلل 

زمة �ملالية �القت�صادية �لعاملية  �لتي تقف ور�ء �الأ

وو�صفها باأنها »حرب �قت�صادية خفية«. 

وكان �مللك عبد�هلل يلمح بذلك �إىل �أن هذه 

�ملالية  �لقدر�ت  ت�صتنزف  �أن  حت��اول  »�حل��رب« 

للدول �لتي تقع �صحيتها. 

�أزم��ة  خلية  �صكلت  �أن��ه��ا  �لكويت  و�أع��ل��ن��ت 

زمة �ملالية �لعاملية تز�مًنا مع  ملعاجلة تد�عيات �الأ

�لك�صف عن خ�صائر تكبدها ثاين �أكرب م�صرف 

جتاري يف �لبالد.

�مل�صرف  حمافظ  �ل����وزر�ء  جمل�س  وكلف 

متخ�ص�س  مهني  عمل  فريق  »برئا�صة  �ملركزي 

�نعكا�صات  ومعاجلة  ملتابعة  تنفيذية  �صفة  ذي 

على  وتد�عياتها  �لعاملية  �القت�صادية  زم���ة  �الأ

�لو�صع �القت�صادي و�ملايل يف �لبالد«. 

وقال �مل�صرف �ملركزي �لكويتي �إن �حلكومة 

تقدم  التعاون  ل��دول  النقدي  ع��داد  الإ وح��دة 

زمة: الدخول يف البور�سات  مقرتحات ملواجهة الأ

نفاق. ورفع الودائع واحلفاظ على الإ

ل�صمان  قانون  م�صروع  عاجل  ب�صكل  »�صتقدم 

�لود�ئع يف �لبنوك« وذلك يف »�إطار تر�صيخ �لثقة 

�لتناف�صية  قدرته  وتعزيز  �مل�صريف  جهازنا  يف 

�لود�ئع  ب�صمان  دولها  قامت  �لتي  �لبنوك  مع 

لديها«. 

بنك  �أن  عن  �ملركزي  �مل�صرف  ك�صف  كما 

�خل��ل��ي��ج، ث���اين �أك���رب �مل�����ص��ارف �مل��ق��ر���ص��ة يف 

�ملالية  زم���ة  �الأ ب�صبب  خ�صائر  تكبد  �ل��ك��وي��ت، 

وعلق  كما  �ل����دوالر،  مقابل  �ل��ي��ورو  و�نخفا�س 

�مل�صرف �ملركزي �لتد�ول باأ�صهم هذ� �لبنك يف 

�أول م�صرف كويتي  �لبور�صة. وبنك �خلليج هو 

زمة �ملالية �لعاملية.  يعاين  تد�عيات �الأ

مذكرة وحدة االحتاد النقدي

�لتابعة  �ل��ن��ق��دي  �الحت����اد  وح���دة  وق��دم��ت 

�الجتماع  �إىل  مذكرة  للمجل�س  �لعامة  مانة  لالأ

زمة �ملالية �لعاملية و�حللول لدرء �آثارها  حول �الأ

عن �القت�صاد�ت �خلليجية.

مذكرتها  يف  �لنقدي  �الحت��اد  وح��دة  ور�أت 

وروب�����ي  م���ريك���ي و�الأ ت��ر�ج��ع �الق��ت�����ص��اد �الأ �أن 

ميز�ن  على  �صلًبا  يوؤثر  زم��ة(  ل��الأ )كم�صدرين 

�صمًنا  يعني  وهذ�  �ملجل�س،  دول  يف  �ملدفوعات 

قطاعات  يف  �القت�صادي  �لن�صاط  يف  تر�جًعا 

�لت�صدير وبع�س �لقطاعات �خلدمية.

�ال�صتثمار�ت  �أن  �إىل  �ملذكرة  �أ�صارت  كما 

جنبية قد ت�صطر �إىل ت�صييل �أ�صولها �ملالية يف  �الأ

دول �ملجل�س لتغطية مر�كزها �ملالية.

�ملالية  زمة  �الأ و�صع  تفاقم  ��صتمر  حال  ويف 

جل  �الأ طويلة  �ال�صتثمار�ت  ف��اإن  �أك��رب،  ب�صورة 

ا  �أي�صً تكون  قد  �ملجل�س  دول  يف  م���و�ل  �الأ لهذه 

حو�ل. عر�صة للت�صفية يف �أ�صو�أ �الأ

�أن دول  وب��ال��رغ��م م��ن  �ل�����ص��دد،  ويف ه��ذ� 

منهًجا  تنهج  �لعامل  دول  من  كغريها  �ملجل�س 

منفتًحا ومتدرًجا لتقليل �لقيود على ر�أ�س �ملال 

فاإن  �لطالع،  لكنه ومن ح�صن  �إجمااًل،  جنبي  �الأ

�صهم يف دول �ملجل�س ماز�لت  عدًد� من �أ�صو�ق �الأ

ت�صع قيوًد� )بدرجات متفاوتة( على ر�أ�س �ملال 
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امل�سوؤولون النقديون واملاليون يف اخلليج 

زمة  يوؤكدون قوة اقت�سادات بالدهم رغم الأ

املالية وانخفا�س اأ�سعار النفط.

�أن  كما  �ملالية.  لال�صتثمار�ت  �ملوجه  جنبي  �الأ

حد  )�إىل  �ملا�صي  يف  ت�صكل  مل  ���ص��و�ق  �الأ ه��ذه 

�ملال  لر�أ�س  مغرية  ��صتثمارية  نقطة جذب  ما( 

جنبي نتيجة درجة �ملخاطر �ملرتفعة �لناجمة  �الأ

عن تذبذبها، كما �أنها كانت متر مبر�حل منوها 

تعد  �ملجل�س  دول  ف��اإن  ذل��ك،  عن  ع��د�  وىل.  �الأ

ت�صتهدف  �لتي  م��و�ل  �الأ لروؤو�س  خ�صبة  �أر�صية 

جل، وعليه فقد تخل�صت  �ال�صتثمار�ت طويلة �الأ

على  �لقيود  بع�س  من  تدريجًيا  �ملجل�س  دول 

�أو  منها  م��ب��ادر�ت  وف��ق  ج��ن��ب��ي،  �الأ �ال�صتثمار 

عطًفا على �لتز�ماتها من خالل منظمة �لتجارة 

�لعاملية و�تفاقيات �لتجارة �حلرة.

و�أ�صافت �ملذكرة �أن خيار دول �ملجل�س كان 

�لعاملي  �القت�صاد  يف  �ملالية  وفور�تها  ��صتثمار 

حجم  ق���ورن  م��ا  �إذ�  وطبيعية  حتمية  نتيجة 

القت�صاد  �ال�صتيعابية  بالطاقة  �ل��وف��ور�ت  هذه 

�ال�صتثمار�ت  ه��ذه  تنامي  وم��ع  �ملجل�س.  دول 

مبدى  مرهوًنا  تاأثرها  م��دى  يبقى  �خل��ارج،  يف 

زمة  لالأ م�صدًر�  ت�صكل  �لتي  �ل��دول  يف  تركزها 

وىل  وحتديًد� يف �لقطاعات �ملت�صررة بالدرجة �الأ

وروبي �أًيا كانت  مريكي و�الأ كالقطاع �مل�صريف �الأ

�صتبقى  �ال�صتثمار�ت  هذه  قيمة  فاإن  �لظروف، 

 عر�صة الحتماالت �لرت�جع، كحال �أي ��صتثمار.

عدوى  لو�صول  منافذ  �لعو�مل  ه��ذه  �إن  وقالت 

زمة �ملالية �إىل �قت�صاد�ت دول �ملجل�س. وعليه  �الأ

فاإن �ملنطق ميلي على دول �ملجل�س مر�قبة هذه 

زمة �ملالية من  �ملنافذ ب�صورة م�صتمرة حلجر �الأ

�لتغلغل يف �قت�صاد�تها.

احلل�ل املقرتحة 

وعر�صت �ملذكرة للحلول �ملقرتحة لتطويق 

زمة م�صرية �إىل �أن �حللول �ملقرتحة  تد�عيات �الأ

�لعاملية  �ملالية  زمة  لالأ �ملحتملة  ث��ار  �الآ ملو�جهة 

مي��ان  �الإ من  تنطلق  �ملجل�س  دول  �قت�صاد  على 

�القت�صاد  �إىل  زم����ة  �الأ ل��ه��ذه  م��ن��اف��ذ  ب��وج��ود 

�إيجاد  م��ن  ي��ب��د�أ  �حل��ل  ف��اإن  وعليه  �خلليجي. 

لهذه  �مل�صتمرة  �لرقابة  ت�صمن  �لتي  ل��ي��ات  �الآ

�لكفيلة  ل��ي��ات  �الآ و���ص��ع  �مل��ق��اب��ل  ويف  �مل��ن��اف��ذ، 

�إىل  تلج  ق��د  �لتي  �ل��ت��اأث��ري�ت  على  بال�صيطرة 

�قت�صاد دول �ملجل�س.

زمة ال�سيطرة على منافذ االأ

دول  بني  �ملعلومات  وتبادل  �لتن�صيق  زي��ادة   •
�ملجل�س من خالل ما يلي:

وتبعاتها  زم��ة  �الأ لدر��صة  عليا  جلنة  ت�صكيل   •
�لالزمة  باملعلومات  وتزويدها  وتطور�تها، 

�لتاأثري  حجم  تقدير  من  متكنها  وب�صفافية 

�لدقيقة،  �حللول  و�صع  من  لتتمكن  �ملحتمل 

وينبثق من هذه �للجنة �لفرق �لفنية �لتالية:

على  زم����ة  �الأ ت��اأث��ري�ت  ملتابعة  فني  ف��ري��ق   •
�لنظام �مل�صريف.

�مل���ال  �أ�����ص����و�ق  ه��ي��ئ��ات  م���ن  ف��ن��ي  • ف���ري���ق 
دول  يف  �ملال  �أ�صو�ق  على  �مل�صرفة  و�جلهات 

�لبور�صات  على  زم��ة  �الأ �آث��ار  ملتابعة  �ملجل�س 

�خلليجية.

• قيام جلنة حمافظي موؤ�ص�صات �لنقد و�لبنوك 
�ملركزية بدول �ملجل�س برفع م�صتوى �لتن�صيق 

�لرقابي  بالعمل  يتعلق  فيما  �ملجل�س  دول  بني 

ومتابعة  �مل�صريف،  �لنظام  على  ���ص��ر�يف  و�الإ

تاأثري�ت �لتو�صع يف �لتمويل �لعقاري من قبل 

�لبنوك �ملحلية.

• زيادة �لتن�صيق يف جمال �ل�صيا�صات �ملالية يف 
�مل�صتوى  عالية  جلنة  خالل  من  �ملجل�س  دول 

تنبثق من جلنة �لتعاون �ملايل و�القت�صادي.

• ت�صجيع �ال�صتثمار�ت �لبينية بني دول �ملجل�س 
لتغطية �لنق�س �لذي قد ينجم نتيجة تر�جع 

�القت�صاد  قطاعات  يف  جنبي  �الأ �ال�صتثمار 

�حلقيقي.

• �إعادة دول �ملجل�س تقييم خططها �ال�صتثمارية 
يف �خلارج.

• متابعة �أ�صو�ق �لطاقة وو�صع �حللول �ملنا�صبة 
�ل�صغط  من  يقلل  مبا  ��صتقر�رها  ل�صمان 

وقد  �ملجل�س،  ل��دول  �لنفطية  �لعو�ئد  على 

يكون من �ملالئم دعوة جلنة �لتعاون �لبرتويل 

نوفمرب   10 �جتماعها يف  �ملجل�س يف  دول  يف 

�ملالية  زم��ة  �الأ ت��اأث��ري�ت  مناق�صة  �إىل  �ملقبل 

�لعاملية على �أ�صو�ق �لنفط لل�صنو�ت �ملقبلة.

ال�سيطرة على التاأثريات احلالية ودرء 

التاأثريات امل�ستقبلية

• تكثيف �لوجود �حلكومي يف �لقطاع �ملايل يف 

دول �ملجل�س من خالل ما يلي:

�حلكومية  �ال�صتثمار�ت  م��ن  ج��زء  توجيه   •
�ل�صناديق  خ���الل  )م���ن  �مل��ج��ل�����س  دول  يف 

�ال���ص��ت��ث��م��اري��ة �حل��ك��وم��ي��ة( ل��ال���ص��ت��ث��م��ار 

بث  ب��ه��دف  �خلليجية  ���ص��ه��م  �الأ �أ����ص���و�ق  يف 

�صو�ق و�حلد  �لطماأنينة للمتعاملني يف هذه �الأ

ثار �ملرتتبة على �نهيار�ت �لبور�صات،   من �الآ

�لتي  �ال�صتثمارية  �لفر�س  من  و�ال�صتفادة 

)كنافذة  �ملجل�س  دول  �أ�صو�ق  حالًيا  تتيحها 

وجود  ولتعزيز  �حلكومية(،  �لعو�ئد  لتحقيق 

�صو�ق ما يزيد  �ال�صتثمار �ملوؤ�ص�صي يف هذه �الأ

�ل�صلوك  وحتجيم  وتطورها  ��صتقر�رها  من 

�لفردي و�لع�صو�ئي فيها.

�ملزيد  بتوجيه  �ملجل�س  دول  حكومات  تقوم   •
على  ح��ف��اًظ��ا  �ملحلية  للبنوك  ود�ئ��ع��ه��ا  م��ن 

ن�����ص��ب �أع���ل���ى م���ن �ل�����ص��ي��ول��ة �مل��ت��اح��ة ل��ه��ذه 

�لبنوك يف ظل تر�جع �ملخاوف من �ل�صغوط 

�لنمو  عجلة  تاأثر  عدم  ول�صمان  �لت�صخمية 

دول  ت�صتمر  �أن  �ملالئم  من  فاإن  �القت�صادي 

من  عليا  م�صتويات  على  �حلفاظ  يف  �ملجل�س 

نفاق �حلكومي. �الإ

�لنقدية  �ل�صيا�صات  تن�صيق  يف  �ال�صتمر�ر   •
�لكفيلة و�آليات �إد�رة �ل�صيولة.

ما  خالل  من  �لنف�صي  ثر  �الأ على  �ل�صيطرة   •
يلي:

جميعها  �ملجل�س  دول  باأن  �مل�صرتك  �الإعالن   •
تفادًيا  وذل���ك  �مل�صرفية،  �ل��ود�ئ��ع  ت�صمن 

خرى. لهجرة �لود�ئع من دولة الأ

�حلكومية  �ال�صتثمارية  �ل�صناديق  ق��ي��ام   •
دول  �أ�صو�ق  �إىل  ��صتثمار�تها  بع�س  بتوجيه 

بالكفاءة  �ال�صتثمار�ت  هذه  و�إد�رة  �ملجل�س. 

�صو�ق. �لتي حتافظ على ��صتقر�ر هذه �الأ

�ال�صتثمار�ت  بتعزيز  �ملجل�س  دول  ق��ي��ام   •
�لتنموية  �مل�صاريع  لتعرث  تالفًيا  بينها  فيما 

يف  �مل�صاركة  على  �خلا�س  �لقطاع  وت�صجيع 

هذه �مل�صاريع.

�ل��ت��ك��ام��ل  ب���ر�م���ج  وت�����ص��ري��ع  �خل��ط��ى  • ح���ث 
�مل���ج���ل�������س: دول  ب������ني   �الق�����ت�����������ص�����ادي 

زمة يف طياتها، دعوة ملزيد من  حتمل هذه �الأ

�لتقارب و�لتكامل �القت�صادي بني دول �ملج�س 

وعليه ينبغي �ل�صعي لتنفيذ ما يلي:

وتذليل  �مل�صرتكة  �خلليجية  �ل�صوق  تفعيل   •
�لعقبات �أمامها.

�ملجل�س. دول  يف  �ملالية  �صو�ق  �الأ • تكامل 
دول  بني  �لنقدي  �الحت��اد  باإقامة  �لتعجيل   •

�ملجل�س وبناء موؤ�ص�صاته.
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قررت  منذ  متوقًعا، خا�صة  ن��ت��اج  الإ بخف�ض  )اأوب���ك(  للبرتول  امل�صدرة  ال��دول  ق��رار منظمة  ك��ان 

خري من اأكتوبر املا�صي قبل موعده املقرر  �صبوع الأ خري الذي عقد يف فيينا يف الأ التعجيل باجتماعها الأ

�صعار.  يف نوفمرب اجلاري ملواجهة الهبوط احلاد يف الأ

لماذا لم تستجب السوق 
لخفض إنتاج أوبك؟
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يقرب من ربع الطاقة يف العامل.

خرية نتيجة ارتفاع  �شهر الأ نتاج يف الأ وكان ال�شوق �شهد وفرة يف الإ

الكربى  ال�شناعية  الدول  من  �شيا�شية  ل�شغوط  ا�شتجابة  اإما  �شعار،  الأ

على اأوبك، اأو ملحاولة بع�ض الدول التي لديها قدرات اإنتاج اإ�شافية ولو 

�شعار يف زيادة دخولها.  قليلة ال�شتفادة من ارتفاع الأ

وحتى قبل الرتاجع يف توقعات الطلب موؤخًرا، كان هناك دائًما فائ�ض 

من املعرو�ض النفطي مقابل الطلب يزيد على مليون برميل يومًيا، وهو 

ن �شحبه من ال�شوق.  ما قررت اأوبك الآ

منه  تعاين  ب��داأت  ال��ذي  والنهيار  الطلب  تراجع  توقعات  مع  ن  والآ

�شركات ال�شيارات يف العامل والركود القت�شادي املتوقع اأن يكون طوياًل، 

نتاج  بالإ جًدا  م�شبعة  ال�شوق  يجعل  مبا  هذا  العر�ض  فائ�ض  يت�شاعف 

�شعار اأكرث نحو الهبوط.  وي�شغط على الأ

ول من العام  اأننا مقبلون على الربع الرابع من العام والأ واملفارقة 

املقبل، وهي فرتة ت�شهد زيادة مو�شمية يف الطلب نتيجة ال�شتاء يف ن�شف 

الكرة ال�شمايل وزيادة الطلب على زيت التدفئة. 

اإل اأن هذا الت�شحيح املو�شمي رمبا ل يكون كافًيا ل�شبط اأ�شا�شيات 

نتاج احلالية والطلب املتوقع.  ال�شوق يف ظل معدلت الإ

عن  ال�شاعدة  القت�شاديات  ارت��ب��اط  ف��ك  ع��ن  احل��دي��ث  اأن  كما 

خ��رية،  الأ زم��ة  الأ يف  معنى  ذي  غري  اأن��ه  اأثبت  املتقدمة  القت�شاديات 

وبداأت اقت�شاديات �شاعدة كال�شني وغريها تتح�شب لتباطوؤ اقت�شادي 

ا.  اإن مل يكن ركودا اأي�شً

الطاقة  على  الطلب  تراجع  م�شكلة  من  يزيد  اأن  ذل��ك  �شاأن  وم��ن 

القت�شاديات  والتجاري واخلدمي يف  ال�شناعي  الن�شاط  تراجع  نتيجة 

الرئي�شية امل�شتهلكة للطاقة. 

اأوبك واملنتجني امل�ستقلني 

واإن  العامل،  النفط يف  اأوبك ل ت�شم كل منتجي وم�شدري  منظمة 

ا  كرب من ال�شتهالك العاملي. ومن ثم فاإن خف�شً كانت ت�شدر القدر الأ

يف تلك احلدود قد يتم تعوي�شه من منتجني خارجها. 

غري  تبدو  اأن  املنظمة  تريد  ل  اإذ  �شيا�شيا،  عامال  هناك  اأن  كما 

اآبهة مبا تعانيه القت�شاديات ال�شناعية الكربى من م�شاعب وتخف�ض 

نتاج مبا ي�شبط اأ�شا�شيات ال�شوق مثرية هجوًما �شيا�شًيا عليها.  الإ

وداخل اأوبك ذاتها ل يوجد اتفاق حمدد على هام�ض �شعري منا�شب 

يوافق اجلميع، فعلى �شبيل املثال يرتاوح ال�شعر املنا�شب لربميل النفط 

 80 50 دولًرا واأكرث من  مبا يلبي خطط القت�شاديات املختلفة ما بني 

دولًرا للربميل. 

اأ�سعار النفط خ�رست 60% منذ 

يوليو وقد ي�ستمر انخفا�سها

وكانت التقديرات تتحدث عن مليون برميل يومًيا، اآخذة يف العتبار 

اأن دوًل رئي�شية كال�شعودية رمبا تقاوم رغبة دول اأخرى كاإيران وفنزويال 

نتاج. وجاء اخلف�ض اأكرث من املتوقع قلياًل.  بخف�ض كبري يف الإ

ي�شدم  مل  يومًيا  برميل  مليون   1.5 خف�ض  اأوب���ك  ق���رار  اأن  اإل 

�شواق، ووا�شلت اأ�شعار النفط الهبوط متاأثرة باملخاوف ب�شاأن الركود  الأ

القت�شادي العاملي. 

ا من قبل بع�ض املحللني، اإذ اإن ال�شوق  ولرمبا كان ذلك متوقًعا اأي�شً

يف  خ��ذ  الآ الطلب  يفوق  اخل��ام  من  كبري  بعر�ض  م�شبعة  ن  الآ النفطية 

الطلب  عن  العر�ض  فائ�ض  اأن  اإىل  التقديرات  بع�ض  وتذهب  الرتاجع. 

يزيد عن 4 ماليني برميل يومًيا. 

زمة والنفط الأ

خرية، مع زيادة  �شابيع الأ بداأ الرتاجع احلاد يف اأ�شعار النفط يف الأ

يف  �شعره  ن�شف  من  اأك��رث  الربميل  ليفقد  العاملية  املالية  زم��ة  الأ حدة 

غ�شون اأيام قليلة. 

اإثر  امل��ايل حت��دي��ًدا،  القطاع  احلالية طالت  احل��ادة  زم��ة  الأ اأن  وم��ع 

مريكي �شيف العام املا�شي وما تاله من هبوط  انهيار القطاع العقاري الأ

يف القطاعات العقارية يف دول اأوروبا الرئي�شية، اإل اأن التاأثري ال�شلبي مل 

�شهم واملوؤ�ش�شات املالية بل طال بقية اأ�شواق ال�شلع.  يقت�شر على اأ�شواق الأ

مريكية العام املا�شي واأخذت  وعندما بداأت اأزمة الرهون العقارية الأ

اإىل  ال�شاعني  امل�شتثمرين  من  كثري  اجته  التخبط  يف  �شهم  الأ اأ�شواق 

اأحد عوامل ارتفاع  اأ�شواق ال�شلع وكان ذلك  اإىل  الربح ال�شريع والكبري 

اأ�شعار ال�شلع الغذائية واملنتجات الزراعية نتيجة امل�شاربات الكبرية من 

�شناديق ال�شتثمار على عقودها امل�شتقبلية. 

ونتيجة  امل�شاربات،  لتلك  رئي�شًيا  هدًفا  النفط  �شوق  كان  بالطبع 

�شعار حتى  جلة ارتفعت الأ دخول امل�شتثمرين بكثافة اإىل �شوق العقود الآ

زادت عن 140 دولًرا للربميل يف يوليو املا�شي. 

���ش��ه��م ب��داأ  زم����ة امل��ال��ي��ة والن��ه��ي��ارات يف اأ���ش��واق الأ وم��ع تعمق الأ

العقود  �شوق  يف  ما  ومنها   - عجل  على  مراكزهم  ي�شفون  امل�شتثمرون 

الركود  وبوادر  �شواق  بالأ اليقني املحيط  جلة - يف ظل عدم  الآ النفطية 

يف القت�شاد العاملي. 

لكنها مل  النفط،  اأ�شعار  تعني هبوط  املراكز  ت�شفية  كانت  بالطبع 

ن تفقد اأ�شعار النفط اأكرث من ن�شف قيمتها ليقرتب �شعر  تكن مربًرا لأ

الربميل من 60 دولًرا. 

اأ�سا�سيات ال�سوق 

ال�شوق  اأ�شا�شيات  اأن  ا  اأي�شً النفط  اأ�شعار  يف  الرتاجع  اأ�شباب  فمن 

خرية وبوادر الركود  زمة الأ من عر�ض وطلب اأخذت يف التغري نتيجة الأ

القت�شادي. 

الطاقة  على  للطلب  توقعاتها  املوؤ�ش�شات  غالبية  راجعت  وبالفعل 

مليون   18.5 من  اأق��ل  اإىل  مريكي  الأ الطلب  تراجع  ب��وادر  مع  بال�شلب 

خرية � علًما باأن الوليات املتحدة ت�شتهلك ما  �شابيع الأ برميل يومًيا يف الأ
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املنتجة  الدول  من  الكثري  جعلت  النفطية  الوفرة  فرتة  اأن  كما 

ن برتاجع العائدات  تبداأ يف م�شروعات كبرية ل �شك اأنها �شتتاأثر الآ

النفطية من ناحية والركود القت�شادي العاملي من ناحية اأخرى. 

وهكذا جتد اأوبك نف�شها يف �شبه ماأزق، و�شيكون عليها متابعة 

رمبا  نتاج  الإ ب�شاأن  لالجتماع  والتداعي  كثب  عن  ال�شوق  تطورات 

اأ�شرع من اجتماعها الدوري املقبل. 

انخف�شت اأ�شعار النفط بنحو 60%  منذ و�شلت اإىل ذروتها يف 

 17 اأدنى م�شتوى يف  60دولًرا وهو  نحو  اإىل   لتنحدر  املا�شي  يوليو 

مليون   1.5 مبقدار  نتاج  الإ خف�ض  اأوبك نيتها  اإع��الن  رغم  �شهًرا 

برميل يومًيا.

اخلام  ارتفاع  رغم  النفط  اأ�شواق  على  يخيم  احل��ذر  زال  وما 

اأعقاب  يف  املا�شي  اأكتوبر  نهاية  دولًرا   64 اإىل  اخلفيف  مريكي  الأ

�شيوية. وروبية والآ �شهم الأ انتعا�ض طفيف يف اأ�شواق الأ

ويتوقع حمللون للفرتة القريبة القادمة ا�شتمرار انخفا�ض النفط 

يف ظل الظروف الراهنة اإىل 50 دولرا وهو �شعر تكلفة الربميل يف 

معظم م�شروعات النفط احلديثة.

اإن  فيينا  يف  للطاقة  �شي«  بي  »ج��ي  مبوؤ�ش�شة  حمللون  ويقول 

امل�شتثمرين يركزون حالًيا على توقعات الطلب وعلى �شحب اأموالهم 

رباح، فالهلع هو �شيد املوقف ول  من ال�شفقات التي ل توفر لهم الأ

�شا�شيات ال�شوق. مكان لأ

خف�ض  ي����وؤك����دون:  حم��ل��ل��ون 

نتاج النفطي ال يوقف انهيار  االإ

�سعار االأ

اأوبك خف�ض  اإىل النخفا�ض رغم قرار  النفط  اأ�شعار  واجتهت 

اإنتاجها  تخف�ض  قد  املنظمة  اأن  ليبيون   م�شوؤولون  واأك��د  ن��ت��اج.  الإ

مرة اأخرى يف اجتماع يعقد باجلزائر �شهر نوفمرب اجلاري يف حال 

�شعار. ا�شتمرار الجتاه النزويل لالأ

قلق ب�ساأن ال�ستثمار يف النفط

وعرب رئي�ض وكالة الطاقة الدولية نابو تاناكا عن قلق موؤ�ش�شته 

جراء  النفط  واإنتاج  ا�شتخراج  م�شروعات  يف  حمتمل  تاأخر  حول 

الرتاجعات الكبرية موؤخًرا يف اأ�شعار النفط.

وقال تاناكا على هام�ض موؤمتر للبلدان املنتجة للنفط وال�شركات 

اأن   - املا�شي  اأكتوبر  نهاية  لندن  يف  عقد  اأخ��رى  وجهات  والبنوك 

مرتفًعا  يكون  اأن  ينبغي  الذي  النفط  �شعر  تتمحور حول  املناق�شات 

يف  ال���ش��ت��ث��م��ارات  يف  لال�شتمرار  احل��واف��ز  وغ��ي��اب  ك��اف  ب�شكل 

م�شروعات اإنتاج النفط يف ظل اأ�شعار منخف�شة للغاية.

زمة املالية  واأو�شح اأن العر�ض والطلب ت�شررا نتيجة تاأثريات الأ
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حول  قلقة  الدولية  الطاقة  وكالة 

أخر حمتمل يف م�رسوعات ا�ستخراج  تا

ال��راج��ع��ات  ج���راء  النفط  واإن��ت��اج 

الكبرية موؤخًرا يف اأ�سعار النفط.

مدادات كثرًيا بعد عدة �شنوات. العاملية متوقًعا اأن تنخف�ض الإ

يوؤدي  اأن  اإمكانية  وحمللون  النفط  �شناعة  يف  م�شوؤولون  وتوقع 

الرتاجع يف اأ�شعار النفط اإىل احلد من ال�شتثمارات يف م�شروعات 

ا�شتقرار  على  العمل  �شاأنها  م��ن  التي  النفط  واإن��ت��اج  ا�شتخراج 

مدادات يف العامل. الإ

اإن  )اأوب��ك(  للنفط  امل�شدرة  ال��دول  منظمة  يف  منتجون  وقال 

اأ�شعار النفط املنخف�شة اأوجدت اأزمة تهدد ال�شتثمارات الرئي�شية 

نتاج للح�شول  نتاج مما دفع اأع�شاء يف املنظمة اإىل خف�ض الإ يف الإ

على اأ�شعار معتدلة للخام.

ودافع وزير ال�شناعة والطاقة القطري عبداهلل بن حمد العطية 

عن قرار اأوبك خف�ض اإنتاجها 1.5 مليون برميل يومًيا اعتباًرا من 

بداية �شهر نوفمرب، حيث اعتربه �شرورًيا و�شط هبوط الطلب ب�شبب 

زمة القت�شادية العاملية. وتوقع اإمكانية جتمد الطلب على النفط  الأ

زمة. لعدة �شنوات نتيجة هذه الأ

قرار اأوبك ووقف الرتاجع

للنفط  امل�شدرة  الدول  يوؤدي قرار منظمة  األ  املحللون  ويرجح 

الذهب  اأ�شعار  تراجع  وقف  اإىل  النفطي،  اإنتاجها  خف�ض  »اأوب��ك« 

الركود  من  الناجمة  املخاوف  ب�شبب  الق�شري،  املدى  على  �شود  الأ

القت�شادي، ولكنه قد يوؤدي على املدى الطويل اإىل ارتفاع كبري يف 

�شواق كانت تتوقع خف�شا مبعدل مليون  �شعار.  م�شريين اإىل اأن الأ الأ

اإىل 1،5 مليون برميل يومًيا، لذا كان من ال�شروري اأن يكون اخلف�ض 

�شواق. حداث �شدمة نف�شية يف الأ اأكرب لإ

نتاج  الإ مل�شتوى  وب���ك«  »الأ خف�ض  ق��رار  اأن  املحللون  واأ���ش��اف 

حزام  �شد  اإىل  جمدًدا  �شي�شطرها  يومًيا  برميل  مليون  مبعدل1،5 

مل بقرارها  نتاج مرة اأخرى، لكن علق املتتبعون ب�شي�شا من الأ الإ

قبل  حتى  ذلك  الظروف  ا�شتدعت  حال  يف  اجتماًعا  �شتعقد  اأنها 

اجتماعها املقبل املقرر يف اجلزائر يف 17 دي�شمرب.

قرار  فاإن  البعيد،  املدى  على  املو�شوع  اإىل  النظر  اإذا مت  ولكن 

العر�ض  التوتر بني  اإىل جتدد  �شيوؤدي من دون �شك  نتاج  الإ خف�ض 

والطلب. وتقول حمللة يف �شوؤون الطاقة اإنه: »من وجهة نظر العر�ض 

والطلب، كنت اأف�شل لو مل تقدم اأوبك على خف�ض اإنتاجها«.

»اإن  فتقول  �شريا  �شركة  يف  املحللة  لدو�شيت«  دو  »ف��ريا  اأم��ا 

اأوبك �شيمنع تراكم خمزونات نفطية كبرية  جراء الذي اتخذته  الإ

ول من 2009 حني ينخف�ض الطلب املو�شمي  �شواق يف الف�شل الأ يف الأ

با�شرتا  اأن  �شبق  والكويت  »ال�شعودية  اأن  اإىل  م�شرية  النفط«،  على 

بخف�ض اإنتاجيهما ب�شبب نق�ض العمالء«.

وت�شيف »مع �شعر منخف�ض للنفط نحن نرهن امل�شتقبل، �شتكون 

اأ�شعار النفط اأكرث ارتفاًعا لحًقا. يف غ�شون عامني، عندما �شيعاود 

�شعار النفط اأن ت�شهد ارتفاًعا  القت�شاد النطالق جمدًدا ميكن لأ

كبرًيا جًدا«.

على �شعيد اآخر، فاإن الرتفاع الهائل الذي �شهدته اأ�شعار النفط 

الذهب  امل�شتثمرين على  اإقبال  اإىل  يعود يف جزء منه   2008 مطلع 

�شود بو�شفه �شهًما مالًيا ذا عوائد مرتفعة وموثوًقا به يف مواجهة  الأ

الدولر ال�شعيف يومئذ.

ومن هنا �شاهم خروج هوؤلء امل�شتثمرين املاليني من �شوق النفط 

وتوؤكد  ال�شوق.  هذه  انهيار  يف  املا�شي  يوليو  منت�شف  واحدة  دفعة 

�شعار من  كورنيليا ماير اأنه »مل يكن هناك �شيء ميكن فعله ملنع الأ

الرتفاع، ولي�ض هناك �شيء ميكن فعله ملنعها من الهبوط. بالتايل، 

�شعار يف الرتاجع«. ومن البديهي القول  من املمكن جًدا اأن ت�شتمر الأ

اإنه يف حال ا�شتمر الو�شع القت�شادي العاملي يف التدهور فاإن الطلب 

على النفط لن ينفك يرتاجع.
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مير  التي  املالية  زم��ة  الأ حل  مفتاح  اإن  املراقبني  بع�ض  يقول 

بها النظام امل�صريف يف الدول الغربية قد يكون بيد ال�صني التي 

متتلك احتياطيات من العملة ال�صعبة تتجاوز تريليوين دولر. 

نقاذ  مر بب�صاطة هو اأن الدول الغربية بحاجة اإىل املال لإ والأ

نظامها امل�صريف, وال�صني متلك املال املطلوب وبالتايل قد تكون 

امل�صدر املنا�صب لهذا املال. 

على  ال�صني  اأن  يعلنون  ال�صينيني  القت�صاديني  اأن  ورغ��م 

العاملية  القت�صادية  زم���ة  الأ ح��ل  يف  بواجبها  للقيام  ا�صتعداد 

الراهنة, لكنها لن تقوم باإ�صدار �صيكات على بيا�ض للدول الغربية, 

حيث يرتكز اهتمام امل�صوؤولني ال�صينيني على حل م�صاكل ال�صني 

الداخلية مثل تفادي احتمال تباطوؤ منوها القت�صادي. 

زمة فاإنه يرجح اأن يكون  وحتى اإذا قبلت ال�صني بحل هذه الأ

ذلك مرتافًقا ب�صل�صلة طويلة من ال�صروط. 

املا�صية من  القليلة  عوام  الأ وكانت ال�صني قد متكنت خالل 

م�صتفيدة من منو  ال�صعبة  العملة  هائلة من  احتياطيات  مراكمة 

�صادراتها مبعدلت كبرية. 

قر�ض هائل 

وقد اأ�صارت اآخر الإح�صاءات التي ن�صرت موؤخًرا اإىل اأن هذه 

الحتياطيات جتاوزت 1.9 تريليون دولر )1900 مليار دولر(. 

وكتب مدير معهد بيرت�صون لالقت�صاد العاملي ومقره الوليات 

اأنه  موؤخًرا  الربيطانية  تاميز  الفاينن�صيال  �صحيفة  يف  املتحدة, 

»ميكن  وق��ال  ال�صني,  من  قر�ض  طلب  املتحدة  للوليات  ميكن 

مريكية  الأ للحكومة  مليار دولر   500 بقيمة  تقدمي قر�ض  لل�صني 

نقاذ نظامها املايل«.  لإ

منذ  مريكي  الأ القت�صاد  مب�صاعدة  عملًيا  ال�صينيون  ويقوم 

وهو  مريكية  الأ احلكومية  الديون  �صراء  طريق  عن  �صنوات  عدة 

بها  ت�صمح  مما  اأكرث  النفاق  على  مريكية  الأ احلكومة  �صاعد  ما 

اإمكاناتها. 

واأ�صار زهاو اك�صيجون, نائب رئي�ض جامعة رميني ال�صينية يف 

عملًيا  مريكي  الأ القت�صاد  مب�صاعدة  »تقوم  ال�صني  اأن  اإىل  بكني 

واأنه من املمكن اأن ت�صتمر بذلك«.

 عبء م�شرتك 

لكن زهاو اأ�صار اإىل اأن ال�صني غري قادرة على حتمل كل عبء 

مثل  خرى  الأ ال�صاعدة  القت�صاديات  واأن على  زم��ة,  الأ حل هذه 

رو�صيا والهند والربازيل امل�صاركة يف حتمل هذا العبء. 

هل تنقذ الصــــين العالم 
من أزمته المـــــالية؟ 

زمة �لعاملية هي �أزمة �شيولة  باحث عر�قي.. �لأ
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رادة  الإ بوجود  ا  اأي�صً يتعلق  الم��ر  اأن  كما 

وا�صتعدادها  ال�صينية  القيادة  لدى  ال�صيا�صية 

زمة املالية العاملية على راأ�ض اأولوياتها  لو�صع الأ

واهتماماتها. 

ذلك,  ت�صتبعد  ال�صينية  القيادة  اأن  ويبدو 

اإذ �صرح عدد من امل�صوؤولني ال�صينيني باأن على 

احلكومات الغربية اإيجاد حلول مل�صاكلها املالية. 

املركزي  البنك  رئي�ض  نائب  اأك��ده  ما  وهو 

خالل  املا�صي  �صبوع  الأ ج��اجن,  يي  ال�صيني, 

يف  الع�صرين  جمموعة  لجتماعات  م�صاركته 

مريكية وا�صنطن عندما �صرح باأن  العا�صمة الأ

الغنية  ال��دول  من  الطلب  ال��دويل  البنك  »على 

القت�صاد  ا�صتقرار  و�صمان  م�صوؤولياتها  حتمل 

العاملي«. 

كما اأعلن رئي�ض الوزراء ال�صيني ون جياباو 

يف  واجبها  لتحمل  ا�صتعداد  على  ال�صني  اأن 

العاملي لكن دون حتمل  النظام املايل  ا�صتقرار 

زمة احلالية كونها غري م�صوؤولة عنها.  اأعباء الأ

واأ�صار اإىل اأن اهتمام حكومته ين�صب على 

»اإدارة �صوؤونها اخلا�صة بطريقة �صليمة« خالل 

براون  جوردون  بريطانيا  وزراء  رئي�ض  ات�صال 

�صبوع املا�صي.  به الأ

الحتياطي  لهذا  ال�صني  ام��ت��الك  ورغ��م 

الهائل من العمالت ال�صعبة فاإنها ما تزال بلًدا 

تتطلب  التي  امل�صاكل  من  العديد  وتواجه  نامًيا 

اإيجاد حلول لها. 

ومن بني هذه امل�صاكل �صعف مداخيل اأبناء 

من  اأك��رث  ي�صكلون  وه��م  ال�صني,  يف  ري���اف  الأ

احلكومة  اأعلنت  حيث  ال�صني,  �صكان  ن�صف 

عوام  ال�صينية اأنها ب�صدد م�صاعفتها خالل الأ

الثني ع�صر املقبلة. 

كما اأن القت�صاد ال�صيني قد يواجه بع�ض 

النمو القت�صادي  امل�صاكل مثل تراجع معدلت 

وهو ما اأ�صار اإليه اخلبري القت�صادي ال�صيني 

عدم  رغ��م  اإن��ه  بقوله  اك�صيي,  ان��دي  امل�صتقل, 

على  لكن  احلالية  املالية  زمة  بالأ ال�صني  تاأثر 

اأخرى  اأ�صواق  عن  البحث  ال�صينية  احلكومة 

يف  القت�صادي  منوها  على  للحفاظ  العامل  يف 

امل�صتقبل. 

واأ�صاف اأن على ال�صني اأن تلعب دوًرا اأكرب 

يف توزيع الرثوة يف الدول النامية.

�شروط �شينية 

حتى لو كانت ال�صني راغبة يف امل�صاهمة يف 

زمة احلالية فاإنها �صت�صع �صل�صلة طويلة  حل الأ

من ال�صروط للقيام بذلك. 

ال�صني  �صت�صعها  التي  ال�صروط  بني  من 

مثاًل عدم و�صع قيود على قيامها ب�صراء اأ�صول 

�صركات اأمريكية كما حدث يف املا�صي. 

كما اأن بع�ض املراقبني ل ي�صتبعدون اأن ت�صع 

ال�صني بع�ض ال�صروط ال�صيا�صية على الوليات 

زمة حيث  املتحدة مقابل امل�صاعدة يف حل هذه الأ

مريكية  �صلحة الأ تعار�ض ال�صني مثاًل �صفقة الأ

خرية لتايوان بقيمة 6.5 مليار دولر.  الأ

اأ�صار ويللي ليام, املدر�ض يف اجلامعة  وقد 

ال�صينية يف هوجن كوجن, اإىل اأن موازين القوى 

بالرتياح  ي�صعرون  وال�صينيون  تتغري  العامل  يف 

عن  ع��الن  الإ يف  املبالغة  دون  التغري  هذا  اإزاء 

زمة احلالية توؤكد »�صالمة  ذلك, كما يرون اأن الأ

منوذجهم القت�صادي«. 

�أزمة �شيولة 

زم���ة  الأ ت�����ص��اوؤلت يف خ�صم ه��ذه  وث���ارت 

البع�ض  نظر  بوجهة  تكون  رمبا  العاملية  املالية 

الباحثني  بع�ض  بنظر  لكنها  نظرية,  اأ�صئلة 

الباحث  قال  ال�صدد  هذا  ويف  حقيقية,  اأ�صئلة 

»اإن  ال�صيدية  د.م��وف��ق  العراقي  القت�صادي 

�صيولة حت�صل  اأزمة  املالية احلالية هي  زمة  الأ

عندما ل تغطي ال�صيولة املتاحة لدى امل�صارف 

���ص��داد  ع���دم  ي�صاحبها  امل���ودع���ني,  ط��ل��ب��ات 

ق�صاط امل�صتحقة بذممهم«.  املقرت�صني الأ

مركز  ا�صت�صافها  حم��ا���ص��رة  يف  �����د  واأكَّ

»اأن  امل��و���ص��ل  بجامعة  قليمية  الإ ال��درا���ص��ات 

القت�صاديون  زال  فما  نف�صه؛  يعيد  التاريخ 

ح�صل  الذي  الكبري  املايل  الك�صاد  ي�صتذكرون 

اأن  اإىل  م�����ص��رًيا   ,»1932-1929 ع��ام��ي  ب��ني 

احلالية  زم��ة  الأ يعدون  القت�صاديني  املحللني 

مريكية  الأ املتحدة  الوليات  من  انطلقت  التي 

اآلف  ت�صعة  اأق��ر  اأن  بعد  ع��امل��ًي��ا,  الثانية  ه��ي 

م�صرف باإفال�صه. 

راأ�ض  من   %90 على  يربو  ما  »اأن  واأ�صاف 

املال الت�صغيلي للم�صارف يف النظام الراأ�صمايل 

هي اأموال واأمانات للنا�ض واملودعني«. 

هيلني  ال�����ص��ي��دة  ح��ك��اي��ة  ال�صيدية  واأورد 

املالية  زم��ة  الأ يف  وقفت  والتي  حالًيا  املتقاعدة 

وىل عام 1929 يف طابور اأمام بنك �صيكاغو  الأ

وهو  دولرًا   50 البالغة  خ��رات��ه��ا  م��دَّ ل�صحب 

البنك  من  لتخرج  الوقت,  ذلك  يف  كبري  مبلغ 

ن�صبة  بتطبيق  البنك  قيام  بعد  فقط  بدولرين 

الغرماء على املودعني وهي 2%, حيث ت�صوى يف 

�صاحة  وتخلى  امل�صرفية  العمليات  احلالة  هذه 

كولور  ال�صيد  حكاية  مع  احل��ال  وك��ذا  البنك, 

القرتا�ض  والده مع عملية  الذي خ�صر مزرعة 

ل�صراء البذور. 

لظهور  وان  الأ اآن  »ه��ل  ال�صيدية  وت�صاءل 

نظام مايل جديد بعد ما ح�صل يف اأزمة الرهن 

ال��ع��ق��اري يف اأم��ري��ك��ا وت��ك��رار امل��اآ���ص��ي ذات��ه��ا؟ 

ام  حقيقية  اأزم��ة  هي  احلالية  زم��ة  الأ اأن  وهل 

مفتعلة؟«. 

كما  افتعالها,  يوؤكد  ما  يوجد  »ل  اأنه  واأكد 

باأن  منوًها  يوؤكد حقيقيتها,  ما  يوجد كذلك  ل 

مريكي ماأخوذ بالتغيري,  معظم اأفراد املجتمع الأ

�صلوب اأو يف  وهو تغيري يف الطريقة ولي�ض يف الأ

امل�صمون«. 

بني  »منق�صمون  م��ريك��ي��ني  الأ اأن  واأو���ص��ح 

وال��دمي��ق��راط��ي��ني«,  اجل��م��ه��وري��ني  فل�صفتي 

ال�صا�صة  اأن  عليه  املتعارف  »لكن  وا���ص��ت��درك 

لنقل  املالية  زم���ات  الأ ي�صتغلون  عامة  ب�صورة 

وكثري  جيوبهم,  اإىل  العام  امل��ال  من  ال��رثوات 

ال�صخ�صيات  ت�صتقطب  الكربى  ال�صركات  من 

ال�صيا�صية لي�صغلوا منا�صب اإدارية لديها برواتب 

جمزية كثرًيا تفوق راتب املوظف مبئات املرات, 

رباح«.  عدا املكافاآت والأ

يف  العقارية  ال��ق��رو���ض  حجم  »ب��ل��غ  وت��اب��ع 

اأ�صل  تريليون دولر من   1.6 املتحدة  الوليات 

تريليون   36 البالغة  الكلية  ال��ق��رو���ض  حجم 

دولر«. 

زمة بداأت منذ عام  واأ�صار اإىل اأن »جذور الأ

مطلع  مع  يدق  ب��داأ  ن��ذار  الإ ولكن جر�ض   ,2000

الت�صديدات  بداأت  عندما   2007 املن�صرم  العام 

تتلكاأ, فيما راح النا�ض يبيعون م�صاكنهم لت�صديد 

مت  منزل  مليون   2.2 العدد  بلغ  فقد  ق�صاط,  الأ

مليون   2.2 »عجز  يعني  وه��ذا  للبيع«  عر�صه 

 %7.5 العدد  هذا  وميثل  ال�صداد,  عن  مقرت�ض 

املتحدة, وهذا  الوليات  امل�صاكن يف  من جمموع 

ال�صركات  اأ�صهم  اأ�صعار  هبوط  اإىل  اأدى  الو�صع 

 13 البالغ  جونز  داو  موؤ�صر  هبط  كما  العقارية, 

وكذلك  نقطة,  اآلف   10 اإىل  لي�صل  نقطة  األ��ف 

ب�صركات  املتخ�ص�ض  ن��ازداك  موؤ�صر  مع  احلال 

خر اإىل  لكرتونية والذي هبط هو الآ ال�صناعات الإ

3000 نقطة, يف حني و�صل العجز املايل اإىل 758 

مليار دولر عام 2006 وارتفع يف العام املن�صرم 

اإىل 419 مليار دولر« ومن املتوقع اأن يرتفع اإىل 

�صعف ذلك ح�صب تخمينات ال�صيدية.

نقا�شية  حلقة  يف  يت�شاءل  ال�شيدية  موفق 

زمة احلالية اأو افتعالها. عن مدى �شدق الأ
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�أج��م��ع حم��ل��ل��ون م��ال��ي��ون وم�����ش��وؤل��ون يف ���ش��رك��ات 

بتطبيق  �ملرتبط  �ل��ق��ر�ر  �أهمية  على  حملية  و�شاطة 

�لذي  �لزخم  مع  �لر�هن،  �لوقت  يف  �ملبادلة  �تفاقيات 

�ال�شتثمارية  ومناخاته  �ل�شعودي  �القت�شاد  يعي�شه 

يجابية، و�لذي يوؤكد قوة وقدرة �ل�شوق على �لنمو  �الإ

و�لتطور ب�شكل �أكرب خالل �لفرتة �ملقبلة.

خالد الزومان من الريا�ض

�سهم: اتفاقيات مبادلة الأ

وضع السوق السعودي في دائرة 
االستثمار العالمي
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تطورت  املالية  دوات  الأ اأن  ومعلوم 

خريين بطريقة مل ي�سبق  خالل العقدين الأ

ع��م��ال، ومن  امل��ال والأ لها مثيل يف ع��امل 

»اتفاقية  ب�  ي�سمى  ما  التطورات  تلك  بني 

وهي   )Swap Agreement( امل��ب��ادل��ة« 

نوع من امل�ستقات املالية يّتفق من خاللها 

�سول  طرفان على تبادل التدفق النقدي لأ

حم���ددة )اأ���س��ه��م ���س��رك��ات( خ��الل فرتة 

زمنية متفق عليها، وميكن اأن ت�ستند اإىل 

اأو  ال�سندات،  اأو  �سهم،  الأ موؤ�سرات  اأداء 

معّدلت الفوائد، اأو اأوراق مالية اأخرى.

قبل  موؤخًرا من  ع��الن عنه  الإ وما مت 

هيئة ال�سوق املالية بال�سماح للم�ستثمرين 

ال�سعودية  املالية  ال�سوق  بدخول  جانب  الأ

مبادلة  باتفاقية  ي��ع��رف  م��ا  ط��ري��ق  ع��ن 

 ،)Equity Swap Agreement( سهم� الأ

ول )امل�ستثمر  والتي يقوم فيها الطرف الأ

جنبي( الراغب باحل�سول على املنفعة  الأ

معينة  �سركات  اأ�سهم  داء  لأ القت�سادية 

لفرتة زمنية حمددة، بدفع مبلغ ال�ستثمار 

ا  �سخ�سً يكون  ما  عادة   - ثان  طرف  اإىل 

ا له التعامل ب�سفة اأ�سيل )�سركة  مرخ�سً

و�ساطة( - الذي يقوم بدوره ب�سراء تلك 

�سهم نظًرا لقدرته على متلكها والدخول  الأ

يف اتفاقيات مبادلة اأ�سهم.

ويف ن��ه��اي��ة ال���ف���رتة امل���ح���ددة ي��ق��وم 

الطرف الثاين)�سركة و�ساطة( ببيع اأ�سهم 

املتح�سل  املبالغ  واإع��ادة  ال�سركات  تلك 

خم�سوًما  اأو  ال��رب��ح  لها  م�ساًفا  عليها 

م��ن��ه��ا اخل�������س���ارة م���ع اإم��ك��ان��ي��ة جت��دي��د 

اأخ��رى.  زمنية  لفرتات  التفاقيات  تلك 

جنبي( احلق  وللطرف الول )امل�ستثمر الأ

باإنهاء اتفاقيات املبادلة قبل انتهاء الفرتة 

الزمنية لالتفاقية.

وم���ا ت��وف��ره ات��ف��اق��ي��ات امل��ب��ادل��ة يف 

اإع��ط��اء فر�سة غري  ال��وق��ت احل���ايل ه��و 

قبل  من  القت�سادية(  )املنفعة  مبا�سرة 

جانب لال�ستثمار يف ال�سوق  امل�ستثمرين الأ

الو�ساطة؛  �سركات  طريق  عن  ال�سعودية 

حيث تقوم �سركة الو�ساطة املالية املرخ�ص 

ل��ه��ا ب�����س��راء اأ���س��ه��م يف ال�����س��وق امل��ال��ي��ة 

جنبي  الأ امل�ستثمر  عن  نيابة  ال�سعودية 

تلك  مبلكية  الو�ساطة  �سركة  احتفاظ  مع 

�سهم  �سهم. فال يتم نقل ملكية تلك الأ الأ

على  �سيح�سل  واإمن��ا  جنبي  الأ للم�ستثمر 

املنفعة القت�سادية فقط، مما يعني عدم 

متتعه بحقوق الت�سويت حيث تبقى امللكية 

لدى �سركات الو�ساطة. 

�سهم حتديد القيم العادلة للأ

�ساأن  م��ن  اأن  ماليون  حمللون  وي��رى 

هذا القرار زيادة اهتمام بيوت ال�ستثمار 

وال��درا���س��ات  ب��ح��اث  ب��الأ للقيام  العاملية 

املتعلقة باأ�سهم ال�سركات املحلية وحتديد 

رب��اح  الأ توقعات  على  بناًء  العادلة  قيمها 

اأن  كما  ال�سركات.  تلك  تناف�سية  وم��دى 

بالدخول  جانب  الأ للم�ستثمرين  ال�سماح 

ال�سعودية  امل��ال��ي��ة  لل�سوق  املبا�سر  غ��ري 

ال�سركات  باأ�سهم  ال��دف��ع  على  ي�ساعد 

املحلية باجتاه تلك القيم العادلة، حيث من 

جنبي باإبرام  املتوقع اأن يقوم امل�ستثمر الأ

�سهم املقيمة باأقل  اتفاقيات مبادلة يف الأ

من قيمها العادلة واإنهاء اتفاقيات مبادلة 

�سهم املقيمة باأكرث من قيمها العادلة.  الأ

واحلد  ال�سوق  ا�ستقرار  �سي�ساعد يف  مما 

هذا  �سي�سهم  وك��ذل��ك  امل�����س��ارب��ات،  م��ن 

القرار بتوفري �سيولة نقدية اأكرث لل�سوق.

القرار  لهذا  يكون  اأن  املتوقع  وم��ن 

تاأثري اإيجابي لتطوير املزيد من املنتجات 

ال�سعودية  امل��ال��ي��ة  ال�����س��وق  يف  اجل��دي��دة 

املوؤ�س�سات  خ��رة  نقل  طريق  عن  وذل��ك 

ال�سعودية  لل�سوق  جنبية  الأ ال�ستثمارية 

وامل�ستقات  املنتجات  تنوع  اإىل  يوؤدي  مما 

والداعمة  للم�ستثمر  املتاحة  ال�ستثمارية 

داء ال�سوق. لأ

خطوة نحو العاملية

املر�سد  مط�سر  املايل  اخلبري  واعتر 

يف حديثة ملجلة تداول اأن ال�سوق ال�سعودي 

ال�سوق  هيئة  ق��رار  واأن  نا�سًئا  ي��زال  م��ا 

املالية اجلديد جاء كخطوة جديدة اأخرى 

امل���ر����ش���د: ال���ق���رار 

ت��ط��وي��ر  ي�����ش��اه��م يف 

املنتجات  من  املزيد 

ال�شوق  يف  اجل��دي��دة 

ال�شعودية  امل��ال��ي��ة 

ع�����ن ط����ري����ق ن��ق��ل 

خ����رة امل��وؤ���ش�����ش��ات 

جنبية.  ال�شتثمارية الأ

القيم  لتحديد  ���ش��ي��وؤدي  ال��ق��رار  حمللون: 

رب��اح  الأ توقعات  على  بناًء  �شهم  للأ العادلة 

ومدى تناف�شية ال�رشكات.
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تهدف اإىل تطوير ال�سوق، وت�ساهم يف نقل 

ال�سوق اإىل العاملية، م�سرًيا اإىل اأن القرار 

ا يف لفت اأنظار امل�ستثمرين  �سي�ساهم اأي�سً

جانب اأفراًدا وموؤ�س�سات اإىل ال�سركات  الأ

املزيد  تطوير  يف  وي�ساهم  ال�����س��ع��ودي��ة، 

املالية  ال�سوق  يف  اجلديدة  املنتجات  من 

ال�سعودية عن طريق نقل خرة املوؤ�س�سات 

ال�سعودية  لل�سوق  جنبية  الأ ال�ستثمارية 

املنتجات  تنوع  اإىل  �سيوؤدي  ال��ذي  م��ر  الأ

للم�ستثمر  املتاحة  ال�ستثمارية  وامل�ستقات 

هيئة  توقعت  كما  ال�سوق  داء  لأ والداعمة 

ال�سوق املالية ال�سعودية.

اخل��ط��وة  ه����ذه  اأن  امل��ر���س��د  وت���اب���ع 

للم�ستثمرين  الفر�سة  باإعطاء  اخلا�سة 

ال�سعودية  يف  امل��ق��ي��م��ني  غ��ري  ج���ان���ب  الأ

قد  �سهم،  الأ �سوق  يف  املبا�سر  بال�ستثمار 

املدرجة  لل�سركات  الراهنة  �سعار  الأ ترفع 

يف ال�سوق، و�ستحمي م�ستثمري ال�سوق من 

ال�سلبي  والتاأثري  املحافظ،  ت�سييل  عملية 

موال ال�ساخنة التي من املمكن اأن تهدد  لالأ

ا�ستقرار ال�سوق، مفيًدا اأن اإقرار اتفاقيات 

املبادلة ياأتي كخطوة جيدة من هيئة �سوق 

املال، وهو ي�ستخدم كنوع من التحوط يف 

تاأثريه  موؤكًدا  العاملية،  �سواق  الأ من  عدد 

يف  املحلي  ال�سوق  على  املبا�سر  يجابي  الإ

عر  الراهنة  العاملية  املالية  زم��ة  الأ ظل 

ال�ستثمارية  ال�سناديق  اأن��ظ��ار  ج��ذب 

جنبية التي �ست�سعى لتعوي�ص خ�سائرها  الأ

�سواق العاملية والتوجه  التي منيت بها يف الأ

لال�ستثمار يف ال�سوق ال�سعودي.

زيادة معدل ال�سيولة 

م��ن ج��ان��ب��ه ق���ال حم��م��د ع��ل��وان من 

»تداول«  ل�مجلة  كابيتال(  هلي  )الأ �سركة 

اإن حركة التداول ومعدل ال�سيولة �ستبقى 

املقبلة،  املرحلة  خالل  الثبات  مرحلة  يف 

يف  ال�سيولة  فيه  ترتاجع  ال��ذي  الوقت  يف 

زمة املالية العاملية،  اأ�سواق عاملية ب�سبب الأ

ال�ستثمارية  ال�سيولة  توجهات  اأن  متوقًعا 

�ستاأخذ  ال�سوق  �ستدخل  التي  جنبية  الأ

�سهم التي �سيتم  جانب التقييم جلميع الأ

قبال  ال�ستثمار بها، وهو ما يعك�ص حجم الإ

موال  املتوقع على ال�سوق ال�سعودية من الأ

متنامية  اأ���س��واق  ع��ن  الباحثة  جنبية  الأ

ال�ستثماري يف  املناخ  اأن  جديدة، خا�سة 

اململكة يعتر  ناجًحا بكل املقايي�ص.

ف�ساح زيادة ال�سفافية والإ

ل�سركة  التنفيذي  الرئي�ص  واأو���س��ح 

اأن  املالية وليد بن غيث  وراق  امل�ستثمر لالأ

تفعيل القرار �سي�ساهم يف زيادة ال�سفافية 

و�سدور تقارير بحثية دورية عن ال�سركات 

�سمولية  اأك��رث  ب�سورة  املدرجة  ال�سعودية 

املالية  ال��ت��ق��اري��ر  لنوعية  ن��ظ��ًرا  وع��م��ًق��ا 

جنبية  الأ املوؤ�س�سات  عنها  تبحث  ال��ت��ي 

عليها،  وي��رك��زون  ج��ان��ب  الأ وامل�ستثمرون 

عال  طلب  هناك  �سيكون  اأن��ه  اإىل  م�سرًيا 

جنبي، متوقًعا اأن يرفع  من قبل امل�ستثمر الأ

املوؤ�س�سي يف �سوق  القرار حجم ال�ستثمار 

حالًيا  يتجاوز  ل  والذي  ال�سعودي  �سهم  الأ

2٪ من اإجمايل القيمة الراأ�سمالية لل�سوق، 

التذبذبات،  من  �سيقلل  اأنه  اإىل  �سافة  بالإ

يف  الرئي�سيني  الالعبني  ع��دد  من  ويزيد 

ال�ستثمار،  ن�سبة  ازدي��اد  موؤكًدا  ال�سوق، 

فراد يف ال�سوق. جانب الأ وامل�ستثمرين الأ

واأ�ساف بن غيث اأن ال�سوق يحتاج اإىل 

املوؤ�س�ساتي  ال�ستثمار  مفهوم  يف  التو�سع 

املحلي ب�سكل اأكر من اتفاقيات املبادلة، 

مو�سًحا اأنه مع مرور الوقت من املمكن اأن 

يلحق ذلك تطوير للخدمات املالية ب�سكل 

�سا�سية  الأ احلاجة  اأن  على  و�سدد  اأو�سع، 

ال��ف��رد  امل�ستثمر  اق��ن��اع  كيفية  يف  ت��ق��ع 

مثل  الأ بال�سكل  ال�سوق  من  بال�ستفادة 

من خالل �سركات الو�ساطة التي �ستتلقى 

وحت��اول  اإي��ج��اب��ي،  ب�سكل  ال��ق��رار  تطبيق 

تنمية منتجاتها ال�ستثمارية خالل الفرتة 

املقبلة لتتوافق مع اأحوال ال�سوق يف الوقت 

امل�ستثمرين  اإق��ب��ال  ت��زاي��د  وم��ع  ال��راه��ن 

ج���ان���ب ع��ل��ى ال���س��ت��ث��م��ار يف ال�����س��وق  الأ

م�سرًيا  املقبلة،  الفرتة  خ��الل  ال�سعودي 

اإىل �سرورة توفري الإح�سائيات التحليلية 

يف  العاملة  ال�سركات  ع��ن  والتف�سيلية 

اإيجابية  خطوة  املبادلة  اتفاقيات  تطبيق 

نحو تطوير ال�شوق وزيادة كفاءته.

ال�����ش��ي��ول��ة  ت���وج���ه���ات  اإن 

التي  جنبية  الأ ال�شتثمارية 

أخذ جانب  �شتدخل ال�شوق �شتا

�شهم التي  التقييم جلميع الأ

�شيتم ال�شتثمار بها.
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ال�سوق، مبيًنا اأن الهيئة و�سركات الو�ساطة 

اأجل الرتقاء  اأن توا�سل دورها من  يجب 

اأن  م��وؤك��ًدا  املقدمة،  اخل��دم��ات  مب�ستوى 

تطوير  مع  خا�سة  اأف�سل  �ستكون  النتائج 

جذب  على  قدراتها  الو�ساطة  �سركات 

فراد. وادارة ا�ستثمارات الأ

جنبي اإثارة اهتمام امل�ستثمر الأ

اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  اأف��اد  ناحيته  من 

اإح�سان  الدكتور  لال�ستثمار  وط��ن  �سركة 

جانب  الأ امل�ستثمرين  اإقبال  اأن  اأبوحليقة 

اأداء  ع��ل��ى  اإي��ج��اب��ي��ة  ب��ظ��الل  يلقي  رمب���ا 

�سينظرون  اإنهم  حيث  ال�سركات،  بع�ص 

ما  وهو  امل�سارب،  بعني  ل  امل�ستثمر  بعني 

ال�سركات  بع�ص  واإف�ساح  اأداء  �سيح�سن 

جانب، اإ�سافة  ثارة اهتمام امل�ستثمرين الأ لإ

احلا�سر  ال��وق��ت  يف  امل��ج��ال  اإت��اح��ة  اإىل 

يف  يجدون  الذين  ج��ان��ب  الأ للم�ستثمرين 

البعيد،  املدى  على  جمدية  ا  فر�سً ال�سوق 

يف حني ينظر معظم امل�ستثمرين املحليني 

امل��دى  على  ال�سوق  يف  امل��وج��ودة  للفر�ص 

دخول  اأن  اإىل  حليقة  اأب��و  ولفت  الق�سري، 

جنبي �سيعززمن عمق ال�سوق،  امل�ستثمر الأ

عمليات  يف  امللحوظ  التح�سن  مع  خا�سة 

وال��ق��رارات  العقوبات  ب�سبب  ف�����س��اح  الإ

الواعي  امل�ستثمر  اأن  اإىل  م�سرًيا  املطبقة، 

يحتاج يف الوقت الراهن اإىل اإثارة اهتمامه 

من خالل �سركات اأداوؤها ممتاز واأعمالها 

التو�سعية ون�ساطها امل�ستقبلي يب�سر بنتائج 

جيدة. 

هذا  مثل  اأن  اأبوحليقة  الدكتور  وتابع 

اإىل حمالت  يحتاج  ال�سرتاتيجي  التوجه 

من  ال�سعودي  بال�سوق  خارجية  تعريفية 

قبل هيئة �سوق املال، واإىل ترويج ال�سركات 

�سهم  ال�سعودية الكبرية املدرجة يف �سوق الأ

امل�ستثمرين  اأم����ام  لنف�سها  ال�����س��ع��ودي 

كر  الأ العتماد  يكون  اأن  على  جانب،  الأ

التي  املحلية،  ال��و���س��اط��ة  ���س��رك��ات  على 

اأمامها  جديدة  �سوق  فتح  من  �ست�ستفيد 

مو�سًحا  احل��ال��ي��ة،  ���س��ع��ار  الأ م��ع  خا�سة 

ج��زًءا  ن  الآ يعتر  ال�سعودي  ال�سوق  اأن 

واجلاذبة  النا�سئة  �سواق  الأ منظومة  من 

جنبي،  الأ امل�س�ستثمر  قبل  من  لالهتمام 

م��دراء  م��ن قبل  ال���دوؤوب  البحث  يف ظ��ل 

ج��دي��دة،  ف��ر���ص  ع��ن  ال��ت��ح��وط  �سناديق 

موؤكًدا اأن تطبيق اتفاقيات املبادلة، يعتر 

منا�سب  توقيت  يف  وج��اءت  مهمة  خطوة 

املوؤ�س�ساتي  ال�ستثمار  من  و�ستعزز  جًدا، 

اأن  اإىل  اأ�سار  لكنه  ال�سعودي،  ال�سوق  يف 

انتقائية،  اإىل  يحتاج  جنبي  الأ امل�ستثمر 

اأط��ر  ب��و���س��ع  نف�سه  ال��وق��ت  يف  م��ط��ال��ًب��ا 

مالئمة لتقنني عاملي الوقت والتكلفة عند 

الدخول يف اتفاقيات مبادلة، اإ�سافة اإىل 

عمليات  يف  التفاقيات  هذه  توظيف  منع 

م�ساربة من قبل هوؤلء امل�ستثمرين بهدف 

موال  لالأ مفاجئ  نزوح  من  ال�سوق  حماية 

النحياز  وج��وب  على  م�سدًدا  ال�ساخنة، 

اإىل امل�ستثمر املوؤ�س�سي من خالل اإتاحتها 

اأو  بلدانها  م��ن  املرخ�سة  للموؤ�س�سات 

ورائ��دة يف  كيان  ذات  موؤ�س�سة  من خالل 

جمالها ويتم العمل بطريقة منظمة.

عن  ول  الأ امل�����ش��وؤول  ال��و���ش��اط��ة  ���رشك��ات 

التعريف باتفاقية املبادلة.

ب�����ن غ����ي����ث: ال����ق����رار 

زي����ادة  يف  ���ش��ي�����ش��اه��م 

ال�����ش��ف��اف��ي��ة و����ش���دور 

دوري��ة  بحثية  ت��ق��اري��ر 

عن ال�رشكات ال�شعودية 

اأكرث  ب�شورة  امل��درج��ة 

�شمولية وعمًقا.

اأب���وح���ل���ي���ق���ة: ال���ق���رار 

واإف�شاح  اأداء  �شيح�شن 

ث��ارة  لإ ال�رشكات  بع�ض 

امل�شتثمرين  اه��ت��م��ام 

جانب. الأ
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معاوية كنه 

زمة املالية العاملية الأ

منعطف القرن االقتصادي
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خري يف بنك ليمان براذرز، موظفو البنك  نهاية مفتوحة تلك التي �شكلتها بع�ض م�شاهد اليوم الأ

املنهار وهم يلملمون اأغرا�شهم ا�شتعداًدا للرحيل ذاك امل�شاء، والوجوه احلزينة التي ل تعرف اأين 

اأن  الكئيبة، وتفا�شيل ما ميكن  القريب، ثم م�شارب وول �شرتيت وممراتها  الغد  تيمم �شطرها يف 

ربعة بع�شها لتعرف ما  يام الالحقة ومن ورائها عامل وا�شع واأمم من اأركان الدنيا الأ يحدث يف الأ

خر ليعرف اأ�شاًل اأن هناك وول �شرتيت واأن م�شائرهم مربوطة مب�شري  حدث متاًما، والبع�ض الآ

ذلك ال�شارع. 

ما الذي حدث ذاك اليوم؟ وكيف حدث؟ 

وملاذا؟ وهل ما حدث هو اأزمة رهن عقاري اأم 

اأزمة اأ�سواق مالية؟ اأم ترى اأزمة اأ�سواق اأ�سهم 

اأو اأزمة بنوك ا�ستثمار؟ بل رمبا تكون اأزمة ثقة 

نخرت نظام االئتمان فهزت ارتداداتها اأ�سواق 

العامل !

ه���ي ب�����راأي ال��ك��ث��ري��ن حت��ت��م��ل ك���ل ه��ذه 

يف  اقت�ساد  اأك��ر  يهدد  �سبح  نها  الأ العنا�سر 

الك�ساد  تفا�سيل  الذاكرة  اإىل  ويقذف  العامل 

نهاية  املتحدة  بالواليات  ع�سف  الذي  الكبر 

ع�سرينيات القرن املا�سي.

نواقي�س  دق��ت  تقريًبا  ون�سف  ع��ام  قبل   

الرهن  ق��رو���س  اأزم���ة  ب���داأت  حينما  اخل��ط��ر 

لتقو�س  وتعتمل  ال�سطح  على  تطفو  العقاري 

�سا�سية  االأ ال��رك��ائ��ز  اإح���دى  امل�����س��اك��ن،  ���س��وق 

 %40 ميثل  والذي  العامل  يف  كر  االأ لالقت�ساد 

من اقت�سادات العامل . 

زمات املالية من فراغ بل تتفاعل  ال تاأتي االأ

وهو  بلد،  اأي  يف  الكلي  االقت�سادي  الو�سع  مع 

املتحدة  ال��والي��ات  ال��ي��وم يف  م��ا يحدث  مت��اًم��ا 

خطرة  م�ساكل  من  اقت�سادها  يعاين  ال��ذي 

امليزان  واختالل  امليزانية  عجز  مقدمتها  يف 

والعامة  اخلا�سة  املديونية  وتفاقم  التجاري 

اإ�سافة اإىل االرتفاع امل�ستمر ملوؤ�سرات البطالة 

والت�سخم والفقر.

زمة العقارية البداية: الأ

م��ن��ذ  ع��ام 2000 وال��ق��ط��اع ال��ع��ق��اري يف 

م�ستمًرا،  ارت��ف��اًع��ا  ي�سهد  املتحدة  ال��والي��ات 

ويف  القطاع  ه��ذا  قيم  ك��ل  �سمل  ارت��ف��اع  وه��و 

امل�سجلة  العقارية  ال�سركات  اأ�سهم  مقدمتها 

وخا�سة  املختلفة  العامل  اأنحاء  يف  بالبور�سة 

اأف�سل  اأ�سبح العقار  يف الواليات املتحدة حتى 

اأنواع اال�ستثمار ويف املقابل �سهدت القطاعات 

ن�سطة  االأ �سيما  ال  ك��ب��ًرا  ا  ت��ب��اط��وؤً خ����رى  االأ

دفع  امل�سهد  هذا  احلديثة،  بالتقنية  املرتبطة 

فرباير  يف  ال��ك��ارث��ة  م��ن  ح��ذر  بافيت  وارن 

2003م م�صرًيا اإىل متادي االقت�صاديني يف 

أنها  با وو�صفها  املالية  امل�صتقات  ا�صتخدام 

وللنظام  بها  للمتعاملني  موقوتة  »قنابل 

ي�صهل  جهنم،  »مثل  واأن��ه��ا  االق��ت�����ص��ادي«. 

الدخول اإليها ويكاد ي�صتحيل اخلروج منها«.

قبال على �سراء  مركيني اأفراًدا و�سركات لالإ االأ

الطويل  اال�ستثمار  اأو  ال�سكن  بهدف  العقارات 

جل اأو امل�ساربة. وهكذا ات�سعت الت�سهيالت  االأ

العقارية وت�ساهلت امل�سارف يف منح القرو�س 

فراد غر القادرين على �سداد ديونهم  حتى لالأ

ب�سبب دخولهم ال�سعيفة. 

العقارية  الفقاعة  انتفخت  ي���ام  االأ مب��رور 

�سيف  يف  فانفجرت  ذروت��ه��ا  اإىل  و�سلت  حتى 

عام 2007 حيث هبطت قيمة العقارات ومل يعد 

بعد  حتى  ديونهم  �سداد  على  قادرين  ف���راد  االأ

اأكرث من مليوين  وفقد  املرهونة.  بيع عقاراتهم 

مكبلني  واأ�سبحوا  العقارية  ملكيتهم  اأمركي 

بااللتزامات املالية طيلة حياتهم. ونتيجة لت�سرر 

امل�سارف الدائنة ب�سبب عدم �سداد املقرت�سني 

البور�سة  يف  اأ�سهمها  قيم  هبطت  لقرو�سهم 

واأعلنت �سركات عقارية عديدة عن اإفال�سها. 
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اأ�صحاب  اأزم��ة  هي  الراأ�صمايل  مبنظورها  زم��ة  االأ

املالية  امل�صارف  مالكي  من  م���وال،  االأ روؤو���س 

واأ�صحاب  وىل  االأ ال��درج��ة  يف  التاأمني  و���رك��ات 

احل�����ص�����س ال���ك���ربى يف خم��ت��ل��ف ال��ق��ط��اع��ات 

خرى، وهو ما ميثل 5% من الب�ر. االقت�صادية االأ

ولكن انهيار القيم مل يتوقف عند العقارات 

�سواق املالية وجميع القطاعات.  بل امتد اإىل االأ

يف عام 2000 �سهد العامل انفجاًرا مماثاًل طال 

مالية  اأزم��ة  اإىل  يقد  مل  لكنه  نرتنت،  االإ �سوق 

من  تخوف  اإىل  اأو  ال��ي��وم  يحدث  كما  �ساملة 

الكمبيوتر  �سوق  ن  الأ اقت�سادي،  ك�ساد  حدوث 

لي�س �سوًقا ا�ستثمارًيا وال يحتاج اإىل االقرتا�س 

فاإن  هنا  من  العقار،  �سوق  يف  احل��ال  هو  كما 

هبوط  عن  املرتتبة  واالقت�سادية  املالية  ثار  االآ

اأ�سعار العقار كان عنيًفا وترتب عليه تراجع يف 

اال�ستهالك اليومي وبالتايل اإىل ظهور مالمح 

الك�ساد.

زمة �شباب احلقيقية لالأ الأ

هذه  وراء  احلقيقية  ���س��ب��اب  االأ م��ا  ت��رى 

و�سفها بافيت باأنها »قنابل موقوتة للمتعاملني 

جهنم،  »مثل  واأنها  االقت�سادي«.  وللنظام  بها 

اخلروج  ي�ستحيل  ويكاد  اإليها  الدخول  ي�سهل 

بافيت  نظر  ُبعد  الالحقة  يام  االأ اأثبتت  منها«. 

و�سدق حد�سه.

الت�سريحات،  ه��ذه  بافيت  اأطلق  حينما 

وقف البع�س منها موقف اال�ستغراب، وبع�سهم 

نظرهم  يف  امل�ستقات  ن  الأ اال�ستنكار،  موقف 

دارة املخاطر وتوزيعها بكفاءة  اأدوات مبتكرة الإ

يام  االأ لكن  وتقليلها.  عليها  ال�سيطرة  ثم  ومن 

التي  املالية  فالكارثة  بافيت،  قاله  ما  اأثبتت 

هو  اأ�سبابها  اأه���م  اأح���د  ال��ي��وم  ال��ع��امل  جت��ت��اح 

االئتمانية  امل�ستقات  خا�سة  املالية،  امل�ستقات 

 credit( االئتمان  خماطر  مقاي�سة  اأدوات  اأو 

من  الكثر  اإىل  �سافة  باالإ  .)default swaps
غياب  مقدمتها  يف  وال��ت��ج��اوزات  خ���ط���اء  االأ

ال�سفافية. 

امل�شتقات الئتمانية وتبادل املخاطر 

االئتمانية  امل�ستقات  االقت�ساديون  يعرف 

مقاي�سة  اأو  امل��خ��اط��ر،  لتبادل  اأدوات  باأنها 

خم��اط��ر االئ��ت��م��ان وه��ي ال ت��ع��دو اأن ت��ك��ون يف 

جوهرها عقد تاأمني بني طرفني، يدفع اأحدهما 

خر باأن يدفع  ر�سوًما مقابل اأن يتعهد الطرف االآ

املدين  عجز  حال  عليه  املوؤمن  الدين  قيمة  له 

دوات  االأ هذه  اإذن  اأ�سهمت  كيف  ال�سداد.  عن 

زمة؟ وهل عرف العامل بعد كل هذه الفرتة  االأ

النهاية  هذه  اإىل  قادته  التي  اأخطاءه  الزمنية 

املفتوحة لكل االحتماالت، اأم اأن اجلميع مازال 

غافاًل عنها؟ 

قبل نحو اأكرث من خم�سة اأعوام، وحتديًدا 

وارن  ق���ال  2003م،  ع���ام  م���ن   ف���راي���ر  يف 

اأجنح  ومن  العامل  اأغنياء  اأغنى  اأح��د  بافيت، 

ال�سورة  »اإن  ع��م��ال،  االأ ورج���ال  امل�ستثمرين 

وتتجه  »خ��ط��رة  ال��ع��امل��ي  لالقت�ساد  الكلية« 

والذي  هذا  ت�ساوؤمه  يف  وال�سبب  �سواأ«،  االأ نحو 

خلطابه  ي�ستمع  كان  من  كل  لدى  وا�سًحا  بدا 

ل�سركته  العمومية  اجلمعية  اأم���ام  ال�سنوي 

االقت�ساديني  متادي  هو  هاثواي«  »برك�ساير 

التي  املالية  بامل�ستقات  مايعرف  ا�ستخدام  يف 
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يف الكارثة؟ ي�سرح الدكتور �سامي بن اإبراهيم 

حدث  ما  �سالمية  االإ امل�سرفية  خبر  ال�سويلم 

قائاًل : 

فاإنه  م��ا،  ا  �سخ�سً البنك  يقر�س  عندما 

يحر�س على اأن ياأخذ ال�سمانات الكافية لل�سداد 

البنك.  هو  فاملت�سرر  املقرت�س  اأفل�س  اإذا  نه  الأ

على  يوؤمن  اأن  البنك  ا�ستطاع  اإذا  م��اذا  لكن 

القر�س وينقل خماطر الدين اإىل طرف ثالث؟ 

اإفال�س  من  البنك  يت�سرر  لن  احلالة  هذه  يف 

ن الطرف الثالث يتعهد بدفع قيمة  املقرت�س، الأ

وعليه  احلالة.  هذه  يف  للبنك  كاماًل  القر�س 

للتاأكد من  للبنك ما يكفي من احلوافز  فلي�س 

مالءة املقرت�س. ولذلك مل جتد البنوك �سعوبة 

 )subprime( قل جدارة يف اإقرا�س الفئات االأ

�سركات  غالًبا  غرهم،  يتحملها  املخاطر  ن  الأ

ال�سويلم  مي�سي  التحوط.  و�سناديق  التاأمني 

البنوك  القرو�س   على  التاأمني  �سجع  قائاًل: 

�سكل  على  القر�س  تبيع  ثم  تقر�س،  اأن  على 

�سندات، مع التاأمني على هذه ال�سندات. فمن 

موؤمًنا  دي��وًن��ا  ي�سرتي  ال�سندات  ه��ذه  ي�سرتي 

عليها، ولذلك ال يهمه بدوره هل املقرت�س قادر 

موؤمن  القرو�س  اإن  وحيث  ال.  اأو  ال�سداد  على 

جدارته  اأو  املقرت�س  م��الءة  يهم  فال  عليها، 

االئتمانية، بل املهم هو الر�سوم التي يح�سلها 

البنك وغره من املوؤ�س�سات املالية من عمليات 

التمويل والت�سنيد وما يت�سل بها.

بدون هذا التاأمني مل يكن من املمكن لهذه 

اإىل  وت�ستفحل  تت�سخم  اأن  امل�سوؤومة  احللقة 

هذا احلد، ومل يكن من املمكن ن�سوء ما ي�سمى 

يف  اخلطر  بوؤرة  كانت  التي  ال�سامة«  �سول  »االأ

عليه  قامت  ال��ذي  اله�س  ���س��ا���س  واالأ الفقاعة 

اإىل  امل�ستقات  اأدت  لقد  ال��ق��رو���س.  �سندات 

تركيز املخاطر بداًل من تفتيتها، واإخفائها بداًل 

من تقليلها.

 ولكن ما م�سلحة �سركات التاأمني و�سناديق 

التحوط من التاأمني على هذه القرو�س؟

اأواًل: الر�سوم النقدية التي حت�سل عليها، 

كبرة.  املحفظة  كانت  اإذا  مغرية  ر�سوم  وهي 

مقدار  على  تعتمد  املديرين  ح��واف��ز  اأن  كما 

الر�سوم  زادت  كلما  ولذلك  املتحقق،  الدخل 

زادت احلوافز.

�سول  ثانًيا: طاملا كانت اأ�سعار العقار اأو االأ

هناك  يكون  فلن  ارتفاع،  يف  متويلها  يتم  التي 

يعيد  اأن  ي�ستطيع  املقرت�س  ن  الأ تعرث،  خماطر 

بيع  ميكن  اأو  ج��دي��د،  بقر�س  ال��ع��ق��ار  مت��وي��ل 

ربح  على  واحل�سول  ال��دي��ن  لت�سديد  العقار 

أبرز معالم األزمة 
في الواليات المتحدة

احلقيقي  االقت�ساد  مريكية  االأ املتحدة  الواليات  منها  تعاين  التي  زم��ة  االأ ت�سمل 

�سهم كما يظن البع�س، كما اأنها ال تقت�سر على الدوائر  برمته، وال تقت�سر على قيم االأ

زمة منذ �سنوات عدة  فراد، لقد بداأت هذه االأ احلكومية بل متتد لت�سمل ال�سركات واالأ

ما اإبراز معاملها فيمكننا تلخي�سها يف النقاط التالية:
وال تزال يف طور اال�ستفحال، واأ

مريكية منذ  - العجز التجاري: مل ي�سجل امليزان التجاري يف الواليات املتحدة االأ

عام 1971 اأي فائ�س، ويف مقابل ذلك فقد ازداد العجز ب�سكل م�ستمر منذ ذلك العام 

�سا�س يف ذلك اإىل  حتى اإنه و�سل يف عام 2006 اإىل 758 مليار دوالر، ويعود ال�سبب االأ

نتاجي خا�سة ال�سلعي على تلبية اال�ستهالك املتزايد. عدم قدرة اجلهاز االإ

العام  امليزانية: ال يزال العجز املايل مرتفًعا حيث قدر يف ميزانية هذا  - عجز 

2008 ب�410 مليارات دوالر اأي 2.9% من الناجت املحلي االإجمايل، ويعود ال�سبب اإىل 

ما  بقدر  الت�سغيل  اإىل  يهدف  ال  الذي  العام  نفاق  االإ يف  الدولة  تتبعها  التي  ال�سيا�سة 

يهدف اإىل متويل العمليات احلربية اخلارجية، اإذ يغلب الطابع الع�سكري على النفقات 

على  للح�سول  كو�سيلة  ت�ستخدم  خرة  واالأ ال�سرائب،  على  ال�سيا�سي  والطابع  العامة 

اأ�سوات الناخبني بداًل من احل�سول على اإيرادات لتمويل العجز املايل.

مركية ارتفاع الديون احلكومية  - املديونية: اأظهرت اإح�ساءات وزارة اخلزانة االأ

من 4.3 تريليونات دوالر يف عام 1990 اإىل 8.4 تريليونات دوالر يف عام 2003 واإىل 

من   %64 ت�سكل  العامة  الديون  هذه  واأ�سبحت   .2007 عام  يف  دوالر  تريليونات   8.9

التي  الدول  �سمن  املتحدة  الواليات  ت�سنيف  ميكن  وبذلك  جمايل.  االإ املحلي  الناجت 

تعاين ب�سدة من ديونها العامة، يعادل حجم هذه الديون ع�سرة اأ�سعاف الناجت املحلي 

االإجمايل جلميع الدول العربية وثالثة اأ�سعاف الديون اخلارجية للدول النامية.

فراد وال�سركات  دارات احلكومية بل ي�سمل االأ ثقل هذه املديونيات ال تتوقف على االإ

ب�6.6  عقارية  دي��ون  منها  دوالر  تريليونات   9.2 الفردية  الديون  بلغت  فقد  ا.  اأي�سً

وت�سكل  املالية احلالية  زمة  االأ �ساهمت م�ساهمة فاعلة يف  التي  تريليونات دوالر وهي 

مريكي. اأما ديون ال�سركات فتحتل املرتبة  اأكرث من ن�سف الناجت املحلي االإجمايل االأ

وىل من حيث حجمها البالغ 18.4 تريليون دوالر. وبذلك يكون املجموع الكلي 36  االأ

اأزمة  بذاتها  الديون  هذه  االإجمايل.  املحلي  الناجت  اأ�سعاف  ثالثة  اأي  دوالر  تريليون 

اقت�سادية خطرة.

م�ساكل  تعاين  املتحدة  الواليات  فاإن  �سبق  ما  اإىل  �سافة  باالإ �أخ���رى:  م�شاكل   -

 %5 ت�سكل  التي  والبطالة   %4 جت��اوز  ال��ذي  الت�سخم  مقدمتها  يف  اأخ��رى  اقت�سادية 

وال�سناعة التي ترتاجع اأهميتها والفقر.

اخل��ط��ر يف  ب���وؤرة  ك��ان��ت  ال�صامة  ���ص��ول  االأ

�صا�س اله�س الذي قامت عليه  الفقاعة واالأ

�صندات القرو�س. لقد اأدت امل�صتقات اإىل 

تركيز املخاطر بداًل من تفتيتها، واإخفائها 

بداًل من تقليلها.
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قرا�س والتاأمني يغذي بع�صها  اأ�صبحت حلقة االإ

الفقاعة،  حجم  ت�صاعف  اإىل  اأدى  مما  بع�ًصا، 

اأوائ���ل  اإىل   2004 ال�����ص��ن��وات  خ���ال  خ��ا���ص��ة 

�صيف  يف  الفقاعة  انفجرت  اأن  اإىل  2007م، 

2007م، وبداأ م�صل�صل الكارثة بالتتابع.

املتحدة  ال��والي��ات  يف  العقار  واأ�سعار  اإ���س��ايف. 

2000م، ولذلك  كانت يف ارتفاع متوا�سل منذ 

مل يكن هناك ما يدعو للقلق من هذا اجلانب. 

العقاري.  الرهن  فقاعة  منو  كيفية  يبني  وهذا 

ق��را���س  واالإ ق��را���س،  االإ على  ي�سجع  فالتاأمني 

�سعار  ي�ساهم يف رفع اأ�سعار العقار، وارتفاع االأ

النخفا�س  القرو�س  على  التاأمني  على  ي�سجع 

قرا�س،  املخاطر، مما ي�سجع على املزيد من االإ

والتاأمني  ق��را���س  االإ حلقة  فاأ�سبحت  وهكذا. 

ا، مما اأدى لت�ساعف حجم  يغذي بع�سها بع�سً

اإىل   2004 ال�سنوات  خ��الل  خا�سة  الفقاعة، 

يف  الفقاعة  انفجرت  اأن  اإىل  2007م،  اأوائ���ل 

�سيف 2007م، وبداأ م�سل�سل الكارثة بالتتابع.

اإىل  املخاطر  بيع  ميكنه  املوؤّمن  اإن  ثالًثا: 

خماطر  م��ع  مركبة  اأو  م��ف��ردة  اإم���ا  اآخ��ري��ن، 

�سندات  حت��اك��ي  �سندات  �سكل  على  اأخ���رى، 

القرو�س نف�سها، ويح�سل على ر�سوم اإ�سافية 

ميكنه  ال�سندات  لهذه  وامل�سرتي  ذلك.  مقابل 

بدوره بيعها ومن ثم نقل املخاطر اإىل اآخرين. 

وال يزال اأع�ساء ال�سوق يتدافعون كرة اخلطر 

فيما بينهم، كٌل يوؤمل اأن الكرة لن تنفجر بيده. 

اأكرث،  فيه  والالعبون  اأك��ر  ال�سوق  كان  وكلما 

اأحدهم  بيد  اخلطر  كرة  انفجار  احتمال  كان 

ولهذا  اأك��ر.  املخاطر  هذه  قبول  فيكون  اأق��ل، 

املجازفني،  م�سلحة  من  ال�سوق  ت�سخم  ك��ان 

أبرز المحطات في األزمة المالية العالمية
 �� فراير 2007 عدم ت�سديد �سلفات الرهن 

على  كافية  بقدرة  يتمتعون  ال  ملدينني  املمنوحة 

وي�سبب  املتحدة  ال��والي��ات  يف  اكت�سف  الت�سديد 

م�سرفية  موؤ�س�سات  يف  فال�س  االإ عمليات  اأوىل 

متخ�س�سة.

اأم��ام  تتدهور  ال��ب��ور���س��ات   2007 اأغ�سط�س   -

املركزية  وامل�سارف  زم��ة  االأ ات�ساع  خماطر 

تتدخل لدعم �سوق ال�سيولة.

2007 عدة م�سارف كرى  دي�سمر   - اأكتوبر   ��

ا يف اأ�سعار اأ�سهمها ب�سبب اأزمة  تعلن انخفا�سً

الرهن العقاري.

)البنك  مريكي  االأ االحتياطي   2008 يناير   22  ��

الرئي�سية  فائدته  معدل  يخف�س  امل��رك��زي( 

وهو   )%3.50( اإىل  النقطة  اأرب����اع  ث��الث��ة 

اإجراء ذو حجم ا�ستثنائي، ثم جرى التخفي�س 

تدريجًيا اإىل )2%( بني يناير واأبريل.

توؤمم  الريطانية  احلكومة   2008 فراير   17  ��

بنك نورذرن روك.

امل�سارف  ج��ه��ود  ت�سافر   2008 م��ار���س   11  ����

املركزية جمدًدا ملعاجلة �سوق الت�سليفات.

�� 16 مار�س 2008 )جي بي مورغان ت�سر( يعلن 

مركي بر�سترتد ب�سعر  عمال االأ �سراء بنك االأ

متدن ومع امل�ساعدة املالية لالحتياطي.

مريكية ت�سع  �� 7 �سبتمر 2008 وزارة اخلزانة االأ

ت�سليفات  جم��ال  يف  العمالقتني  املجموعتني 

الرهن العقاري )فريدي ماك( و)فاين ماي( 

حتتاجها  التي  ال��ف��رتة  طيلة  الو�ساية  حت��ت 

عادة هيكلة ماليتهما مع كفالة ديونهما حتى  الإ

حدود 200 مليار دوالر.

ع��م��ال  االأ ب��ن��ك  اع����رتاف   2008 �سبتمر   15  ����

اأبرز  اأحد  باإفال�سه بينما يعلن  ليمان براذرز 

اأمريكا  اأوف  بنك  وهو  مريكية  االأ امل�سارف 

عمال يف وول �سرتيت هو  اآخر لالأ �سراء بنك 

مريل لني.

�� ع�سرة م�سارف دولية تتفق على اإن�ساء �سندوق 

ال�سيولة براأ�سمال )70( مليار دوالر ملواجهة 

اأكرث اإحلاًحا يف حني توافق امل�سارف املركزية 

على فتح جماالت الت�سليف اإال اأن ذلك مل مينع 

تراجع البور�سات العاملية.
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االحت����ادي  االح��ت��ي��اط��ي   2008 �سبتمر   16  ����

م��ر  االأ بفعل  ت��وؤمم��ان  مريكية  االأ واحل��ك��وم��ة 

الواقع اأكر جمموعة تاأمني يف العامل »اأيه اآي 

فال�س عر منحها م�ساعدة  باالإ املهددة  جي« 

امتالك  مقابل  دوالر  مليار   )85( بقيمة 

)9.79%( من راأ�س مالها.

�� 17 �سبتمر 2008 البور�سات توا�سل تدهورها 

وتكثف  امل��ايل.  النظام  يف  ي�سعف  والت�سليف 

اإىل  الرامية  العمليات  املركزية  امل�سارف 

تقدمي ال�سيولة للموؤ�س�سات املالية.

اأ�س  تي  )لويد  الريطاين  البنك  �ستبمر   18  ��

بي( ي�سرتي مناف�سة )ات�س بي اأو اأ�س( املهدد 

فال�س. باالإ

مريكية تعلن اأنها تعد خطة بقيمة  �� ال�سلطات االأ

من  امل�����س��ارف  لتخلي�س  دوالر  مليار   700

اأ�سولها غر القابلة للبيع.

مريكي جورج بو�س يوجه  �� 19 �سبتمر الرئي�س االأ

اإنقاذ  خطة  ب�ساأن  ف��وًرا  التحرك  اإىل  ن��داء 

الواليات  يف  زم��ة  االأ تفاقم  لتفادي  امل�سارف 

املتحدة.

زمة املالية تطغى على املناق�سات  �� 23 �سبتمر االأ

مم امل��ت��ح��دة يف  يف اجل��م��ع��ي��ة ال��ع��امل��ي��ة ل����الأ

نيويورك.

املماطلة  اأم��ام  قلقها  ت�ساعف  املالية  �سواق  االأ  ��

مريكية. حيال اخلطة االأ

2008 انهيار �سعر �سهم املجموعة  �سبتمر   26  ��

الهولندية  البلجيكية  وال��ت��اأم��ني  امل�سرفية 

ب�ساأن  �سكوك  ب�سبب  البور�سة  يف  فورتي�س 

قدرتها على الوفاء بالتزاماتها. ويف الواليات 

املتحدة ي�سرتي بنك جي بي مورغان مناف�سه 

ال�سلطات  مب�ساعدة  )ميوت�سوال(  وا�سنطن 

الفدرالية.

مريكية  االأ ن��ق��اذ  االإ خطة   2008 �سبتمر   28  ����

مو�سع اتفاق يف الكونغر�س ويف اأوروبا يجري 

بلجيكا  �سلطات  ق��ب��ل  م��ن  ف��ورت��ي�����س  ت��ق��ومي 

جرى  بريطانيا  ويف  ولوك�سمبورج  وهولندا 

تاأميم بنك برادفور ويبتغلي.

مريكي  االأ النواب  جمل�س   2008 �سبتمر   29  ��

بعد  تنهار  �سرتيت  وول  نقاذ  االإ خطة  يرف�س 

وروبية  �ساعات قليلة من تراجع البور�سات االأ

بني  الفوائد  معدالت  وا�سلت  حني  يف  ب�سدة 

من  امل�����س��ارف  مانعة  ارتفاعها  امل�����س��ارف 

اإعادة متويل ذاتها.

ي�سرتي  اأنه  مريكي  االأ غروب  �سيتي  بنك  اأعلن   ��

م��ن��اف�����س��ه واك���وف���ي���ا مب�����س��اع��دة ال�����س��ل��ط��ات 

مريكية. االأ

مريكي  ول من اأكتوبر 2008 جمل�س ال�سيوخ االأ �� االأ

نقاذ املايل املعدلة. يعد خطة االإ

وهذا ما يف�سر ت�ساعف �سوق خماطر االئتمان 

-2004 اأكرث من ثماين مرات خالل ال�سنوات 

2007م حتى و�سلت اإىل 62 تريليون دوالر.

زمة غياب ال�شفافية وتفاقم الأ

اجلميع  بدا  الكارثة  وقوع  من  اأ�سابيع  بعد 

يف اأمريكا واأنحاء اأخرى من العامل متفقني على 

ال�سفافية  غياب  ب�سبب  كان  زم��ة  االأ تفاقم  اأن 

اإىل  اإ�سافة  املحا�سبية،  التقارير  يف  والتالعب 

اأخرى  واأخطاء  االئتمانات  منح  يف  الت�ساهل 

ال��ف��ي��درايل  االح��ت��ي��اط��ي  ال��ب��ن��ك  فيها  ت�سبب 

مريكي. االأ

العمل  م��ار���س  مم��ن  الكثرين  ي��دي  ب��ني 

اأدل��ة  اليوم  العامل  يف  واالقت�سادي  امل�سريف 

والبنوك  ال�سركات  من  ع��دًدا  اأن  على  قاطعة 

االحتيال  و�سائل  اإىل  جل��اأت  الكرى  العاملية 

على عمالئها باإ�سدار تقارير تعك�س اخل�سائر 

غر  �سهم  االأ اأ�سعار  لزيادة  خيالية  اأرب��اح  اإىل 

كرث يف املراجعات احل�سابية  احلقيقية واملثال االأ

التي حتول اإىل جمرد �سركة ا�ست�سارية ت�ساعد 

يف الكذب واخلداع وحتويل ال�سركات اخلا�سرة 

اإىل رابحة.

فر�س  يف  والبنوك  ال�سركات  ه��ذه  ف�سل 

اأ�سعار  تفخم  اإىل  ق��اد  اأعمالها  على  الرقابة 

جانب  من  الفائدة  اأ�سعار  وزي���ادة  العقارات 

اإىل  اأدى  ما  وهو  الفيدرايل  االحتياطي  البنك 

الكربى  العاملية  وال��ب��ن��وك  ال�����رك��ات 

أت اإىل و�صائل االحتيال على عمائها  جلا

اإىل  اخل�صائر  تعك�س  تقارير  باإ�صدار 

�صهم غري  اأرباح خيالية لزيادة اأ�صعار االأ

احلقيقية.
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النفط  �صادرات  من  القيا�صية  ي��رادات  االإ

جعلت احلكومات يف و�صع قوي ال�صتيعاب 

اأثر اأزمة االئتمان.

حيث  من  العقارية  القرو�س  اأعباء  يف  زي��ادة 

اأعباء خدماتها و�سداد اأق�ساطها.

يف  الت�ساهل  ف���اإن  الغياب  ه��ذا  وبجانب 

من  املزيد  حدوث  اإىل  اأدى  قد  ثباتات  االإ منح 

املا�سية  القليلة  ال�سنوات  فخالل  االنهيارات، 

ب�سيولة  يتمتع  م��ري��ك��ي  االأ امل��ايل  النظام  ك��ان 

نحو  منها  اجل��زء  توجيه  اإىل  دفعته  �سخمة 

اأف�سل  يعي�س  ك��ان  ال��ذي  العقاري  ق��را���س  االإ

فرتات منوه، وهذه اخلطوة اأ�سهمت يف حدوث 

ارتفاعات �سريعة ومتتابعة يف اأ�سعار العقارات 

يف  منخف�سة  فائدة  اأ�سعار  تطبيق  مع  تزامًنا 

ذلك الوقت.

يعتر  العقاري  قرا�س  االإ اأن  من  وبالرغم 

الطرفني  لكال  املخاطر  املرتفعة  ن�سطة  االأ من 

مريكية ويف  املقر�س واملقرت�س اإال اأن البنوك االأ

ظل غياب الرقابة يف اجلهاز امل�سريف اندفعت 

وتخفي�س  العقاري  ق��را���س  االإ يف  التو�سع  يف 

منحت  ق��د  ال��ب��ن��وك  اأي  اإن��ه��ا  حتى  م��ع��اي��ره. 

�سجالت  ميلكون  ال  و�سركات  ف��راد  الأ االئتمان 

ائتمانية وال يتمتعون مبالءة مالية جيدة توؤهل 

�سواق حتت  قرا�س، فاأدى ذلك اإىل وقوع االأ لالإ

البنك  ودفعت  ي��ام،  االأ تفاقمت مع  مالية  اأزمة 

مريكي اإىل الوقوع يف خطاأ فادح  االحتياطي االأ

من  وا�سنطن  يف  امل�سوؤولني  متكن  ع��دم  واإىل 

اإيقاف تراجع موؤ�سرات اأ�سواق املال، فقد اأدت 

�سخ  من  امل�سوؤولون  هوؤالء  بذلها  التي  اجلهود 

املليارات نحو 150 مليار دوالر يف وول �سرتيت 

لي�سبح  احلقيقي  الفائدة  �سعر  تخفي�س  اإىل 

)1.6%( بداًل عن )3%( وذلك دون اأن يريدوا 

بني  من  املهمة  وراق  االأ كل  اأفقدهم  مما  ذلك 

يف  ت�ساعد  اأن  املمكن  من  كانت  والتي  اأيديهم 

وقف هذا االنهيار.

مريكية على  زمة املالية الأ تداعيات الأ

القت�شاد العاملي  تطاير ال�شرر 

زمة التي تعانيها الواليات املتحدة  جروح االأ

ال تقت�سر على اأ�سواقها وموؤ�س�ساتها فقط، بل 

امتدت اإىل اأنحاء اأخرى من العامل، اإنها يف كل 

مكان تقريًبا، لكن اإىل اأين و�سل هذا النزيف؟ 

وعلى  العاملي،  االقت�ساد  على  تداعياته  وم��ا 

تفا�سيل احلياة يف هذا الكوكب؟ 

�سواق املالية يف الواليات  مع تفاقم اأزمة االأ

�سرارتها  انطلقت  ال��ت��ي  م��ري��ك��ي��ة  االأ املتحدة 

املا�سية،  �سابيع  االأ ب��رازر  ليمان  بنك  بانهيار 

زم�����ة اإىل  ان��ت��ق��ل��ت وب�����س��رع��ة ع����دوى ه���ذه االأ

تعد  مل  اإذ  العامل،  يف  املالية  ���س��واق  االأ معظم 

تقت�سر على  مريكية احلالية جزئية  االأ زمة  االأ

مبا�سرة  توؤثر  �ساملة  اأ�سبحت  بل  العقارات 

واالقت�ساد احلقيقي  الفردي  اال�ستهالك  على 

برمته، كما اأنه مل يعد مقت�سًرا على الواليات 

مريكية فقط.  املتحدة االأ

زم����ة ظ��ه��رت ج��ل��ًي��ا على   ع���دوى ه���ذه االأ

واإن  العامل  البور�سات يف  العام جلميع  املوؤ�سر 

مل يكن على وترة واحدة، فعلى اإثر هبوط قيم 

العام  املوؤ�سر  �سهم يف وول �سرتيت انخف�س  االأ

 %6.8 و  فرانكفورت  يف   %7.1 بن�سبة  للقيم 

و7.5% يف مدريد  لندن  و5.4% يف  باري�س  يف 

و3.8% يف طوكيو و5.1% يف �سنغهاي و6% يف 

دبي  يف  و%9.4  الريا�س  يف  و%9.8  �ساوباولو 

و3% يف بروت و4.2% يف القاهرة. 

الذي ميكن مالحظته من هذه القراءات 

اليوم  يف  العاملية  البور�سات  �سجلتها  التي 

زمة هو حدوثها يف دول ال توجد  ول لوقوع االأ االأ

فيها ا�ستثمارات اأمريكية يف بور�ساتها كبع�س 

اإىل  اأدت  اأنها  اإىل  اإ�سافة  مثاًل،  اخلليج  دول 

خ��رى  االأ ال�سركات  من  الكثر  اأ�سهم  هبوط 

من  بالرغم  العقاري  القطاع  يف  العاملة  غر 

كانت  وىل  االأ ال�ساعات  تلك  يف  زم���ة  االأ اأن 

مريكية،  االأ العقارية  الفقاعة  بانفجار  متعلقة 

�سديد  تدهور  اأ�سابها  التي  �سهم  االأ اأن  كما 

العقارية  ن�سطة  باالأ لها  عالقة  ال  اخلليج  يف 

ب�سلع  اأي  البرتوكيمياوية  باال�ستثمارات  بل 

التجارة اخلارجية. 
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ليمان براذرز وانفجار الفقاعة
يف  عام 1850اأن�ساأ هرني ليمان الذي هاجر من اأملانيا، �سركة »ليمان براذرز« 

بالواليات  اأالباما  جنوب  يف  مونتغومري  يف  وماير  اميانويل  �سقيقيه  مع  بالتعاون 

مريكية وذلك قبل اأن ي�ستقر اجلميع يف نيويورك بعد ذلك بثماين �سنوات  املتحدة االأ

حيث متكنوا من تكوين ثروة كبرة عن طريق مقاي�سة القطن باملال والب�سائع . 

ا�سًما  اإىل م�سرف  التي حتولت  ال�سركة  اأ�سبحت  ال�سنوات الالحقة  على مدى 

م�سهوًرا يف عامل املال على ال�سعيد الدويل، اإال اأنه مع تكرار م�ساريع اإعادة الهيكلة، 

عمال يف وول �سرتيت، حيث مار�س اأعماله يف ثالثة فروع  اأ�سبح اأ�سغر م�سرف لالأ

�سول. �سواق املالية وبنك اال�ستثمار واإدارة االأ هي االأ

خالل الف�سل الثالث من العام احلايل �سجل ليمان 3.9 مليار دوالر من اخل�سائر 

 ،2007 عام  يف  م�سجلة  دوالر  مليار   4.2 من  »قيا�سية«  اأرباح  مع  مقارنة  ال�سافية 

ومنذ بداية اأزمة الرهن العقاري، ا�سطر البنك اإىل خف�س قيمة ح�ساباته اإىل 13.8 

�سول. وقد اأ�سهمت تلك اخل�سائر ومن ثم ال�سائعات يف تراجع �سعر  مليار دوالر من االأ

فال�س اإىل 3.65 دوالر مقابل �سعره يف  �سهمه يف البور�سة قبل اأيام من اإعالنه عن االإ

فراير 2007 وهو 83.30 دوالر، واأكرث من 90 دوالًرا يف اأوائل يناير 2007. 

ت�سريح  مت  وقد  موظف،  األف   28 البنك  يف  يعمل  كان   2008 فراير  نهاية  يف   

دعوة  البنك  وجه  املا�سي  اإبريل  ويف  املا�سية،  الثالثة  �سهر  االأ 1500 موظف خالل 

اإىل ال�سوق طلب لزيادة راأ�سماله اأربعة مليارات دوالر ثم يف يونيو لزيادته اإىل �ستة 

مليارات دوالر.

زمة ثالثة عوامل اأدت لالأ

�سباح  الدكتور  االقت�سادي  الباحث  يرى   

اأن  العامة  املالحظات  من  وانطالًقا  اخلياري 

زم��ة عاملية ويعتمد يف ذلك على ثالثة  االأ هذه 

مبختلف  والثاين  ول  االأ العامالن  يتعلق  عوامل 

بالدول  الثالث  العامل  ويرتبط  العامل  بلدان 

ال�سرف  نظام  النقدية  �سيا�ستها  تتبع  التي 

العوامل  جميع  وت�سب  ال��دوالر.  مقابل  الثابت 

بال�سيا�سة  الثقة  فقدان  وه��و  واح��د  حم��ور  يف 

مريكية. االقت�سادية االأ

ب��وادر  ظهور  هو  ���س��ا���س  واالأ ول  االأ العامل 

مر  الك�ساد االقت�سادي يف الواليات املتحدة االأ

خ��رى  االأ البلدان  �سادرات  على  ينعك�س  ال��ذي 

اأكر  اأ�سواقها املالية. فالواليات املتحدة  وعلى 

م�ستورد يف العامل حيث بلغت وارداتها ال�سلعية 

ال��واردات  من   %15.5 اأي  دوالر  مليار   1919

لعام  اخلارجية  التجارة  )اإح�ساءات  العاملية 

2006 ال�سادرة عن منظمة التجارة العاملية(. 

اخل�سارة  تعوي�س  فهو  الثاين  العامل  اأم��ا 

م���وال  االأ روؤو����س  اأ���س��ح��اب  بع�س  اع��ت��اد  حيث 

واحد،  اآن  يف  مالية  اأ�سواق  عدة  يف  اال�ستثمار 

للخ�سارة  ما  دول��ة  يف  اأ�سهمهم  تعر�ست  ف��اإذا 

ت�سيبها  ال  قد  اأخ��رى  دول��ة  يف  اأ�سهمهم  ف��اإن 

تهبط  ع��ن��دم��ا  معينة  ح���االت  ويف  خ�����س��ارة، 

اأموالهم  اأ�سهمهم يف دولة ما ف�سوف ي�سحبون 

امل�ستثمرة يف دولة اأخرى لتعوي�س اخل�سارة اأو 

ال�سحب  عمليات  وتتم  ثانية،  خ�سارة  لتفادي 

ول  االأ اليوم  وىل من  االأ ال�ساعات  اجلماعي يف 

خل�سارتهم. 

ومي�سي الدكتور �سباح اخلياري قائاًل : يف 

بع�س البلدان العربية كم�سر وال�سعودية هبط 

املوؤ�سر العام ب�سبب هذه العمليات التي قام بها 

م�ستثمرون يف هذين البلدين نتيجة خ�سارتهم 

يف وول �سرتيت.

فيتمثل  ال��ث��ال��ث  ب��ال��ع��ام��ل  يتعلق  وف��ي��م��ا 

ل�سعر �سرف  وحاد  باخلوف من هبوط جديد 

الرئي�سة  العمالت  مقابل  مريكي  االأ ال���دوالر 

�سهم بني مطلع عام  االأ خ��رى. وهبطت قيم  االأ

املتحدة  الواليات  يف   2008 عام  ومطلع   1987

�سبع مرات بن�سب عالية. 

الدوالر  �سرف  �سعر  يرتاجع  مرة  كل  ويف 

البنك  جلوء  ب�سبب  وروبية  االأ العمالت  مقابل 

مركي اإىل تخفي�س اأ�سعار الفائدة،  املركزي االأ

وهذا الرتاجع يعني خ�سارة نقدية لال�ستثمارات 

بالدوالر �سواء يف الواليات املتحدة اأم خارجها. 

الن�سبة  وبنف�س  ا  اأي�سً اخل�سارة  هذه  وحت��دث 

على  املحلية  عمالتها  تعتمد  التي  البلدان  يف 

هو حال  كما  ال��دوالر  اأم��ام  ثابت  �سعر �سرف 

اأقطار جمل�س التعاون اخلليجي. وعلى  غالبية 

الواليات  يف  مالية  اأزمة  اأية  فاإن  �سا�س  االأ هذا 

هذه  من  ا�ستثمارات  �سحب  اإىل  تقود  املتحدة 

عمالت  ذات  اأخ��رى  دول  يف  لتتوطن  قطار  االأ

معومة كاأوروبا وبلدان جنوب �سرق اآ�سيا.

درج��ة  اأن  البع�س  ي��رى  اأخ���ر  ج��ان��ب  يف   

زم���ة تتنا�سب  خ��ط��ار يف ه��ذه االأ ���س��رار واالأ االأ

الراأ�سمالية.  تطبيق  »ح��ّدة«  درج��ة  مع  ط��رًدا 

اأظهرت  -كما  »العوملة«  اأ�سماء  من  اأن  ونعلم 

املت�سّددة«  »الراأ�سمالية  املا�سية-  ال�سنوات 

القائمة على اأر�سية »الليرالية اجلديدة«.

زمة املالية على  اأبرز انعكا�شات الأ

منطقة اخلليج 

املالية  ال�سوق  موؤ�سر  تراجع  من  بالرغم   

الالحقة  ي��ام  االأ خالل  معامالته  يف  ال�سعودية 

تع�سف  مازالت  التي  العاملية  املالية  زمة  لالأ

العديد  اأن  اإال  الدول،  الكثر من  باقت�ساديات 

على  زم��ة  االأ تاأثر  من  يقللون  املخت�سني  من 

ما  اأن  يرون  املقابل  ويف  ال�سعودي،  االقت�ساد 

املالية  وزي���ر  م���رر،  غ��ر  نف�سى  اأم���ر  ي��ح��دث 

تراجع  اإن  ق��ال:  الع�ساف  اإب��راه��ي��م  الدكتور 

ال�سوق ناجم عن خوف غر مرر، منوًها اإىل 

تتاأثر  مل  املثال  �سبيل  على  املحلية  البنوك  اأن 

زمة العاملية. باالأ

ت�صاعف �صوق خماطر االئتمان اأكرث من ثماين 

2004-2007م  من  ال�صنوات  خال  مرات 

حتى و�صلت اإىل 62 تريليون دوالر.
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 واأ����س���اف اأث���ن���اء ح�����س��وره اج��ت��م��اع��ات 

ُعقدت  التي  الدوليني  والبنك  النقد  �سندوق 

يف الفرتة من 11 اإىل 13 اأكتوبر اجلاري »اأن 

العامل  يف  للنفط  م�سدر  بلد  اأكر  ال�سعودية 

زمة املالية  قد تتاأثر على نحو غر مبا�سر باالأ

واأن  موؤقًتا  �سيكون  تاأثر  اأي  لكن  العاملية، 

التنمية االقت�سادية  زمة لن تعرقل خطط  االأ

طريق  عن  متويلها  �سي�ستمر  التي  للمملكة 

واأ���س��اف  ال��ن��ف��ط«.  وع��ائ��دات  االحتياطيات 

ا »بنينا خالل الفرتة املا�سية احتياطات  اأي�سً

التنمية  م�ساريع  لتمويل  فوائ�س  وو�سعنا 

تتاأثر  ل��ن  ول��ذل��ك  اململكة،  يف  االقت�سادية 

زمة احلالية«. م�ساريع التنمية يف االأ

وقريًبا من هذا فقد �سرح نائب حمافظ 

اجلا�سر  حممد  ال�سعودي  النقد  موؤ�س�سة 

طارئ  متويل  تقدمي  اإىل  حاجة  ال  اإنه  قائاًل: 

ن القطاع املايل ال  للبنوك يف اململكة نظًرا الأ

يواجه اأي نق�س يف ال�سيولة. 

من  عدد  ا�ستبعد  فقد  نف�سه  الوقت  ويف 

ال�سوق  يف  م��ف��اج��اآت  اأي���ة  وق���وع  املخت�سني 

ال�سعودية مثل تلك التي اأ�سابت االقت�سادات 

خرى، وذلك ملا تتمتع به ال�سعودية  الكرى االأ

كبرة  ب�سيولة  م��دع��وم  ق��وي  اقت�ساد  م��ن 

العامل  يف  للنفط  م�سدر  اأكر  اأنها  وباعتبار 

وذلك  قل  االأ على  جل  االأ ق�سرة  حماية  ولها 

ال��ذي  النفط  اأ���س��ع��ار  انخفا�س  م��ن  بالرغم 

�سيقلل من اأرباحها.

من  العديد  ي��رى  اخلليج  م�ستوى  وع��ل��ي   

�سادرات  من  القيا�سية  ي��رادات  االإ اأن  املحللني 

ال��ن��ف��ط ق��د م��ول��ت االزده�����ار االق��ت�����س��ادي يف 

املركزية  البنوك  احتياطيات  ودعمت  اخلليج 

ذلك  تركت  وق��د  امليزانيات  فوائ�س  وع��ززت 

اأزمة  اأث��ر  ال�ستيعاب  قوي  و�سع  يف  احلكومات 

للبنوك  ميكن  ملا  ح��دوًدا  هناك  لكن  االئتمان. 

امل��رك��زي��ة اأن ت��ف��ع��ل��ه،اإذ اإن���ه وب��ال��رغ��م م��ن اأن 

ال  اأنها  اإال  �سخمة  بفوائ�س  تتمتع  احلكومات 

ميكنها متويل كل �سيء، فالكثر من م�سروعات 

الطاقة الكبرة يف طريقها لالنتهاء واأموالها مت 

اأو  قل اأهمية  توفرها لكن بع�س امل�سروعات االأ

ال�صفافية  زمة كان ب�صبب غياب  االأ تفاقم 

اإ�صافة  املحا�صبية،  التقارير  يف  والتاعب 

واأخطاء  االئتمانات  منح  يف  الت�صاهل  اإىل 

االحتياطي  ال��ب��ن��ك  فيها  ت�صبب  اأخ����رى 

مريكي. الفيدرايل االأ

التي ت�سمل �سركات من القطاع اخلا�س قد تكون 

اأكرث عر�سة للخطر كامل�سروعات امل�سرتكة بني 

احلكومات والقطاع اخلا�س يف جماالت التكرير 

والبرتوكيماويات والكهرباء التي مازالت تبحث 

يف  ارت��ف��اع��ات  وت�سهد  تتعطل  ق��د  مت��وي��ل  ع��ن 

تكاليفها وهي تنتظر حت�سن اأو�ساع االئتمان. 

الع�صاف: 

تراجع ال�صوق ناجم عن خوف غري 

أثر  مربر، والبنوك املحلية مل تتا

زمة.  باالأ

اجلا�ر: 

ال  ال�صعودية  يف  امل��ايل  القطاع 

يواجه اأي نق�س يف ال�صيولة. 

خطط اإلنقاذ 
المالية 

وأعباؤها
نقاذ؟ ومن  ما الذي تعنيه خطة االإ

هم الذين �سيتم اإنقاذهم؟... الطبقة 

اأم  الوطني  االقت�ساد  اأم  املتو�سطة، 

نتاج واال�ستهالك؟ حركة االإ

ي���رى ب��ع�����س امل��ت��خ�����س�����س��ون اأن 

زمة مبنظورها الراأ�سمايل هي اأزمة  االأ

م��وال، من مالكي  االأ روؤو���س  اأ�سحاب 

التاأمني  و�سركات  املالية  امل�سارف 

وىل واأ�سحاب احل�س�س  يف الدرجة االأ

ال��ق��ط��اع��ات  ال���ك���رى يف خم��ت��ل��ف 

خرى، وهو ما ميثل %5  االقت�سادية االأ

من الب�سر وي�ساوي ثرواتهم اأكرث من 

من  العامل،  �سكان  من   %  80 ث��روات 

اأ�سحاب  اأزمة  تعتر  زمة  االأ فاإن  هنا 
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موال، ولها حموران بح�سب بع�س  روؤو�س االأ

املتخ�س�سني :

اإىل  اأدت  التي  خطاء  االأ كثافة  اأولهما   

اإىل  جزئًيا  انقالبها  اأو  رب���اح  االأ تناق�س 

املتبادلة  الثقة  ف��ق��دان  وال��ث��اين  خ�سائر، 

املالية«  »الثقة  »بينهم«، واملق�سود هنا هو 

م�سرف  يقر�سه  ما  ت�سديد  توقع  مبعنى 

مل�سرف اآخر.

ن���ق���اذ التي  وف��ي��م��ا ي��خ�����س خ��ط��ة االإ

على  و���س��ارت  املتحدة  ال��والي��ات  اأطلقتها 

اأخرى مطلقة خطًطا م�سابهة  نهجها دول 

فيها-  زم��ة  االأ تفاقم  قدر  على  – كل  لها 

قيام  ه��و  واح���د  حم��ور  يف  تتمحور  فاإنها 

من  امل��ال��ي��ة  امل�����س��ارف  بتخلي�س  ال��دول��ة 

ال�����س��ف��ق��ات وال��ع��ق��ود اخل��ا���س��رة، وت��رك 

امل�سمونة الرابحة منها للم�سارف نف�سها، 

تي: وهو ما يعني واقعًيا االآ

-  حتمل الدولة لتلك اخل�سائر، فُتعفى 

امل�سارف املالية من نتائج عملها واأخطائها 

اأكر  ح�سد  يف  الرغبة  بتاأثر  اجل�سيمة 

وقت،  باأ�سرع  والعائدات  رب��اح  االأ من  قدر 

ال�سرائب،  داف��ع��و  النتائج  تلك  ويتحمل 

فالدولة لي�ست »مالكة لرثوة ذاتية«!

- ت��ع��ن��ي ك��ل��م��ة »ُت��ع��ف��ى« ه��ن��ا اإع��ف��اء 

من  احلقيقيني  املالية  ال��رثوات  اأ�سحاب 

الدولة  حتاول  ال  فهوؤالء  ا،  اأي�سً املحا�سبة 

ال  وب��ال��ت��ايل  امل�سوؤولية،  حتميلهم  اأ���س��اًل 

»اجلزئية«  املحا�سبة  اأي��دي  اإليهم  ت�سل 

عمال التنفيذيني  التي ت�سل اإىل مديري االأ

يخ�سرون  مم��ن  واق��ع��ًي��ا-  املوظفني  -اأي 

ال��رثوات  اأ�سحاب  فيعني  عملهم،  اأمكنة 

�سواهم، �سواء كان ذلك يف املن�ساآت املالية 

اإقامة  خالل  من  اأو  اإنقاذها،  بعد  نف�سها 

بدائل عنها!

- حجم اخل�سائر التي تتحملها الدولة 

اأكر بكثر من اأن تكفي ال�سرائب ال�سنوية 

لتغطيتها، ويعني هذا اأن  »تقرت�س الدولة« 

لتغطي خ�سائر اأ�سحاب روؤو�س املال! ولكن 

م���وال  مم���ن؟... م��ن اأ���س��ح��اب روؤو����س االأ

اأنف�سهم )امل�سارف(! 

- احل�سيلة: الدولة تاأخذ من اأ�سحاب 

اخلا�سرة،  القرو�س  عقود  م��وال  االأ روؤو�س 

م�سمونة،  ق��رو���س  ع��ق��ود  معهم  وت��وق��ع 

نظام  يف  ال��دول��ة  اأن  يف  ق��ائ��م  و�سمانها 

مع  دوًم�����ا،  عليها  م��ا  ت�����س��دد  راأ���س��م��ايل 

الزيادات الفائدة امل�ساعفة!

- عندما تتخل�س امل�سارف من العقود 

واملق�سود  بها..  »الثقة«  تتجدد  الفا�سدة 

هو الثقة املتبادلة بني اأ�سحابها، فعالقاتها 

كلما  ا،  بع�سً بع�سها  اإق��را���س  على  قائمة 

�سواء  �سخم  م�سروع  لتنفيذ  حاجة  ن�ساأت 

داخل البالد اأو خارجها!

- ت�سديد القرو�س ال�سخمة املرتتبة على 

اإىل  يحتاج  فوائدها  م�ساعفتها  مع  الدولة 

ع�سرات ال�سنني، وال يتحقق دون جباية املزيد 

من ال�سرائب ال�سنوية من عامة ال�سكان ولي�س 

من »اأرباح ال�سركات«، وهذه النقطة حتديًدا 

مركي  االأ اليمني  اإ���س��رار  يعنيه  ك��ان  ما  هو 

تعديالت  اإدخ���ال  على  اجلمهوريني(  )م��ن 

جزئية على اخلطة املطروحة، ُتلزم الدولة -

عباء  ولي�س اأ�سحاب املال- بتخفيف جزئي الأ

املتو�سطة،  الطبقة  على  املرتاكمة  القرو�س 

ال�سخمة  القرو�س  على  باالعتماد  وذل��ك 

اجلديدة يف عنق الدولة.. اأي يف عنق اأجيال 

اأي  ال��ق��رو���س..  يعطي  من  ل�سالح  ق��ادم��ة، 

اأ�سحاب املال!
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�سركات الو�ساطة املالية:

تعزيز االستثمار المؤسساتي 
في مواجهة االستثمار الفردي

خالد الزومان من الريا�ض

وراق املالية ال�شعودية يف الفرتة املا�شية، قفزات تطويرية كبرية يف املجاالت الت�شريعية والتنظيمية  �شهدت �شوق االأ

و�لتقنية، متثلت يف �شدور �لعديد من �للو�ئح و�لقو�نني �ملنظمة لتعامالته، و�لتي كان من �أبرزها ح�شول �شركات 

د�رة، �إ�شافة  �لو�شاطة �ملالية على تر�خي�ص ممار�شة �أن�شطة �خلدمات �ملالية و�ل�شتثمارية و�لو�شاطة و�مل�شورة و�لإ

ور�ق �ملالية، وذلك بغية �أن ت�شهم يف جمملها يف حت�شني �خلدمات �ل�شتثمارية وتقلل من  �إىل �لرتتيب وحفظ �لأ

�ملخاطر �لتي تو�جه �مل�شتثمر.
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واإلغاء  تغيري  يف  الو�ساطة  �سركات  ت�ستمر 

تعي�سها  التي  ال��ف��ردي  اال�ستثمار  منظومة 

تدريجي  ب�شكل  ال�شعودية  املالية  ال�شوق 

موؤ�ش�شاتية  متعددة  منظومة  اإىل  وحتويلها 

وال�شوق  امل�شتثمر  بيين  مييا  الو�شيط  متثل 

املالية.

ف�ساح رفع م�ستوى ال�سفافية والإ

وييييوؤكيييد خييييراء االقييتيي�ييشيياد واأ�يييشيييواق 

الو�شاطة  �شركات  وجيييود  فييوائييد  اأن  امليييال 

احرتافية  تعزيز  يتمثل يف  ال�شوق  املالية يف 

يف  وي�شاعد  املالية،  وراق  االأ ب�شوق  العاملن 

طبًقا  ف�شاح،  واالإ ال�شفافية  م�شتويات  رفع 

هذه  اإن  حيث  املالية،  ال�شوق  هيئة  للوائح 

م�شدري  واإر�ييشيياد  بتوجيه  تقوم  ال�شركات 

ا  وراق املالية لاللتزام بتلك القواعد عو�شً االأ

واالكييتييتيياب،  التغطية  خييدمييات  تييقييدمي  عيين 

وا�ييشييتييقييرار اليي�ييشييوق وتيينييظيييييمييه، وتييقييدمي 

وامل�شتثمرين  لل�شركات  اأو�ييشييع  خييدمييات 

بن  املناف�شة  اأن  موؤكدين  وعاملًيا.  حملًيا 

�شركات الو�شاطة �شيزيد الفر�ص واملنتجات 

�ييشييواق  االأ اإليييييه  تتطلع  مييا  اأبييييرز  ولييعييل 

�شركات  دور  مييفييهييوم  تر�شيخ  هييو  املييالييييية 

العمالقة  اال�شتثمارية  وال�شركات  الو�شاطة 

ا�شتقرار  يييخييدم  مبييا  وتناميه  اليي�ييشييوق،  يف 

فيها،  امل�شتثمرين  م�شالح  ويحقق  ال�شوق 

واأن ت�شبح هذه ال�شركات قناة و�شيطة بن 

اأ�شحاب اال�شتثمارات من جهة، والربط من 

املحلية  املالية  وراق  االأ باأ�شواق  اأخرى  جهٍة 

املالية  ومنتجاتها  اأدواتها  والعاملية مبختلف 

واال�ستثمارية. 

ومن خالل هذا التحقيق ن�شلط ال�شوء 

وطبيعة  الييو�ييشيياطيية  �ييشييركييات  نيييييواع  اأ عييلييى 

ومناق�شة  منها  لييكييل  املييميينييوح  الييرتخييييي�ييص 

هييذه  بيين  والييفيينييييية  التنظيمية  الييفييروقييات 

ال�شركات، ون�شتطلع راأي املحللن وم�شوؤويل 

داخل  وامل�شتثمرين  املالية  الو�شاطة  اإدارات 

ما حققته  ال�شركات عن  نطاق هذه  وخارج 

والدور  تواجهها  التي  وامل�شكالت  نتائج  من 

املتوقع لها.

اأن  اإىل  االقت�شادين  توقعات  وت�شري 

يف  م��ازال��ت  الو�ساطة  ���رك��ات  اجل��وه��ر: 

ال��ب��ن��اء وال مي��ك��ن احل��ك��م على  م��رح��ل��ة 

ن�ساطها قبل عام 2009م لكنها قادرة 

على املناف�سة.
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ال�شناديق  جانب  اإىل  اال�شتثمارية  املالية 

�شركات  وطيييرح  املييتيينييوعيية،  اال�ييشييتييثييمييارييية 

جديدة لالكتتاب واإ�شدار �شندات لل�شركات 

االقت�شاد  ودعيييم  مييييوال  االأ روؤو�يييص  وتييدوييير 

يف  املتوقعة  م�شاهمتها  جانب  اإىل  الوطني، 

خالل  من  اال�شتثماري  الوعي  م�شتوى  رفع 

البحوث والدرا�شات على م�شتوى االقت�شاد 

والقطاعات ال�شناعية والعقارية واخلدمية 

ال�شركات،  م�شتوى  على  وكذلك  املختلفة 

وكل ذلك مبتابعة دقيقة واإ�شراف من هيئة 

ال�شادرة  اللوائح  مع  يتوافق  املالية  ال�شوق 

املنظمة لل�شوق ومنها لوائح �شلوكيات ال�شوق 

�شخا�ص املرخ�ص لهم. والئحة االأ

واقت�شاديون  خييراء  يييرى  مييا  وح�شب 

دوًمييا  يييكييون  الو�شاطة  �ييشييركييات  عمل  فييياإن 

تتبع  وعلمية  عملية  ومنهجية  خطط  وفييق 

فيها اآليات تت�شم بالن�شج املايل والعقالنية 

الييتيياأهيييييل  عييالييييية  خييييرات  اإىل  امليي�ييشييتيينييدة 

اقتنا�ص  يف  الفائقة  وقييدرتييهييا  والييكييفيياءة، 

كرث جدوى، وجتنب  االأ اال�شتثمارية  الفر�ص 

املخاطرة،  العالية  اال�شتثمارية  اخليارات 

مييدخييرات  على  املحافظة  يف  ي�شاهم  مبييا 

وىل، وحتقيق القيم  امل�شتثمرين بالدرجة االأ

�سيزيد  الو�ساطة  �ركات  بني  املناف�سة 

اال�ستثمارية  املالية  واملنتجات  الفر�ص 

اال���س��ت��ث��م��اري��ة  ال�����س��ن��ادي��ق  ج��ان��ب  اإىل 

املتنوعة.

الفردي.  باال�شتثمار  مقارنة  فيها  امل�شافة 

احلاجات  تلبية  يف  م�شاهمتها  جانب  اإىل 

املجاالت  املحلية يف  لال�شتثمارات  التمويلية 

تنويع  يف  ت�شاهم  التي  تلك  �شواًء  التنموية، 

من  يعزز  ما  اأو  املحلية،  نتاجية  االإ القاعدة 

القدرة التناف�شية لالقت�شاد الوطني.

من جانبه يقول املتخ�ش�ص يف �شركات 

»تييدول« اإن  ملجلة  املر�شود  تركي  الو�شاطة 

ي�شل  والتي  الو�شاطة  دور�ييشييركييات  تعزيز 

يتطلب  حيياليييييا،  �ييشييركيية   100 اإىل  عييددهييا 

ال�شركات  هذه  بن�شاطات  املتداولن  تعريف 

واأهميتها،  املالية  وراق  االأ يف  اال�شتثمار  يف 

هذه  بييدور  التعريف  غياب  اأن  اإىل  واأ�ييشييار 

اأهم معوقات انت�شارها  ال�شركات يعتر من 

ال�شوق  من  عادلة  ح�شة  على  وا�شتحواذها 

ودعييا  اال�شتثمارية،  منتجاتها  طييرح  عند 

اإىل �شرورة اإعطاء الثقة من قبل املتعاملن 

�شرورة  اإىل  دعييا  الو�شاطة،كما  ل�شركات 

�ييشييهييم  االأ �ييشييوق  يف  اليي�ييشييركييات  هيييذه  اإدراج 

ال�شركات  هييذه  تييقييوم  اأن  على  اليي�ييشييعييودي، 

اأن�شطتها،  عن  ف�شاح  واالإ ال�شفافية  بتفعيل 

بن  وتناف�ص  احرتافية  هناك  يكون  وبذلك 

وراأى  خييدميياتييهييا،  تييقييدمي  يف  اليي�ييشييركييات 

عليها  يتوجب  ال�شركات  هييذه  اأن  املر�شود 

من  ترتيباتها  اإكييمييال  احلالية  املرحلة  يف 

ناحية اجلاهزية الداخلية واملناف�شة وتنوبع 

اخلدمات وجودتها واإ�سافة منتجات جديدة 

لل�شوق ال�شعودي ب�شكل عام.

على  م�شتملة  اآخيير  ل�شخ�ص  عائدة  اأ�شول  حفظ  �حلفظ   -1

وي�شمل  بذلك،  اآخر  �شخ�ص  قيام  ترتيب  اأو  مالية،  اأوراق 

دارية الالزمة. جراءات االإ احلفظ القيام باالإ

ب�شفته  �شواء  مالية  ورقة  يف  �شخ�ص  يتعامل  اأن  �لتعامل   -2

اإدارة  اأو  اأو ال�شراء  اأو وكياًل، وي�شمل التعامل البيع  اأ�شياًل 

وراق املالية، اأو التعهد بتغطيتها. االكتتاب يف االأ

وراق  االأ باأعمال  يتعلق  فيما  اأ�شخا�ص  تقدمي  �ل��رتت��ي��ب   -3

ال�شركات،  متويل  اأعمال  يف  اال�شت�شارات  تقدمي  اأو  املالية 

ورقة  على  �شفقة  تنفيذ  اأجييل  من  �شكل  بيياأي  الت�شرف  اأو 

مالية.

4- امل�شورة تقدمي امل�شورة ب�شاأن مزايا وخماطر تعامله يف ورقة 

مالية، اأو ممار�شته اأي حق تعامل يرتتب على ورقة مالية.

دارة اأن يدير �شخ�ص ورقة مالية عائدة ل�شخ�ص اآخر يف  5- االإ

حاالت ت�شتدعي الت�شرف ح�شب التقدير.

أنواع رخص شركات الوساطة

رخ�سة ال�ست�سارة رخ�سة الرتتيب رخ�صة احلفظ دارة رخ�سة الإ رخ�صة التعامل
�صركات مل تزاول 

عملها بعد

�صركات ح�صلت 

على الرخ�ص 

اخلم�ص

اإجمايل عدد 

ال�سركات املرخ�سة

87 82 67 63 62 29 49 99
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قبل  م��ن  الثقة  اإع��ط��اء  يجب  امل��ر���س��ود: 

املتعاملني ل�ركات الو�ساطة واإدراج هذه 

�سهم ال�سعودي. ال�ركات يف �سوق االأ

اإدراج �صركات الو�صاطة بال�صوق

املالية  اليي�ييشييوق  هيئة  امليير�ييشييود  ودعيييا   

التي  الييو�ييشيياطيية  �ييشييركييات  اإدراج  لت�شهيل 

�شهم  االأ �شوق  يف  املالية  وراق  االأ يف  ت�شتثمر 

ال�شعودي بل تو�شيع نطاق عملها لي�شمل دول 

ال�شركات  اأن  اإىل  م�شرًيا  خييرى،  االأ اخلليج 

املدرجة يف ال�شوق �شتكون قادرة على التو�شع 

يف ن�شاطها والدخول يف م�شاريع على م�شتوى 

اخلليج والدول العربية.

ا  اأي�شً يتطلب  ذلييك  اأن  املر�شود  ويييرى 

م�شتوى  على  الب�شري  امليييال  راأ�يييص  تطوير 

الوظيفي  واال�شتقطاب  الب�شرية  املييييوارد 

م�شاكل  من  تعاين  التي  الو�شاطة  ل�شركات 

التوظيف نظًرا حلداثتها.

ت�شرتط  املالية  ال�شوق  هيئة  اأن  واأو�شح 

املالية  وراق  االأ يف  اال�شتثمار  �شركات  على 

تكون �شركة م�شاهمة مغلقة وهي عبارة  اأن 

نظام  عليها  ينطبق  م�شاهمة  �شركة  عيين 

ال�شركات ال�شعودي يف كثري من اأنظمتها اإال 

اأن اأهم ما مييز ال�شركة امل�شاهمة املقفلة هو 

الذين وقعوا على عقد  ال�شركة  اأن موؤ�ش�شي 

تاأ�شي�ص ال�شركة امل�شاهمة يق�شرون االكتتاب 

اأنف�شهم  على  ال�شركة  هييذه  مييال  راأ�يييص  يف 

هذه  اأن  على  مييدلييوال  يعطي  وذليييك  فييقييط. 

يام �شوف تدرج يف  ال�شركات يف يوم من االأ

ال�شوق ال�شعودي وهو ما يعك�ص ا�شرتاتيجيات 

هيئة �شوق املال التي ا�شرتطت ذلك بهدف 

بعد  ا  وخ�شو�شً ال�شوق  يف  اإدراجها  ت�شهيل 

ال�شعودي  لل�شوق  القطاعات  اإ�شافة  مت  اأن 

يف  القطاعات  اأهييم  من  وهييو  بذلك  املعني 

املالية(  واخلدمات  البنوك  )قطاع  ال�شوق 

مما يدل على اأن هذه ال�شركات على م�شتوى 

ومناف�شة �شديدة مع البنوك التي تعتر من 

مو�شًحا  ال�شعودي،  االقت�شاد  اأركييان  اأهييم 

اأنه من �شروط حتويل ال�شركات املقفلة اإىل 

عن  يقل  ال  ربح  حتقيق  هو  م�شاهمة  �شركة 

%10 ملدة �شنتن ماليتن وكما هو معلوم اأن 

اأول �شركة ا�شتثمارية مار�شت الن�شاط على 

م�شتوى الو�شاطة يف تاريخ12/10/ 2006م 

املوافق 1427/11/19، متوقًعا اأن يتم اإدراج 

اأكرث من �شركة ا�شتثمارية يف قطاع البنوك 

واخلدمات املالية قريًبا.

�صركات الو�صاطة ومرحلة البناء 

من جانبه راأى نائب رئي�ص جمل�ص اإدارة 

وراق  االأ جلنة  وع�شو  املالية  جورجيت  �شركة 

املالية يف الغرفة التجارية ال�شناعية يف الريا�ص 

مازالت  الو�شاطة  �شركات  اأن  اجلوهر  خالد 

يف مرحلة البناء التي اأعقبت والدة قرار بدء 

منحها الرتاخي�ص، واأنه ال ميكن باأي حال من 

حوال احلكم على ن�شاط تلك ال�شركات قبل  االأ

املناف�شة من  قدرتها على  موؤكًدا   ،2009 عام 

خالل خلق منتجات ا�شتثمارية جديدة وتوفري 

احتياجات املتداول الفرد والقدرة على اإقناعه 

�شركات  اإىل  اال�شتثمارية  ح�شاباته  حتويل  يف 

الو�شاطة اجلديدة يف ال�شوق.

�صرورة الرتويج للخدمات

اال�شتثمار  مييديييرة  احلييربييي  نيييورة  اأميييا 

عن  حديثها  يف  فيياأ�ييشييارت  الييبيينييوك  بيياأحييد 

ال�شمانات  همية  الأ املالية  الو�شاطة  �شركات 

التي  املييخيياطيير  درء  يف  والقانونية  املييالييييية 

عوام  االأ وقالت   ، ال�شركات اجلديدة  تواجه 

القليلة التي انق�شت علي عمر هذه التجربة 

جتعل �شركات الو�شاطة اأكرث حاجة للرتويج 

مل  جديدة  منتجات  حافز  �شمن  خلدماتها 

تقدم من قبل.



المجهر

بالن�شبة للحربي فاإن �شركات الو�شاطة 

دور  عليها  ويييقييع  ن  االآ خطواتها  يف  تييوثييق 

بنف�شها ووجودها وكذلك  التعريف  كبري يف 

تقدمها  التي  املختلفة  واخلدمات  اأن�شطتها 

حتى ي�شتوعبها امل�شتثمر. 

توؤدي  اأن  ال�شركات  هذه  ت�شتطيع  ولكي 

دورها على الوجه املطلوب عليها اأن تتجاوز 

ن�شر  على  وتعمل  العمالء  اأمييوال  تنمية  دور 

املال  راأ�ييص  تنمية  وكيفية  اال�شتثمار  ثقافة 

عن  املعلومات  وتوفري  ممكنة  خطورة  باأقل 

ما يجد يف �شوق املال.

الو�شاطة  �شركات  م�شاركة  اأن  وت�شيف 

ينتج  اال�شتثمارية  الثقافة  تدعم  برامج  يف 

امل�شتثمر  لييدى  الييوعييي  م�شتوي  رفييع  عنه 

واإتاحة الفر�شة له ملعرفة كيف تدار اأمواله 

بنف�شه  اتخاذ قراره  مما يجعله قادرا على 

ب�شكل  للدخول  الفر�شة  لييه  تييتيياح  وبييذلييك 

بال�شكل  اال�شتثمار  يف  وعًيا  واأكييرث  �شحيح 

الييقييرار  اتييخيياذ  قييييادًرا عييلييى  اليييذي يجعله 

ال�شحيح.

�ييشييركييات  بيين  امليينييافيي�ييشيية  اأن  وتيي�ييشيييييف 

الو�شاطة جعل بع�شها تطرح منتجات جديدة 

واأخرى متنح املزيد من التنازالت كاأن تخف�ص 

العموالت، واأخرى تتيح اأكر قدر من فر�ص 

يف  ين�شب  ذلك  وكل  لييكييرتوين،  االإ التداول 

م�شلحة امل�شتثمر ويقود للتطور.

احلربي: �ركات الو�ساطة عليها دور كبري 

وكذلك  ووج��وده��ا  بنف�سها  التعريف  يف 

التي  املختلفة  واخل��دم��ات  اأن�سطتها 

تقدمها حتى ي�ستوعبها امل�ستثمر.

امل�شتثمر  يهم  مييا  اأن  احلييربييي  وتعتقد 

التعامل  �ييشييهييوليية  الييو�ييشيياطيية  �ييشييركييات  يف 

عناء  من  تريحه  التي  لكرتونية  االإ والكفاءة 

جانب  اإىل  عملية،  كل  يف  لل�شركات  التوجه 

من  التي  العمولة  على  املقدمة  اخل�شومات 

العوامل  ميين  واحيييدة  احلييربييي  نظر  وجييهيية 

ف�شل وباأقل  كرث جذًبا للعميل فاخلدمة االأ االأ

امل�شتثمر  الذي يبحث عنه  �شعر هي اخليار 

وتعدد  الو�شاطة  �شركات  عدد  كرثة  ظل  يف 

اأن�شطتها.

حداثة التجربة

م�شتثمرة  في�شل  اأم  تقول  جانبها  من 

�شركات  جتربة  حداثة  اأن  املالية  ال�شوق  يف 

العامل  هييو  وحييده  الييزميين  جتعل  الو�شاطة 

نف�شها  لتثبت  لها  الفر�شة  باإعطاء  الكفيل 

اال�شتثمار  اأن  وتعتقد  العمالء،  ثقة  وتك�شب 

يف ال�شوق بوا�شطة �شركات الو�شاطة التابعة 

امل�شتثمرين  لدى معظم  املف�شل  هو  للبنوك 

لدى  ا�شتثمارية  مبحافظ  الرتباطهم  نظًرا 

هذه البنوك منذ فرتة طويلة اإىل جانب بع�ص 

بال�شركات  مقارنة  تقدمها  التي  املميزات 

اجلديدة. واأ�شافت اأن جتارب بع�ص �شركات 

الو�شاطة اجلديدة خالل هذه املدة الزمنية 

مع  املناف�شة  ظييل  يف  جيييييدة  تعد  الييوجيييييزة 

ال�شركات التابعة للبنوك ال�شعودية.

التعريف  غياب  اإن  نظرها  وجهة  ومن 

التي  واخل��دم��ات  الو�ساطة  �سركات  ب��دور 

ليات املفقودة التي تقف وراء  تقدمها من االآ

عدم اجنذاب املتعاملن ملثل هذه ال�شركات 

ال�شركات  هييذه  تييروج  اأن  املفرت�ص  من  اإذ 

معها.  التعامل  واآلية  للتعريف عن خدماتها 

وبينت اأن ك�شب ثقة امل�شتثمرين اأمر ياأتي مع 

ا�شتثمارية  منتجات  اإدخييال  ظل  يف  الوقت، 

�شرة على  جديدة ومبتكرة تتعلق مب�شتقبل االأ

ال�شريعة  قواعد  مع  وتتما�شى  الطويل  املدى 

كبرية  �شريحة  انتباه  ي�شد  الذي  �شالمية  االإ

من املتداولن وامل�شتثمرين .

م�شوؤولة  الع�شاف  ع�شاف  وعييد  وتييرى 

واحدة  ال�شفافية  يف  البنوك  باأحد  ا�شتثمار 

تعزز وجود  اأن  التي يجب  العوامل  اأهم  من 

دورها  لرت�شخ  ال�شوق  يف  الو�شاطة  �شركات 

هميتها يف رفع م�شتوى  ب�شكل فعال، وذلك الأ

مع  للمتعاملن  اليي�ييشييائييب  الييقييرار  اتييخيياذ 

ي�شيع  غيابها  اإن  وقالت  الو�شاطة  �شركات 

اإىل  واأ�ييشييارت  امل�شتثمرين،  على  الفر�ص 

ال�شعودية  بال�شوق  امل�شتثمرين  وعي  ارتفاع 

خالل الفرتة املا�شية والذي �شاهم يف اإتاحة 

قبل  واالختيار  والبحث  والتفكري  الفر�شة 

املنا�شب  القرار  اتخاذ  وبالتايل  اال�شتثمار 

ب�شكل �شحيح.
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يهدف باب ثقافة مالية لزيادة وعي القارئ حول اأ�صا�صيات ال�صوق عرب تقدمي �صرح مب�صط ويف لغة �صهلة للم�صطلحات 

إذا اأراد اال�صتثمار يف ال�صوق، واملعرفة وحدها عزيزي  �صهم عن معرفتها ا ي متداول اأو مهتم ب�صوق االأ �صا�صية التي الغنى الأ االأ

ا هي التي  إذا كانت منا�صبة لال�صتثمار فيها اأم ال، واملعرفة اأي�صً القارئ هي التي متكنك من احلكم على اأداء �صركة ما وما ا

جتعلك اأنت �صاحب القرار اال�صتثماري واأن التن�صاق خلف ال�صائعات، ويعترب دورنا هنا يف جملة تداول مكماًل لدور كل من 

هيئة ال�صوق املالية و�صركة ال�صوق املالية )تداول( لزيادة ون�صر الثقافة املالية لدى املتداولني وزيادة الوعي اال�صتثماري 

لديهم. ويف هذا العدد نقدم لك عزيزي القارئ جمموعة جديدة من املفاهيم وامل�صطلحات املالية يف �صكل مب�صط.

�شاملة  نظرة  امل��ايل  املركز  قائمة  تقدم 

حمدد.  تاريخ  يف  امل��ايل  ال�شركة  و�شع  على 

من  اأ���ش��ن��اف  ث��اث��ة  على  القائمة  وت�شتمل 

����ش���ول )امل���وج���ودات(،  امل��ع��ل��وم��ات ه���ي: الأ

امل�شاهمني  وحقوق  )اخل�شوم(،  واملطلوبات 

املركز  قائمة  وت�شمى  ����ش���ول(.  الأ )���ش��ايف 

نها مكونة من جمموعتني  املايل بهذا ال�شم لأ

تتم  اأن  التي يجب  ر���ش��دة(  رق��ام )الأ الأ من 

�شول كا  موازنتهما: حيث يجب اأن ت�شاوي الأ

من املطلوبات م�شاًفا اإليها حقوق امل�شاهمني. 

وت��ع��د ق��ائ��م��ة امل��رك��ز امل���ايل اأح���د اجل��زاأي��ن 

املهمني التي يتكون منهما التقرير املايل ربع 

ال�شنوي.

طويلة  اأ���ش��ول  هي  الراأ�شمالية  ���ش��ول  الأ

�شمن  و���ش��راء  بيًعا  تداولها  يتم  ول  ج���ل،  الأ

ومن  لل�شركة.  املعتادة  التجارية  العمليات 

لت واملباين ونحوها. اأمثلتها الآ

· األصول 
الرأسمالية:

لك وتكون له قيمة نقدية، مبا   هي كل ما يمُ

موال التي يدين لل�شركة بها اآخرون،  يف ذلك الأ

وبذلك ت�شبح اأ�شول ال�شركة كل ما متتلكه، من 

خرين.  اإ�شافة ملديونيتها لدى الآ لت،  النقد والآ

ومنها؛

األصول 
)الموجودات(

قائمة الدخل

126,204,404املبيعات
78,254,228تكاليف املبيعات
47,950,176اإجمايل الدخل

خرى يرادات الأ 4,230,235الإ
يرادات 52,180,411اإجمايل الإ

دارية والت�شويقية 6,903,653امل�شاريف الإ
0ال�شتهاكات

خرى 16,454,486امل�شاريف الأ
23,358,139اإجمايل امل�شاريف

28,822,272�شايف الدخل قبل الزكاة
1,800,000الزكاة

27,022,272�شايف الدخل
رباح املبقاة اأول الفرتة 14,514,548ر�شيدالأ

حتياطات 10,567,785املحول اىل الإ
7,500,000الرباح النقدية املقرتح توزيعها

خرى 1,400التوزيعات الأ
رباح املبقاة اآخر الفرتة 23,467,635ر�شيد الأ

قائمة املركز املايل

اأ�شول ال�شركة  خ�شوم ال�شركة 

املوجودات املطلوبات

املوجودات املتداولة 77,181,806 املطلوبات املتداولة 31,707,968

املخزون 22,305,959 املطلوبات غري املتداولة 90,043,041

ال�شتثمارات 5,427,127 خرى املطلوبات الأ 43,342,241

املوجودات الثابتة 123,113,574

خرى املوجودات الأ 28,218,815

حقوق امل�شاهمني

حقوق امل�شاهمني 91,154,031

اإجمايل املوجودات 256,247,281
اإجمايل املطلوبات وحقوق 

امل�شاهمني
256,247,281

قائمة المركز 
المالي 

نموذج 
توضيحي
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يقدم التقرير ال�شنوي لل�شركات امل�شاهمة �شورًة مف�شلة عن اأعمالها ون�شاطاتها ال�شتثمارية، واأدائها، وتطلعاتها امل�شتقبلية، ويبداأ عادًة 

هم التوقعات امل�شتقبلية للعام القادم،  بعر�ٍض من جمل�ض اإدارة ال�شركة يلخ�ض اأبرز ما مت اإجنازه يف ال�شنة املا�شية، يتبعه ا�شتعرا�ض عام لأ

ويمُعد من اأهم ما يت�شمنه هذا التقرير اأربع قوائم مالية؛ هي على التوايل:

عوام ال�شابقة.  - قائمة املركز املايل التي تظهر اأ�شول وخ�شوم ال�شركة وحقوق م�شاهميها يف نهاية العام مقارنة بالأ

- قائمة الدخل: قائمة الدخل هي اجلزء من القوائم املالية التي تظهر �شايف اأرباح اأو خ�شائر ال�شركة لفرتة زمنية حمددة. 

عوام ال�شابقة. - قائمة التدفقات النقدية التي تو�شح التدفق النقدي من واإىل ال�شركة خال العام مقارنة بالأ

- قائمة التغريات يف حقوق امل�شاهمني. 

وىل والثانية يتم ن�شرهما  نهاية كل ربع �شنوي. والقائمتان الأ

���ش��ول  الأ امل��ت��داول��ة ه��ي قيمة  ����ش���ول  الأ

املتوافرة لل�شركة �شواء من النقد، اأو ما يكن 

حتويله ب�شهولة اإىل نقد، مبا يف ذلك ح�شاب 

وراق  خرين، واملخزون، والأ مديونياتها لدى الآ

وتعد  جل.  الأ ق�شرية  للمتاجرة  املعدة  املالية 

نها ت�شتخدم لتغطية  �شول املتداولة مهمة لأ الأ

ملزاولة  الازمة  لل�شركة  اليومية  امل�شاريف 

ن�شاطها.

· األصول 
المتداولة:

اأ���ش��ول  على  امل�شتحقة  الل��ت��زام��ات  ه��ي 

التالية:  البنود  تغطي  اأن  يكن  التي  ال�شركة، 

جور والرواتب،  الذمم الدائنة )املوردون(، والأ

ديوٍن  واأي  وال�شرائب،  امل�شتحقة،  والتوزيعات 

�شول  بالن�شبة لأ اأخرى قائمة، وكما هو احلال 

م يف قائمة املركز  ال�شركة، فاإن خ�شومها تق�شَّ

تي:  املايل اإىل ق�شمني، ح�شب الآ

المطلوبات 
)الخصوم(

ه��ي الل���ت���زام���ات ال��ت��ي ي��ت��وج��ب على 

�شنة  ت��ت��ج��اوز  ل  ف��رتة  يف  دفعها  ال�شركة 

واحدة. وتلجاأ ال�شركة غالًبا اإىل ت�شييل بع�ض 

اللتزامات.  تلك  لتغطية  املتداولة  اأ�شولها 

وتنق�شم اخل�شوم املتداولة اإىل اأربعة اأق�شام 

التجاريني،  امل��وردي��ن  دي���ون  ه��ي  رئي�شية 

غري  رب���اح  الأ م��ن  امل�شاهمني  وم�شتحقات 

املوزعة، وم�شتحقات الزكاة، اأق�شاط قرو�ض 

جل م�شتحقة الدفع. طويلة الأ

· الخصوم 
المتداولة: 

ال�شركة  تتقيد  ل  ال��ت��ي  الل��ت��زام��ات  ه��ي 

قل. ومن  الأ واحدة على  �شنة  بت�شديدها خال 

جل، ورغم  اأمثلتها التزامات القرو�ض طويلة الأ

اأن هذه الديون ل يلزم الوفاء بها خال ال�شنة 

املالية املقبلة، اإل اأنها يف نهاية املطاف ل بد من 

دفعها. لذلك فمن املهم اأخذها بالعتبار عند 

تقييم امل�شتثمر لل�شركة.

· خصوم طويلة 
األجل: 

امل�شدر: موقع توعية امل�شتثمر، هيئة ال�شوق املالية

ال�شركة،  لدى  املبقاة  رباح  الأ باإ�شافة  امل�شاهمني  حقوق  ح�شاب  ويتم  �شول،  الأ �شايف  اأحياًنا  امل�شاهمني  حقوق  على  يطلق 

موال امل�شتثمرة لدى ال�شركة. ويخ�شم من ناجت اإ�شافة ما ذكر  �شهم، اإىل الأ رباح على حملة الأ وهي املبالغ املتبقية بعد توزيع الأ

�شول( يف التقرير املايل  �شارة عادًة اإىل حقوق امل�شاهمني )�شايف الأ جل. ويتم الإ جميع التزامات ال�شركة الق�شرية والطويلة الأ

ال�شنوي.

حقوق 
المساهمين 

)صافي 
األصول(
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دارة وحتى توليها مهام  منذ اأن �ضغلت من�ضب ع�ضو جمل�س الإ

�ضمراء  ا�ضتطاعت  املالية،  اأ���ض��ول  �ضركة  يف  الن�ضائي  الق�ضم  إدارة  ا

متميز  مالية  إدارة  ا اأ���ض��ل��وب  املهني  �ضجلها  اإىل  ت�ضيف  اأن  القويز 

التي  والعملية  العلمية  ح�ضيلتها  على  ذل��ك  يف  معتمدة  لل�ضركة، 

اكت�ضبتها �ضواء من داخل اململكة العربية ال�ضعودية اأو خارجها.

 �ضمراء القويز ذات خربة اأكادميية موؤ�ض�ضاتية يف جمال املحا�ضبة 

وراق املالية نالت  �ضهم والأ املالية، واأخرى عملية يف جمال �ضوق الأ

�ضركات  اأول  يف  املتخ�ض�ضة  الن�ضائية  ال��ك��وادر  �ضجل  يف  ال�ضبق  بها 

الو�ضاطة املالية ح�ضوًل على الرتخي�س يف اململكة، وهي ال�ضركات  

اأدوات  واحدة من  كونها  وال�ضعبي  الر�ضمي  بالهتمام  التي حظيت 

داء واملناف�ضة يف اأ�ضواق املال. تعزيز الأ

 حول الو�ضاطة املالية ودورها يف حت�ضني بيئة ال�ضتثمار، ومدى 

التكنولوجيا  ودور  احل��ي��وي،  امل��ايل  القطاع  ه��ذا  يف  امل���راأة  م�ضاركة 

عالم يف النهو�س بخدماتها، وغري ذلك من املو�ضوعات، اأجرت  والإ

معها جملة )تداول( احلوار التايل:

�سمراء القويز:

المرأة السعودية كنز مدفون 
تنقب عنه الشركات

قامات
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اململكة  يف  و�ساطة  ل�سركة  م��دي��رة  كونك  ٭ 

عمال  الأ طبيعة  ماهي  ال�سعودية،  العربية 

وم��دى  ال�سركة،  يف  ال�ستثمارية  املالية 

اأداء  زي��ادة  يف  م��ايل-  كمدير  م�ساهمتك- 

ال�سركة؟

تعتمد طبيعة عمل �أي �سركة مالية على عدة �أق�سام 

و�ملالية  و�لت�سغيل  �ملعلومات  تقنية  بينها  من  جوهرية، 

مو�ل... �إلخ. و�إد�رة �لأ

وكون �سركة �أ�سول �ملالية �أول �سركة و�ساطة مالية 

كل  حر�سنا  فقد  �ململكة،  يف  �لرتخي�ص  على  حت�سل 

��ستطاعت  متميزة  وطنية  كو�در  �نتقاء  على  �حلر�ص 

و�سلت  ما  �إىل  بال�سركة  ت�سل  �أن  جهودها  بت�سافر 

�إليه، حيث ��ستطعنا مًعا �أن نتجاوز )بقيمة �لتد�ولت( 

و�ساطة  و�سركتي  �مل�ستقلة  �لو�ساطة  �سركات  معظم 

تابعة للبنوك.

لقد �كت�سبت �ل�سركة �سمعة جيدة بني �ملتد�ولني، 

منهم  فلكل  �ملوظفني،  كافة  جمهود�ت  من  نتج  وه��ذ� 

�أن يكون  م�ساهمة فعالة يف �إجناح �ل�سركة، فال ميكن 

جمهود� �سخ�سيا بل جمهود جماعي.

حجم  وما  لل�سركة،  امل��ايل  الو�سع  هو  كيف  ٭ 

ح�ستها يف ال�سوق، وتوقعاتكم امل�ستقبلية؟

�ل�سوق  يف  �ل�سركة  ح�سة  حجم  ي��زد�د  �أن  نتوقع 

�ملحلية يف �مل�ستقبل ب�سبب خدماتها �ملتميزة و�أ�سعارها 

�لتناف�سية.

وقد تو�سعت خدماتنا لت�سمل �إد�رة �ملحافظ ونتوقع 

�خلليجية  �ملالية  �لو�ساطة  لت�سمل  تتو�سع �خلدمات  �أن 

و�لعاملية و�ل�سناديق �ل�ستثمارية.

٭ يتوقع البع�ض اندماج بع�ض �سركات الو�ساطة 

لتح�سني مركزها يف �سوق املال، ماذا ميكن اأن 

يتحقق من وراء هذه الندماجات؟

ل��ق��د جت����اوزت �ل��رت�خ��ي�����ص �مل��م��ن��وح��ة م��ن هيئة 

�سحب  �لوقت  مع  و�سيتم  ا،  ترخي�سً  )90( �ملال  �سوق 

فر�د و�ل�سركات �لذين مل يقومو�  بع�ص �لرت�خي�ص لالأ

مبمار�سة �أعمالهم خالل �لفرتة �ملحددة من قبل هيئة 

�سوق �ملال.

 �أما بالن�سبة لل�سركات �لتي متار�ص �لعمل فنتوقع 

خالل �لفرتة �لقادمة �أن يكون هناك �ندماج بني بع�ص 

بال�سوق )تو�سع  ب�سبب زيادة ح�س�سها  �إما  �ل�سركات، 

�أفقي( �أو لزيادة ر�أ�ص مالها �أو لتنويع �خلدمات �ملقدمة 

)تو�سع عمودي(.

اأكرث من  اإىل  الن�سائية  الودائع  ٭ و�سل حجم 

ما  ح�سائيات،  الإ حدث  لأ وفًقا  ملياًرا   )45(

وما  الو�ساطة  �سركات  على  ذلك  انعكا�سات 

موال؟ الطرق املثلى ل�ستغالل هذه الأ

لقد لحظنا �أن �ملر�أة متيل �إىل �ل�ستثمار�ت ذ�ت 

يف  �ل�ستثمار  على  �إقبالها  ونالحظ  ق��ل،  �لأ �ملخاطرة 

نه يتميز مبخاطرة �أقل، وقد لحظنا �أن  �لعقار نظًر� لأ

مملوكة  �أ�سا�ًسا  تكون  للن�ساء  �ململوكة  �ملحافظ  بع�ص 

�أو �أخ �أو �أب( ولكن با�سم �ملر�أة مثلها  لرجل )�إما زوج 

يف ذلك مثل �ل�سجالت �لتجارية. 

ولكن ما مييز �لفرتة �حلالية هو �أن �ملر�أة �أ�سبحت 

�ل�ستثمارية،  ق��ر�ر�ت��ه��ا  �ت��خ��اذ  يف  ��ستقاللية  �أك���ر 

عملية،  خ��ر�ت  من  �كت�سبته  مبا  وعًيا  �أك��ر  و�أ�سحت 

على  �حل��ف��اظ  على  ا  حر�سً �أك���ر  �أ�سبحت  وب��ال��ت��ايل 

��ستثمار�تها.

٭ يعول كثرًيا على خدمات الو�ساطة يف حت�سني 

م��اذا  خم��اط��ره،  وت��ف��ادي  ال�ستثمار  بيئة 

قدمت �سركات الو�ساطة للم�ستثمرين، وماذا 

ظل  يف  امل�ستقبل  يف  �ستقدم  اأنها  تعتقدين 

املناف�سة بني الو�سطاء؟

�سركات �لو�ساطة جميعها ت�سعى �إىل تقدمي خدمات 

و�ساطة �أف�سل وذلك عن طريق تقدمي عدة طرق لتنفيذ 

ومر�عاة  تناف�سية  باأ�سعار  �خلدمة  تقدمي  �أو  �لو�ساطة 

هذه  بو��سطة  �أو  �أك��ر  ب�سكل  �حتياجه  وتلم�ص  �لعميل 

�لطرق جميعها. 

باأن  �لعتقاد  يف  �مل�ستثمرين  بع�ص  يخطئ  ولكن 

قادرة  �أو�أنها  �ملخاطرة  بتقليل  تقوم  �لو�ساطة  �سركات 

�ل�سركات  بع�ص  لدى  �ل�سفافية  قلة  على  �لتغلب  على 

�لو�ساطة  ف�سركات  �ل�����س��وق،  يف  ��ستثمارها  خ��الل 

�ل�سوق  يف  �ل�ستثمارية   �ملخاطرة  عو�مل  نف�ص  تو�جه 

ولكنها تتميز يف تعاملها مع �لظروف �ملحيطة بال�سوق 

باحرت�فية �أكرومن هنا ميكن لهذه �ل�سركات مبامتلكه 

عو�مل  تقليل  و�لتوقع  �لتحليل  على  وق��درة  خ��رة  من 

دنى لكن �ل�سوق هي نف�سها ول  �ملخاطرة �إىل حدها �لأ

تتغري بدخول مرخ�سني جدد . 

ن�سبة  يف  ملحوظة  زي���ادة  ه��ن��اك  عملًيا،  ٭ 

الو�ساطة..  �سركات  يف  الن�سائية  امل�ساركة 

عدد  بتنامي  عالقة  لذلك  اأن  تعتقدون  األ 

ال�سركات،  يف  داري��ة  الإ الن�سائية  ق�سام  الأ

الجت��اه  يدعم  اإي��ج��اب��ي  موؤ�سر  ه��ذا  وه��ل 

�سركات  يف  الن�سائية  الكفاءات  زي��ادة  نحو 

الو�ساطة؟

�أن  وج��دت  ع��ام  ب�سكل  �ل�سعودية  �ل�سركات  �إن 

مدفون  كنز  هو  فعال  ب�سري  كمورد  �لن�سائي  �لعن�سر 

يجب �لتنقيب عنه.

و�ملر�أة بطبيعتها خمل�سة يف �لعمل ودقيقة يف �أد�ء 

�ملهام وناهيك عن ميلها �إىل �ل�ستقر�ر.

ب�سيطة  زمنية  فرتة  خالل  �أثبتت  �ل�سعودية  �ملر�أة 

�أنها  �ل�سركات  من  كثري  و�أدرك��ت  ومنتجة،  جادة  �أنها 

بع�ص  تبديل  مت  ب��ل  عنه  �ل�ستغناء  ميكن  ل  عن�سر 

ق�سام من �أق�سام رجالية �إىل �أق�سام ن�سائية يف بع�ص  �لأ

�ل�سركات.

���س��رك��ات  ب��ني  حم��ت��دم��ة  مناف�سة  ظ��ل  يف  ٭ 

الو�ساطة، ما هي الربامج واحلوافز احلديثة 

ل�ستقطاب العمالء وامل�ستثمرين اجلدد؟

عليه  ت��ق��وم  �ل���ذي  ���س��ا���ص  �لأ ه��ي  �لتكنولوجيا 

متتاز  خ��دم��ات  تقدمي  مت  وكلما  و�ساطة،  �سركة  �أي 

بتكنولوجيا عالية دقيقة و�سريعة �لتنفيذ �رتفع م�ستوى 

�خلدمة.

نقدم  �أن  �ل�سبل  �أح��دث  خ��الل  من  حاولنا  نحن   

للعميل خيار�ت متعددة يف تنفيذ �لعمليات. 

ن��رتن��ت  �لإ خ��الل  م��ن  �لتنفيذ  ي�ستطيع  فالعميل 

يديه  بني  يجد  فالعميل  ور�سائله،  و�جل��و�ل  و�لهاتف  

و�ل�سر�ء  �لبيع  وي�ستطيع  عملياته  لتنفيذ  خيار�ت  عدة 

نالحظ  وهنا  وقت،  �أي  ويف  مكان  �أي  من  و�ل�ستعالم 

�أن �ملر�أة مثلها مثل �لرجل ت�ستطيع تنفيذ �لعمليات بكل 

ي�سر و�سهولة.

ال�ستطالعات  بع�ض  نتائج  اإىل  �سارة  بالإ ٭ 

عالن  عالم يف الإ همية دور الإ التي اأملحت لأ

الو�ساطة،  �سركات  وخدمات  ملهام  والرتويج 

عليه  ي��ك��ون  اأن  ينبغي  مل��ا  ت��ن��ظ��رون  كيف 

القت�سادية  الثقافة  ن�سر  يف  ع��الم  الإ دور 

وال�ستثمارية ب�سوق املال؟

بني  �ل��وع��ي  ن�سر  يف  ج���ًد�  مهم  ع���الم  �لإ دور  �إن 

ن�سان يف �لوقت �حلايل  �ملتد�ولني. ونالحظ �أن ثقافة �لإ

ي�ستمدها غالًبا من �لإعالم.

وكما نعلم �أن حالة �ملتد�ولني �لنف�سية هي �ملتحكم 

�سهم �ل�سعودي فنف�سيات �ملتد�ولني  �سا�سي يف �سوق �لأ �لأ

تتاأثر بالعامل �ملحيط من حولنا وتعتمد �عتماًد� �أ�سا�سًيا 

�سارة  �لإ وميكن  �ملعلومة.  على  للح�سول  ع��الم  �لإ على 

على  خ���رية  �لأ �لعاملية  �ملالية  زم���ة  �لأ ت��اأث��ري  �إىل  هنا 

نف�سيات �ملتد�ولني رغم �نعد�م تاأثريها على �لقت�ساد 

�ل�سعودي.

�أنه يقع على عاتق �لإعالم م�سوؤولية  بالتايل جند 

تزويد �مل�ساهم مبعلومات مو�سوعية، ويف هذ� �ل�سدد 

ون�سر  �ل�سائعات  ع��ن  �لب��ت��ع��اد  ع����الم  �لإ على  يجب 

�ملعلومات وتو�سيحها.

يف  يكون  �مل�ستثمرين  من  كثرًي�  �أن  لحظنا  وق��د 

�لو�ساطة  �سركات  مفهوم  لهم  فبالن�سبة  لب�ص،  حالة 

و��سحة،  غري  بها  تقوم  �لتي  �سا�سية  و�لأ �لوظيفية 

م�سوؤولية  ع��الم  �لإ عاتق  على  يقع  �أن��ه  �أعتقد  ولذلك 

تثقيف �مل�ساهم عن �سركات �لو�ساطة مبختلف �أنو�عها 

وطبيعة خدماتها. 

ق�سام  الأ بتحويل  قامت  ال�رشكات  من  الكثري 

الرجالية اإىل اأق�سام ن�سائية

التكنولوجيا وتقنية املعلومات اأ�سا�س عمل 

�رشكات الو�ساطة



استفهام

49العدد 26 - الربع الثالث 2008مالعدد 26 - الربع الثالث 2008م48 49العدد 26 - الربع الثالث 2008مالعدد 26 - الربع الثالث 2008م48

 األخ الكريم: 
نرجو مراجعة الو�سيط ويف حال مل تظهر 

االت�سال  ميكنك  حمفظتكم  يف  �سهم  االأ

ي��داع  االإ مبركز  العمالء  خدمات  مبركز 

على الرقم التايل  012189090

عرب   املعلومات  هذه  على  احل�سول  ميكنك 

ال�سعودية  املالية  ال�سوق  موقع  اىل  الدخول 

�سابك  رابط  �سركة  الدخول على  ثم  )تداول( 

ذلك  بعد  ال�سركة  ملف  باختيار  ق��م  ذل��ك  بعد 

�سهم احلرة وهي املطروحة للتداول. �ستظهر لك االأ

ال�سعودية  )تداول(  املالية  ال�سوق  تقوم 

يف  الرئي�سني  امل��الك  لقائمة  يومي  بتحديث 

�سمن  وذل��ك  موقعها  على  املدرجة  ال�سركات 

على  املبينة  املدرجة  ال�سركات  معلومات  رابط 

موقع تداول.

اال�ستثمارية  حمفظتك  متابعة  ميكنك  ال 

ع����ن ط���ري���ق م���وق���ع ال�������س���وق امل��ال��ي��ة 

ال�سعودية  )تداول( ولكن ت�ستطيع متابعة 

موقع  ط��ري��ق  ع��ن  اخل��ا���س��ة  حمفظتك 

الو�سيط الذي تتعامل معه.

�سهم ال�سعودية ليوم معني  لعر�ض موؤ�سر االأ

املالية  ال�سوق  موقع  اإىل  ال��دخ��ول  عليك 

ال�سعودية )تداول( ثم اختيار رابط املوؤ�سر 

العام يف ال�سفحة الرئي�سية.

ميكن احل�سول عليها من تقرير املوؤ�سرات 

املالية اليومي من موقع تداول.

 للح�سول على مكررات اأرباح ال�سركات 

اليومية ميكنك مراجعة التقرير اليومي 

ت��داول   موقع  على  املالية  للموؤ�سرات 

�سفحة تقارير ال�سوق.

منذ   )....( �سركة  يف  �سهم   األ��ف   50 ا�سرتيت  لقد 

اأكرث من اأ�سبوع عن طريق الو�سيط ولكنها مل تظهر يف 

املحفظة يف �سجالتكم؟

كم عدد اأ�سهم �سركة �سابك املطروحة للتداول؟

�سهم؟   علي الزامل  كيف اأدخل على قائمة مالك االأ

هل للدخول اأو ا�ستخدام  موقع تداول ر�سوم )تخ�سم من 

ح�سابي اأو يجب اأن اأدفعها( حيث اإنني اأرغب بالت�سجيل 

ومتابعة املحفظة اخلا�سة بي لدى �سركة الو�ساطة. 

فادة وتقبلوا حتياتي اأرجو االإ

�سهم ال�سعودية ليوم 2008/9/1 اأريد عر�ض موؤ�سر االأ

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ممكن اأعرف مكررات 

اأرباح جميع ال�سركات بال�سوق ال�سعودي؟

كيف اأح�سل على مكرر اأرباح ال�سركات؟ وهل املعلومة 

جاهزة اأم حتتاج اإىل عملية ح�سابية. و�سكًرا؟

مع  توا�صل  من  قبل  من  »ت���داول«  جملة  كماعاهدتكم 

يف  واأ�صئلتهم  ا�صتف�صاراتهم  على  الرد  يف  الكرام  قرائها 

من  لعدد  نعر�ض  نحن  ها  وج��واب(  )�صوؤال  الباب  هذا 

�صئلة التي وردتنا واإجاباتنا عليها: الأ

على عهد مبزيد من التوا�صل فاكتبوا لنا.
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خ الكرمي االأ

�سهم  االأ �سراء  تاريخ  معرفة  ميكنك 

عن طريق )الو�سيط( الذي تتعاملون 

معه اأو باالت�سال على الهاتف اخلا�ض 

بال�سوق املالية ال�سعودية. 

هاتف/012189090

هو  امل�سدرة  �سهم  االأ ع��دد  ك��ان  اإذا 

10,000,000

واملالك ميلكون 67.2% فعال

�سهم احلرة على  اأن تكون عدد االأ فيجب 

كرث 3,280,000 االأ

ن الن�سبة  41.2 الأ �سهم احلرة هي  ن�سبة االأ

)اأق��ل من  م�سمولة  امل��الك غري  خ���رية يف  االأ

.)%10

خ الكرمي االأ

و�سيط  ب���اأي  االت�����س��ال  منكم  ن��رج��و 

لفتح  الكافية  املعلومات  على  للح�سول 

حم��ف��ظ��ة خ��ا���س��ة ب��ك��م, وي�����س��رتط وج��ود 

البيع  من  تتمكن  لكي  لديكم  اأ�سهم  حمفظة 

وال�سراء.

خ /ماجد املحرتم  االأ

�سورة  مع  ال�سهادة  اإر�سال  منكم  نرجو 

م��ن هويتكم و���س��ورة م��ن ه��وي��ة وال��دك��م 

ومن  بكم  اخلا�سة  البيانات  تعديل  و�سيتم 

�سهم يف املحفظة لدى البنك.  ثم اإيداع االأ

ال�سعوديه  املالية  لل�سوق  ال��ربي��دي  العنوان 

)�ض.ب 60612 الريا�ض 11555( 

�سهم؟ لدي اأ�سهم واأرغب يف معرفة تاريخ �سراء هذه االأ
�سهم  االأ عدد  كان  ي��ام  االأ اأح��د  يف  ال�سوق  اإقفال  عند 

 %67.2 ميلكون  وامل���الك   10.000,000 امل�����س��درة 

هو  احل��رة  �سهم  االأ ع��دد  وت��ك��ون  ال�سركة  اأ�سهم  م��ن 

4,120,000 ح�سابًيا هذا الكالم غري منطقي,  الرجاء 

التو�سيح؟

 اأود اال�ستف�سار عن كيفية اأمر البيع وهل البد من فتح 

لو  حمفظة  اأي  بدون  واأ�سرتي  اأبيع  اأق��در  اأو  حمفظة 

اجلواب ال كيف اأفتح حمفظة وكم اأقل ر�سيد موجود 

لدي؟

م�سرف الزهراين

 ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته 

الت�سنيع  �سركة  اأ�سهم  �سهادة  بخ�سو�ض  ا�ستف�سار  يف 

الوطنية 

يف �سهادة اأ�سهم با�سمي من �ست ع�سرة �سنة وبحفيظة 

والدي عندما كنت �سغريا وكنت على كرت العائلة وبعد 

ما كربت خرجت من كرت العائلة واأ�سبحت يل بطاقة 

�سهم  االأ على  ح�سويل  كيفية  ال�سوؤال  م�ستقلة  اأح��وال 

حفيظة  بها  مكتوب  و�سهادة  حمفظتي  اإىل  وحتويلها 

من  امل�ستفيد  اأن��ا  اأو  با�سمي  مكتوبة  وال�سهادة  وال��دي 

ال�سهادة. 

و�سوؤايل الثاين ال�سهادة قدمية من �ست ع�سرة �سنة ومل 

املجانية  �سهم  االأ وعلى  رباح  االأ اأح�سل على  جتدد كيف 

التي منحت على ال�سهادة 

 ولكم جزيل ال�سكر 

اأخوكم ماجد حممد ال�ساوي



تقرير شركات الوساطة
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 تقرير تداول اإلحصائي ألداء شركات الوساطة 
)جميع عمليات البيع والشراء( عن الربع الثالث 2008م

نرتنت للربع الثالث 2008م اأداء �شركات الو�شاطة )جميع عمليات البيع وال�شراء عن طريق الإ

الرتتيبالن�سبةال�صفقاتالرتتيبالن�سبةكمية التداوالتالرتتيبالن�سبة قيمة التداول�سركة الو�ساطة

3%12,566,73217.20%13,047,087,06227.40%103,936,505,724.3026.43اجلزيرة كابيتال

هلي كابيتال 1%22,756,30118.48%21,550,619,76013.94%54,091,703,075.9513.75الأ

2%32,592,13917.37%31,467,904,78913.20%51,930,413,513.2513.20�سامبا كابيتال

5%51,763,34111.82%41,224,383,01511.01%44,534,019,155.2511.32فرن�سي تداول

4%42,041,62213.68%51,261,350,16511.34%43,979,577,276.5511.18�سركة الراجحي للخدمات املالية

وراق املالية 7%6785,3095.26%6751,422,0656.76%28,150,104,589.157.16�ساب للأ

8%7705,1004.73%7566,307,6295.09%21,544,635,132.355.48العربي لل�ستثمار

6%8884,0915.93%8474,739,5724.27%16,426,288,661.354.18الريا�ض املالية

10%11175,2741.17%9169,340,1661.52%7,128,845,595.451.81ال�سعودي الهولندي املالية

12%9157,3651.05%10197,913,8241.78%6,820,991,447.251.73ال�ستثمار كابيتال

11%12164,2791.10%11167,059,8751.50%5,755,903,096.601.46اأ�سول املالية

9%10226,3591.52%12170,102,3211.53%5,478,850,073.651.39�سركة البلد لل�ستثمار

13%1380,6180.54%1351,547,8140.46%2,559,322,075.550.65فالكم للخدمات املالية

14%1416,6110.11%1418,158,7870.16%793,454,309.800.20جدوى لل�ستثمار

15%151,9010.01%152,082,5430.02%104,935,418.900.03كريديت �سوي�ض العربية ال�سعودية

16%161,1740.01%161,055,7490.01%45,355,153.750.01هريمي�ض ال�سعودية

18%171560.00%17114,9950.00%3,970,625.800.00املال �سكيوريتيز

17%183950.00%1858,5540.00%1,103,883.950.00وطن لل�ستثمار

19%19410.00%196,1420.00%338,227.500.00جمموعة التوفيق املالية

 393,286,317,036.35  11,121,254,827  14,918,808  

البيع  �سهم املتداولة )جميع عمليات  جمالية للأ بلغت القيمة الإ

العام  الثالث من  الربع  ال�سعودية خلل  �سهم  الأ وال�سراء( يف �سوق 

العاملة  الو�ساطة  ب�سركات  التداول  وح��دات  عرب  2008م  اجل��اري 

بال�سوق نحو699.5 مليار ريال وذلك بانخفا�ض بلغت ن�سبته %41.8 

التداولت  قيمة  بلغت  وال��ذي  اجل��اري  العام  من  الثاين  الربع  عن 

خلله نحو 1.2 تريليون ريال.

اجلاري  العام  من  الثالث  الربع  خلل  التداولت  كمية  وبلغت 

2008م نحو 19مليار �سهم وذلك بانخفا�ض بلغت ن�سبته 38.8% عن 

الربع الثاين الذي بلغت كمية التداولت خلله نحو 31مليار �سهم.

اأما على م�ستوى عدد ال�سفقات املنفذة خلل الربع الثالث فقد 

بلغت 23.6 مليون �سفقة وذلك بانخفا�ض بلغت ن�سبته 21.4% عن 

عدد ال�سفقات املنفذة خلل الربع الثاين والتي بلغت نحو 30 مليون 

�سفقة.

على  ع�سر  حد  الأ للبنوك  التابعة  الو�ساطة  �سركات  وا�ستحوذت 

عرب  متت  التي  ال��ت��داول  ن�سبة  بلغت  حيث  ال��ت��داولت  قيمة  معظم 

قيمة  اإج��م��ايل  من   96.6 نحو  للبنوك  التابعة  الو�ساطة  �سركات 

التداولت، فيما ا�ستحوذت بقية �سركات الو�ساطة البالغة 17�سركة 

ا�ستحوذت  التداولت.فيما  قيمة  اإجمايل  3.4% فقط من  نحو  على 

ال��ت��داولت  كمية  م��ن  ال��ك��ربى  الن�سبة  على  ا  اأي�سً ال�سركات  ه��ذه 

كما  اجل��اري،  العام  من  الثالث  الربع  خلل   97.2 نحو  بلغت  التي 
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ا على الن�سبة الكربى من عدد ال�سفقات املنفذة  ا�ستحوذت اأي�سً

التي بلغت نحو 98% من اإجمايل ال�سفقات املنفذة.

قيمة  يف  ول  الأ امل��رك��ز  كابيتال  اجل��زي��رة  �سركة  وحققت 

قيمة  اإج��م��ايل  م��ن   %19.4 نحو  على  م�ستحوذة  ال���ت���داولت 

ول من حيث كمية  التداولت،كما حققت ال�سركة نف�سها املركز الأ

التداولت،  اإجمايل كمية  20.5% من  بلغت نحو  التي  التداولت 

لكن ال�سركة تراجعت اإىل املركز الثالث من حيث عدد ال�سفقات 

الذي بلغ نحو %13.7.

وراق املالية التابعة للبنك ال�سعودي  وحافظت �سركة �ساب للأ

الربيطاين على املركز الثاين من حيث قيمة التداولت التي بلغت 

املركز  على  وكذلك  ال��ت��داولت،  قيمة  اإجمايل  من  ن��ح��و%13.3 

نحو12.6%،فيما  بلغت  التي  ال��ت��داولت  كمية  حيث  من  الثاين 

ال�سفقات  ال�ساد�ض من حيث عدد  املركز  اإىل  ال�سركة  تراجعت 

الذي بلغ نحو%8.3.

وراق املالية على تقدمها يف  كما حافظت �سركة الراجحي للأ

 %12.2 بلغت نحو  التي  التداولت  الثالث من حيث قيمة  املركز 

من  الثالث  املركز  على  وكذلك  ال��ت��داولت،  قيمة  اإج��م��ايل  من 

حيث كمية التداولت التي بلغت نحو 12.3%،اأما من حيث عدد 

ن�سبة  بلغت  حيث  ول  الأ املركز  يف  ال�سركة  حلت  فقد  ال�سفقات 

ال�سفقات املنفذة عرب ال�سركة نحو %17.

هلي كابيتال يف املركز الرابع من حيث قيمة  وجاءت �سركة الأ

11.2%، وكذلك من حيث كمية التداولت  التداولت التي بلغت 

التي بلغت نحو12%، لكن ال�سركة حلت يف املركز الثاين من حيث 

عدد ال�سفقات الذي بلغ  نحو%16.7.

اأداء �شركات الو�شاطة )جميع عمليات البيع وال�شراء ( للربع الثالث 2008م 

الرتتيبالن�سبةال�صفقاتالرتتيبالن�سبةكمية التداوالتالرتتيبالن�سبة قيمة التداول�سركة الو�ساطة

3%13,246,54313.75%13,897,326,007.0020.55%136,221,682,516.3019.48اجلزيرة كابيتال

وراق املالية 6%21,961,7528.31%22,400,624,122.0012.66%93,291,098,764.7513.34�ساب للأ

1%34,011,11016.99%32,343,124,699.0012.35%85,562,135,086.7012.23�سركة الراجحي للخدمات املالية

هلي كابيتال 2%43,955,49616.76%42,277,340,791.0012.01%78,847,267,859.5511.27الأ

4%53,058,94212.96%51,774,638,787.009.36%64,727,079,199.709.25�سامبا كابيتال

5%62,125,3149.00%61,635,728,831.008.62%60,862,377,139.558.70فرن�سي تداول

8%71,459,9836.19%71,245,550,634.006.57%45,901,695,705.006.56العربي لل�ستثمار

7%81,941,3068.22%81,118,096,869.005.89%43,748,287,866.856.25الريا�ض املالية

9%9597,8182.53%91,013,856,500.005.35%38,501,275,486.305.50ال�ستثمار كابيتال

11%10383,0761.62%10415,344,293.002.19%17,052,051,223.152.44ال�سعودي الهولندي املالية

10%11386,3511.64%11319,957,653.001.69%11,047,487,595.901.58�سركة البلد لل�ستثمار

13%13118,8530.50%12162,872,812.000.86%8,478,363,896.401.21هريمي�ض ال�سعودية

12%12168,0960.71%13171,842,942.000.91%5,956,892,362.000.85اأ�سول املالية

14%1494,0060.40%1471,675,813.000.38%3,611,574,219.400.52فالكم للخدمات املالية

15%1534,1260.14%1543,521,167.000.23%1,711,455,220.900.24جدوى لل�ستثمار

16%1616,6770.07%1621,988,882.000.12%1,096,051,238.250.16كريديت �سوي�ض العربية ال�سعودية

18%1811,8430.05%1716,387,825.000.09%1,009,369,139.100.14املال �سكيوريتيز

17%1713,1180.06%1817,103,667.000.09%858,858,833.100.12بايونريز ال�سعودية

19%1910,9400.05%199,948,059.000.05%513,552,318.500.07رنا لل�ستثمار

20%203,8570.02%204,585,365.000.02%234,643,732.350.03عودة العربية ال�سعودية

وراق املالية 23%226370.00%212,255,684.000.01%102,399,759.250.01دويت�سه للأ

مارات خلدمات ال�ستثمار 21%211,7950.01%222,663,149.000.01%87,004,613.350.01الإ

24%235840.00%231,223,238.000.01%40,978,135.400.01جمموعة التوفيق املالية

22%241,0830.01%24102,210.000.00%2,712,566.050.00وطن لل�ستثمار

و�سط لل�ستثمار املايل  27%25850.00%2536,938.000.00%1,162,969.600.00�سركة ال�سرق الأ

28%27620.00%2612,478.000.00%1,071,802.750.00جمموعة الدخيل املالية

وراق املالية  عمال الأ 26%26980.00%2714,970.000.00%508,109.500.00ال�سركة العربية لأ

25%281050.00%2811,733.000.00%370,021.250.00�سركة وثيقة املالية 

699,469,407,380.9018,967,836,118.0023,603,656



مقال
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خادم الحرمين 
الشريفين وسياستنا 

االقتصادية

حممد بن فهد العمران

كاتب اقت�صادي

ح�سائية ل�سهر �سبتمرب  مع اإعالن موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي عن الن�سرة الإ

جنبية لدى املوؤ�س�سة بلغ 1,68 تريليون  2008م، يتبني لنا اأن اإجمايل املوجودات الأ

ريال وهو بال �سك رقم قيا�سي مل ي�سبق الو�سول اليه يف تاريخ القت�ساد ال�سعودي 

طالق، اإل اأن الالفت اأن هذا الرقم و�سع اململكة �سمن قائمة اأكرب ع�سر دول  على الإ

اإىل جانب دول متقدمة اقت�سادًيا مثل: ال�سني  العامل من حيث الحتياطيات  يف 

واليابان وكوريا اجلنوبية وهذا بال �سك تطور مهم لقت�ساد وطننا الغايل. 

خرية )وهلل احلمد( من بيع  لقد جنحت �سيا�ستنا القت�سادية يف ال�سنوات الأ

اأكرب كمية منتجة من النفط عند اأعلى م�ستوياته ال�سعرية وهب ميزة مهمة مكنت 

يرادات مت  اأن فائ�ض الإ هم هو  اأن الأ اإل  اإيرادات تاريخية،  احلكومة من حتقيق 

ميزة  وهي  جنبية  الأ املوجودات  من  الكبرية  الحتياطيات  هذه  لتكوين  توجيهه 

مع  باملقارنة  حالًيا  اململكة  تعي�سها  التي  القت�سادية  الطفرة  بها  تتميز  مهمة 

حينها  مت  والتي  املا�سية  العقود  يف  عا�ستها  التي  خرى  الأ القت�سادية  الطفرات 

يرادات ب�سكل رئي�سي اإىل م�ساريع البنية التحتية. توجيه فوائ�ض الإ

تاأتي اأهمية ذلك من كون النفط منتجا )كغريه من املنتجات( يتعر�ض لدورات 

البنية  م�ساريع  اأهم  اكتمال  ظل  يف  وبالتايل  الزمن،  مبرور  خمتلفة  اقت�سادية 

التحتية كان من احلكمة اأن تقوم حكومة اململكة با�ستغالل الطفرة احلالية لتكوين 

م�ستقباًل  تواجهها  قد  اقت�سادية  ظروف  ي  لأ حت�سًبا  الحتياطيات  من  قدر  اأكرب 

على الرغم من ال�سغوط التي واجهتها ول تزال تواجهها داخلًيا اأو خارجًيا لدفعها 

ا�ستثمارات خارجية ذات  نحو  لتوجيه الحتياطيات  اأو  العام  نفاق  الإ لزيادة  اإما 

خماطر مرتفعة!!!  

ارتفاع  يف  ت�سبب  العام  نفاق  الإ زيادة  اأن  اجلميع  اأيقن  خييرية،  الأ ال�سنوات  يف 

نفاق  نفاق كما اأن ارتفاع الإ م�ستويات الت�سخم بن�سب اأعلى من ن�سب ارتفاع هذا الإ

احلكومي عن م�ستوياته املعقولة �سيحمل املوازنة املالية اأعباء �ستثقل كاهلها على 

املدى الطويل. لذا، كان لزاًما اأن نكون واقعيني يف تعاملنا مع الطفرة القت�سادية 

الحتياطيات  بلغت  اأن  ذلك  نتيجة  فكانت  م�ستقباًل  م�ساحلنا  يخدم  مبا  احلالية 

ربع �سنوات  نفاق احلكومي مب�ستوياته احلالية لأ ن اإىل م�ستوى يكفي لتغطية الإ الآ

قادمة دون العتماد على اأي اإيرادات اأو حتى قرو�ض وهلل احلمد واملنة.

اإن الو�سول اإىل هذا امل�ستوى من الحتياطيات يف وقت ي�سهد فيه العامل حالًيا 

واحلنكة  النظر  بعد  على  يدل  القت�سادية  للخارطة  ومتالحقة  �سريعة  تغريات 

التي يتمتع بها خادم احلرمني ال�سريفني حفظه اهلل ورعاه يف تعامله العقالين مع 

الطفرة القت�سادية احلالية مبا يوؤدي اإىل حتقيق النمو القت�سادي للمملكة على 

املدى الطويل وهو اإجناز يجب اأن ل مير علينا مرور الكرام دون اأن نقول كلمة حق 

جتاه هذا املليك املحبوب.

ف�سكًرا يا خادم احلرمني ال�سريفني وجزاك اهلل عنا خري اجلزاء ون�ساأل اهلل 

العلي القدير اأن يوفقك دائًما ملا فيه خري البالد والعباد.
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�أغلق �ملوؤ�شر �لعام لل�شوق �ملالية �ل�شعودية )تد�ول( يف نهاية �لت�شعة �أ�شهر 

وىل للعام �جلاري 2008م عند م�شتوى 7.458.50 نقطة منخف�شًا 354.62  �لأ

نقطة )4.54%( مقارنة باإغالق نف�س �لفرتة من �لعام �ل�شابق.

د�ء �ملوؤ�شر من بد�ية �لعام حتى تاريخه فقد خ�شر 3.580.16  وبالن�شبة لأ

نقطة )32.43%(. وقد كانت �أعلى نقطة �إغالق للموؤ�شر خالل �لفرتة يف يوم 

2008/01/12م عند م�شتوى  11.697.01نقطة. 

وىل من  �شهم �مل�شدرة يف نهاية �لت�شعة �أ�شهر �لأ وبلغت �لقيمة �ل�شوقية لالأ

387.05 مليار دولر �أمريكي،  1.45 تريليون ريال، �أي ما يعادل  عام2008م 

وىل من �لعام  م�شجلة �رتفاعا بلغت ن�شــــبته 9.14.% عن نهاية �لت�شعة �أ�شهر �لأ

�ل�شابق.

وىل  �أ�شهر �لأ �شهم �ملتد�ولة خالل �لت�شعة  جمالية لالأ كما بلغت �لقيمة �لإ

�أمريكي  دولر  مليار   436.43 يعادل  ما  �أي  ريال  مليار   1.636.60 2008م 

وذلك بانخفا�س بلغت ن�شــــبته 18.35% عن نف�س �لفرتة من �لعام �ل�شابق.

2008م  وىل   �لأ �أ�شهر  �لت�شعة  �ملتد�ولة خالل  �شهم  �لأ �إجمايل عدد  وبلغ 

43.17 مليار �شــــهم مقابل 46.71 مليار �شهم مت تد�ولها خالل �لت�شعة �أ�شهر 

وىل من �لعام �ل�شابق، وذلك بانخفا�س بلغت ن�شــــبته %7.58. �لأ

2008م  وىل  �لأ �أ�شهر  �لت�شعة  �ملنفذة خالل  �ل�شفقات  �إجمايل عدد  �أما   

تنفيذها  مت  �شفقة  مليون   53.41 مقابـــل  �شفقة  مليون   43.05 بلغ  فقد 

وىل من �لعام �ل�شابق ، وذلك بانخفا�س بلغت ن�شــــبته  خالل �لت�شعة �أ�شهر �لأ

.%19.39

وىل 2008م: ال�شركات اجلديدة املدرجة خالل الت�شعة اأ�شهر الأ

للتكرير  ر�بــغ  �شركة  �إدر�ج  2008/01/27م  �ملو�فق  حــد  �لأ يوم  يف  مت  ٭ 

و�لبرتوكيماويات بر�أ�شمال مقد�ره 8.760 مليون ريال مق�شم �إىل 876 

مليون �شهم حيث مت طرح219  مليون �شهم لالكتتاب �لعام وذلك بقيمة 

21 رياًل لل�شهم �لو�حد.

�لعربية  �لتاأمني  �شركة  �إدر�ج  2008/2/4م  �ملو�فق  �لثنني  يوم  يف  مت  ٭ 

�لتعاونية بر�أ�شمال مقد�ره 200 مليون ريال مق�شم �إىل 20 مليون �شهم 

حيث مت طرح 8 ماليني �شهم لالكتتاب �لعام وذلك بقيمة ��شمية قدرها 

10 ريالت لل�شهم �لو�حد.

�لتجاري  �شركة �لحتاد  �إدر�ج  2008/2/9م  �ملو�فق  �ل�شبت  يوم  ٭ مت يف 

للتاأمني �لتعاوين بر�أ�شمال مقد�ره 250 مليون ريال مق�شم �إىل 25 مليون 

�لعام وذلك بقيمة  10.5 ماليني �شهم لالكتتاب  �شهم، حيث مت طرح 

��شمية قدرها 10 ريالت لل�شهم �لو�حد.

للتاأمني  �ل�شقر  �شركة  �إدر�ج  2008/2/10م  �ملو�فق  حد  �لأ يوم  يف  مت  ٭ 

�لتعاوين بر�أ�شمال مقد�ره 200 مليون ريال مق�شم �إىل 20 مليون �شهم 

��شمية  بقيمة  وذلــك  �لعام  لالكتتاب  �شهم  مليون   8.4 طرح  مت  حيث 

قدرها 10 ريالت لل�شهم �لو�حد.

٭ مت يف يوم �ل�شبت �ملو�فق 2008/3/22م �إدر�ج �شركة �لت�شالت �ملتنقلة 

�ل�شعودية )زين �ل�شعودية( بر�أ�شمال مقد�ره 14 مليار ريال مق�شم �إىل 

1.40 مليار �شهم حيث مت طرح 700 مليون �شهم لالكتتاب �لعام وذلك 

بقيمة ��شمية قدرها 10 ريالت لل�شهم �لو�حد.

�لعربية  بوبا  �شركة  �إدر�ج  2008/5/17م  �ملو�فق  �ل�شبت  يــوم  يف  مت  ٭ 

للتاأمني �لتعاوين بر�أ�شمال مقد�ره 400 مليون ريال مق�شم �إىل 40 مليون 

�شهم حيث مت طرح 16 مليون �شهم لالكتتاب �لعام وذلك بقيمة ��شمية 

قدرها 10 ريالت لل�شهم �لو�حد.

عادة  ٭ مت يف يوم �ل�شبت �ملو�فق 2008/5/24 م �إدر�ج �ل�شركة �ل�شعودية لإ

�لتاأمني »�إعادة« �لتعاونية بر�أ�شمال مقد�ره مليار ريال مق�شم �إىل 100 

مليون �شهم حيث مت طرح 40 مليون �شهم لالكتتاب �لعام وذلك بقيمة 

��شمية قدرها 10 ريالت لل�شهم �لو�حد.

�إدر�ج �شركة جمموعة حممد  2008/5/26م  ٭ مت يف يوم �لثنني �ملو�فق 

�ملعجل بر�أ�شمال مقد�ره مليار ريال مق�شم �إىل 100 مليون �شهم، حيث 

لل�شهم  رياًل   70 بقيمة  �لعام وذلك  �شهم لالكتتاب  30 مليون  مت طرح 

�لو�حد.

٭ مت يف يوم �لثالثاء �ملو�فق 2008/6/3 م �إدر�ج م�شرف �لإمناء بر�أ�شمال 

طرح  مت  حيث  �شهم  مليون   1.500 �إىل  مق�شم  ريال  مليار   15 مقد�ره 

 10 قدرها  ��شمية  بقيمة  وذلــك  �لعام  لالكتتاب  �شهم  مليون   1.050

ريالت لل�شهم �لو�حد.

�ل�شناعات  �شركة  �إدر�ج  2008/6/16م  �ملــو�فــق  �لثنني  يــوم  يف  مت  ٭ 

220 مليون ريال  بر�أ�شمال مقد�ره  �آي(  �شا�شية )بي �شي  �لأ �لكيميائية 

مق�شم �إىل 22 مليون �شهم حيث مت طرح 6.60 مليون �شهم لالكتتاب 

�لعام وذلك بقيمة ��شمية قدرها 30 رياًل لل�شهم �لو�حد.

٭ مت يف يوم �ل�شبت �ملو�فق 2008/6/21م �إدر�ج �ل�شركة �ملتحدة للتاأمني 

�لتعاوين بر�أ�شمال مقد�ره 200 مليون ريال مق�شم �إىل 20 مليون �شهم 

حيث مت طرح 8 ماليني �شهم لالكتتاب �لعام وذلك بقيمة ��شمية قدرها 

10 ريالت لل�شهم �لو�حد.

�أ�شو�ق عبد �هلل  �إدر�ج �شركة  2008/7/14م  ٭ مت يف يوم �لثنني �ملو�فق 

�لعثيم بر�أ�شمال مقد�ره 225 مليون ريال مق�شم �إىل 22.5 مليون �شهم 

حيث مت طرح 6.75 ماليني �شهم لالكتتاب �لعام وذلك بقيمة 40 رياًل 

لل�شهم �لو�حد.

�إخو�ن  �إدر�ج �شركة حلو�ين  2008/7/16م  �ملو�فق  ربعاء  �لأ يوم  ٭ مت يف 

 28.571.430 �إىل  مق�شم  ريــال   285.714.300 مقد�ره  بر�أ�شمال 

�لعام وذلك بقيمة  8.571.430 �شهًما لالكتتاب  �شهًما حيث مت طرح 

20 رياًل لل�شهم �لو�حد.

٭ مت يف يوم �لثنني �ملو�فق 2008/7/27م �إدر�ج �شركة �لتعدين �لعربية 

�إىل  مق�شم  ريال  مليار�ت   9.25 مقد�ره  بر�أ�شمال  معادن   - �ل�شعودية 

القيمة المتداولة لألسهم تتجاوز 
1.636.60 مليار ريال و43.05 مليون صفقة تم تنفيذها

وىل 2008 م  خالل الت�شعة اأ�شهر الأ
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�لعام  لالكتتاب  �شهم  مليون   462.50 �شهم حيث مت طرح  مليون   925

وذلك بقيمة 20 رياًل لل�شهم �لو�حد.

جمموعة  �شركة  �إدر�ج  2008/8/18م  �ملــو�فــق  �لثــنــني  ــوم  ي يف  مت  ٭ 

�إىل  مق�شم  رياًل   741.176.470 مقد�ره  بر�أ�شمال  �ل�شناعية  �أ�شرت� 

لالكتتاب  �شهًما   22.235.294 طرح  مت  حيث  �شهًما   74.117.647

�لعام وذلك بقيمة 42 رياًل لل�شهم �لو�حد.

٭ مت يف يوم �لثالثاء �ملو�فق 2008/9/16م �إدر�ج �شركة كيمائيات �مليثانول 

120.60مليون �شهم  �إىل  1.206 مليون ريال مق�شم  بر�أ�شمال مقد�ره 

حيث مت طرح 60.30 مليون �شهم لالكتتاب �لعام وذلك بقيمة 12 رياًل 

لل�شهم �لو�حد.

ولية الكتتابات الأ

�شركة رابغ للتكرير والبرتوكيماويات

٭ ر�أ�شمال �ل�شركة:8.760 مليون ريال مق�شم �إىل 876 مليون �شهم.

٭ �أ�شهم �لكتتاب: 219 مليون �شهم متثل 25% من �أ�شهم �ل�شركة. 

٭ �شعر �لطرح: 21 رياًل لل�شهم �لو�حد.

٭ فرتة �لكتتاب: من 2008/1/5م �إىل 2008/01/12 م.

�شركة الت�شالت املتنقلة ال�شعودية  

٭ ر�أ�شمال �ل�شركة: 14 مليار ريال مق�شم �إىل 1.4 مليار �شهم.

٭ �أ�شهم �لكتتاب: 700 مليون �شهم متثل 50% من �أ�شهم �ل�شركة. 

٭ �شعر �لطرح: 10 ريالت لل�شهم �لو�حد.

٭ فرتة �لكتتاب: من 2008/2/9م �إىل 2008/02/18 م.

�شركة بوبا العربية للتاأمني التعاوين  

٭ ر�أ�شمال �ل�شركة: 400 مليون ريال مق�شم �إىل 40 مليون �شهم.

٭ �أ�شهم �لكتتاب: 16 مليون �شهم متثل 40% من �أ�شهم �ل�شركة. 

٭ �شعر �لطرح: 10 ريالت لل�شهم �لو�حد.

٭ فرتة �لكتتاب: من 2008/3/8 م �إىل 2008/3/15 م.

ال�شركة املتحدة للتاأمني التعاوين  

٭ ر�أ�شمال �ل�شركة: 200 مليون ريال مق�شم �إىل 20 مليون �شهم.

٭ �أ�شهم �لكتتاب: 8 ماليني �شهم متثل 40% من �أ�شهم �ل�شركة. 

٭ �شعر �لطرح: 10 ريالت لل�شهم �لو�حد.

٭ فرتة �لكتتاب: من 2008/3/8م �إىل 2008/03/15م.

عادة التاأمني »اإعادة « التعاونية   ال�شركة ال�شعودية لإ

٭ ر�أ�شمال �ل�شركة: مليار ريال مق�شم �إىل 100 مليون �شهم.

٭ �أ�شهم �لكتتاب: 40 مليون �شهم متثل 40% من �أ�شهم �ل�شركة. 

٭ �شعر �لطرح: 10 ريالت لل�شهم �لو�حد.

٭ فرتة �لكتتاب: من 2008/3/8م �إىل 2008/3/15م.

مناء   م�شرف الإ

٭ ر�أ�شمال �ل�شركة: 15 مليار ريال مق�شم �إىل 1.5 مليار �شهم.

٭ �أ�شهم �لكتتاب: 1.050 مليون �شهم متثل 70% من �أ�شهم �ل�شركة. 

٭ �شعر �لطرح: 10 ريالت لل�شهم �لو�حد.

٭ فرتة �لكتتاب: من 2008/4/7م �إىل 2008/04/16 م.

�شركة جمموعة حممد املعجل

٭ ر�أ�شمال �ل�شركة: مليار ريال مق�شم �إىل 100 مليون �شهم.

٭ �أ�شهم �لكتتاب:  30 مليون �شهم متثل 30% من �أ�شهم �ل�شركة. 

٭ �شعر �لطرح: 70 رياًل لل�شهم �لو�حد.

٭ فرتة �لكتتاب: من 2008/5/3م �إىل 2008/05/12 م.

�شا�شية �شركة ال�شناعات الكيميائية الأ

٭ ر�أ�شمال �ل�شركة: 220 مليون ريال مق�شم �إىل 22 مليون �شهم.

٭ �أ�شهم �لكتتاب: 6.6 مليون �شهم متثل 30% من �أ�شهم �ل�شركة. 

٭ �شعر �لطرح: 30 رياًل لل�شهم �لو�حد.

٭ فرتة �لكتتاب: من 2008/5/24م �إىل 2008/06/02 م.

�شركة اأ�شواق عبد اهلل العثيم

٭ ر�أ�شمال �ل�شركة: 225 مليون ريال مق�شم �إىل 22.5 مليون �شهم.

٭ �أ�شهم �لكتتاب: 6.75 مليون �شهم متثل 30% من �أ�شهم �ل�شركة. 

٭ �شعر �لطرح: 40 رياًل لل�شهم �لو�حد.

فرتة �لكتتاب: من 2008/6/21 م �إىل 2008/6/30م.

�شركة حلواين اإخوان

٭ ر�أ�شمال �ل�شركة: 285,714,300 ريال مق�شم �إىل 28,571,430 �شهم.

٭ �أ�شهم �لكتتاب: 8,571,430  �شهم متثل 30% من �أ�شهم �ل�شركة. 

٭ �شعر �لطرح: 20 رياًل لل�شهم �لو�حد.

فرتة �لكتتاب: من 2008/6/21م �إىل 2008/6/30م.

�شركة التعدين العربية ال�شعودية - معادن

٭ ر�أ�شمال �ل�شركة: 9.25 مليار ريال مق�شم �إىل 925 مليون �شهم.

٭ �أ�شهم �لكتتاب:  462.50 مليون �شهم متثل 50% من �أ�شهم �ل�شركة. 

٭ �شعر �لطرح: 20 رياًل لل�شهم �لو�حد.

٭ فرتة �لكتتاب: من 2008/7/5م �إىل 2008/07/14 م.

�شركة جمموعة اأ�شرتا ال�شناعية

٭ ر�أ�شمال �ل�شركة: 741,176,470 رياًل مق�شم �إىل 74,117,647 �شهًما.

٭ �أ�شهم �لكتتاب: 22,235,294  �شهًما متثل 30% من �أ�شهم �ل�شركة. 

٭ �شعر �لطرح: 42 رياًل لل�شهم �لو�حد.

٭ فرتة �لكتتاب: من 2008/7/26م �إىل 2008/8/4 م.       

�شركة كيمائيات امليثانول

٭ ر�أ�شمال �ل�شركة: 1.206 مليون ريال مق�شم �إىل 120.6 مليون �شهم.

٭ �أ�شهم �لكتتاب:  60.3 مليون �شهم متثل 50% من �أ�شهم �ل�شركة. 

٭ �شعر �لطرح: 12 رياًل لل�شهم �لو�حد.

٭ فرتة �لكتتاب: من 2008/8/11م �إىل 2008/08/20 م.

اإ�شافة �شركات جديدة مل�ؤ�شر تداول

)تد�ول(  �ل�شوق  موؤ�شر  �إىل  للتطوير  عمر  �شركة جبل  �شهم  �إ�شافة  مت  ٭ 

ربعاء �ملو�فق 2008/02/06م.  ح�شب �شعر �إقفال �ل�شهم ليوم  �لأ
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و�شط للكابالت �ملتخ�ش�شة )م�شك(  ٭ مت �إ�شافة �شهمي �شركة �ل�شرق �لأ

و�شركة �خلليج للتدريب و�لتعليم �إىل موؤ�شر �ل�شوق )تد�ول( ح�شب �شعر 

حد �ملو�فق 2008/2/17م.  �إقفال �ل�شهمني ليوم �لأ

ركان للتطوير �لعقاري �إىل موؤ�شر �ل�شوق  �إ�شافة �شهم �شركة د�ر �لأ ٭ مت 

)تد�ول( ح�شب �شعر �إقفال �ل�شهم ليوم �ل�شبت �ملو�فق 2008/3/01م. 

٭ مت �إ�شافة �شهم �شركة ر�بغ للتكرير و�لبرتوكيماويات �إىل موؤ�شر �ل�شوق 

حد �ملو�فق 2008/3/23م. )تد�ول( ح�شب �شعر �إقفال �ل�شهم ليوم  �لأ

٭ مت �إ�شافة �أ�شهم �شركة �لتاأمني �لعربية �لتعاونية، �شركة �لحتاد �لتجاري 

�ل�شوق  موؤ�شر  �إىل  �لتعاوين  للتامني  �ل�شقر  و�شركة  �لتعاوين  للتاأمني 

)تد�ول( ح�شب �شعر �إقفالها ليوم �لثنني �ملو�فق 2008/3/31م.

٭ مت �إ�شافة �شهم �شركة �ململكة �لقاب�شة �إىل موؤ�شر �ل�شوق )تد�ول( ح�شب 

ربعاء �ملو�فق 2008/4/2م.  �شعر �إقفال �ل�شهم ليوم �لأ

٭ مت �إ�شافة �شهم �شركة �لت�شالت �ملتنقلة �ل�شعودية )زين �ل�شعودية( �إىل 

�ملو�فق  ربعاء  �لأ ليوم   �ل�شهم  �إقفال  �شعر  ح�شب  )تــد�ول(  �ل�شوق  موؤ�شر 

2008/7/2 م. 

تعـليق ا�شـتئناف تـداول اأ�شـــهم

وتاريخ   )2008-6-1( رقــم  �لقر�ر  �ملالية  �ل�شوق  هيئة  جمل�س  �أ�شدر 

�شركة  �شهم  ــد�ول  ت على  باملو�فقة  م   2008/2/5 �ملــو�فــق  هـ   1429/1/27

1429/2/13هــــ  ربــعــاء  �لأ يوم  من  �عتباًر�  �لقاب�شة  �لدولية  �أنعام  جمموعة 

جر�ء�ت �لتالية:  �ملو�فق 2008/2/20 وفًقا لل�شو�بط و�لإ

ربعاء.  حد، �لأ �شبوع يومي �لأ يتم تد�ول �شهم �ل�شركة �آليا مرتني يف �لأ  -1

)ربع  فرتة  هناك  وتكون  �شباًحا  �لعا�شرة  �ل�شاعة  �لتد�ول  فرتة  تبد�أ   -2

�شاعة( من �لعا�شرة �إىل �لعا�شرة و�لربع ملرحلة ما قبل �لفتتاح ليتمكن 

�مل�شتثمرون من �إ�شافة �أو�مر �لبيع و�ل�شر�ء.     

 )10:15( �ل�شاعة  متام  عند  و�ل�شفقات  و�مر  لالأ �لتنفيذ  مرحلة  تبد�أ   -3

�شباًحا، وت�شتمر ملدة )ن�شف �شاعة( يتم بعدها �لإغالق و�إلغاء جميع 

و�مر �لقائمة )غري �ملنفذة(. �لأ

مما  نف�شها،  �لتد�ول  فرتة  نهاية  بعد  جميعها  للعمليات  �لت�شوية  تكون   -4

يعني �أن �ملناقلة بني �مل�شرتي و�لبائع ل تتم خالل فرتة �لتد�ول.  

يتم تعديل �شعر �لإغالق �ل�شابق لل�شهم لي�شبح 181.75 رياًل، و�شيكون   -5

هذ� �ل�شعر هو �أ�شا�س ح�شاب �لن�شب �لدنيا و�لق�شوى لل�شهم يف �ليوم 

ول للتد�ول.   �لأ

6- تظل ن�شبة �لتذبذب لفرتة �لتد�ول كما هي دون تعديل )+ �أو - %10(.  

�شمن  �ل�شهم  وتــد�ول  ون�شاط  حلركة  �لإح�شاء�ت  جميع  ن�شر  �شيتم   -7

�ل�شعودية  �ملالية  �ل�شوق  �شركة  ت�شدرها  �لتي  �لر�شمية  �لن�شر�ت 

)تد�ول(.  

اإجراءات ال�شركات 

ر�أ�شمالها  )�شبكيم(  للبرتوكيماويات  �لعاملية  �ل�شعودية  �ل�شركة  رفعت  ٭ 

�أولوية«  �شهًما جديًد� »حقوق  وذلك عن طريق طرح  133.333.333 

ب�سعر 15 رياًل لل�شهم �لو�حد متثل 10 ريالت قيمة �إ�شمية  و5 ريالت 

عالوة �إ�شد�ر لي�شبح عدد �أ�شهمها �مل�شدرة 333.333.333 �شهـــــًما 

وذلك بتاريخ 2008/10/29 م.

 1.200 ر�أ�شمالها من  �لقاب�شة  �لدولية  �أنعام  ٭ خف�شت �شركة جمموعة 

�أ�شهمها  عــدد  تخفي�س  وبالتايل  ريــال،  ماليني   109 �إىل  ريــال  مليون 

�أكملت  وقد  �شهم.  ماليني   10.9 �إىل  �شهم   مليون   120 من  �مل�شدرة 

�ل�شوق �ملالية �ل�شعودية )تد�ول( �إجر�ء�ت تخفي�س ر�أ�س مال �ل�شركة 

بتاريخ 2008/1/19م.    

عن  وذلك  ر�أ�شمالها  �ل�شناعي  لال�شتثمار  �ل�شعودية  �ملجموعة  رفعت  ٭ 

ريالت   10 ب�شعر  �أولوية«  »حقوق  جديد  �شهم  مليون   225 طرح  طريق 

لل�شهم �لو�حد )قيمة ��شمية( لي�شبح عدد �أ�شهمها �مل�شدرة 450 مليون 

�شهـــــم وذلك بتاريخ 2008/2/5م.

ت�شعة  لكل  جماين  �شهم  مبنح  وذلك  ر�أ�شماله  �لر�جحي  م�شرف  رفع  ٭ 

بتاريخ  1.5 مليار �شهـــــم وذلك  �أ�شهمه �مل�شدرة  �أ�شهم، لي�شبح عدد 

2008/20/24م.

�إىل  ريال  مليون   500 من  ر�أ�شمالها  للفنادق  �ل�شعودية  �ل�شركة  رفعت  ٭ 

جديًد�  �شهًما   19.006.097 باإ�شد�ر  وذلــك  ريــاًل   690.060.970

69.006.097 �شهًما و�ل�شتحو�ذ على  �أ�شهمها �مل�شدرة  لي�شبح عدد 

ح�ش�س بع�س  �ل�شركاء يف �ل�شركات �ل�شقيقة )�شركة �لريا�س للفنادق 

و�لرتفيه �ملحدودة، �شركة �خلليج للمناطق �ل�شياحية �ملحدودة، �شركة 

�لنخيل  �شركة  �ملحدودة،  للفنادق  تبوك  �شركة  �ملحدودة،  للفنادق  مكة 

�لفندقية(  للخدمات  �ل�شعودية  �ل�شركة  �ملحدودة،  �ل�شياحية  للمناطق 

وذلك بتاريخ 2008/2/25م.  

لكل  �شهم جماين  وذلك مبنح  ر�أ�شمالها  �ملالية  �شامبا  رفعت جمموعة  ٭ 

�شهمني لي�شبح عدد �أ�شهمها �مل�شدرة 900 مليون �شهـــــم، وذلك بتاريخ 

2008/3/5م.

٭ رفع �لبنك �ل�شعودي لال�شتثمار ر�أ�شماله وذلك مبنح �شهم جماين لكل 

450 مليون �شهـــــم وذلك  �أ�شهمه �مل�شدرة  �أ�شهم، لي�شبح عدد   6.63

بتاريخ 2008/3/9م.

٭ رفع �لبنك �لعربي �لوطني ر�أ�شماله وذلك مبنح �شهم جماين لكل �شبعة 

�أ�شهم، لي�شبح عدد �أ�شهمه �مل�شدرة 650 مليون �شهـــــم وذلك بتاريخ 

2008/3/16م.

وذلك  ر�أ�شمالها  و�لنقليات  �لبرتولية  للخدمات  �لدري�س  �شركة  رفعت  ٭ 

مبنح �شهم جماين لكل �أربعة �أ�شهم، لي�شبح عدد �أ�شهمها �مل�شدرة 25 

مليون �شهـــــم وذلك بتاريخ 2008/3/17م.

لكل ثالثة  ر�أ�شمالها وذلك مبنح �شهم جماين  ٭ رفعت جمموعة �شافول 

�أ�شهم، لي�شبح عدد �أ�شهمها �مل�شدرة 500 مليون �شهـــــم وذلك بتاريخ 

2008/3/25م.

�شا�شية )�شابك( ر�أ�شمالها وذلك  ٭ رفعت �ل�شركة �ل�شعودية لل�شناعات �لأ

مبنح �شهم جماين لكل خم�شة �أ�شهم، لي�شبح عدد �أ�شهمها �مل�شدرة   3 

مليار�ت �شهـــــم وذلك بتاريخ 2008/3/29م.

ر�أ�شمالها  )معدنية(  �ملعادن  و�شبك  لت�شنيع  �لوطنية  �ل�شركة  رفعت  ٭ 

وذلك مبنح �شهم جماين لكل �أربعة �أ�شهم قائمة لي�شبح عدد �أ�شهمها 

�مل�شدرة 20.445.156 �شهـــــًما وذلك بتاريخ 2008/4/7 م.

�شمدة �لعربية �ل�شعودية )�شافكو( ر�أ�شمالها وذلك مبنح  ٭ رفعت �شركة �لأ

�شهم جماين لكل �أربعة �أ�شهم قائمة لي�شبح عدد �أ�شهمها �مل�شدرة 250 

مليون �شهـــــم وذلك بتاريخ 2008/40/07م.

�شهم  مبنح  وذلك  ر�أ�شمالها  �لــورق  ل�شناعة  �ل�شعودية  �ل�شركة  رفعت  ٭ 

جماين لكل �أربعة �أ�شهم قائمة لي�شبح عدد �أ�شهمها �مل�شدرة 30 مليون 

�شهـــــم وذلك بتاريخ 2008/4/12م.

�أ�شهم  ٭ رفع بنك �جلزيرة ر�أ�شماله وذلك مبنح �شهم جماين لكل ثالثة 

بتاريخ  وذلك  �شهـــــم  مليون   300 �مل�شدرة  �أ�شهمه  لي�شبح عدد  قائمة 

2008/4/16م.

٭ رفعت �شركة �لعبد �للطيف لال�شتثمار �ل�شناعي  ر�أ�شمالها وذلك مبنح 

�مل�شدرة  �أ�شهمها  عدد  لي�شبح  قائمة  �أ�شهم  �أربعة  لكل  جماين  �شهم 
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�شهم �ملتد�ولة �لتاريخية معدلة جلميع  �إجر�ء�ت �ل�شركات. �شعار وكميات �لأ مالحظة: بيانات �لأ

81.250.000 �شهـــــم وذلك بتاريخ 2008/4/19م.

٭ رفعت �ل�شركة �لوطنية للتنمية �لزر�عية )نادك( ر�أ�شمالها وذلك مبنح 

 60 �مل�شدرة  �أ�شهمها  عدد  لي�شبح  قائمني  �شهمني  لكل  جماين  �شهم 

مليون �شهـــــم وذلك بتاريخ 2008/40/22م.

ثالثة  مبنح  وذلك  ر�أ�شماله  )�شاب(  �لربيطاين  �ل�شعودي  �لبنك  رفع  ٭ 

�مل�شدرة  �أ�شهمه  عدد  لي�شبح  قائمة  �أ�شهم  خم�شة  لكل  جمانية  �أ�شهم 

600 مليون �شهـــــم وذلك بتاريخ 2008/4/27م.

٭ رفعت جمموعة فتيحي �لقاب�شة ر�أ�شمالها وذلك مبنح �شهم جماين لكل 

3.3478 �شهًما قائًما لي�شبح عدد �أ�شهمها �مل�شدرة 50 مليون �شهـــــم 

وذلك بتاريخ 2008/5/6م.

رفع بنك �لريا�س ر�أ�شماله وذلك عن طريق طرح 875 مليون �شهم جديد 

»حقوق �أولوية« ب�شعر 15 رياًل لل�شهم �لو�حد متثل 10 ريالت قيمة ��شمية و5 

وذلك  �شهم  مليار   1.5 �مل�شدرة  �أ�شهمه  عدد  لي�شبح  �إ�شد�ر  عالوة  ريالت 

بتاريخ 2008/5/12م.

طرح  طريق  عــن  وذلــك  ر�أ�شمالها  �لوطنية  �لت�شنيع  �شركة  رفعت  ٭ 

لل�شهم  رياًل   18 ب�شعر  �أولوية«  »حقوق  جديًد�  �شهًما    111.111.111

�لو�حد متثل 10 ريالت قيمة ��شمية و8 ريالت عالوة �إ�شد�ر لي�شبح عدد 

�أ�شهمها �مل�شدرة 460.684.686 �شهًما وذلك بتاريخ 2008/5/26م.  

و�شط للكابالت �ملتخ�ش�شة )م�شك( ر�أ�شمالها  ٭ رفعت �شركة �ل�شرق �لأ

وذلك مبنح �شهم جماين لكل �أربعة �أ�شهم قائمة لي�شبح عدد �أ�شهمها 

�مل�شدرة 40 مليون �شهـــــم وذلك بتاريخ 2008/07/16م.

٭ رفعت �شركة مناء للكيماويات ر�أ�شمالها وذلك عن طريق طرح 52.02 

�لو�حد متثل  لل�شهم  رياًل   15 ب�شعر  �أولوية«  »حقوق  �شهم جديد  مليون 

10 ريالت قيمة ��شمية و5 ريالت عالوة �إ�شد�ر لي�شبح عدد �أ�شهمها 

�مل�شدرة 128.52 مليون �شهم وذلك بتاريخ 2008/7/26م.  

ر�أ�شمالها  )�شي�شكو(  �ل�شناعية  للخدمات  �ل�شعودية  �ل�شركة  رفعت  ٭ 

وذلك عن طريق طرح 28 مليون �شهم جديد »حقوق �أولوية« ب�شعر 11.5 

عالوة  ريــال  و1.5  ��شمية  قيمة  ريــالت   10 متثل  �لو�حد  لل�شهم  ريــاًل 

بتاريخ  وذلك  �شهم  مليون   68 �مل�شدرة  �أ�شهمها  عدد  لي�شبح  �إ�شد�ر 

2008/08/24م.  

٭ رفعت �شركة �خلليج للتدريب و�لتعليم ر�أ�شمالها وذلك مبنح �شهم جماين 

لكل �أربعة �أ�شهم قائمة لي�شبح عدد �أ�شهمها �مل�شدرة 10 ماليني �شهـــــم 

وذلك بتاريخ 2008/09/14م.

عـ�شاء اجلـدد  )ال��شـطاء( الأ

يف  عامل  كع�شو  �ملالية  ور�ق  ـــالأ ل �ل�شعودية  بايونريز  �شركة  �ن�شمت   -

بتاريخ  �ملالية،  �لو�شاطة  خــدمــات  لتقدمي  �ل�شعودية  �ملالية  �ل�شوق 

2008/2/26م. 

عامل  كع�شو  �ملالية   ور�ق  �لأ و�أعمال  لال�شتثمار  وطن  �شركة  �ن�شمت   -

بتاريخ  �ملالية،  �لو�شاطة  خدمات  لتقدمي  �ل�شعودية  �ملالية  �ل�شوق  يف 

2008/4/29م.  

- �ن�شمت جمموعة �لتوفيق �ملالية  كع�شو عامل يف �ل�شوق �ملالية �ل�شعودية 

)تد�ول( لتقدمي خدمات �لو�شاطة �ملالية، بتاريخ 2008/7/30م.  

�ل�شعودية  �ملالية  �ل�شوق  يف  عامل  كع�شو  �ملالية  وثيقة  �شركة  �ن�شمت   -

)تد�ول( لتقدمي خدمات �لو�شاطة �ملالية، بتاريخ 2008/8/2م. 

كع�شو  �ملالية(  )�لعربية  �ملالية  ور�ق  �لأ عمال  لأ �لعربية  �شركة  �ن�شمت   -

�لو�شاطة  خدمات  لتقدمي  )تــد�ول(  �ل�شعودية  �ملالية  �ل�شوق  يف  عامل 

املالية, بتاريخ 2008/8/23م.  

و�شط لال�شتثمار �ملايل  كع�شو عامل يف �ل�شوق  - �ن�شمت �شركة �ل�شرق �لأ

بتاريخ  �ملالية،  �لو�شاطة  خدمات  لتقدمي  )تــد�ول(  �ل�شعودية  �ملالية 

2008/8/26م.

- �ن�شمت جمموعة �لدخيل �ملالية  كع�شو عامل يف �ل�شوق �ملالية �ل�شعودية 

)تد�ول( لتقدمي خدمات �لو�شاطة �ملالية، بتاريخ 2008/9/8م.

وبذلك ي�شل عدد �شركات �لو�شاطة �لعاملة يف �ل�شوق �إىل 28 �شركة.

هيكلة ال�ش�ق وم�ؤ�شراته اجلديدة

�ل�شوق  �ل�شعودية )تد�ول( بنجاح هيكلة  قطاعات  �ل�شوق �ملالية  طبقت  

وموؤ�شر�ته �جلديدة و�لعمل بها �بتد�ًء من يوم �ل�شبت 2008/4/5م. 

)بدًل  قطاًعا   15 �لقطاعات  عدد  �أ�شبح  لل�شوق  �جلديدة  �لهيكلة  بعد 

�شهم  من 8( وموؤ�شر�ت �ل�شوق 16 )بدًل من 9(، ويتم ح�شابها على �أ�شا�س �لأ

�ملتاحة و�لقابلة للتد�ول فقط. 

ق�ائم كبار املالك 

�ملــالك  كبار  قــو�ئــم  بعر�س  )تـــد�ول(  �ل�شعودية  �ملالية  �ل�شوق  قامت 

متكني  بهدف  لــكــرتوين،  �لإ ــد�ول  ت موقع  على  بال�شوق  �ملدرجة  �ل�شركات  يف 

�أو   %5 ن�شبته  ما  �أ�شماء جميع من ميتلك  قو�ئم  �مل�شتثمرين من �لطالع على 

يد�ع لدى �شركة تد�ول وذلك  �أكرث من �أ�شهم كل �شركة ح�شب �شجالت مركز �لإ

بتاريخ 2008/08/16م.

�شخا�ص املرخ�ص لهم على اإبرام  هيئة ال�ش�ق املالية ت�افق لالأ

�شهم املدرجة اتفاقيات مبادلة لالأ

�ملالية  �ل�شوق  هيئة  �أعلنت  �ملالية،  �ل�شوق  تطوير  يف  جلهودها  ��شتمر�ًر� 

�ملو�فق 8-18- 17-8-1429هـــــ   وتاريخ    2008-28-2 رقم  �لقر�ر  �شدور 

�إبــر�م  على  لهم  �ملرخ�س  �شخا�س  لالأ جمل�شها  مو�فقة  �ملت�شمن  2008م  

كانو� موؤ�ش�شات  �شو�ًء  �ملقيمني  جانب غري  �لأ �شخا�س  �لأ �تفاقيات مبادلة  مع 

�ل�شعودية  �ل�شركات  �شهم  لأ �لقت�شادية  �ملنافع  نقل  بهدف  �أفــر�ًد�،  �أم  مالية 

�حتفاظ  مع  �شخا�س  �لأ ولئك  لأ )تــد�ول(  �ل�شعودية  �ملالية  �ل�شوق  يف  �ملدرجة 

و�ل�شروط  لل�شو�بط  �شهم وفًقا  �لقانونية لالأ بامللكية  �شخا�س �ملرخ�س لهم  �لأ

�لتي ت�شمنها قر�ر �ملجل�س.

تطبيق وحدة تغري �شعر ال�شهم اجلديدة

�ل�شهم  �شعر  تغري  وحدة  بنجاح  )تد�ول(  �ل�شعودية  �ملالية  �ل�شوق  طبقت 

يوم  من  �بتد�ًء  وذلــك  )�أدنـــاه(  �لثالثة  �ل�شعرية  �لنطاقات  �شمن  �جلديدة 

�ل�شبت 2008/09/13 م. 

وحدات تغري ال�شعرنطاق �شعر ال�شهم

�شهم من 25.00 رياًل و�أقل )5 هلالت(�لأ

�شهم من 25.10 رياًل �إىل 50 رياًل  )10 هلالت(�لأ

�شهم من 50.25 رياًل فما فوق  )25 هللة(�لأ
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وىل 2008 م          ال�شركات املدرجة والطروحات اجلديدة خالل الت�شعة اأ�شهر الأ

New Listing & IPOs During 1st Nine Months 2008

ال�شركات 

دراجالقطاع  كتتابتاريخ الإ �شهم امل�شدرةراأ�س املال )ريال(تاريخ الإ كتتابالأ اأ�شهم الإ

متح�شالت 

كتتاب )ريال( الإ

�شعر 

الطرح

�شعر 

غالق الإ

القيمه ال�شوقيه 

Company)ريال(
SectorListing DateOffer Date

 Share Capital
)SR)

 Issued SharesOffered Shares
 Offer Value

)SR)
 Offer
Price

  Close
Price

 Market Cap.
)SR)

مناء م�شرف الإ
�مل�شارف و�خلدمات �ملالية   

03/06/200807/04/200815,000,000,0001,500,000,0001,050,000,00010,500,000,00010.0014.6521,975,000,000Alinma Banks & Fin. Services

كيمانول
�ل�شناعات �لبرتوكيماوية 

16/09/200811/08/20081,206,000,000120,600,00060,300,000723,600,00012.0014.951,802,970,000CHEMANOL Petrochem. Industries

برتو رابغ
�ل�شناعات �لبرتوكيماوية 

27/01/200805/01/20088,760,000,000876,000,000219,000,0004,599,000,00021.0038.6033,813,600,000Petro Rabigh Petrochem. Industries

اأ�شواق العثيم
�لتجزئة             

14/07/200821/06/2008225,000,00022,500,0006,750,000270,000,00040.0040.10902,250,000
 Al Othaim

Markets Retail

حلواين اإخوان
�لزر�عة و�ل�شناعات �لغذ�ئية 

16/07/200821/06/2008285,714,30028,571,4308,571,430171,428,60020.0023.10660,000,033
 Halwani

Bros Agri. & Food industries

زين ال�شعودية
ت�شالت وتقنية �ملعلومات  �لإ

22/03/200809/02/200814,000,000,0001,400,000,000700,000,0007,000,000,00010.0018.7526,250,000,000ZAIN KSA Telecom. & Info. Tech

بى �شى اآي
�شتثمار �ل�شناعي  �لإ

16/06/200824/05/2008220,000,00022,000,0006,600,000198,000,00030.0037.00814,000,000BCI Industrial Investment

جمموعة املعجل
�لت�شييد و�لبناء       

26/05/200803/05/20081,000,000,000100,000,00030,000,0002,100,000,00070.0089.008,900,000,000MMG
Building & Construction

التاأمني العربية
التاأمني 

04/02/200827/10/2007200,000,00020,000,0008,000,00080,000,00010.0015.80316,000,000AICC Insurance

حتاد التجاري الإ
التاأمني 

09/02/200827/10/2007250,000,00025,000,00010,500,000105,000,00010.0014.00350,000,000Trade Union Insurance

ال�شقر للتاأمني
التاأمني 

10/02/200827/10/2007200,000,00020,000,0008,400,00084,000,00010.0014.75295,000,000
 Sagr

Insurance Insurance

املتحدة للتاأمني
التاأمني 

21/06/200808/03/2008200,000,00020,000,0008,000,00080,000,00010.0028.20564,000,000U C A Insurance

اإعادة 
التاأمني 

24/05/200808/03/20081,000,000,000100,000,00040,000,000400,000,00010.0010.901,090,000,000Saudi RE Insurance

بوبا العربية
التاأمني 

17/05/200808/03/2008400,000,00040,000,00016,000,000160,000,00010.0013.95558,000,000Bupa Arabia Insurance

معادن
�ل�شتثمار �ل�شناعي

27/07/200805/07/20089,250,000,000925,000,000462,500,0009,250,000,00020.0020.9019,332,500,000MA>ADEN Industrial Investment

اأ�شرتا ال�شناعية
�ل�شتثمار �ل�شناعي

18/08/200826/07/2008741,176,47074,117,64722,235,294933,882,34842.0032.602,416,235,292Astra Indust Industrial Investment
120,039,555,325Total--52,937,890,7705,293,789,0772,656,856,72436,654,910,948---اأجمايل

- مرتبة ح�شب القطاعات

- القيمة ال�شوقية كما يف 2008/09/28

- Ranked by sectors
- Market Capitalization as on 28/09/2008

اأداء موؤ�شرات القطاعات 

Performance of Sectoral Indices

Sectoral Indices
ن�شبة التغري  للعام حتي تاريخه  اأغ�شط�س - 2008 م �شبتمرب - 2008 م

موؤ�شرات القطاعات

YTD Change % August - 2008 September - 2008

 Banks & Financial
Services -36.37% -11.78% 22,029.01 19,434.65 امل�شارف واخلدمات املالية

Petrochemical Industries -29.64% -20.39% 8,370.10 6,663.07 ال�شناعات البرتوكيماوية

Cement -35.87% -12.20% 5,290.26 4,644.94 �شمنت الأ

Retail -26.24% -14.83% 4,749.19 4,045.10 التجزئة

Energy & Utilities -30.22% -7.83% 4,250.41 3,917.69 الطاقة واملرافق اخلدمية

 Agriculture & Food
.Indust -23.36% -15.34% 5,189.95 4,393.88 الزراعة وال�شناعات الغذائية

  Telecom. & Information
.Tech -34.20% -6.36% 2,346.24 2,196.99 ت�شالت وتقنية املعلومات الإ

Insurance -58.89% -27.32% 1,309.58 951.76 التاأمني

Multi-Investment -52.56% -19.37% 3,660.88 2,951.83 �شركات ال�شتثمار املتعدد

Industrial Investment -7.94% -12.33% 6,463.26 5,666.10 ال�شتثمار ال�شناعي

Building & Construction -2.17% -18.28% 8,225.03 6,721.85 الت�شييد والبناء

Real Estate Development -32.37% -11.62% 5,137.56 4,540.54 التطوير العقاري

Transport -26.95% -11.72% 4,459.21 3,936.50 النقل

Media & Publishing -45.52% -18.30% 2,655.28 2,169.30 العالم والن�شر

Hotel & Tourism -14.90% -16.72% 6,329.84 5,271.48 الفنادق وال�شياحة



59العدد 26 - الربع الثالث 2008مالعدد 26 - الربع الثالث 2008م58 59العدد 26 - الربع الثالث 2008مالعدد 26 - الربع الثالث 2008م58

وىل 2007 م                                                   وىل 2008 م مع  الت�شعة اأ�شهر الأ مقارنة معلومات التداول للت�شعة اأ�شهر الأ

Comparing Trading Statistics 1st Nine Months 2008 with 1st Nine Months 2007

 Trading
Information

ن�شبة �لتغري وىل 2007 �لت�شعة �أ�شهر �لأ وىل 2008 �لت�شعة �أ�شهر �لأ September شبتمرب� August أغ�شط�س�   July  يوليو ول 2008 �لن�شف �لأ

معلومات �لتد�ول

Change % 1st Nine Months 2007 1st Nine Months 2008 2008 2008 2008 1st Half 2008

Transactions -19.39% 53,405,007 43,050,868 2,627,637 3,621,089 5,553,102 31,249,040
عدد �ل�شفقات 

�ملنفذه

Shares Traded -7.58% 46,712,889,613 43,170,439,151 2,613,149,208 2,879,385,643 4,016,236,945 33,661,667,355
�شهم    عدد �لأ

�ملتد�ولة 

 Value Traded
)SR)

-18.35% 2,004,298,070,768.00 1,636,603,181,777.45 80,203,698,126.95 106,226,702,868.50 163,304,302,695.00 1,286,868,478,087.00
�شهم �ملتد�ولة  قيمة �لأ

)ريال(

 Number of
Trading Days

- 191 193 19 22 22 130   عدد �أيام �لتد�ول    

 Daily Average
of Transactions

-20.22% 279,607 223,061 138,297 164,595 252,414 240,377
�ملتو�شط �ليومي لعدد 

�ل�شفقات �ملنفذه

 Daily Average 
 of Shares

Traded
-8.54% 244,570,103 223,681,032 137,534,169 130,881,166 182,556,225 258,935,903

 �ملتو�شط �ليومي 

�شهم �ملتد�ولة لالأ

 Daily Average
of Value )SR)

-19.19% 10,493,707,177 8,479,809,232 4,221,247,270 4,828,486,494 7,422,922,850 9,898,988,293
�ملتو�شط �ليومي لقيمة 

�شهم �ملتد�ولة  �لأ

)ريال(

 Market
 Capitalization

)SR) biln
9.14% 1,329.82 1,451.42 1,451.42 1,695.01 1,695.42 1,774.53

)�لقيمه �ل�شوقيه 

�شهم �مل�شدره  لالأ

مليار ريال (

 All Share
Index )TASI)

-4.54% 7,813.12 7,458.50 7,458.50 8,757.04 8,740.74 9,352.32
 )�ملوؤ�شر �لعام  

نقطة(

�شهم جميع ال�شركات - الربع الثالث 2008م موؤ�شر تداول لأ

Tadawul All Share Index (TASI) - 3rd

�شهم جميع ال�شركات - الت�شعة ا�شهر الوىل 2008م موؤ�شر تداول لأ

Tadawul All Share Index (TASI) - 1st Nine Months 2008
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�شهم امل�شدرة كما يف 2008/09/28 م القيمه ال�شوقيه لالأ

 Market Capitalisation as on 28/09/2008

Banks & Financial Services الن�شبة  لل�شوق الن�شبه  للقطاع القيمه ال�شوقيه  بالريال �شعر الغالق عدد ال�شهم امل�شدرة 
%To Marketامل�شارف واخلدمات املالية to Sector% Market Capitalization Close Price Issued Shares

Riyad 3.23 11.46 46,950,000,000.00 31.30 1,500,000,000 �لريا�س

AlJazira 0.50 1.78 7,275,000,000.00 24.25 300,000,000 �جلزيرة

Saudi Investment 0.85 3.00 12,285,000,000.00 27.30 450,000,000 ��شتثمار

Saudi Hollandi 0.98 3.49 14,288,400,000.00 54.00 264,600,000 �ل�شعودي �لهولندي

Saudi Fransi 2.69 9.54 39,093,750,000.00 69.50 562,500,000 ال�سعودي الفرن�سي

SABB 2.89 10.25 42,000,000,000.00 70.00 600,000,000 �شـاب

Arab National 2.20 7.79 31,915,000,000.00 49.10 650,000,000 العربي الوطني

SAMBA 4.33 15.32 62,775,000,000.00 69.75 900,000,000 �شامبا

Al Rajhi 8.22 29.11 119,250,000,000.00 79.50 1,500,000,000 �لر�جحي

AL Bilad 0.82 2.91 11,910,000,000.00 39.70 300,000,000 �لبالد

Alinma 1.51 5.36 21,975,000,000.00 14.65 1,500,000,000 �لإمناء

Total 28.23 - 409,717,150,000.00 - 8,527,100,000 �جمايل �لقطاع

Petrochemical Industries الن�شبة  لل�شوق الن�شبه  للقطاع القيمه ال�شوقيه  بالريال �شعر الغالق عدد ال�شهم امل�شدرة 
%To Marketال�شناعات البرتوكيماوية  to Sector% Market Capitalization Close Price Issued Shares

CHEMANOL 0.12 0.37 1,802,970,000.00 14.95 120,600,000 كيمانول

SABIC 21.75 63.93 315,750,000,000.00 105.25 3,000,000,000 �شابك

SAFCO 3.33 9.79 48,375,000,000.00 193.50 250,000,000 �شافكو

Industrialization 1.00 2.95 14,557,636,077.60 31.60 460,684,686 �لت�شنيع

Alujain 0.14 0.42 2,062,160,000.00 29.80 69,200,000 �للجني

Nama Chemicals 0.13 0.38 1,857,114,000.00 14.45 128,520,000 مناء للكيماويات

SIIG 0.75 2.20 10,845,000,000.00 24.10 450,000,000 �ملجموعة �ل�شعودية

Sahara Petrochemical 0.39 1.15 5,662,500,000.00 30.20 187,500,000 �ل�شحر�ء للبرتوكيماويات

YANSAB 1.31 3.86 19,068,750,000.00 33.90 562,500,000 ين�شاب

Sipchem 0.64 1.87 9,233,333,324.10 27.70 333,333,333 �شبكيم �لعاملية

APPC 0.34 0.99 4,905,712,500.00 34.70 141,375,000 �ملتقدمة

Saudi Kayan 1.79 5.25 25,950,000,000.00 17.30 1,500,000,000 كيان �ل�شعودية

Petro Rabigh 2.33 6.85 33,813,600,000.00 38.60 876,000,000 برتو ر�بغ

Total 34.03 - 493,883,775,901.70 - 8,079,713,019 �جمايل �لقطاع

Cement الن�شبة  لل�شوق الن�شبه  للقطاع القيمه ال�شوقيه  بالريال �شعر الغالق عدد ال�شهم امل�شدرة 
%To Marketال�شمنت to Sector% Market Capitalization Close Price Issued Shares

Arab Cement 0.30 9.04 4,420,000,000.00 55.25 80,000,000 �ل�شمنت �لعربية

Yamamah Cement 0.48 14.22 6,952,500,000.00 51.50 135,000,000 ��شمنت �ليمامة

Saudi Cement 0.58 17.21 8,415,000,000.00 82.50 102,000,000 ��شمنت �ل�شعوديه

Qassim Cement 0.35 10.49 5,130,000,000.00 114.00 45,000,000 ��شمنت �لق�شيم

Southern Cement 0.64 19.04 9,310,000,000.00 66.50 140,000,000 ��شمنت �جلنوبيه

Yanbu Cement 0.45 13.31 6,510,000,000.00 62.00 105,000,000 ��شمنت ينبع

Eastern Cement 0.36 10.77 5,267,500,000.00 61.25 86,000,000 ��شمنت �ل�شرقية

Tabuk Cement 0.20 5.93 2,898,000,000.00 32.20 90,000,000 ��شمنت تبوك

Total 3.37 - 48,903,000,000.00 783,000,000 �جمايل �لقطاع

Retail الن�شبة  لل�شوق الن�شبه  للقطاع القيمه ال�شوقيه  بالريال �شعر الغالق عدد ال�شهم امل�شدرة 
%To Marketالتجزئة to Sector% Market Capitalization Close Price Issued Shares

A. Othaim Market 0.06 7.71 902,250,000.00 40.10 22,500,000 �أ�شو�ق ع �لعثيم

SASCO 0.04 5.19 607,500,000.00 13.50 45,000,000 خدمات �ل�شيار�ت

Thim>ar 0.01 1.48 173,000,000.00 17.30 10,000,000 ثمار

Fitaihi Group 0.05 6.07 710,000,000.00 14.20 50,000,000 جمموعة فتيحي

Jarir 0.36 45.24 5,295,000,000.00 176.50 30,000,000 جرير

Aldrees 0.04 5.29 618,750,000.00 24.75 25,000,000 �لدري�س

AlHokair 0.20 24.52 2,870,000,000.00 41.00 70,000,000 �حلكري

Alkhaleej Trng 0.04 4.51 527,500,000.00 52.75 10,000,000 �خلليج للتدريب

Total 0.81 - 11,704,000,000.00 - 262,500,000 �جمايل �لقطاع

Energy & Utilities الن�شبة  لل�شوق الن�شبه  للقطاع القيمه ال�شوقيه  بالريال �شعر الغالق عدد ال�شهم امل�شدرة 
%To Marketالطاقة واملرافق اخلدمية to Sector% Market Capitalization Close Price Issued Shares

Gas & Industrialization 0.11 3.65 1,650,000,000.00 22.00 75,000,000 �لغاز و�لت�شنيع

Saudi Electricity 3.00 96.35 43,540,905,366.75 10.45 4,166,593,815 كهرباء �ل�شعودية

Total 3.11 - 45,190,905,366.75 - 4,241,593,815 �جمايل �لقطاع

 Agriculture & Food
Industries

الن�شبة  لل�شوق الن�شبه  للقطاع القيمه ال�شوقيه  بالريال �شعر الغالق عدد ال�شهم امل�شدرة 
%To Marketالزراعة وال�شناعات الغذائية to Sector% Market Capitalization Close Price Issued Shares

SAVOLA Group 1.00 37.57 14,500,000,000.00 29.00 500,000,000 جمموعة �شافول

Food 0.02 0.70 269,000,000.00 13.45 20,000,000 �لغذ�ئية

SADAFCO 0.06 2.27 874,250,000.00 26.90 32,500,000 �شد�فكو

Almarai 1.12 42.08 16,241,000,000.00 149.00 109,000,000 �ملر�عي

Anaam Holding 0.03 1.03 397,850,000.00 36.50 10,900,000.00 �أنعام �لقاب�شة

H B 0.05 1.71 660,000,033.00 23.10 28,571,430.00 حلو�ين �إخو�ن

NADEC 0.14 5.19 2,004,000,000.00 33.40 60,000,000 نادك

Qassim Agriculture 0.03 1.24 480,000,000.00 9.60 50,000,000 �لق�شيم �لزر�عيه

Hail Agriculture 0.04 1.48 570,000,000.00 19.00 30,000,000 حائل �لزر�عيه

Tabuk Agriculture 0.03 1.19 460,000,000.00 23.00 20,000,000 تبوك �لزر�عيه

Saudi Fisheries 0.04 1.43 552,000,000.00 27.60 20,000,000 �شماك �لأ

Sharqiya Dev Co 0.01 0.36 137,250,000.00 18.30 7,500,000 �ل�شرقية للتنمية

Jouff Agriculture 0.03 1.23 476,000,000.00 23.80 20,000,000 �جلوف �لزر�عيه

Bishah Agriculture 0.02 0.90 348,750,000.00 69.75 5,000,000.00 بي�شة �لزر�عيه

Jazan Development 0.04 1.62 625,000,000.00 12.50 50,000,000 جاز�ن للتنمية

Total 2.66 - 38,595,100,033.00 - 963,471,430 �جمايل �لقطاع

 Telecomm. & Information
Technology

الن�شبة  لل�شوق الن�شبه  للقطاع القيمه ال�شوقيه  بالريال �شعر الغالق عدد ال�شهم امل�شدرة 
%To Marketالت�شالت وتقنية املعلومات to Sector% Market Capitalization Close Price Issued Shares

STC 8.85 72.46 128,500,000,000.00 64.25 2,000,000,000 �لت�شالت

Etihad Etisalat 1.56 12.74 22,600,000,000.00 45.20 500,000,000 �حتاد �ت�شالت

ZAIN KSA 1.81 14.80 26,250,000,000.00 18.75 1,400,000,000 زين �ل�شعودية

Total 12.22 - 177,350,000,000.00 - 3,900,000,000 �جمايل �لقطاع

Insurance الن�شبة  لل�شوق الن�شبه  للقطاع القيمه ال�شوقيه  بالريال �شعر الغالق عدد ال�شهم امل�شدرة 
%To Marketالتاأمني to Sector% Market Capitalization Close Price Issued Shares

Tawuniya 0.22 20.19 3,200,000,000.00 64.00 50,000,000 �لتعاونية

Malath Insurance 0.20 17.98 2,850,000,000.00 95.00 30,000,000 مالذ للتاأمني

MEDGULF 0.12 10.83 1,716,000,000.00 21.45 80,000,000 ميدغلف للتاأمني
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ALLIANZ SF 0.03 3.12 495,000,000.00 49.50 10,000,000 �أليانز �إ�س �إف

SALAMA 0.04 3.60 570,000,000.00 57.00 10,000,000 �شالمة

Walaa Insurance 0.02 1.99 316,000,000.00 15.80 20,000,000 ولء للتاأمني

Arabian Shield 0.02 2.02 320,000,000.00 16.00 20,000,000 �لدرع �لعربي

SABB Takaful 0.03 2.76 437,000,000.00 43.70 10,000,000 �شاب تكافل

SANAD 0.03 2.40 380,000,000.00 19.00 20,000,000 �شند

SAICO 0.02 2.16 342,000,000.00 34.20 10,000,000 �شايكو

Saudi Indian 0.03 3.09 490,000,000.00 49.00 10,000,000 �ل�شعودية �لهندية

Gulf Union 0.02 2.19 347,600,000.00 15.80 22,000,000 �حتاد �خلليج

ATC 0.04 3.39 537,500,000.00 53.75 10,000,000 هلي للتكافل �لأ

Al - Ahlia 0.02 2.14 339,000,000.00 33.90 10,000,000 هلية �لأ

ACIG 0.02 2.14 339,000,000.00 33.90 10,000,000 �أ�شيج

AICC 0.02 1.99 316,000,000.00 15.80 20,000,000 التاأمني العربية

Trade Union 0.02 2.21 350,000,000.00 14.00 25,000,000 �لحتاد �لتجاري

Sagr Insurance 0.02 1.86 295,000,000.00 14.75 20,000,000 �ل�شقر للتاأمني

U C A 0.04 3.56 564,000,000.00 28.20 20,000,000 �ملتحدة للتاأمني

Saudi Re 0.08 6.88 1,090,000,000.00 10.90 100,000,000 �إعادة

Bupa Arabia 0.04 3.52 558,000,000.00 13.95 40,000,000 بوبا العربية

Total 1.09 - 15,852,100,000.00 - 547,000,000 �جمايل �لقطاع

Multi- Investment الن�شبة  لل�شوق الن�شبه  للقطاع القيمه ال�شوقيه  بالريال �شعر الغالق عدد ال�شهم امل�شدرة 
%To Market�شركات ال�شتثمار املتعدد to Sector% Market Capitalization Close Price Issued Shares

SARCO 0.06 1.82 924,000,000.00 154.00 6,000,000 �مل�شايف

Saudi Advanced 0.05 1.30 660,960,000.00 15.30 43,200,000 �ملتطورة

.Al Ahsa for Dev 0.04 1.15 583,100,000.00 13.60 42,875,000 �لح�شاء للتنميه

SISCO 0.06 1.78 904,400,000.00 13.30 68,000,000 �شي�شكو

Assir 0.16 4.44 2,256,041,668.65 17.85 126,388,889 ع�شري

Al Baha 0.01 0.34 171,000,000.00 11.40 15,000,000 �لباحة

kingdom 3.13 89.19 45,360,000,000.00 7.20 6,300,000,000 �ململكة

Total 3.50 - 50,859,501,668.65 - 6,601,463,889 �جمايل �لقطاع

Industrial Investment الن�شبة  لل�شوق الن�شبه  للقطاع القيمه ال�شوقيه  بالريال �شعر الغالق عدد ال�شهم امل�شدرة 
%To Marketال�شتثمار ال�شناعي to Sector% Market Capitalization Close Price Issued Shares

BCI 0.06 2.10 814,000,000.00 37.00 22,000,000 بى �شى �آى

MA»ADEN 1.33 49.92 19,332,500,000.00 20.90 925,000,000 معادن

Astra Indust 0.17 6.24 2,416,235,292.20 32.60 74,117,647 �أ�شرت� �ل�شناعية

 Pharmaceutical 0.16 5.83 2,256,000,000.00 37.60 60,000,000 �لدو�ئية

Glass 0.09 3.47 1,343,750,000.00 53.75 25,000,000 زجاج

FIPCO 0.02 0.79 305,250,000.00 44.40 6,875,000 فيبكو

Maadaniyah 0.08 2.98 1,155,151,314.00 56.50 20,445,156 معدنية

Saudi Chemical 0.19 7.10 2,750,940,000.00 43.50 63,240,000 �لكيميائيه �ل�شعوديه

SPM 0.14 5.13 1,987,500,000.00 66.25 30,000,000 �شناعة �لورق

AlAbdullatif 0.42 15.68 6,073,437,500.00 74.75 81,250,000 �لعبد�للطيف

Saudi Export 0.02 0.76 293,760,000.00 27.20 10,800,000 �ل�شادر�ت

Total 2.67 - 38,728,524,106.20 - 1,318,727,803 �جمايل �لقطاع

Building & Construction الن�شبة  لل�شوق الن�شبه  للقطاع القيمه ال�شوقيه  بالريال �شعر الغالق عدد ال�شهم امل�شدرة 
%To Marketالت�شييد والبناء to Sector% Market Capitalization Close Price Issued Shares

MMG 0.61 23.11 8,900,000,000.00 89.00 100,000,000 جمموعة �ملعجل

Ceramic 0.21 7.79 3,000,000,000.00 120.00 25,000,000 �خلزف

Gypsum 0.10 3.92 1,510,500,015.90 47.70 31,666,667 �جلب�س

Cables 0.29 10.90 4,199,000,000.00 55.25 76,000,000 �لكابالت

Saudi Industrial 0.03 1.09 420,000,000.00 10.50 40,000,000 �شدق

Amiantit 0.28 10.59 4,077,150,000.00 35.30 115,500,000 �ميانتيت

Pipes 0.21 7.79 3,000,375,000.00 95.25 31,500,000 �أنابيب

Zamil Industrial 0.31 11.51 4,432,500,000.00 98.50 45,000,000 �لز�مل لل�شناعة

AL Babtain 0.15 5.61 2,160,000,000.00 80.00 27,000,000 �لبابطني

SVCP 0.05 1.99 765,000,000.00 51.00 15,000,000 الفخارية

MESC 0.23 8.73 3,360,000,000.00 84.00 40,000,000 م�شك

Red Sea 0.18 6.97 2,685,000,000.00 89.50 30,000,000 حمر �لبحر �لأ

Total 2.65 - 38,509,525,015.90 - 576,666,667 �جمايل �لقطاع

Real Estate Development الن�شبة  لل�شوق الن�شبه  للقطاع القيمه ال�شوقيه  بالريال �شعر الغالق عدد ال�شهم امل�شدرة 
%To Marketالتطوير العقاري to Sector% Market Capitalization Close Price Issued Shares

Real Estate 0.23 5.15 3,408,000,000.00 28.40 120,000,000 �لعقارية

Taiba 0.26 5.66 3,750,000,000.00 25.00 150,000,000 طيبة لال�شتثمار

Makkah 0.40 8.83 5,850,976,520.00 35.50 164,816,240 مكة لالن�شاء

Arriyadh Development 0.09 1.96 1,300,000,000.00 13.00 100,000,000 �لتعمري

Emaar E .C 0.86 18.74 12,410,000,000.00 14.60 850,000,000 �إعمار

Jabal Omar 0.93 20.28 13,428,000,000.00 20.00 671,400,000 جبل عمر

Dar Al Arkan 1.80 39.38 26,082,000,000.00 48.30 540,000,000 ركان د�ر �لأ

Total 4.56 - 66,228,976,520.00 - 2,596,216,240 �جمايل �لقطاع

Transport الن�شبة  لل�شوق الن�شبه  للقطاع القيمه ال�شوقيه  بالريال �شعر الغالق عدد ال�شهم امل�شدرة 
%To Marketالنقل to Sector% Market Capitalization Close Price Issued Shares

Shipping 0.47 73.16 6,835,500,000.00 21.70 315,000,000 �لنقل �لبحري

SAPTCO 0.08 13.04 1,218,750,000.00 9.75 125,000,000 �لنقل �جلماعي

Mubarrad 0.02 3.42 319,500,000.00 17.75 18,000,000 مربد

Budget Saudi 0.07 10.38 969,900,000.00 53.00 18,300,000 بدجت �ل�شعودية

Total 0.64 - 9,343,650,000.00 - 476,300,000 �جمايل �لقطاع

Media and Publishing الن�شبة  لل�شوق الن�شبه  للقطاع القيمه ال�شوقيه  بالريال �شعر الغالق عدد ال�شهم امل�شدرة 
%To Marketالعالم والن�شر to Sector% Market Capitalization Close Price Issued Shares

Tihama 0.02 7.14 301,500,000.00 20.10 15,000,000 تهامه لالعالن

SRMG 0.19 64.43 2,720,000,000.00 34.00 80,000,000 بحاث و �لت�شويق �لأ

SPPC 0.08 28.43 1,200,000,000.00 20.00 60,000,000 طباعة وتغليف

Total 0.29 - 4,221,500,000.00 - 155,000,000 �جمايل �لقطاع

Hotel & Tourism الن�شبة  لل�شوق الن�شبه  للقطاع القيمه ال�شوقيه  بالريال �شعر الغالق عدد ال�شهم امل�شدرة 
%To Marketالفنادق وال�شياحة to Sector% Market Capitalization Close Price Issued Shares

Hotels 0.15 93.07 2,173,692,055.50 31.50 69,006,097 الفنادق

Shams 0.01 6.93 161,892,500.00 15.95 10,150,000 �شم�س

Total 0.16 - 2,335,584,555.50 - 79,156,097 �جمايل �لقطاع

�شهم امل�شدرة كما يف 2008/09/28 م القيمه ال�شوقيه لالأ

 Market Capitalisation as on 28/09/2008

Banks & Financial Services الن�شبة  لل�شوق الن�شبه  للقطاع القيمه ال�شوقيه  بالريال �شعر الغالق عدد ال�شهم امل�شدرة 
%To Marketامل�شارف واخلدمات املالية to Sector% Market Capitalization Close Price Issued Shares

Market 100.00 - 1,451,423,293,167.70 - 39,107,908,960.00 �جمايل �ل�شوق



ملخص السوق

63العدد 26 - الربع الثالث 2008مالعدد 26 - الربع الثالث 2008م62 63العدد 26 - الربع الثالث 2008مالعدد 26 - الربع الثالث 2008م62

  �ملوؤ�شر�ت �ملالية �لرئي�شية - �شبتمرب 2008 م

FINANCIAL INDICATORS - September 2008

Company
Close  Price Book Value 

(SR) P/B Value EPS (SR) P/E Ratio Issued 
Shares (mn)

Market 
Cap. (mn)

Shareholders> 
Equity (mn)

Net Income 
(mn)

ال�شركة

�شعر �لإغالق �لقيمه �لدفرتيه
 �ل�شعر/�لقيمه

�لدفرتيه

 �لعائد على

�ل�شهم
�ل�شعر للعائد

�شهم �مل�شدره  �لأ

)مليون(

 �لقيمه �ل�شوقيه

)مليون(

 حقوق �مل�شاهمني

)مليون(

 �شايف �لدخل

)مليون(

Riyad 31.30 17.06 1.83 2.07 15.12 1,500.000 46,950.00 25,591.65 3,105.70 الريا�س

AlJazira 24.25 15.98 1.52 1.83 13.26 300.000 7,275.00 4,794.04 548.72 اجلزيرة

Saudi Investment 27.30 15.85 1.72 1.86 14.67 450.000 12,285.00 7,133.09 837.22 ا�شتثمار

Saudi Hollandi 54.00 19.21 2.81 2.51 21.48 264.600 14,288.40 5,081.88 665.26 ال�شعودي الهولندي

Saudi Fransi 69.50 22.09 3.15 4.98 13.96 562.500 39,093.75 12,424.87 2,800.90 ال�شعودي الفرن�شي

SABB 70.00 18.21 3.84 4.85 14.44 600.000 42,000.00 10,927.41 2,907.76 �شـاب

Arab National 49.10 18.07 2.72 3.87 12.68 650.000 31,915.00 11,748.46 2,517.79 العربي الوطني

SAMBA 69.75 19.94 3.50 5.18 13.46 900.000 62,775.00 17,944.12 4,663.66 �شامبا

Al Rajhi 79.50 15.90 5.00 4.41 18.03 1,500.000 119,250.00 23,850.88 6,613.71 الراجحي

AL Bilad 39.70 10.69 3.71 0.40 99.35 300.000 11,910.00 3,206.30 119.88 البالد

Alinma 14.65 - - - - 1,500.000 21,975.00 - - مناء الإ

Total Banks & Financial 
Services Sector 14.39 3.16 2.91 15.65 8,527.100 409,717.15 122,702.71 24,780.59

 اإجمايل قطاع امل�شارف

واخلدمات املالية

CHEMANOL 14.95 5.62 2.66 0.20 73.02 120.600 1,802.97 678.11 24.69 كيمانول

SABIC 105.25 33.54 3.14 9.58 10.99 3,000.000 315,750.00 100,624.75 28,737.90 �شابك

SAFCO 193.50 30.27 6.39 13.09 14.78 250.000 48,375.00 7,566.73 3,272.06 �شافكو

Industrialization 31.60 17.40 1.82 1.44 21.93 460.685 14,557.64 8,014.17 663.96 الت�شنيع

Alujain 29.80 9.05 3.29 -0.81 )M)  )س) 69.200 2,062.16 626.29 -56.10 اللجني

Nama Chemicals 14.45 7.27 1.99 0.27 54.21 128.520 1,857.11 934.26 34.26 مناء للكيماويات

SIIG 24.10 12.10 1.99 1.22 19.68 450.000 10,845.00 5,444.10 550.95 املجموعة ال�شعودية

Sahara Petrochemical 30.20 12.11 2.49 -0.13 )M)  )س) 187.500 5,662.50 2,269.77 -23.69
 ال�شحراء

للبرتوكيماويات

YANSAB 33.90 10.15 3.34 -0.08 )M)  )س) 562.500 19,068.75 5,709.45 -44.74 ين�شاب

Sipchem 27.70 18.58 1.49 2.12 13.07 333.333 9,233.33 6,194.33 706.43 �شبكيم العاملية

APPC 34.70 10.53 3.29 0.535 64.80 141.375 4,905.71 1,489.08 75.71 املتقدمة

Saudi Kayan 17.30 10.32 1.68 0.21 81.97 1,500.000 25,950.00 15,477.83 316.58 كيان ال�شعودية

Petro Rabigh 38.60 11.78 3.28 -0.48 )M)  )س) 876.000 33,813.60 10,322.53 -418.84 برتو رابغ

Total Petrochemical 
Industries Sector 20.47 2.99 4.19 14.60 8,079.713 493,883.78 165,351.39 33,839.17

 اإجمايل قطاع ال�شناعات

البرتوكيماوية

Arab Cement 55.25 29.68 1.86 5.04 10.96 80.000 4,420.00 2,374.29 403.31 ال�شمنت العربية

Yamamah Cement 51.50 20.34 2.53 5.77 8.92 135.000 6,952.50 2,745.70 779.31 ا�شمنت اليمامة

Saudi Cement 82.50 25.21 3.27 6.60 12.51 102.000 8,415.00 2,571.27 672.81 ا�شمنت ال�شعوديه

Qassim Cement 114.00 36.76 3.10 13.66 8.35 45.000 5,130.00 1,653.99 614.54 ا�شمنت الق�شيم

Southern Cement 66.50 17.57 3.79 5.83 11.41 140.000 9,310.00 2,459.59 815.69 ا�شمنت اجلنوبيه

Yanbu Cement 62.00 20.13 3.08 5.78 10.72 105.000 6,510.00 2,114.14 607.23 ا�شمنت ينبع

Eastern Cement 61.25 21.96 2.79 6.31 9.71 86.000 5,267.50 1,888.78 542.39 ا�شمنت ال�شرقية

Tabuk Cement 32.20 12.77 2.52 2.44 13.19 90.000 2,898.00 1,149.08 219.66 ا�شمنت تبوك

Total Cement Sector 21.66 2.88 5.95 10.51 783.000 48,903.00 16,956.84 4,654.95 �شمنت اإجمايل قطاع الأ

A. Othaim Market 40.10 12.21 3.28 2.66 15.09 22.500 902.25 274.75 59.78 ا�شواق ع العثيم

SASCO 13.50 10.38 1.30 0.76 17.75 45.000 607.50 466.88 34.22 خدمات ال�شيارات

Thim>ar 17.30 9.24 1.87 0.58 30.06 10.000 173.00 92.37 5.76 ثمار

Fitaihi Group 14.20 13.22 1.07 0.53 26.79 50.000 710.00 661.03 26.50 جمموعة فتيحي

Jarir 176.50 21.97 8.03 10.20 17.30 30.000 5,295.00 659.02 306.00 جرير

Aldrees 24.75 11.68 2.12 1.93 12.84 25.000 618.75 291.96 48.19 الدري�س

AlHokair 41.00 11.72 3.50 2.97 13.83 70.000 2,870.00 820.20 207.56  احلكري 

Alkhaleej Trng 52.75 17.58 3.00 4.85 10.88 10.000 527.50 175.79 48.49 اخلليج للتدريب

Total Retail Sector 13.11 3.40 2.81 15.89 262.500 11,704.00 3,441.99 736.50 اإجمايل قطاع التجزئة
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  �ملوؤ�شر�ت �ملالية �لرئي�شية - �شبتمرب 2008 م

FINANCIAL INDICATORS - September 2008

Company
Close  Price Book Value 

(SR) P/B Value EPS (SR) P/E Ratio Issued 
Shares (mn)

Market 
Cap. (mn)

Shareholders> 
Equity (mn)

Net Income 
(mn)

ال�شركة

�شعر �لإغالق �لقيمه �لدفرتيه

 �ل�شعر/�لقيمه

�لدفرتيه

 �لعائد على

�ل�شهم

�ل�شعر للعائد
�شهم �مل�شدره  �لأ

)مليون(

 �لقيمه �ل�شوقيه

)مليون(

 حقوق �مل�شاهمني

)مليون(

 �شايف �لدخل

)مليون(

Gas & Industrialization 22.00 14.64 1.50 2.01 10.96 75.000 1,650.00 1,097.82 150.48 الغاز والت�شنيع

Saudi Electricity 10.45 11.42 0.91 0.28 37.18 4,166.594 43,540.91 47,596.38 1,171.18 كهرباء ال�شعودية

Total Energy & 
Utilities Sector 11.48 0.93 0.31 34.19 4,241.594 45,190.91 48,694.20 1,321.66

 اإجمايل قطاع الطاقة

واملرافق اخلدمية

SAVOLA Group 29.00 14.59 1.99 1.67 17.32 500.000 14,500.00 7,296.58 836.97 جمموعة �شافول

Food 13.45 8.27 1.63 0.40 33.46 20.000 269.00 165.37 8.04 الغذائية

SADAFCO 26.90 16.53 1.63 1.83 14.71 32.500 874.25 537.27 59.45 �شدافكو 

Almarai 149.00 33.97 4.39 7.13 20.91 109.000 16,241.00 3,702.81 776.73 املراعي

Anaam Holding 36.50 11.08 3.29 1.66 21.97 10.900 397.85 120.75 18.11 اأنعام القاب�شة

H B 23.10 10.83 2.13 1.19 19.38 28.571 660.00 309.55 34.05 حلواين اإخوان

NADEC 33.40 18.65 1.79 1.58 21.19 60.000 2,004.00 1,119.26 94.57 نادك

Qassim Agriculture 9.60 8.11 1.18 -0.01 )M)  )س) 50.000 480.00 405.38 -0.33 الق�شيم الزراعيه

Hail Agriculture 19.00 15.57 1.22 2.30 8.28 30.000 570.00 467.03 68.85 حائل الزراعيه

Tabuk Agriculture 23.00 19.33 1.19 1.18 19.52 20.000 460.00 386.57 23.56 تبوك الزراعيه

Saudi Fisheries 27.60 9.02 3.06 -1.14 )M)  )س) 20.000 552.00 180.44 -22.82 �شماك الأ

Sharqiya Dev Co 18.30 15.03 1.22 0.43 42.97 7.500 137.25 112.72 3.19 ال�شرقية للتنمية

Jouff Agriculture 23.80 21.90 1.09 2.95 8.06 20.000 476.00 437.91 59.03 اجلوف الزراعيه

Bishah Agriculture 69.75 11.298 6.17 -7.404 )M)  )س) 5.000 348.75 56.49 -37.02  بي�شة الزراعيه 

Jazan Development 12.50 14.10 0.89 0.35 35.94 50.000 625.00 704.97 17.39 جازان للتنمية

Total Agriculture & 
Food Industries 16.61 2.41 2.01 19.90 963.471 38,595.10 16,003.09 1,939.77

 اإجمايل قطاع الزراعة

وال�شناعات الغذائية

STC 64.25 21.81 2.95 6.53 9.84 2,000.000 128,500.00 43,614.53 13,062.44 الت�شالت

Etihad Etisalat 45.20 12.87 3.51 3.20 14.13 500.000 22,600.00 6,436.95 1,599.51 احتاد ات�شالت

Zain KSA 18.75 - - - - 1,400.000 26,250.00 - -  زين ال�شعودية

Total Telecomm. & 
Information Tech. 

Sector
12.83 3.02 3.76 10.31 3,900.000 177,350.00 50,051.48 14,661.95

 اإجمايل قطاع الت�شالت

وتقنية املعلومات

Tawuniya 64.00 26.66 2.40 4.15 15.44 50.000 3,200.00 1,332.99 207.25 التعاونية

Malath Insurance 95.00 9.91 9.58 -0.45 )M)  )س) 30.000 2,850.00 297.43 -13.43 مالذ للتاأمني

MEDGULF 21.45 10.05 2.13 0.16 130.91 80.000 1,716.00 804.11 13.11 ميدغلف للتاأمني

ALLIANZE SF 49.50 7.37 6.72 -1.75 )M)  )س) 10.000 495.00 73.71 -17.47 األيانز اإ�س اإف

SALAMA 57.00 9.50 6.00 2.45 23.26 10.000 570.00 95.02 24.51 �شالمة

Walaa Insurance 15.80 9.07 1.74 -0.16 )M)  )س) 20.000 316.00 181.49 -3.14 ولء للتاأمني

Arabian Shield 16.00 9.88 1.62 0.29 55.25 20.000 320.00 197.66 5.79 الدرع العربي

SABB Takaful 43.70 5.01 8.72 -1.06 )M)  )س) 10.000 437.00 50.14 -10.58 �شاب تكافل

SANAD 19.00 9.29 2.05 -0.57 )M)  )س) 20.000 380.00 185.76 -11.37 �شند

SAICO 34.20 9.19 3.72 -0.35 )M)  )س) 10.000 342.00 91.87 -3.51 �شايكو

Saudi Indian 49.00 8.44 5.81 -0.40 )M)  )س) 10.000 490.00 84.36 -3.96 ال�شعودية الهندية

Gulf Union 15.80 9.02 1.75 0.03 514.20 22.000 347.60 198.47 0.68 اإحتاد اخلليج

ATC 53.75 9.07 5.93 -0.57 )M)  )س) 10.000 537.50 90.69 -5.74 هلي للتكافل الأ

Al - Ahlia 33.90 8.77 3.87 -2.47 )M)  )س) 10.000 339.00 87.66 -24.68 هلية الأ

ACIG 33.90 8.66 3.91 -0.54 )M)  )س) 10.000 339.00 86.63 -5.41 اأ�شيج

AICC 15.80 - - - - 20.000 316.00 - - التاأمني العربية

Trade Union 14.00 - - - - 25.000 350.00 - - الحتاد التجاري

Sagr Insurnce 14.75 - - - - 20.000 295.00 - - ال�شقر للتاأمني

U C A 28.20 - - - - 20.000 564.00 - - املتحدة للتاأمني

Saudi Re 10.90 - - - - 100.000 1,090.00 - - اإعادة

Bupa Arabia 13.95 - - - - 40.000 558.00 - - بوبا العربية

Total Insurance Sector 7.05 3.29 0.28 83.38 547.000 15,852.10 3,857.98 152.06 اإجمايل قطاع التاأمني

SARCO 154.00 99.98 1.54 17.47 8.81 6.000 924.00 599.90 104.83  امل�شايف 

Saudi Advanced 15.30 19.31 0.79 0.52 29.68 43.200 660.96 834.19 22.27 املتطورة

Al Ahsa for Dev. 13.60 12.17 1.12 0.92 14.81 42.875 583.10 521.99 39.36 الح�شاء للتنميه

SISCO 13.30 6.60 2.01 -0.10 )M)  )س) 68.000 904.40 448.87 -6.99 �شي�شكو

Assir 17.85 24.82 0.72 1.29 13.87 126.389 2,256.04 3,136.98 162.68 ع�شري

Al Baha 11.40 8.04 1.42 -0.50 )M)  )س) 15.000 171.00 120.62 -7.47 الباحة

Kingdom 7.20 6.23 1.16 0.21 34.36 6,300.000 45,360.00 39,265.83 1,320.21 اململكة

Total Multi-
Investment Sector 6.81 1.13 0.25 31.11 6,601.464 50,859.50 44,928.39 1,634.90

 اإجمايل قطاع �شركات

ال�شتثمار املتعدد
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FINANCIAL INDICATORS - September 2008

Company

Close  Price Book Value 
(SR) P/B Value EPS (SR) P/E Ratio Issued Shares 

(mn)
Market Cap. 

(mn)
Shareholders> 
Equity (mn)

Net Income 
(mn)

ال�شركة

�شعر �لإغالق �لقيمه �لدفرتيه

 �ل�شعر/�لقيمه

�لدفرتيه

 �لعائد على

�ل�شهم

�ل�شعر للعائد

�شهم �مل�شدره  �لأ

)مليون(

 �لقيمه �ل�شوقيه

)مليون(

 حقوق �مل�شاهمني

)مليون(

 �شايف �لدخل

)مليون(

BCI 37.00 12.95 2.86 2.20 16.81 22.000 814.00 284.94 48.42 بى �شى اآى

MA>ADEN 20.90 5.93 3.53 -0.27 )M)  )س) 925.000 19,332.50 5,484.14 -247.20 معادن

Astra Indust 32.60 11.17 2.92 2.66 12.27 74.118 2,416.24 827.57 196.88 اأ�شرتا ال�شناعية

Pharmaceutical 37.60 47.13 0.80 2.24 16.81 60.000 2,256.00 2,827.87 134.18 الدوائية

Glass 53.75 16.97 3.17 3.41 15.78 25.000 1,343.75 424.30 85.16 زجاج

FIPCO 44.40 14.34 3.10 2.23 19.93 6.875 305.25 98.59 15.32 فيبكو

Maadaniyah 56.50 16.91 3.34 2.50 22.57 20.445 1,155.15 345.67 51.18 معدنية

Saudi Chemical 43.50 15.68 2.77 2.05 21.18 63.240 2,750.94 991.88 129.88 الكيميائيه ال�شعوديه

SPM 66.25 13.67 4.85 2.95 22.46 30.000 1,987.50 410.03 88.49 �شناعة الورق

AlAbdullatif 74.75 13.72 5.45 2.57 29.07 81.250 6,073.44 1,115.13 208.93 العبداللطيف

Saudi Export 27.20 11.66 2.33 1.94 14.03 10.800 293.76 125.90 20.94 ال�شادرات

Total Industrial 
Investment Sector 9.81 2.99 0.56 52.89 1,318.728 38,728.52 12,936.03 732.18

 اإجمايل قطاع ال�شتثمار

ال�شناعي

MMG 89.00 16.24 5.48 5.99 14.87 100.000 8,900.00 1,624.41 598.61 جمموعة املعجل

Ceramic 120.00 25.58 4.69 6.43 18.65 25.000 3,000.00 639.44 160.83 اخلزف

Gypsum 47.70 15.97 2.99 3.14 15.17 31.667 1,510.50 505.76 99.57 اجلب�س

Cables 55.25 15.95 3.46 4.43 12.46 76.000 4,199.00 1,212.21 336.90 الكابالت

Saudi Industrial 10.50 9.26 1.13 0.70 15.10 40.000 420.00 370.28 27.81 �شدق

Amiantit 35.30 12.67 2.79 1.22 28.90 115.500 4,077.15 1,463.14 141.06 اميانتيت

Pipes 95.25 21.42 4.45 4.51 21.13 31.500 3,000.38 674.58 142.02 اأنابيب

Zamil Industrial 98.50 20.78 4.74 5.05 19.50 45.000 4,432.50 935.15 227.27 الزامل لل�شناعة

AL Babtain 80.00 16.44 4.87 4.52 17.69 27.000 2,160.00 443.92 122.09 البابطني

SVCP 51.00 12.50 4.08 2.71 18.80 15.000 765.00 187.56 40.69 الفخارية

MESC 84.00 16.89 4.97 4.29 19.57 40.000 3,360.00 675.51 171.72 م�شك

Red Sea 89.50 19.77 4.53 6.36 14.08 30.000 2,685.00 593.12 190.73 حمر البحر الأ

Total Building & 
Constructuion Sector 16.17 4.13 3.92 17.04 576.667 38,509.53 9,325.06 2,259.29

 اإجمايل قطاع الت�شييد

والبناء

Real Estate 28.40 25.62 1.11 1.45 19.59 120.000 3,408.00 3,074.11 173.99 العقارية

Taiba 25.00 19.50 1.28 2.92 8.57 150.000 3,750.00 2,924.44 437.69 طيبة لال�شتثمار

Makkah 35.50 24.78 1.43 1.31 27.10 164.816 5,850.98 4,084.69 215.90  مكة لالن�شاء 

Arriyadh Development 13.00 13.65 0.95 0.73 17.84 100.000 1,300.00 1,365.33 72.87 التعمري

Emaar E .C 14.60 9.91 1.47 -0.03 )M)  )س) 850.000 12,410.00 8,422.83 -24.06 اإعمار

Jabal Omar 20.00 9.94 2.01 -0.08 )M)  )س) 671.400 13,428.00 6,671.85 -54.47 جبل عمر

Dar Al Arkan 48.30 19.48 2.48 3.82 12.63 540.000 26,082.00 10,520.54 2,064.80 ركان دار الأ

Total Real Estate 
development Sector 14.28 1.79 1.11 22.94 2,596.216 66,228.98 37,063.79 2,886.72

 اإجمايل قطاع التطوير

العقاري

Shipping 21.70 14.92 1.45 1.80 12.05 315.000 6,835.50 4,700.29 567.19 النقل البحري

SAPTCO 9.75 10.96 0.89 0.19 52.34 125.000 1,218.75 1,370.50 23.29 النقل اجلماعي

Mubarrad 17.75 10.34 1.72 1.01 17.60 18.000 319.50 186.04 18.15 مربد

Budget Saudi 53.00 17.18 3.08 4.23 12.53 18.300 969.90 314.48 77.39 بدجت ال�شعودية

Total Transport Sector 13.80 1.42 1.44 13.62 476.300 9,343.65 6,571.31 686.02 اإجمايل قطاع النقل

Tihama 20.10 15.43 1.30 1.94 10.36 15.000 301.50 231.41 29.11  تهامه لالعالن 

SRMG 34.00 16.32 2.08 2.81 12.10 80.000 2,720.00 1,305.43 224.80 بحاث و الت�شويق الأ

SPPC 20.00 11.72 1.71 2.22 8.99 60.000 1,200.00 702.95 133.42 طباعة وتغليف

Total Media & 
Publishing Sector 14.45 1.88 2.50 10.90 155.000 4,221.50 2,239.78 387.32

 اإجمايل قطاع العالم

والن�شر

Hotels 31.50 19.22 1.64 1.54 20.51 69.006 2,173.69 1,326.34 105.98 الفنادق

Shams 15.95 7.17 2.23 0.20 78.13 10.150 161.89 72.75 2.07 �شم�س

Total Hotel & Tourism 
Sector 17.68 1.67 1.37 21.61 79.156 2,335.58 1,399.09 108.06

 اإجمايل قطاع الفنادق

وال�شياحة

Market 13.85 3.32 2.32 15.42 39,107.909 1,451,423.29 541,523.12 90,781.12 اجمايل ال�شوق

The Market Cap for companies that have not announced a net income statement, shown as )-), 
is not included in calculating P/E for the sector and the market.
)M) Minus ratio, due to company losses  )Recent 4 quarters).

القيمة ال�شوقية لل�شركات التي مل ُتعلن �شايف الدخل، ُتعر�س 

)-(، غري م�شمولة يف ح�شاب ن�شبة ال�شعر للعائد للقطاع ولل�شوق.

خر اربعة ارباع. )�س( املوؤ�شر �شالب، لن ال�شركة �شجلت خ�شائر وفقاً للبيانات املالية لآ
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