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التقنية

مقال

اإذا كانت املقولة القدمية »املال ع�سب احلياة« �سحيحة ولو ن�سبًيا، فاإن التقنية باتت اليوم ع�سب 

القطاع املايل حيث اأ�سحى تفوق املوؤ�س�سات املالية حتديًدا يعتمد ب�سكل كبري على مقدار التقنية التي 

وا�ستثماراته  مدخراته  وتنمية  العميل،  خدمة  ا�سرتاتيجيات  لتحقيق  ا�ستثمارها  ومدى  متتلكها، 

التقني،  التفوق  بني  جتمع  متكاملة  ملنظومة  وفًقا  له  واملنتجات  اخلدمات   Ëوتقد اأمواله،  واإدارة 

دارة وت�سغيل هذه التقنية. والقدرة الب�سرية املوؤهلة الإ

لكرتونية جزًءا ال يتجزاأ من ا�ستثمارات كل الهيÄات  اليوم اأ�سبح اال�ستثمار يف البنية التحتية االإ

ملمو�سة،  اآنية  عوائد  حتقق  اال�ستثمارات  هذه  ن  الأ احلكومية،  اجلهات  من  وكثري  بل  وال�سركات، 

وت�ساعد على حتقيق عوائد على املديني املتو�سط والطويل.

واإذا كنا هذا ال�سهر نتحدç عن موقع »تداول« فاإن احلديث عن نقلة نوعية يف التقنيات التي 

يف  عنا�سر  وجميعهم  املدرجة،  وال�سركات  املالية  واملوؤ�س�سات  والو�سطاء  امل�ستثمرين  خلدمة  تقدم 

مكانات التقنية املو�سوعة بني اأيديهم. دوات واالإ اقت�ساد الوطن يقوى بقوتهم، ويتطور بتطور االأ

ال�سعودي  املايل  القطاع  يعي�سه  الذي  التقني  للتطور  امتداًدا  لكرتوين  االإ التداول  حقق  لقد 

اإجمااًل، وواكب موقع تداول تطلعات اجلميع ‡ن ذكرت، ليوؤكد اأن خيار التقنية احلديثة، والتناف�س 

حدç النظم، ومتيزها  على اأ�سا�سها هو اخليار الذي تدعمه تداول ال�سركة، وتوؤطره يف اإتاحتها الأ

ف�سلية يف كم املعلومات التي قدمها،  مبوقع اإلكرتوين حقق ب�سهادة جهات اإقليمية ودولية حمايدة االأ

مكانات التي ميكن اأن تكون عوًنا حقيًقا مل�ستخدمه وزائره الراغب  ونوع الت�سهيات التي يوفرها، واالإ

يف االطاع فقط.

اإن ا�ستيعاب التقنية وت�سخريها ملنافع النا�س اأ�سبح �سمة لتقدم ال�سعوب وتطورها، وما التفوق 

الذي نحققه اإال انعكا�س لتطور العقلية االقت�سادية ال�سعودية التي واكبت االقت�سادات املتقدمة 

و�سط، ولي�س اأدل على ذلك من  وا�ستحقت قيادة االقت�سادات العربية واقت�سادات منطقة ال�سرق االأ

لكرتونية يف القطاع املايل  احتذاء كثري من الدول بهذا النهè وحماولتها اال�ستفادة من التجربة االإ

واخلدمي ال�سعودي.

نوا�سل االقرتاب والتمازج مع االقت�ساد يف كل عدد، وننظر من زوايا نتمنى اأن تكون دوًما حمققة 

هذه  تتبعه  الذي   èفالنه واالطاع،  الفائدة  متعة  حتقيقها  مع  جنب  اإىل  جنًبا  لكم،  اأف�سل  لروؤية 

املجلة هو تقدË املعلومة االقت�سادية بكافة اأ�سكالها مع الرتكيز على اال�ستثمار والنواحي املتعلقة 

به ويف مقدمتها ال�سوق املالية و�سركاتها والبيÄة االقت�سادية من حولنا.

ية
اح

فتت
اال

حممد ال�سعب
ôيôëàdس ا�«FQ

mohammad.saab@tadawul.com.sa
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)ت���داول(  املاليةال�سعودية  ال�����س��وق  ل�سركة  ل��ك��روين  الإ امل��وق��ع   يعد 

جمالاً  نرنت(  )الإ العنكبوتية  ال�سبكة  على   )www.tadawul.com.sa(

�سهم ال�سعودية،  ا للمعلومات التي تهم جميع اأو�ساط املهتمني يف �سوق الأ خ�سباً

ول للمعلومة  خذ املعلومات بل امل�سدر الأ ا لأ ا موثوقاً ويرتبط ذلك بكونه م�سدراً

القطاعات  تنتهجها  التي  ال�سراتيجيات  مع  يتوافق  مبا  بال�سوق،  اخلا�سة 

يف  وال�سرعة  ال�سفافية  مفهوم  تبني  يف  اململكة  يف  واحليوية  القت�سادية 

تو�سيل املعلومة جلميع متداويل ومتابعي ال�سوق.

ويتفق مراقبون على اأن املوقع ميتاز بتقدميه للمعلومات احلدثية وبكل 

دقة جلميع املتابعني، ي�ساعده يف  ذاك ت�سميمه و�سهولة ت�سفحه والو�سول 

اإليه عند البحث يف مواقع البحث العاملية.

28

اأداء القت�ساد  اأ�سدرته »جمموعة �سامبا« املالية حول  اأظهر التقرير الذي 

اأولها  همية  الأ ذات  املعطيات  من  ا  عدداً 2009م  اأغ�سط�س  �سهر  خالل  ال�سعودي 

املوؤ�سرات القوية على اجتاه القت�ساد العاملي اإىل التعايف من ما و�سف باأنه اأ�سواأ 

ركود ي�سهده يف فرة ما بعد احلرب العاملية الثانية، وتوقع التقرير اأن يكون النتعا�س 

القادمة  الثني ع�سر  اإىل  ال�ستة  �سهر  الأ والعامل خالل  اململكة  بها  �ست�سعر  الذي 

غري م�ستو وبطيء، ل �سيما فيما يتعلق بالقت�ساديات ال�سناعية املتقدمة.

14



مجلة شهرية مجانية
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رؤيـتـنـا:
في  المتكاملة  الحلول  رواد  نكون  أن 

اإلعالم المتخصص بالعالم العربي..

رسـالـتـنـا:
المتخصص  لإلعالم  شركة  أول  نحن 
السعودية  العربية  المملكة  ــي  ف
الريادة عربيًا من خالل  نسعى لتحقيق 
ومنتجات  متكاملة  حــلــول  تقديم 
بمصداقية  ومتميزة  هادفة  إعالمية 
عمالئنا  احتياجات  تلبي  عالية  ومهنية 

وتحقق رضاهم وتتجاوز توقعاتهم.

كلمة التحرير

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

ص.ب ٦٧١٥٦ الرياض ٦٥٥١١
هاتف :  ٤١٩٧٣٣٣ فاكس: ٤١٩٢٦٤٠

www.rawnaa.com

بال�ستثمار  تتعلق  ن�سائح  ن�سرنا عدة  »ت��داول«  املا�سية من  ع��داد  الأ يف 

خطاء  الأ نوا�سل تو�سيح بع�س  واليوم  �سهم، وكيفيته،  الأ املتقاعدين يف  لدى 

اإذ  امل�ستثمرين،  ا بني عدد كبري من  ا م�سركاً قا�سماً ا  اأحياناً تعد  التي  ال�سائعة 

ا بفعل غياب التثقيف اأو لعدم اتخاذ احليطة الكافية، ما  يتعر�سون لها غالباً

قد يوؤدي اإىل خ�سارة اأموالهم.

36

زمة العاملية حتاول الرحيل بهدوء  خبار ال�سيئة ها هي الأ بعد عامني من الأ

ا بهدوء. بعد اأن جاءت اأي�ساً

مريكية راأت  ا بالوليات املتحدة الأ قمة جمموعة الع�سرين التي عقدت موؤخراً

اأن يعمل النظام العاملي مبنطق كل يبكي على لياله كون  ا  اأنه من ال�سعب حالياً

يت�ساند  اأن  يجب  العامل  اأن  يعني  ما  �ستى،  تعد مذاهب  واحدة ومل  ليلى �سارت 

خرى الفقرية  ويتكاتف لراأب �سدع القت�ساد وردم الفجوة  بني الدول الغنية والأ

والثالثة ذات احلد الو�سط يف القوة القت�سادية والتاريخ التجاري بعدما ك�سفت 

يام املا�سية،  زمة عن اأن الكل م�سوؤول عما حدث من كوارث اقت�سادية يف الأ الأ

وهو ما ي�سري اإىل تغيري �سامل يف الفكر القت�سادي العاملي واأن ال�سفينة تتجه اإىل 

مرفاأ واحد لتحط ب�سالم.

اأن  املئة  وللمرة  جديد  من  يثبت  »�سامبا«  لتقرير  ا  وفقاً ال�سعودي  القت�ساد 

زمة وخرج منها بقليل من الندوب  قوته مل تعد حمل جدال بعد اأن تغلب على الأ

وكثري من الثقة وبات عليه فقط اأن يطور اأدواته ليوا�سل منوه وقوته.

ا  �سواق اخلليجية تخ�ساه يزداد توح�ساً غراق .. الوح�س املخيف الذي باتت الأ الإ

ا بعد اآخر ويهدد بالتايل اإجنازات كربى وم�سالح اقت�سادية اأكرب وم�سانع  يوماً

و�سركات، وهو على ما يبدو يحتاج لدرا�سة كافية حتدد اأ�سلوب مقاومته بطرق 

ا يف مثل تلك احلالت. ا عن الزخم الإعالمي الذي ل يفيد كثرياً قانونية بعيداً

 .. العدد  »ت��داول« يف هذا  تناق�سه  ال�سابقة هي بع�س ما  العري�سة  ال�سطور 

والبقية بانتظاركم عندما تنتهون من هذه ال�سفحة.

ا بخري  وكل عام واأنتم دائماً

 مجلة
 السوق
 المالية

السعودية

تقنيات موقع «تداول» تدعم 
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تقرير �سامبا عن االقت�ساد ال�سعودي..
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 اتفاقية شراكة بين »تداول«
و»بلومبيرغ« لتطوير المؤشرات
وقعت �سركة بلومبريغ فاينان�س اإل بي اتفاقية تطوير املوؤ�سرات 

املالية مع �سركة ال�سوق املالية ال�سعودية )تداول(.

اإل  فاينان�س  بلومبريغ  ل�سركة  املوافقة  التفاقية متت  ومبوجب 

بي بالقيام بتطوير موؤ�سرات مالية خا�سة بها تتكون من معلومات 

ع�ساء  لأ بتقدميها  ت���داول  ت��ق��وم  ال��ت��ي  ال�سعودية  املالية  ال�سوق 

خ���رى.  الأ املتخ�س�سة  وال�����س��رك��ات  املعلومات  م���زودي  و   ال�سوق 

وتعد �سركة بلومبريغ فاينان�س اإل بي ثالث �سركة عاملية توقع اتفاقية 

اإن�ساء موؤ�سرات مع ال�سوق املالية ال�سعودية )تداول( بعد �سركة داو 

جونز للموؤ�سرات و�سركة �ستاندرد اآند بورز. 

تعديل قائمة 
أعمال مجموعة 

كسب المالية
ال�سوق  هيئة  جمل�س  اأ����س���در 

 2009-26-3 رق��م  ق���راره  املالية 

ب����ت����اري����خ 1430/10/15ه������������������، 

قائمة  بتعديل  )2009/10/4م( 

اأعمال جمموعة ك�سب املالية وذلك 

وكيل  ب�سفة  التعامل  ن�ساط  باإلغاء 

ت�سبح  وب��ذل��ك  طلبها،  على  ب��ن��اءاً 

للمجموعة  املرخ�س  الن�ساط  اأنواع 

اأ�سيل  ب�سفة  التعامل  ممار�ستها 

دارة،  والإ ب��ال��ت��غ��ط��ي��ة،  وال��ت��ع��ه��د 

والرتيب، وتقدمي امل�سورة، واحلفظ 

وراق املالية. يف اأعمال الأ

تحديث األسهم الحرة لجميع الشركات 
بنهاية الربع الثالث 2009م

اأعلنت ال�سوق املالية 

ال�����س��ع��ودي��ة )ت�����داول( 

���س��ه��م  ع���ن حت��دي��ث الأ

للتداول  املتاحة  احل��رة 

جل���م���ي���ع ال�������س���رك���ات 

الثالث  ال��رب��ع  بنهاية 

واع��ت��م��اده��ا  م،   2009

يف ح�ساب املوؤ�سر العام 

القط�اعات  وموؤ�سرات 

ال�س�بت  يوم  من  ابتداء 

ه���   1430/10/14

)2009/10/03 م(.
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الموافقة على زيادة 
رأس مال »المراعي« 

إلى 1.150.000.000 ريال

إضافة أسهم حقوق 
األولوية لـ »الصحراء 

 للبتروكيماويات«
و »ساب تكافل«

اأعلنت ال�سوق املالية ال�سعودية )تداول( اأنه مت 

ولوية يف حمافظ املكتتبني يف  اإيداع اأ�سهم حقوق الأ

للبروكيماويات  ال�سحراء  �سركة  مال  راأ�س  زيادة 

)2009/9/17م(  1430/9/27ه����  اخلمي�س  يوم 

يف  ول��وي��ة  الأ حقوق  اأ�سهم  اإي���داع  ذل��ك  �سبق  فيما 

�سركة  م���ال  راأ�����س  زي����ادة  يف  املكتتبني  حم��اف��ظ 

���س��اب ت��ك��اف��ل ال���ي���وم الث���ن���ني 1430/9/17ه��������� 

)2009/9/7م(.

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

وت��اري��خ   )2009-25-2( ب��رق��م  ا  ق�����راراً

1430/9/19ه� )2009/9/9م( باملوافقة 

على: 

-  زي�����ادة راأ������س م����ال ���س��رك��ة امل��راع��ي 

اإىل  ري����ال   1.090.000.000 م���ن 

1.150.000.000 ريال بعد ا�ستيفائها 

ف�����س��اح  امل��ت��ط��ل��ب��ات ال��ن��ظ��ام��ي��ة ل��الإ

الت�سجيل  قواعد  يف  عليها  املن�سو�س 

دراج ولئحة الندماج وال�ستحواذ،  والإ

و�ستكون اأ�سهم زيادة راأ�س املال البالغة 

على  مقت�سرة  )6.000.000���س��ه��م( 

م�ساهمي �سركة حائل للتنمية الزراعية 

كجزء من مقابل قيمة اأ�سهمهم. 

الذي �سيتم  ي�ساحي  الإ العر�س  -  م�سودة 

املراعي  �سركة  م�ساهمي  على  عر�سه 

العادية  غ��ري  ال��ع��ام��ة  اجلمعية  خ��الل 

املال  راأ���س  زي��ادة  ق��رار  على  للموافقة 

بغر�س ال�ستحواذ على كامل راأ�س املال 

امل�سدر ل�سركة حائل للتنمية الزراعية. 

�سركة  من  املقدم  العر�س  م�ستند  ن�سر   -

حائل  ���س��رك��ة  م�ساهمي  اإىل  امل��راع��ي 

للتنمية الزراعية لال�ستحواذ على كامل 

راأ�س املال امل�سدر ل�سركة حائل للتنمية 

الزراعية. 

مت���ام  ك��م��ا ا���س��رط ق����رار امل��ج��ل�����س لإ

�سفقة ال�ستحواذ، موافقة من ميلكون اأكرث 

من 50% يف راأ�س مال �سركة حائل للتنمية 

خالل  اأدن��ى  كحد  ال�سفقة  على  الزراعية 

وىل  اجلمعية العامة غري العادية، �سواء الأ

اأو الثانية. 

و�سيتم ن�سر م�ستند العر�س قبل انعقاد 

ل�سركة حائل  العادية  العامة غري  اجلمعية 

يتمكن  لكي  كاف  بوقت  الزراعية  للتنمية 

م�ساهمو ال�سركة من اتخاذ قرار الت�سويت 

باملوافقة على �سفقة ال�ستحواذ اأو عدمه، 

ا  و�سيتاح لهم الت�سويت عن بعد )اإلكرونياً

ا( خالل الفرة املو�سحة يف اجلدول  ويدوياً

م�ستند  �سمن  ن�سره  �سيتم  ال��ذي  الزمني 

العر�س.
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ات
رك

ش
ال

ال�سعودية  الت�����س��الت  �سركة  اأعلنت 

القاب�سة  املاليزية  بينارياجن  جمموعة  اأن 

ماك�سي�س  جم��م��وع��ة  م��ن   %100 )مت��ت��ل��ك 

ماك�سي�س  �سركة  ومنها  املاليزية  القاب�سة 

اجلوال  للهاتف  الرئي�سي  امل�سغل  املاليزية 

مباليزيا( تدر�س طرح 30% من اأ�سهم �سركة 

املالية  وراق  الأ ب�سوق  املاليزية  ماك�سي�س 

وذلك  العام  الكتتاب  طريق  عن  املاليزي 

جلاذبية ال�سوق املاليزي ولتمويل التو�سعات 

ال�ستثمارية امل�ستقبلية للمجموعة.

ماك�سي�س  �سركة  ح�سلت  جانبها  ومن 

يف  اأ�سهمها  ل��ط��رح  مبدئية  م��واف��ق��ة  على 

ماليزيا. 

ال�سعودية  الت�سالت  �سركة  اأن  يذكر 

متلك 25% من جمموعة بينارياجن املاليزية 

القاب�سة. 

طيبة القابضة توزع أرباح 
الربع الثالث من 2009م

رباح الدورية للربع  اأعلنت �سركة طيبة القاب�سة عن توزيع  الأ

الثالث لعام 2009م للم�ساهمني امل�سجلني يف �سجالت تداول بنهاية 

ربعاء 1430/10/11ه� )2009/09/30م(، وجرى   تداول يوم الأ

رباح بواقع )0.30( ثالثني هللة عن ال�سهم الواحد  توزيع تلك الأ

ال�ستثمارية  اإىل احل�سابات  رباح  الأ تلك  عن طريق حتويل مبالغ 

 املرتبطة مبحافظ م�ساهمي طيبة املثبتة يف �سجالتهم لدى تداول. 

ال�سهادات  امل�ستحقة حلملة  رب��اح  الأ يف حني مت الحتفاظ مببالغ 

طيبة،  لدى   - بعد  ا�ستثمارية  حمافظ  بفتح  يقوموا  مل  الذين   -

ال�ستثمارية  حل�ساباتهم  اأرب��اح��ه��م  مبالغ  حتويل  �سيتم  حيث 

املرتبطة مبحافظهم بعد قيامهم بفتحها واإ�سعار طيبة ل�ستكمال 

اأرقام ح�ساباتهم املرتبطة مبحافظهم  حتديث بياناتهم مبا فيها 

ال�ستثمارية، وميكن لهوؤلء مراجعة قوائم امل�ساهمني املن�سورة يف 

نرنت www.taiba.com.sa يف حالة عدم �سرف  موقع طيبة على الإ

 ، 95م  ع��وام  الأ عن  ال�سابقة  رباحهم  لأ ال�سهادات  تلك  اأ�سحاب 

97م ، 98م ، 99م.

» فيبكو« ترفع 
رأس مالها إلى 115 

مليون ريال
م���واد  ت�����س��ن��ي��ع  ���س��رك��ة  اإدارة  جم��ل�����س  اأو����س���ى 

املنعقد  اج��ت��م��اع��ه  يف  )ف��ي��ب��ك��و(  وال��ت��غ��ل��ي��ف  التعبئة 

رب����ع����اء 1430/09/26ه��������������������)2009/09/16م(   الأ

م��ال  راأ�����س  ب���زي���ادة  ال��ع��ادي��ة  غ��ري  ال��ع��ام��ة  للجمعية 

وذلك  لل�سركة  امل�ستقبلية  التو�سعات  ملقابلة  ال�سركة 

اإىل  ري���ال   )68.750.000( م��ن  امل���ال  راأ����س  ب��رف��ع 

 )%67( ق��دره��ا  ب��زي��ادة  ري���ال   )115.000.000(

رب��������اح امل�����س��ت��ب��ق��اة،  ب��ا���س��ت��خ��دام الح���ت���ي���اط���ات والأ

ا للقرار فاإن عدد اأ�سهم ال�سركة كان قبل الزيادة  ووفقاً

اإىل  ال���زي���ادة  ب��ع��د  ارت��ف��ع  ��ا،  ���س��ه��ماً  )6.875.000(

ا  ا بزيادة )4.625.000(�سهماً )11.500.000( �سهماً

مبعدل )2( �سهم لكل )3( اأ�سهم.

االتصاالت السعودية تعلن طرح 30% من أسهم 
»ماكسيس« في أسواق ماليزيا
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االتحاد التجاري للتأمين التعاوني تطرح 19 منتًجا على عمالئها
النقد  موؤ�س�سة  موافقة  على  التعاوين  للتاأمني  التجاري  الحت��اد  �سركة  ح�سلت 

ا �ستطرحها ال�سركة يف ال�سوق على عمالئها. العربي ال�سعودي على 19منتجاً

وتت�سمن لئحة املنتجات التاأمينية: التاأمني البحري على الب�سائع والتاأمني على 

احلوادث  �سد  التاأمني  وكذلك  امل�ساكن  تاأمني  ووثيقة  خطار  الأ �سد جميع  املمتلكات 

استقالة مدير عام شركة القصيم الزراعية
اأعلنت �سركة الق�سيم الزراعية قبول ا�ستقالة مدير عام ال�سركة خالد بن يو�سف 

اإدارة  جمل�س  وطلب  2009/10/1م،  من  ا  اأعتباراً وذل��ك  تكليفه  واإنهاء  ال�سحيان 

دارة املهند�س عبداملح�سن بن فهد املزيني القيام مبهام  ال�سركة من رئي�س جمل�س الإ

ال�سركة  تتمكن  ال�سركة، حتى  اإدارة  رئا�سته جمل�س  اإىل  اإ�سافة  ال�سركة  عام  مدير 

دارة العليا مبا يحقق م�سالح ال�سركة ويتوافق مع نظام احلوكمة  من اإعادة هيكلة الإ

�سا�سي لل�سركة. والنظام الأ

»كيمانول« تبدأ التشغيل التجريبي 
لمصنع الميثانول

مل�سنع  التجريبي  الت�سغيل  بدء  عن  )كيمانول(  امليثانول  كيمائيات  �سركة  اأعلنت 

امليثانول مبدينة اجلبيل ال�سناعية مع انطالقة  ال�سهر اجلاري بطاقة اإنتاجية قدرها 

ا. 231,000 طن مري �سنوياً

ا ملنتجات ال�سركة ما �سيمكنها من تغطية متطلبات  ا اأ�سا�سياً وتعترب مادة امليثانول لقيماً

باقي م�سانعها من مادة امليثانول ويجنبها بالتايل خماطر تقلبات اأ�سعار ال�سوق ويوؤدي 

�سواق، وهو ما يعد جزءا  اإىل حت�سني قدرتها التناف�سية وقدرتها على ك�سب مزيد من الأ

من خطة ال�سركة ال�سراتيجية يف التكامل العك�سي. 

حزمة  ت�سغيل  يف  ه��م  الأ اخلطوة  امليثانول  مل�سنع  التجريبي  الت�سغيل  بدء  ويعترب 

اإنها تتاأهب للبدء يف الت�سغيل  ا، حيث  م�ساريع التو�سعة التي اأعلنت عنها ال�سركة �سابقاً

اأريرثيتول  البنتا  مادتي  اإنتاج  م�سروعا  ومنها  التو�سعة  م�ساريع  لباقي حزمة  التجريبي 

وثاين ميثايل الفورماميد.

ال�سخ�سية وبولي�سة امل�سئولية العامة 

التاأمني  وثيقة  اإىل  اإ�سافة  الغري  جتاه 

ووثيقة  امل�����س��وؤول��ي��ات  ع��ل��ى  ال�����س��ام��ل 

ال�سطو، والتاأمني على النقود.

امل��رك��زي  م��واف��ق��ة  �سملت  ك��م��ا 

ال�����س��ع��ودي م��ن��ت��ج��ات ال��ت��اأم��ني على 

الناجت  رب��اح  الأ وفقد  املخزون  ف�ساد 

�سد  وال��ت��اأم��ني  لت  الآ ت��ع��ط��ل  ع��ن 

التاأمني  ووث��ي��ق��ة  ال��غ��الي��ات  ان��ف��ج��ار 

وبذلك  لكرونية،  الإ ج��ه��زة  الأ على 

متت  ال��ت��ي  امل��ن��ت��ج��ات  ع���دد  ي�سبح 

املوافقة النهائية واملوؤقتة عليها اثنني 

ا. وع�سرين منتجاً

» فالي« تورد 3.3 
ماليين طن سنوًيا من 

البيليت إلى سابك
ا  املناجم الربازيلية فايل عقداً اأبرمت �سركة 

ا  3.3 ماليني طن �سنوياً 10 �سنوات لتوريد  مدته 

للت�سكيل«  امل��ع��د  احل��دي��د  »ك��ري��ات  البيليت  م��ن 

�سا�سية »�سابك«. لل�سركة ال�سعودية لل�سناعات الأ

اخلام  للحديد  منتج  اأكرب  فايل  �سركة  وتعد 

يف العامل  ، و�سبق اأن اأنتجت يف العام املا�سي 32 

نتاج بعد  مليون طن من البيليت، لكنها خف�ست الإ

زمة املالية يف مواجهة تراجع الطلب، وا�ستاأنفت  الأ

ا عمليات اإنتاج البيليت التي كانت  يف يوليو جزئياً

قد اأوقفتها.

للبيليت  ا  م�سنعاً �سبتمرب  يف  افتتحت  فيما 

 7 تبلغ  اإن��ت��اج  وبطاقة  دولر  مليار   1.3 بتكلفة 

يف  البيليت  اإن��ت��اج  و�سهد  �سنويا.  ط��ن  م��الي��ني 

بحوايل  ا  انخفا�ساً 2009م  من  الثاين  الن�سف 

املا�سي،  العام  من  نف�سها  بالفرة  مقارنة   %63

فيما مثلت مبيعات البيليت حوايل 5% من اإيرادات 

ول من 2009. فايل يف الربع الأ
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ية
عرب

اتحاد المصارف العربية يعقد 
منتداه السنوي في تركيا

احتاد  عقد   » اجلديدة  ب��ازل  جلنة  مقرحات  مقاربة   « عنوان  حتت 

يف  املخاطر  واإدارة  اللتزام  ملديري  ال�سنوي  منتداه  العربية  امل�سارف 

مدينة اإ�سطنبول الركية من 2 اإىل 3 اأكتوبر اجلاري بالتعاون مع الحتاد 

الدويل للم�سرفيني العرب وجمعية امل�سارف الركية.

وناق�س املنتدى الذي ح�سره عدد كبري من القيادات امل�سرفية العربية 

عدة  والركية  العربية  الرقابية  والهيئات  املركزية  والبنوك  والركية 

موا�سيع هامة منها املقرحات اجلديدة للجنة »بازل 2« التي اأ�سدرت يف 

زمة املالية الدولية.  يوليو 2009 يف خ�سم الأ

يرتبط  ما  واأي�سا  العاملي  القت�ساد  اأداء  ت��ط��ورات  اإىل  تطرق  كما 

�سواق املالية الدولية وطبيعة املخاطر التي ميكن اأن توؤثر  بتطورات اأداء الأ

داء ومناق�سة ال�سيا�سات التي ينبغي انتهاجها لتجنب  على اجتاهات ذلك الأ

زمة املالية العاملية.  تداعيات مثل تلك املخاطر يف ظل تداعيات الأ

النظر  وجهات  وتبادل  الدورية  املناق�سات  �سمن  املنتدى  هذا  وياأتي 

الق�سايا  واأب��رز  الدويل  النقد  �سندوق  باأن�سطة  ال�سلة  ذات  م��ور  الأ حول 

امل�ستوى  على  النطاق  وا�سع  باهتمام  حتظى  التي  واملالية  القت�سادية 

الدويل ل�سيما ما يرتبط منها بجهود املجتمع الدويل فيما يتعلق مبواجهة 

زمة املالية العاملية وبحث �سبل جتاوزها.  ومعاجلة تداعيات الأ

انعقاده يتزامن مع  اأهمية كربى كون  العام  كما يكت�سب املنتدى هذا 

الجتماع ال�سنوي ل�سندوق النقد الدويل يف ا�سطنبول على م�ستوى جمل�س 

حمافظي �سندوق النقد والبنك الدوليني خالل ال�سهر اجلاري. 

خالل  حظي  املخاطر  واإدارة  لاللتزام  ال�سنوي  املنتدى  اأن  اإىل  ي�سار 

 هيئة االستثمار الكويتية تساهم
في مشروعات الطاقة المتجددة بإيطاليا

ب�سدد  اأنها  الكويتية  لال�ستثمار  العامة  الهيئة  اأعلنت 

يف  مبا  املتجددة  الطاقة  م�سروعات  يف  ال�ستثمار  درا�سة 

التي  الهيئة  وتدر�س  اإيطاليا.  يف  حمتملة  ا�ستثمارات  ذلك 

ا لال�ستثمار يف  متثل �سندوق الرثوة ال�سيادي يف البالد فر�ساً

يام املا�سية عقد  قطاعي الطاقة والبنية التحتية.و�سهدت الأ

اخلارجية  وزي��ر  �سم  روم��ا  يطالية  الإ العا�سمة  يف  اجتماع 

يطايل فرانكو فراتيني وبدر ال�سعد الع�سو املنتدب للهيئة  الإ

اإ�سافة اإىل تنفيذيني من �سركات مثل اإينل وفينميكانيكا. 

كبري  اهتمام  »هناك  يطايل:  الإ اخلارجية  وزي��ر  وق��ال 

درا�سة  ب�سدد  ونحن  اإيطاليا  يف  بال�ستثمار  الكويت  من 

اأول  وهذه  التحتية  والبنية  الطاقة  راأ�سها  وعلى  القطاعات 

من  وغ��ريه  الكويتي  ال�سندوق  مع  ه��ام  ات�سال  يف  خطوة 

ال�سناديق ال�سيادية اخلليجية«.  

جنبية التي تديرها الهيئة بلغت  �سول الأ ي�سار اإىل اأن الأ

اأواخر دي�سمرب املا�سي 2008م ما يقرب من  49  مليار دينار 

كويتي.

ربع املا�سية ب�سمعة طيبة و�سط املهتمني بال�ساأن القت�سادي  ال�سنوات الأ

لتبادل  مبا�سر  ترتيب من�سة حوار  به جتاه  يلتزم  ما  باعتبار  العربي  

ال�سوق  يف  املخاطر  واإدارة  الل��ت��زام  اأ�ساليب  اأب���رز  ح��ول  اخل���ربات 

العربي. 
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بورصة المغرب تأمل تحويل الدار 
البيضاء إلى مركز استثمار إفريقي

أربعة صناديق سيادية خليجية تعوض خسائر األزمة العالمية
رغم  للتفاوؤل  يدعو  اأم��ر  باأنه  و�سف  فيما 

»ال�ستثمار  تقرير  اأفاد  خ�سارة  من  ينطويه  ما 

املتحدة  مم  الأ ع��ن  ال�سادر  2009م«  العاملي 

ربع حكومات  جناح ال�سناديق ال�سيادية التابعة لأ

الكويت   – م���ارات  الإ  – ال�سعودية   ( خليجية 

بها  التي منيت  تعوي�س اخل�سائر  – قطر ( يف 
زمة العاملية وبلغت 350 مليار دولر يف  بفعل الأ

بعائدات  �سناديقها  تغذية  م من خالل    2008

قيا�سية  م�ستويات  اأ�سعاره  بلغت  ال��ذي  النفط 

زمة. خالل 2008 قبل اأن تراجع على وقع الأ

ظبي   اأب����و  ج��ه��از  اأن  ال��ت��ق��ري��ر  واأو����س���ح 

 183 خ�سر  اإذ  ا  ث��راً ت��اأ ك���رث  الأ ك��ان  لال�ستثمار 

ميتلكها  كان  دولر  مليار   453 من  دولر  مليار 

مليار  ب�57  اأن اجلهاز حظي  اإل  2007م،  نهاية 

عند   2008 العام  لينهي  النفط  مال  من  دولر 

الكويتية  الهيئة  اأم��ا  دولر.  مليار  م�ستوى329 

94 مليار دولر من  العامة لال�ستثمار فخ�سرت 

 2007 262 مليار دولر كانت متتلكها يف نهاية 

اإل اأنها اأنهت العام 2008 عند م�ستوى 228 مليار 

موجوداتها. يف  دولر  مليار   59 �سخ  بعد   دولر 

موؤ�س�سة  تديرها  التي  ال�سعودية  املوجودات  اأما 

ال�سعودي(  املركزي  )امل�سرف  العربي  النقد 

فارتفعت ب�سكل كبري يف 2008 لت�سل اإىل 501 

مليار دولر بعد اأن �سخت احلكومة 162 مليار 

دولر يف �سندوقها ال�سيادي.

ال�سيادية  ال�سناديق  اإن  التقرير  وق���ال 

خ���رية  اخل��ل��ي��ج��ي��ة، اع��ت��م��دت يف ال�����س��ن��وات الأ

اإىل  و�سعت  خطورة  اأك��رث  ا�ستثمارية  مقاربات 

عاملية  �سركات  يف  اإ�سراتيجية  ا�ستثمارات 

ا  م�سرياً والعقارية،  املالية  �سواق  الأ اإىل  اإ�سافة 

العقارية  ���س��واق  الأ يف  خ��ري  الأ النهيار  اأن  اإىل 

�سواق املالية ت�سبب بخ�سائر كبرية لل�سناديق  والأ

ا ا�ستثمارية. ا فر�ساً ال�سيادية كما قدم اأي�ساً

اخلليجية  احل��ك��وم��ات  اأن  التقرير  واأك���د 

�سخت يف هذه ال�سناديق ثالثمائة مليار دولر 

من عائدات النفط.

ف��راد  الأ امل�ستثمرين  ع��دد  زي��ادة  بهدف 

ا يف الوقت  فيها اإىل 500 األف من نحو 120 األفاً

البي�ساء  بالدار  القيم  بور�سة  قررت  احلايل 

املدرجة  ال�سركات  عدد  م�ساعفة  املغرب  يف 

عوام القليلة املقبلة.  فيها خالل الأ

نقطة  ت�سبح  اأن   البور�سة  ت��اأم��ل  كما 

املتحدة  ال��ولي��ات  من  للم�ستثمرين  انطالق 

و����س���ط ال��ب��اح��ث��ني عن  واآ���س��ي��ا وال�����س��رق الأ

اجتذاب  وكذلك  ا�ستثماراتهم،  لتنويع  فر�س 

وغربها  اإفريقيا  �سمال  بلدان  من  ال�سركات 

دراجها يف بور�سة الدار البي�ساء،  وو�سطها لإ

�سركة جديدة   75 ال�سعي  لجتذاب  يعني  ما 

لي�سل اإىل 150عدد ال�سركات املدرجة بحلول 

ن�سط  فرد  م�ستثمر  األف  و500  2010م   عام 

بحلول عام 2015م. 

يف  املالية  وراق  الأ ���س��وق  تو�سيع  وي��اأت��ي 

احلكومة  و�سعي  ا  مت�سقاً واخل����ارج  ال��داخ��ل 

�سواق املالية. �سالح وحتديث البور�سة والأ لالإ

ويعتقد القائمون على البور�سة اأن خطتهم 

لتحويل الدار البي�ساء اإىل مركز اإفريقي ميكن 

حتقيقها كونهم ميلكون الهياكل احلديثة التي 

اإطار  واأف�سل  اأوروبا  املعايري يف  اأعلى  ت�ساهي 

موؤ�س�سي للتنظيم واملراقبة على حد و�سفهم. 

لبور�سة  القيا�سي  املوؤ�سر  هبوط  ورغ��م 

ن هذا  الآ 0.48% حتى  بن�سبة  البي�ساء  الدار 

املا�سي  العام   %19.95 تراجعه  بعد  العام 

ال�سنوية  امل�ستثمرين  مكا�سب  متو�سط  اأن  اإل 

فرة  يف   %15 بلغ  البي�ساء  ال��دار  بور�سة  يف 

الع�سرة اأعوام حتى يوليو 2009 وزادت قيمتها 

نف�سها.  الفرة  يف  اأ�سعاف  خم�سة   ال�سوقية 

اأم��ر  على  القائمني  ط��م��وح  م��ن  ي��زي��د  ومم��ا 

يف  املدرجة  ال�سركات  به  تتمتع  ما  البور�سة 

البور�سة من  اإعفاء �سريبي قدره %50.

�سهدت  البي�ساء  ال��دار  بور�سة  اأن  يذكر 

تقل�س قيمتها ال�سوقية 9.3% اإىل 531.749 

دولر(  مليار   68.69( مغربي  دره��م  مليار 

العام   %32.14 معامالتها  حجم  وانخفا�س 

تاأثري  ب�سبب  ال�سابق  بالعام  مقارنة  املا�سي 

زمة العاملية.  الأ
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صندوق الزكاة العالمي يجمع
50 مليون دوالر

فرنسا تتجه إلصدار سندات إسالمية
اأج��ل احلركة  �سوت ح��زب »الحت���اد م��ن 

قانون  ل�سالح  فرن�سا  يف  احل��اك��م  ال�سعبية« 

جديد ي�سهل اإ�سدار �سندات اإ�سالمية.

ا  ا�ستثمارياً ا  ملمحاً اجلديد  القانون  ويعد 

ال�سرق  م��ن  ال���س��ت��ث��م��ارات  ج��ذب  ب��ه  يق�سد 

و�سط يف اإطار برنامج فرن�سي مدته عامان  الأ

�سالمي  اأوروبي جديد للتمويل الإ قامة مركز  لإ

تقدر قيمته العاملية بريليون دولر.

العمل  اإط���ار  تعديل  على  القانون  ويعمل 

اإ�سدار  ي�سهل  »ال�ستئمان«، مبا  القانوين ملبداأ 

�سالمية، اأو ال�سكوك. ال�سندات الإ

ورغم اأن القانون ل يذلل كل العقبات التي 

يلقى معار�سة  اأنه  اإل  ال�سكوك  اإ�سدار  تواجه 

�سديدة من جانب احلزب ال�سراكي الفرن�سي 

ا من اأن  وعدة جمموعات ي�سارية اأخرى، تخوفاً

التقاليد  من  النيل  اإىل  القوانني  تعديل  ي��وؤدي 

العلمانية للبالد.

نوييه  كري�ستيان  ق��ال  مت�سل  �سياق  ويف 

ينبغي  اإنه  الفرن�سي،  املركزي  البنك  حمافظ 

�سالمية  عمل املزيد ل�سمان اأن تتمكن البنوك الإ

ج��م��ع ���س��ن��دوق ال��زك��اة ال��ع��امل��ي ال��ذي 

ا يف ماليزيا حتى  له حالياً التخطيط  يجري 

مليون   50 بقيمة  ملزمة  غري  تعهدات  ن  الآ

دولر ومن املتوقع اأن ينمو حتى 10 مليارات 

دولر خالل ال�سنوات الع�سر املقبلة.

دار  هيوميون  ال�سندوق  م�ست�سار  وقال 

�سندوق  اأول  ط��الق  لإ التخطيط  يجري  اإنه 

من  ول  الأ الربع  للزكاة يف  اأم��وال  ل�ستثمار 

مليون   750 جمع  خ��الل  من  ال��ق��ادم  العام 

وىل. ا الأ دولر خالل الثني ع�سر �سهراً

الرئي�س  مهام  ا  اأي�ساً ي�سغل  الذي  ودار 

�سالمية  الإ ب��ي«  اأم  »ب��ي  ل�سركة  التنفيذي 

�سيتم  اأن��ه  اأو�سح  ال�سندوق،  �ستدير  التي 

التي  م�����وال  الأ م��ن   %  65 ح��ت��ى  ا�ستثمار 

�ستجمع بعوائد �سنوية متوقعة مابني 10اإىل 

يف  املتبقية  الن�سبة  �ست�ستخدم  بينما   %15

اأعمال خريية.

يف  ال�ستثمار  ال�سندوق  وي�ستهدف 

وح����دات امل��ل��ك��ي��ة اخل��ا���س��ة امل��ت��واف��ق��ة مع 

�سالمية ويف امل�ساريع الجتماعية  ال�سريعة الإ

ويف جمالت ال�سحة وتطهري �سبكات املياه 

�سكان. والتعليم والإ

ا م��ن م��ب��ادرة  وي��ع��د ال�����س��ن��دوق ج����زءاً

على  ف��ك��رت��ه  وت��ق��وم  امل��ال��ي��زي��ة،  للحكومة 

يدفعها  ال��ت��ي  ال���زك���اة  م��ب��ال��غ  ا���س��ت��غ��الل 

اإىل   20 مابني  وت���راوح  ا  �سنوياً امل�سلمون 

عبارة  وه��ي  ال�ستثمار  يف  دولر  مليار   30

مر  مبلغ  كل  عن  بن�سبة%2.5  �سرائب  عن 

على ادخاره اأكرث من �سنة، حيث متنح بع�س 

�سخا�س يف دفع  �سالمية احلرية لالأ الدول الإ

من  مبا�سرة  اأخ��رى  تقتطعها  فيما  الزكاة 

ح�سابات مواطنيها يف البنوك.

من العمل ب�سكل اآمن يف بيئة م�سرفية تقليدية 

النوع  لهذا  ترخي�س  اأول  فرن�سا  متنح  اأن  قبل 

من البنوك. 

»م��ودي��ز  الت�سنيف  وك��ال��ة  ذك���رت  فيما 

ال�سكوك  �سوق  قيمة  اأن  �سريف�س«  اإنف�سر 

�سالمية �ست�سل اإىل 200 مليار دولر بحلول  الإ

عام 2010م م�سرية اإىل اأن النمو ال�سنوي الذي 

 %  15 بلغ  �سالمي  الإ التمويل  �سوق  على  ط��راأ 

�سكلت  حيث  املا�سية  الثالثة  ع���وام  الأ خ��الل 

ا. �سالمية اأ�سرع فئات ال�سوق منواً ال�سكوك الإ
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القمة العالمية لطاقة المستقبل تنطلق في يناير 2010
ال��وط��ن��ي  اأب��وظ��ب��ي  م��رك��ز  ي�ست�سيف 

يناير   21 اإىل   18 من  الفرة  يف  للمعار�س 

العاملية  القمة   « من  الثالثة  الدورة  2010م 

من  جملة  تناق�س  التي  امل�ستقبل«  لطاقة 

امل�ستجدات  واآخ���ر  امللّحة،  الق�سايا  اأه��م 

ال��ت��ي ط����راأت ع��ل��ى ال��ق��ط��اع الق��ت�����س��ادي 

ال��ع��رب��ي وال��ع��امل��ي يف ال���وق���ت احل��ا���س��ر، 

والهند�سة  امل�ستدام،  النقل  ذل��ك  يف  مب��ا 

املعمارية ال�سديقة للبيئة، والوقود النظيف 

والوظائف  للبيئة،  ال�سديقة  واملحركات 

قطاع  يف  التوظيف  وتوجهات  اخل�سراء، 

الطاقة املتجددة واملتقدمة.

ومن املتوقع اأن ي�ستقبل املوؤمتر 3 اآلف 

موفد و100 متحدث بارز، منهم روؤ�ساء بع�س 

الدول، ومن بني املتحدثني الرئي�سني الذين 

تاأكدت م�ساركتهم يف املوؤمتر، رئي�س اليونان 

املالديف  ورئي�س جزر  بابوليا�س،  كارولو�س 

حممد ن�سيد، ورئي�س الوزراء املاليزي داتو 

�سري حممد جنيب تون عبدالرزاق، وهيلني 

بيلو�سي، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة 

املتجددة. 

وتت�سمن القمة العاملية لطاقة امل�ستقبل 

»املعر�س  هما:  ومعر�سني  ا  موؤمتراً 2010م 

على  يركز  الذي  امل�ستقبل«،  لطاقة  العاملي 

و»املعر�س  وامل��ت��ق��دم��ة،  امل��ت��ج��ددة  الطاقة 

على  يركز  ال��ذي  امل�ستقبل«،  لبيئة  العاملي 

 تقنيات وحلول اإدارة الهواء واملياه والنفايات.

ل�  الثالثة  ال��دورة  ت�ست�سيف  اأن  يتوقع  كما 

»القمة العاملية لطاقة امل�ستقبل 2010«، اأكرب 

عدد من خرباء طاقة امل�ستقبل، مبن يف ذلك 

اأهم كبار �سناع القرار يف القطاع احلكومي 

عمال، وم�ستثمرون بارزون، وعدد  وقطاع الأ

كادميية. من كبار العلماء وال�سخ�سيات الأ

صندوق النقد الدولي:

تدهور السوق العقارية األمريكية قارب على نهايته
واأ���س��واق  النقدية  ال��دائ��رة  مدير  اأع��ل��ن 

جوزيه  الدويل  النقد  �سندوق  يف  الر�ساميل 

ا خف�س  فينال�س يف موؤمتر �سحفي عقد موؤخراً

�سندوق النقد الدويل تقديراته ل�سطب ديون 

اإىل  اأخرى  مالية  وموؤ�س�سات  العاملية  البنوك 

ا ملكية امل�سارف  نحو 3.4 تريليون دولر نافياً

ملا يكفي من اأموال ملنح قرو�س كافية.

امل�����س��ارف  ن��ت��ائ��ج  اأن  اإق������راره  ورغ����م 

هناك  م��ازال��ت  اأن���ه  ل��ي��وؤك��د  ع��اد  حت�سنت، 

اأن  اأ�سا�س  على  التمويل  اإىل  ما�سة  حاجة 

1.5 تريليون دولر ل تزال متوقعة،  خ�سارة 

مليار  تريليون   1.3 ال�  اإليها خ�سارة  ت�ساف 

هذه  اأن  ا  مو�سحاً ا،  �سابقاً املح�سوبة  دولر 

غري  قرو�س  يف  م�سدرها  �ستجد  اخل�سائر 

م�سددة بخالف اخل�سائر ال�سابقة التي كان 

م�سدرها الودائع املالية. 

وقال اإن هذا التدهور يف ح�سيلة البنوك 

التزامها  مت  التي  الت�سليفات  م�ستوى  على 

�سيطول اأمد ح�سوله يف اأوروبا ب�سبب تباينات 

ح�سابية ف�سالاً عن عدد البنوك ال�سغرية. 

ال�سركات  فاإن  ال�سندوق  لتقرير  ا  ووفقاً

ب�سبب  اخلا�سرين  اأك���رب  ك��ان��ت  م��ري��ك��ي��ة  الأ

ا  زمة املالية خالل العام املا�سي لكنها اأي�ساً الأ

نظرياتها  من  زم��ة  ل��الأ ���ا  اإدراكاً ك��رث  الأ كانت 

العقارية  ال�سوق  تدهور  اأن  كما  اأوروب���ا.  يف 

النهيار  اأ�سباب  اأح��د  ك��ان  ال��ذي  مريكية  الأ

انخفا�س  ا  متوقعاً نهايته،  على  ق��ارب  امل��ايل 

بن�سبة  املتحدة  الوليات  يف  العقارات  اأ�سعار 

العام  النخفا�س  يتوقف  اأن  قبل  املئة  يف   4

املقبل.
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أسواق

حول  املالية  �سامبا«  »جمموعة  اأ�سدرته  الذي  التقرير  اأظهر 

ع��دًدا  2009م  اأغ�سط�س  �سهر  خ��ال  ال�سعودي  االقت�ساد  اأداء 

اجتاه  على  القوية  املوؤ�سرات  اأولها  همية  االأ ذات  املعطيات  من 

االقت�ساد العاملي اإىل التعايف من ما و�سف باأنه اأ�سواأ ركود ي�سهده 

اأن يكون  التقرير  الثانية، وتوقع  العاملية  ما بعد احلرب  يف فرتة 

ال�ستة  �سهر  االأ خال  والعامل  اململكة  بها  �ست�سعر  الذي  االنتعا�س 

اإىل االثني ع�سر القادمة غري م�ستو وبطيء، ال �سيما فيما يتعلق 

باالقت�ساديات ال�سناعية املتقدمة.

تقرير سامبا عن االقتصاد السعودي..

جهود مؤسسة النقد ساعدت القطاع 
الخاص وشجعت البنوك على اإلقراض

الن�ساط  اإىل حدوث فتور يف  التقرير  واأ�سار 

القت�سادي باململكة بالقطاع اخلا�س اإذ مل يزد 

الثني  يف   %4 بن�سبة  اإل  القطاع  لهذا  قرا�س  الإ

ا حتى يونيو 2009م بعد اأن �سجل زيادة  ع�سر �سهراً

ا ال�سابقة، لفتاًا  بن�سبة 35% يف الثني ع�سر �سهراً

ال�سعودي  العربي  النقد  موؤ�س�سة  جهود  اأن  اإىل 

قرا�س  »�ساما« اأحرزت بع�س النجاح اإزاء ت�سجيع الإ

امل�سريف للقطاع اخلا�س يف يونيو بالرغم من اأن 

هذا  يف  مرتفعة  زال��ت  ما  للمخاطر  احل�سا�سية 

القطاع.

وياأتي النجاح الذي اأحرزته »�ساما« من �سمن 

الئتمان  تدفق  لتعزيز  انتهجتها  خطوات  ع��دة 

�سهر الثني ع�سر  للقطاع اخلا�س. فعلى مدى الأ

خرية، ّخف�ست موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي  الأ

للبنوك  ل��زام��ي  الإ الحتياطي  متطلبات  �ساما 

التجارية، وقل�ست العائدات على اأذون اخلزانة. 

البنوك  الفائدة على ودائع  اأ�سعار  وخف�ست 

تخفي�س  اخل��ط��وات  ه��ذه  اآخ��ر  وك��ان  التجارية. 

�ساما لل�سعر الربوي العك�سي مبقدار الن�سف )اأي 

�سعر الفائدة الذي تدفعه على ودائع البنوك، اإىل 

0.25% يف 16 يونيو.

اأن  اإىل  يونيو  �سهر  ع��ن  البيانات  وت�سري 

ثر،  الأ بع�س  لها  كان  التحفيزية  �ساما  خطوات 

فقد انخف�ست ودائع البنوك التجارية يف البنك 

املركزي بن�سبة 21% باملقارنة ب�سهر مايو، بينما 

اأول  اخلا�س  للقطاع  امل�سريف  الئتمان  �سجل 

اإذ  فرباير،  منذ  �سهري  اأ�سا�س  على  له  ك�سب 

اإقرا�س  الزيادة يف  اأن  0.5%. غري  بن�سبة  زاد 

البنوك التجارية ب�سورة مطلقة، مل تكن �سوى 

قيمة  كانت  بينما  ���س��ع��ودي،  ري��ال  م��ل��ي��ارات   4

ريال  مليار   20 ح��وايل  ال��ودائ��ع  يف  النخفا�س 

�سعودي. 

ا من الفرق قد ا�ستثمر يف  ا كبرياً ويبدو اأن جزءاً

اأذون اخلزانة التي ت�سدرها احلكومة ال�سعودية، 

بالرغم من انخفا�س العائدات املعرو�سة. 

�سهم تراجع االأ

ا  ركوداً �سهد  �سهم  الأ �سوق  اإن  التقرير  وقال 

العام  املوؤ�سر  هبط  وق��د  �سهور،  ب�سعة  ا�ستمر 

الثاين  الن�سف  ا يف  8% تقريباً ن�سبته  »تا�سي« ما 

موجة  اإزاء  امل�ستثمرين  فعل من  كرد  يونيو،  من 

�سهم العاملية.  ا يف الأ كرث ات�ساعاً البيع الأ

ا من قوته خالل  وا�ستعاد موؤ�سر »تا�سي« بع�ساً

الثقة  3% مع تزايد  ارتفع بن�سبة  اإذ  يوليو،  �سهر 

بالتعايف القت�سادي العاملي. ولكن موجة ال�سعود 

وانح�سر  القوة،  من  الكايف  بالقدر  تكن  مل  هذه 

»تا�سي« مرة اأخرى نحو نهاية ال�سهر. 

الت�سدد  ا�ستمرار  اأن  اإىل  التقرير  واأ���س��ار 

نتاجية  الإ للطاقة  املرافق  الئتمان،  اأ�سواق  يف 

على  �سيبقي  �سهم،  الأ اأ���س��واق  و�سعف  ال��زائ��دة 

الفرة  مدى  على  وال�ستثمار  ال�ستهالك  رك��ود 

�سمة  التقلب  و�سيظل  ال��ع��ام،  ه��ذا  من  املتبقية 

�سواق العاملية وموؤ�سر »تا�سي« ال�سعودي، ولكن  لالأ

على  احل�سول  �سينتظرون  ال�سوق  يف  امل�ساركني 

ا على دوام التعايف القت�سادي  �سواهد اأكرث اإقناعاً

العاملي بينما ينظرون يف مراكزهم ال�ستثمارية 

خالل الن�سف  الثاين من عام 2009م.
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اأكتوبر، بعد اأن خف�ست احلكومة العائدات على 

البنوك  جعل  مم��ا  احلكومية،  اخل��زان��ة  اأذون 

التجارية اأقل اإقبالاً عليها. غري اأن معظم الهبوط 

ي�سكل  ال��ذي  اخل��ا���س،  القطاع  ائتمان  يف  ج��اء 

حوايل 75% من اإجمايل الئتمان الداخلي. وقد 

انخف�س منو الئتمان اخلا�س من حوايل 35% يف 

يونيو 2008 – يف قمة الطفرة – اإىل 5.6% فقط 

ا.  بعد 12 �سهراً

اجلانب  على  بو�سوح  الراجع  اآث��ار  وتظهر 

وىل  الأ فللوهلة  العمومية،  امليزانية  من  خ��ر  الآ

بن�سبة   m3 الوا�سع  مبعناها  النقود  منو  ي�سري 

اإىل   ، يونيو  نهاية  حتى   – العام  ه��ذا   %16.3

ن معدل  ا�ستقرار الطلب املحلي ب�سكل معقول، لأ

الذي  ال�سابقة،  ع�سر  الثني  �سهر  الأ يف  النمو 

اإنها  �سلبي حتى  نطاق  اإىل  واح��دة  لليلة  البنوك 

و�سلت يف عدد من املنا�سبات اإىل 0.30 %. 

وب��ال��ت��وازي م��ع ذل��ك  م��ا زال��ت احل�سا�سية 

وقد  امل�سريف.  اجلهاز  عرب  مرتفعة  للمخاطر 

اإع���ادة  عمليات  خ��الل  م��ن  ب��ج��الء  ذل��ك  ظهر 

هيكلة الديون التي قامت بها اثنتان من كربيات 

ي�ستند  ولكنه  املرموقة،  ال�سعودية  املوؤ�س�سات 

لراجع  املتنامية  ال�سواهد  اإىل  اأ�سا�سي  ب�سكل 

الطلب ال�ستهالكي. 

تفاوؤل

بالتقرير  ولية  الأ البيانات  من  الرغم  وعلى 

الن�ساط  يف  رك����ود  ح����دوث  اإىل  ت��ذه��ب  ال��ت��ي 

م�سحة  التقرير حمل  فاإن  ال�سعودي  القت�سادي 

نتائج  اأخ��رى  قطاعات  حتقق  اأن  بتوقعه  تفاوؤل 

اأف�سل. فطفرة ا�ستثمارات القطاع العام ل يظهر 

اأن  ذل��ك  ال��راج��ع،  ع��الم��ات  م��ن  الكثري  عليها 

ا تقل قيمتها قليالاً عن  القطاع العام اأ�سدر عقوداً

ا لن�سرة  27 مليار دولر يف �سهر يوليو وحدة طبقاً

»م�ساريع ميد«. ومنذ اأكتوبر، منحت عقود عامة 

تبلغ قيمتها 140 مليار دولر، وكان حوايل 70 % 

منها يف القطاع غري النفطي. وتت�سمن القطاعات 

غري النفطية التي حظيت باأكرب العقود قطاعات 

للنقل.  التحتية  والبنية  والتعليم  واملياه  الكهرباء 

ومن الوا�سح اأن املقاولني العاملني ب�سكل مبا�سر 

العقود  هذه  من  ا�ستفادوا  قد  املجالت  هذه  يف 

لت واملعدات  وكذلك ال�سركات العاملة يف اإنتاج الآ

�سمنت،  والأ وال�سلب  احلديد  ونقل  ال�سناعية، 

بني �سركات اأخرى. 

اأن وترية ال�ستثمار العام تتجاوز  واملالحظ 

مت  التي  اخل��ا���س  القطاع  م�ساريع  معدل  ن  الآ

و اإلغاوؤها. وبلغت قيمة امل�ساريع املوؤجلة 
تاأجيلها اأ

6.7 مليار دولر يف �سهر يوليو، مقابل 17 مليار 

دولر يف يونيو )وتزيد القيمة الكلية لهذه امل�ساريع 

قليالاً  تزيد  يوليو،  اإىل  اأكتوبر  من  الفرة  خالل 

عن 100 مليار دولر. 

اأما بطء وترية امل�ساريع اجلديدة التي تقرر 

ا اأقل من امل�ساريع  تاأجيلها فيعك�س حقيقة اأن عدداً

التخطيط  ط��ور  اإىل  حتى  انتقل  ق��د  اخل��ا���س��ة 

بالنظر اإىل البيئة املالية اجلارية، بينما بداأ ركود 

خر.  ا هو الآ الن�ساط يف ف�سل ال�سيف يرك اأثراً

عقود  وت��رية  تهبط  اأن  ا  اأي�ساً املرجح  وم��ن 

�سهر القادمة قبل اأن  القطاع العام املمنوحة يف الأ

خري من العام اجلاري. تنتع�س يف الربع الأ

يعك�س اآثار الطفرة، كان 21%، غري اأن نظرة اأكرث 

ا يف البيانات تظهر اأن معظم الزخم من منو  تعمقاً

العر�س النقدي جاء من اأ�سباه النقد، اأو ح�سابات 

التوفري. 

ويف مواجهة تزايد عدم اليقني القت�سادي 

�سهم، ا�سطر امل�ستهلكون  داء يف �سوق الأ وفتور الأ

اإىل بناء ودائعهم امل�سرفية خالل العام املا�سي، 

حتى يف ظل اأ�سعار الفائدة املعرو�سة على الودائع 

ا �سلبية للغاية. ويف نف�س الوقت،  التي كانت اأ�سعاراً

)اأي  ال�سيق  مبعناها  النقود  حيازات  منو  ف��اإن 

البنكنوت والعملة املعدنية واحل�سابات اجلارية( 

تراجع ب�سرعة مع فتور ال�ستهالك اخلا�س. 

الطفرة  ف���رة  م��ع  ب�سدة  ذل���ك  ويتناق�س 

الدافع   M1 منو  ك��ان  عندما   2008  -2007 يف 

منو  وتال�سى  العام،  النقدي  للعر�س  الرئي�سي 

اأ�سباه النقود. 

يف  الداخلي  الئتمان  يف  ال�سعف  وينعك�س 

الهبوط احلاد لن�ساط ال�ستهالك اخلا�س. وتظهر 

البيانات عن �سهر يونيو اأن قيمة معامالت نقطة 

باملقارنة   %12 بن�سبة  بالفعل  انكم�ست  قد  البيع 

بعام م�سى )وقد انكم�س حجم املعامالت باأرقام 

مماثلة(. 

وما زالت اآفاق ال�ستهالك على املدى الق�سري 

�سهم املحلية،  غري اإيجابية ب�سبب توقعات �سوق الأ

نفاق.  التي توؤثر ب�سكل كبري على اأمناط الإ

امل�ستهلكني،  ب��ني  التق�سف  ا�ستمرار  وم��ع 

م�ساريع  على  مهمة  ت��داع��ي��ات  ه��ن��اك  �ستكون 

القطاعات،  م��ن  ن��ط��اق  يف  النا�سطة  ع��م��ال  الأ

وال�����س��ي��ارات،  وال��ت��ج��زئ��ة،  اجلملة  جت���ارة  مثل 

جهزة  والذهب واملجوهرات، وال�سلع املنزلية والأ

لكرونية. الإ

قوة .. و�سعف

واأو�سح التقرير اأن اجلهاز امل�سريف يف حالة 

�سيولة، ولكن احل�سا�سية للمخاطرة مرتفعة وي�سور 

هذا الو�سع نقطتني رئي�سيتني: اأولهما اأن قوة منو 

وخمتلف  اخلا�س،  الئتمان  منو  و�سعف  الودائع 

تدابري التي�سري املتخذة من جانب ال�سلطات، قد 

زودت اجلهاز امل�سريف بقدر هائل من ال�سيولة. 

ول ميثل متو�سط   ن�سبة القرو�س اإىل الودائع 

�سوى 83%، وهو اأقل من الذروة التي بلغت %95 

ا يف �سبتمرب.  تقريباً

عليه  ترتب  م�ستوى  اإىل  ال�سيولة  وو�سلت 

الفائدة على القرو�س بني  اأ�سعار  ا تراجع  موؤخراً

تباطوؤ

احتواها  التي  النقدية  البيانات  واأظ��ه��رت 

يف  ب�سدة  الداخلي  الئتمان  منو  تراجع  التقرير 

زاد  اإذ   ،  2009 يونيو  حتى  ع�سر  الثني  �سهر  الأ

بن�سبة 4% فقط، باملقارنة باأكرث من 35% يف العام 

املا�سي. 

مطالبات  يف  للتباطوؤ  ن�سبة  اأك���رب  وك��ان��ت 

ال��ب��ن��وك ال��ت��ج��اري��ة على ال��ق��ط��اع ال��ع��ام، حيث 

يف   %60 ح��وايل  ن�سبته  بلغت  منو  من  تراجعت 
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ال�سوق  �سركة  �سعي  يف  ملحوًظا  ت�سارًعا  املا�سية  القليلة  ال�سنوات  �سهدت 

�سوق  يف  املتعاملني  خلدمة  احلديثة  التقنية  تطويع  نحو  »ت���داول«  املالية 

جراءات احلديثة  �سهم، واأجنزت عدة خطوات يف هذا االجتاه، ومن بني االإ االأ

التي ت�سعى اإليها ال�سركة حالًيا تطوير وحتديث اآليات الت�سويت يف اجلمعيات 

العامة لل�سركات املدرجة يف ال�سوق وذلك من خال تقدمها مبقرتح اإىل اجلهات 

�سرافية بينت فيه اأهمية هذا التطوير وانعكا�ساته امل�ستقبلية  الرقابية واالإ

وفاعلية  كفاءة  زيادة  حيث  من  فيه  واملتعاملني  بال�سوق  العمل  على  اجليدة 

العاملة  لل�سركات  اأو  لل�سوق  �سواء  الت�سغيلية  امل�ساريف  وتخفي�س  ال�سوق 

واملدرجة فيه.

ويف حال اإقراره فاإن الت�سويت عن بعد 

�سي�ساهم يف :

�سيا�سات  ر�سم  يف  امل�ساهم  دور  اإب��راز   ·
فيها،  وامل�����س��ارك��ة  وق��رارات��ه��ا  ال�سركة 

واإط���الع���ه ع��ل��ى اآخ����ر امل�����س��ت��ج��دات يف 

ال�سركة.

وع��ق��د  ل��ل��ح�����س��ور  ال��ت��ك��ال��ي��ف  خ��ف�����س   ·
اجلمعيات العمومية. 

الق�ساء على عدم انعقاد اجلمعية لعدم   ·
اكتمال الن�ساب.

اإىل  الو�سول  يف  ال�سائع  اجلهد  توفري   ·
مواقع ال�سركات ومقارها الرئي�سية التي 

ح�سور  عدم  اإىل  ي��وؤدي  ما  ا  اأحياناً تتغري 

امل�ساهمني. 

ومنها  احلدوث  متعددة  خطاء  الأ تاليف   ·
هذه  مبواعيد  امل�ساهمني  معرفة  ع��دم 

اجلمعيات ومكان انعقادها.

التطوير  ف���اإن  �سبق  م��ا  اإىل  واإ���س��اف��ة 

اأوا�سر  توثيق  على  ا  اأي�ساً �سيعمل  اجلديد 

ومنح  وم�ساهميها  ال�سركات  بني  العالقة 

ر�سم  ل��ل��م�����س��ارك��ة يف  ال��ف��ر���س��ة  امل�����س��اه��م 

ال�سيا�سات التي تنتجها ال�سركة التي ميتلك 

ال�سركة  على  دائم  اطالع  على  وبقائه  فيها 

واأدائها. 

اآلية الت�سويت

قبل  م��ن  ع��م��ال  الأ ج��دول  اعتماد  بعد 

انعقاد  موعد  عن  ع��الن  والإ التجارة  وزارة 

اجلمعية تقوم ال�سركة بتزويد �سركة ال�سوق 

ذلك  بتوزيع  ب��دوره��ا  وت��ق��وم  منه  بن�سخة 

هذا  �سافة  لإ الو�ساطة  �سركات  جميع  على 

لعتباره  الر�سمية  مواقعها  اإىل  اجل���دول 

املنفذ املبا�سر الذي �سيتم من خالله متكني 

ال�سركة من  ل�سهم هذه  املالكني  امل�ساهمني 

الت�سويت على هذه البنود. 

باإر�سال  الو�ساطة  �سركات  ت��ق��وم  ث��م 

لدعوة  اجل���وال  طريق  ع��ن  ن�سية  ر�سائل 

الت�سويت  ب�سرورة  وتذكريهم  امل�ساهمني 

اإت��اح��ة  ذل���ك  ب��ع��د  ي��ت��م  اأن  ع��ل��ى  للجمعية 

بفرة  بالت�سويت  الراغبني  اأم��ام  الفر�سة 

لنعقاد  امل��ح��دد  امل��وع��د  قبل  كافية  زمنية 

يف  الراغب  امل�ساهم  اأن  يعني  ما  اجلمعية، 

عليه  لي�س  املحددة  الفرة  الت�سويت خالل 

إبراز دور المساهمين ..
وتوفير التكاليف والجهود الضائعة

التصويت عن بعد
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لل�سخ�س  الر�سمي  املوقع  اإىل  الو�سول  �سوى 

معه،  يتعامل  الذي  )الو�سيط(  له  املرخ�س 

الرئي�سية  القائمة  و�سمن  له  تظهر  وعندها 

للعمليات خدمة الت�سويت عن بعد، ويف حال 

امل�ستثمر ميلك يف  اأن  اإظهار ر�سيد املحفظة 

يف  ال�ستمرار  للم�ستثمر  �سيتاح  ال�سركة  هذه 

تاأكيدها  يتم  حتى  ل��ي��ة  الآ الت�سويت  عملية 

واعتمادها.

يومي  ب�سكل  الو�ساطة  �سركة  تقوم  ا  اأي�ساً

ب��اإع��داد  للت�سويت  امل��ت��اح��ة  ال��ف��رة  وخ���الل 

مار�سوا  الذين  امل�ساهمني  يظهر  يومي  ملف 

ال�سوق  �سركة  اإىل  واإر�ساله  الت�سويت  عملية 

اأحقية  من  التحقق  من  بدورها  �ستقوم  التي 

دن��ى(،  الأ احلد  )ميلك  بالت�سويت  امل�ساهم 

بقاء امل�ساهم �سمن قائمة املالك حتى تاريخ 

انعقاد اجلمعية، وعدم تكرار الت�سويت. 

الت�سويت للجميع

ومن خالل التطوير اجلديد ت�سمن �سركة 

للجميع  الت�سويت  املالية »تداول« حق  ال�سوق 

كما يحق للم�ساهم اأن يراجع عن الت�سويت 

وذل��ك  ق���راره  تغيري  رغبته  ح��ال  يف  ال�سابق 

بالت�سويت مرة اأخرى خالل الفرة الزمنية 

املحددة على اأن يتم اعتماد اآخر ت�سويت له، 

حمفظة  من  ك��رث  لأ امل�ساهم  متلك  ح��ال  ويف 

�سركات  خالل  من  الت�سويت  عملية  ومار�س 

عملية  اآخر  اعتماد  �سيتم  املختلفة  الو�ساطة 

الزمني  اخلتم  �سيكون  حيث  متت،  ت�سويت 

�سا�س يف ذلك وحتديد  لعملية الت�سويت هو الأ

اآخر عملية ت�سويت.

موقعها  وع���رب  »ت������داول«  ���س��ت��ق��وم  ك��م��ا 

املحددة  الفرة  يومي خالل  وب�سكل  الر�سمي 

جلميع  ك��ام��ل  تف�سيل  ب��ن�����س��ر  ل��ل��ت�����س��وي��ت 

هناك  و�سيكون  الت�سويت  ح��ق  م��ار���س  م��ن 

الكلي  العدد  يو�سح  �سامل  اإح�سائي  تقرير 

للم�ساهمني امل�سوتني واإجمايل ما ميلكون من 

اأ�سهم، وعدد من �سوت بنعم اأو ل، ون�سبة كل 

منها للتاأكد من بلوغ الن�ساب القانوين لعقد 

اجلمعية. 

ويف ن��ه��اي��ة ال��ف��رة ال��زم��ن��ي��ة امل��ح��ددة 

اإعداد  �سيتم  بعد،  عن  بالت�سويت  للراغبني 

التحقق  بعد  الت�سويت  بناجت  النهائي  امللف 

�سهم ال�سركة يوم انعقاد  من ملكية امل�ساهم لأ

لعتماد  لل�سركة  وت�سليمه  لل�سركة  اجلمعية 

�سوات وح�سابها �سمن الن�ساب القانوين،  الأ

م��ذك��رات  ط��ب��اع��ة  الج��ت��م��اع  خ���الل  و�سيتم 

الت�سويت  م��ار���س  م��ن  جلميع  ال��ت�����س��وي��ت 

اإدارة  على  القائمني  اإىل  وت�سليمها  بعد  عن 

اجلمعية حل�ساب النتائج واإعالنها.

 كما للم�ساهم الذي مار�س الت�سويت عن 

بعد احلق بح�سور اجلمعية واإعادة الت�سويت 

ت�سويته  نتيجة  اإلغاء  بعد  ذلك  يف  رغب  اإن 

ال�سابقة.

م��ت��اب��ع��ة عملية  م��راج��ع��ة  ���س��ي��ت��م  ك��م��ا   

عملية  خالل  واإجراءاتها  بعد  عن  الت�سويت 

ل�سركة املراعي على �سركة حائل  ال�ستحواذ 

والنظر  املالحظات  وت�سجيل جميع  الزراعية 

اإليها وحماولة تالفيها يف امل�ستقبل.

س و ج
ه�������ل ي�����ح�����ق ال�����ت�����������ص�����وي�����ت جل���م���ي���ع 

امل�صاهمني؟

�سا�سي والدعوة  يحدد نظام ال�سركة الأ

الت�سويت  له  يحق  من  اجلمعية  حل�سور 

وح�سور اجلمعيات العمومية.

عن  الت�صويت  للم�صاهم  ميكن  كيف 

بعد؟

ل�سركة  ال��ر���س��م��ي  امل��وق��ع  خ���الل  م��ن 

على  ي�سوت  اأن  للم�ستثمر  ميكن  الو�ساطة 

جميع بنود اجلمعية العمومية العادية و غري 

العادية.

متى يحق للم�صاهم الت�صويت؟

امل�ساهمني  اأم���ام  امل��ج��ال  فتح  �سيتم 

للت�سويت عن بعد قبل موعد عقد اجلمعية 

بفرة زمنية كافية.

عالن عن موعد تاريخ  كيف �صيتم الإ

عقد اجلمعية؟

تقوم ال�سركة بعد احل�سول على موافقة 

�سرافية والرقابية باإعالن موعد  اجلهات الإ

وج��دول  انعقادها  وم��ك��ان  اجلمعية  عقد 

خالل  من  وكذلك  املتبع،  ح�سب  ع��م��ال  الأ

موقع �سركة ال�سوق املالية الر�سمي.

ي��ح�����ص��ر  اأن  �����ص����وت  مل�����ن  ي���ح���ق  ه�����ل 

�جلمعية؟

الت�سويت  عملية  مار�س  ملن  يحق  نعم 

يح�سر  اأن  اجل��م��ع��ي��ة  ب��ح�����س��ور  ورغ�����ب 

الجتماع، كما يحق له العدول عن ت�سويته 

ال�سابق واإلغائه والت�سويت مرة اأخرى.

هل �صيتم طباعة مذكرة ت�صويت ملن 

�صوت عن بعد؟

الت�سويت  مذكرات  طباعة  �سيتم  نعم 

اجلمعية  ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م��ني  اإىل  وت�سليمها 

وح�ساب نتائجها. 

طريق  ع��ن  مي��ل��ك  امل�صتثمر  ك���ان  إذا  ا

اأك������ر م����ن ����ص���رك���ة و����ص���اط���ة ف���ه���ل ي��ح��ق 

الت�صويت من خاللها؟

نعم و�سيتم اعتماد نتيجة اآخر ت�سويت 

ا على اخلتم الزمني  قام به امل�ساهم اعتماداً

للعملية.

على  الط���الع  للم�صاهم  ميكن  كيف 

نتائج الت�صويت ؟

النتائج  على  الطالع  للم�ساهم  ميكن 

ال�سوق  ل�سركة  الر�سمي  املوقع  خ��الل  من 

املالية الذي �سي�سدر ن�سرة تف�سيلية يومية 

ميلكون  ما  واإجمايل  بالت�سويت  قاموا  ملن 

م��ن اأ���س��ه��م وع���دد م��ن واف���ق وع���دد غري 

املوافقني على البنود.

امل�صاهمني  ع���دد  إ���ص��اف��ة  ا ���ص��ي��ت��م  ه���ل 

امل�صوتني عن بعد اإىل ن�صاب اجلمعية؟

امل�سوتني  ع���دد  اإ���س��اف��ة  �سيتم  ن��ع��م 

عدد  اإىل  اأ�سهم  من  ميلكون  ما  واإجمايل 

ن�سبة  ل��ت��ح��دي��د  للجمعية  احل��ا���س��ري��ن 

لعقد  القانوين  الن�ساب  واكتمال  احل�سور 

اجلمعية. 



ية
يج

خل

أسواق

الوحيدة  اخلليجية  ال��دول  لي�ست 

غ���راق  االإ لعمليات  التعر�س  جم��ال  يف 

وبف�سل  م��وؤخ��ًرا  باتت  لكنها  ال�سلعي، 

غراق  �سيا�سة الدفاع متهمة مبمار�سة االإ

اأ�سواقها من  يف دول اأجنبية فيما تعاين 

زخم اإغراقي غريب اأدى يف جممله اإىل 

تكبيد �سناعتها الوطنية خ�سائر كربى.

اإلغراق ..

الهجوم أفضل وسيلة للدفاع 
عن االقتصاد الوطني

غراق اقت�ساديا باأنه: »حالة من التمييز يف ت�سعري  يعرف الإ

منتج ما«، وذلك عندما يتم بيع ذلك املنتج يف �سوق بلد م�ستورد 

ب�سعر يقل عن �سعر بيعه يف �سوق البلد امل�سّدر، وت�سكل الفروقات 

نتاج يف الدولة  ا لالإ �سعار جتارة غري من�سفة ت�سبب �سرراً يف الأ

امل�ستوردة ، حيث قد ي�سل �سعر املبيع يف الدولة امل�ستوردة اإىل 

ا وما دون التكلفة بهدف اإزالة مناف�سني  م�ستويات منخف�سة جداً

وجود  ب�سبب  �سناعة  قيام  يوؤخر  اأو  �سبيهة  منتجات  ي�سنعون 

واردات من ال�سلعة باأ�سعار اإغراق.

تزايد  ال�سواء  على  واخلليجية  ال�سعودية  �سواق  الأ وت�سهد 

�سيوية بوترية ت�ساعدية تزامنت  غراق من  املنتجات الآ حالت الإ

زمة املالية العاملية، وهو اأ�سلوب متبع لدى كثري  مع علو موؤ�سر الأ

اأو حالت ك�ساد واأزمة  من الدول التي متر بظروف اقت�سادية 

مثلما  »املوؤقت«  غراق  بالإ ي�سمى  ما  اإىل  تلجاأ  اقت�سادية، حيث 

حيث  خريين؛  الأ العامني  خالل  اآ�سيا  �سرق  جنوب  دول  فعلت 

طرحت منتجاتها باأ�سعار منخف�سة لتن�سيط �سادراتها وزيادة 

اإيراداتها ب�سكل ي�ساعدها على مواجهة اأزمتها املالية.

مانة العامة ملجل�س  ا يف اأن تعقد الأ ا رئي�سياً ورمبا كان ذلك �سبباً

ملكافحة  الدائمة  للجنة  الثامن  اجتماعها  بالريا�س   التعاون 

التعاون  جمل�س  بدول  والوقائية  التعوي�سية  والتدابري  غ��راق  الإ

ملناق�سة  2009م،  املا�سي  اأغ�سط�س  يف  العربية  اخلليج  ل��دول 

نظمة واللوائح الداخلية  اآلية تنفيذ قرارات اللجنة الدائمة، والأ

غراق، وكذلك الق�سايا  مانة الفنية ملكافحة الإ اخلا�سة بعمل الأ

والتحقيقات املفتوحة على دول املجل�س والق�سايا والتحقيقات 

ع�ساء  املرفوعة من قبل �سناعيي دول املجل�س �سد الدول غري الأ

للقانون  ا  وفقاً وذل��ك  العربية،  اخلليج  ل��دول  التعاون  مبجل�س 
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وال��ت��داب��ري  غ����راق  الإ امل��وح��د ملكافحة  )ال��ن��ظ��ام( 

التعوي�سية والوقائية لدول جمل�س التعاون. 

ت�سطلع  التي  املهام  من  ا  انطالقاً ذل��ك  وج��اء 

غراق،  مانة الفنية للجنة الدائمة ملكافحة الإ بها الأ

وتتمثل يف حماية ال�سناعة اخلليجية من املمار�سات 

الرفع  من  ميكنها  مبا  الدولية  التجارة  يف  ال�سارة 

من قدراتها التناف�سية والت�سديرية، ون�سر املعرفة 

بقواعد واإج��راءات مكافحة املمار�سات ال�سارة يف 

املو�سوعات،  بهذه  املهتمني  بني  الدولية  التجارة 

�سواء يف قطاعات ال�سناعة الوطنية اأو امل�سدرين 

واملوردين واملحامني واملحا�سبني وغريهم.

خر اأن بع�س الدول �سارت  ورمبا كان ال�سبب الآ

بدول  لها  املناه�سة  القانونية  ج���راءات  الإ ت�ستبق 

اخلليج فتعمد اإىل اإ�سغالها بالدفاع عن نف�سها �سد 

اجل��اري  العام  منت�سف  �سهد  اإذ  نف�سها،  التهمة 

اأن  ِم��ن  للتاأكد  ب��اإج��راءات حتقيق  دول   ع��دة  قيام 

اململكة ل تبيعها ُمنتجات ب�سعر يقل عن �سعرها يف 

ال�سوق املحلية، اأو ب�سعر كلفة اإنتاجها اأو دونه، وهو 

التجاري الذي حُتاربه  غ��راق  الإ اإط��ار  ما يدخل يف 

ُمنتج  فتناولت  ال�سني  وب���داأت  ال��ت��ج��ارة،  منظمة 

الهند  �سرعت  حني  يف  الكيمياوي،  )بوتانيديول( 

بالتحقيق يف ُمنتجات الفولذ املطوي، اأما تركيا فقد 

�سرعت بتحقيقات تناولت ُمنتجني هما: خامة األياف 

حادي. ثيلني الأ البول�سر ال�سناعي، وكلي�سول الإ

اإذ  وىل  الأ للمرة  يحدث  ل  ذل��ك  اأن  ويالحظ 

�سبق للهند اأن اأخفقت يف عام 2006، بعد اإجراءات 

اأنَّ  اإث��ب��ات  ِم��ن  اأ���س��ه��ر،  ع��دة  ا�ستغرقت  للتحقيق 

غراق يف بيعها مادة  اململكة مار�ست معها �سيا�سة الإ

اأوقفت   ،2007 ع��ام  ويف  الكيمياوية،  الهك�سامني 

حول  بها  �سرعت  كانت  حتقيق  اإج���راءات  ال�سني 

كتانول،  ُمنتجني كيماويني ت�سريهما ِمن اململكة )الأ

والبوتانول( بعد اأن جنح الطرف ال�سعودي يف اإثبات 

غراق. اأن هذين املُنتجني ل يقعان يف دائرة الإ

دول  وع���دة  ال�سعودية  اأن  رغ��م  ذل��ك  ي��ح��دث 

خليجية ت�سهد اأ�سواقها عمليات اإغراق من منتجات 

تاأثرت  حيث  احلديد  �سناعة  يف  خا�سة  اأجنبية، 

املفتوح  وال�سترياد  غ��راق  الإ بعملية  املحلية  ال�سوق 

اأدى ب�سكل رئي�سي  واأوكرانيا، وهو الذي  من تركيا 

على  اأث��ر  املقابل  يف  ولكن  �سعار،  الأ انخفا�س  اإىل 

ال�سهور  يف  املبيعات  وحجم  الوطنية،  ال�سناعة 

نتاج  الإ يف  ا  كبرياً ا  تراجعاً �سهدت  والتي  املا�سية 

من  ب��دلاً  ال�سترياد  على  امل�سنعني  كبار  لعتماد 

ت�سغيل خطوط اإنتاجهم.

خماطر

وف�سالاً عن املخاطر املبا�سرة التي يت�سبب فيها 

غراق فاإن ثمة م�ساكل اأخرى تنجم عنه، منها ما  الإ

يوؤدي اإىل اإغالق امل�سانع املحلّية وانخفا�س طاقتها 

العمالت  ونزف  البطالة،  ن�سبة  وارتفاع  نتاجية،  الإ

تدمريها  عن  ف�سالاً  البالد،  خ��ارج  اإىل  جنبّية  الأ

اقت�ساد  على  ال�سارة  ث��ار  والآ الوطني  لالقت�ساد 

ب�سبب  املنتجات  لهذه  اجل��ودة  حيث  من  امل�ستهلك 

رخ�س الثمن والتهافت على �سرائها. 

ا لت�سريحات �سابقة اأدىل بها مدير عام  ووفقاً

التعاون  جمل�س  ب��دول  غ����راق  الإ ملكافحة  م��ان��ة  الأ

ريحان مبارك فايز فاإن ق�سايا املمار�سات ال�سارة 

يف التجارة الدولية تنامت على م�ستوى العامل منذ 

بلغت  حيث  كبرية،  بن�سب   2008 حتى   1995 عام 

ق�سية   165 وح��وايل  اإغ���راق  ق�سية   3427 ح��وايل 

ا  تتعلق بالزيادة يف الواردات وق�سايا الدعم، م�سرياً

ا�ستخدام  والتو�سع يف  الق�سايا  تنامي هذه  اأن  اإىل 

حق حماية القت�ساد من خالل ما تتيحه اتفاقيات 

تاأثريه على  مكافحة املمار�سات ال�سارة �سيكون له 

جمل�س  دول  على  وكذلك  العاملية،  التجارة  جمرى 

هذه  ال��دول  ا�ستخدام  من  ت�سررت  التي  التعاون 

احلماية �سد منتجاتها، حيث تعر�ست دول املجل�س 

كرث من 36 ق�سية اإغراق وحوايل 8 ق�سايا زيادة  لأ

يف الواردات خالل ال�سنوات الع�سر املا�سية �سملت 

قطاع  ل�سيما  القت�سادية  القطاعات  من  العديد 

انعك�س  مما  البناء،  مواد  وقطاع  البروكيماويات 

ا على وجود املنتجات اخلليجية يف اأ�سواق هذه  �سلباً

الدول، كما واجهت دول املجل�س مناف�سة غري عادلة 

داخل اأ�سواقها املحلية من جراء املمار�سات ال�سارة 

يف التجارة الدولية. 

وقال »بالن�سبة لتاأثر �سادرات دول املجل�س فاإن 

فر�س ر�سوم حمائية على �سادرات دول املجل�س من 

�سواق  �ساأنه اأن يحد �سادرات دول املجل�س يف هذه الأ

يجعل  مما  �سواق  الأ هذه  يف  تكلفتها  ارتفاع  نتيجة 

امل�ستهلك يعزف عن �سراء املنتجات اخلليجية«.

عدة  درا�سات  ت�سري  ال�سعودي  ال�سعيد  وعلى 

ط�����ارات يف  الإ ي��واج��ه �سناعة  ال���ذي  اخل��ط��ر  اإىل 

اأبرز العوامل  ا من  غ��راق واحداً اإذ ميثل الإ اململكة، 

التي اأدت اإىل جتنب امل�ستثمرين ال�سعوديني الدخول 

من  منتجات  وج��ود  مع  خا�سة  ال�سناعة،  هذه  يف 

متالأ  اآ�سيا،  وخا�سة  ال��دول،  جميع  من  ط���ارات  الإ

�سواق ال�سعودية.  الأ

ال�ستهالك  كمية  اأن  الدرا�سات  بع�س  وتقدر 

ا وتبلغ حاليا قرابة 6.5 مليارات ريال  تتنامى �سنوياً

�سنويا )1.7 مليار دولر( ت�سمل جميع اأنواع وفئات 

ط��ارات من دول  ط��ارات، و�سط تزايد ح�سور الإ الإ

�سواق املحلية، بعد اأن  �سرق اآ�سيا ب�سكل مكثف يف الأ

كان حجم ال�سوق ل يتجاوز 2.5 مليار ريال يف عام 

 .2002

متثله  مبا  الإحاطة  متت  اإذا  اخلطورة  وتظهر 

اململكة من مكانة اقت�سادية يف تلك ال�سناعة، وما 

ا  يتعلق بها كونها يف مقدمة الدول العربية ا�ستخداماً

للمركبات، حيث من املتوقع و�سول عدد ال�سيارات 

يف الوطن العربي اإىل 36 مليون مركبة عام 2010, 

العربي  الوطن  احتياجات  ت�سل  اأن  يتوقع  حني  يف 

طارات اإىل نحو 45 مليون اإطار عام 2010,  من الإ

وهو ما يزن نحو 900 األف طن. 

وتبدو احللول املطروحة على ال�ساحة اأقرب اإىل 

طلبات اأو منا�سدة امل�ساعدة، حيث يتبلور معظمها 

مع  اخلليجية  امل�سانع  تعاون  و���س��رورة  اأهمية  يف 

اإليهم من جهاز  ترد  التي  املعلومات  توفري  طلبات 

مانة  جنبية واإعالم الأ غراق يف الدول الأ مكافحة الإ

التعاون  جمل�س  ب���دول  غ����راق  الإ ملكافحة  الفنية 

بذلك اأو اجلهة امل�سرفة على ال�سناعة بدول املجل�س 

متعاونني  غ��ري  ��ا  اأط��رافاً ي��ع��ّدوا  ل  ع�����س��اء حتى  الأ

وبالتايل يفر�س عليهم اأعلى هام�س اإغراق.
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اأجمع«  اأخرى م�صوؤولية م�صرتكة بني دول العامل  العاملية وعدم النتكا�ض مرة  زم��ة  »التعايف من الأ

 Æبت�صر يف  املنعقدة  الثالثة  دورتها  يف  الع�صرين  جمموعة  قمة  إليه  ا تو�صلت  ما  اأب��رز  باخت�صار  ه��ذا   ..

عن  ف�صاًل  املجموعة،  ع�صاء يف  الأ ال��دول  وم�صوؤويل  لقادة  حا�صد  بح�صور  مريكية  الأ بن�صلفانيا  بولية 

مري �صعود الفي�صل وزير  عدة معطيات اأخرى ت�صب يف املنعطف نف�صه، وتراأ�ض �صاحب ال�صمو امللكي الأ

اخلارجية، وفد اململكة امل�صارك يف القمة باعتبار اململكة هي الدولة العربية الوحيدة الع�صو يف جمموعة 

إبراهيم الع�صاف، وزير املالية  الع�صرين فيما �صارك يف ع�صوية الوفد ال�صعودي كل من معايل الدكتور ا

ومعايل الدكتور حممد اجلا�صر، حمافß موؤ�ص�صة النقد العربي ال�صعودي. 

قمة مجموعة العشرين

العالم يعيد االعتبار إلى الدول 
الصناعية .. ويبدأ عهًدا جديًدا من 

المسؤولية المشتركة
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وم��ن ب��ني م��ا تو�سل اإل��ي��ه ق��ادة ال��دول 

اإع��ادة  القمة  يف  امل�ساركة  والنامية  الغنية 

التوازن اإىل النمو القت�سادي العاملي وبدء 

مريكي  عهد جديد ل يكون فيه امل�ستهلك الأ

مركز الكون، فيما قررت الدول ال�سناعية 

القبول  حد  اإىل  تعاونها  تعزيز  والنا�سئة 

التي  الطريقة  على  ل�سركائها  الرقابة  بحق 

�سندوق  مب�ساعدة  اقت�ساداتها  بها  تدير 

ا  ي��وؤدي دوراً اأن  ال��دويل وال��ذي يجب   النقد 

العاملي  املايل  ال�ستقرار  لت�سجيع  ا  اأ�سا�سياً

توليه  خالل  من  النمو  اإىل  التوازن  واإع��ادة 

وتقدمي  ال��ت��وازن  اخ��ت��اللت  مراقبة  مهمة 

الدول  اإىل  القت�سادية  لل�سيا�سة  تو�سيات 

التي �سيتعني عليها اتخاذ تدابري ت�سحيحية 

جمموعة  �سعت  فيما  الو�سع.    مع  متالئمة 

املايل  ال�سبط  ت�سديد  اإىل  ا  اأي�ساً الع�سرين 

بغية تفادي اندلع اأي اأزمة جديدة، وي�سم 

ووظيفته  ا،  بلداً  186 ال�سندوق يف ع�سويته 

م�سكالت  ت��واج��ه  ال��ت��ي  ال����دول  اإق���را����س 

اقت�سادية ويف املقابل على تلك الدول تبني 

تغيريات اقت�سادية يو�سي بها ال�سندوق.

يواجه  قد  ال�سندوق  ف��اإن  ذل��ك  ورغ��م 

اأعلنت  مثلما  م�ستقبالاً  املطالبات  بع�س 

اإن��ه  م��ريك��ل:  اأجن��ي��ال  مل��ان��ي��ة  الأ امل�ست�سارة 

ال��دويل  النقد  �سندوق  م��ن  الطلب  يجب 

تكاليف  يدفع  »من  ب�ساأن  مقرحات  تقدمي 

هناك  واأن  العاملية«  القت�سادية  زم���ة  الأ

يف  ال�سفقات  على  �سريبة  لفر�س  ا  مقرحاً

»�سنطلب  قائلة  واأ�سافت  املالية.  �سواق  الأ

اإلينا  يقدم  اأن  ال��دويل  النقد  �سندوق  من 

الجتماع  بحلول  ال�ساأن  هذا  يف  مقرحات 

املقبل، واأحد الحتمالت هو فر�س �سريبة 

�سواق املالية«.  على ال�سفقات يف الأ

اإعادة التفكري

كما قررت دول جمموعة الع�سرين التي 

الناجت  اإجمايل  من  املائة  يف   90 نحو  متثل 

الداخلي العاملي اأن ت�سبح املنتدى الرئي�سي 

للتعاون القت�سادي الدويل كبديل ملجموعة 

واتخذت  2011م،  ع��ام  حلول  مع  الثماين 

املجموعة خطوات مهمة مل�ساعدة القت�ساد 

له  تتوافر  من��و  اإىل  الن��ت��ق��ال  على  العاملي 

القادة  واف��ق  فيما  ال�ستمرارية،  مقومات 

اأن  اإىل  القت�سادية  احل��واف��ز  اإب��ق��اء  على 

تعود الوظائف.

قدر  نقل  على  القمة  ق��ادة  اتفق  كذلك 

النقد  ���س��ن��دوق  يف  الت�سويت  ح��ق��وق  م��ن 

الدويل للدول ال�ساعدة مثل ال�سني ، وهو 

قل  5 يف املائة على الأ ما عنوه بالقول »نقل 

النقد  ���س��ن��دوق  يف  الت�سويت  ح��ق��وق  م��ن 

الدول  اإىل  بقوة  املمثلة  ال��دول  من  ال��دويل 

.» قل متثيالاً الأ

التفكري  يعيدوا  اأن  القادة  تعهد  ا  اأي�ساً

ب�سورة  القت�سادية  بلدانهم  �سيا�سات  يف 

بني  الهائلة  الختاللت  لتخفي�س  من�سقة 

ب�سورة  اق��ت�����س��اده��ا  يعتمد  ال��ت��ي  ال����دول 

كبرية على ال�سادرات مثل ال�سني واليابان 

ال��ولي��ات  مثل  ب��ال��دي��ون،  املثقلة  وال��ب��ل��دان 

للب�سائع  م�ستورد  اأكرب  تعترب  التي  املتحدة 

من  ا  متوقعاً و�سيكون  العامل.  من  اخلارجية 

نطاق  على  تعترب  التي  املتحدة،  ال��ولي��ات 

عن  للم�سوؤولية  حتمالاً  ك��رث  الأ البلد  وا�سع 

اأن  احلالية،  العاملية  القت�سادية  زم���ة  الأ

تزيد من معدلت الدخار فيها واأن تخف�س 

تعالج  واأن  ال��ت��ج��اري  ميزانها  يف  العجز 

العجز الهائل يف ميزانيتها القومية. وكذلك 

اأن  واأملانيا  اليابان  بلدان مثل  ف�سيكون على 

عن  ال�����س��ادرات  على  اعتمادهما  تخف�س 

طريق الرويج للمزيد من اإنفاق امل�ستهلكني 

فيها وال�ستثمار يف الداخل. 

الرئي�سية  التفاقات  بنود  اأح��د  ويدعو 

الع�سرين  جمموعة  قادة  اإليها  تو�سل  التي 

البنوك  يف  الر�ساميل  م�ستويات  زيادة  اإىل 

لتقلي�س  خ�����رى،  الأ امل��ال��ي��ة  وامل��وؤ���س�����س��ات 

املالية  امل��خ��اط��رة  على  املنطوية  ع��م��ال  الأ

اإىل  املالية  املوؤ�س�سات  هذه  دفع  طريق  عن 

اأكرب  نقدية  مالية  باحتياطيات  الحتفاظ 

املتوقعة  غري  املالية  اخل�سائر  اأم��ام  ك�سد 

الئتمان  اأ���س��واق  يف  تعطيل  ح���دوث  ومل��ن��ع 

قرا�س.  والإ

ا�ستجابة لل�سغوط

ويرى مراقبون اأن القمة مبا تو�سلت اإليه 

من نقاط تفاهم ميكن لها اأن تعمل م�ستقبالاً 

بني  امل�سركة  امل�سوؤولية  نظرية  تاأكيد  على 

دول العامل باعتبار اأن الكل يف �سبكة واحدة 

واأن ما ي�سيب ال�سرق يوؤثر بالتايل يف الغرب 

�سحيح،  ا  اأي�ساً والعك�س  وال�سمال  واجلنوب 

عن  ال�سادر  البيان  خالل  من  يت�سح  كما 

ا ملا ميكن لقراراتها  القمة اأنها انتبهت فعلياً

يجابية اأن تفعله وذلك من خالل التفاق  الإ

على حتويل كل النقا�سات القت�سادية التي 

ن حم�سورة يف جمموعة الدول  كانت حتى الآ

ال��ولي��ات   – ال��ك��ربى  الثماين  ال�سناعية 

كندا،  بريطانيا،  اأملانيا،  فرن�سا،  املتحدة، 

جمموعة  اإىل  ورو���س��ي��ا  ال��ي��اب��ان  اإي��ط��ال��ي��ا، 

الع�سرين، التي ت�سم يف ع�سويتها دولاً مثل 

العربية  واململكة  والربازيل  والهند  ال�سني 

ال�سعودية، وجنوب اإفريقيا. وقد عنى ذلك 

النامية  الدول  وهيبة  اأهمية  يف  زيادة  ا  فوراً

فتح  كما  الع�سرين،  جمموعة  يف  ع�ساء  الأ

مبمار�سة  لتبداأ  اأمامها  اأو�سع  ب�سكل  املجال 

العاملي.  القت�ساد  �سيا�سات  يف  اأك��رب  دور 

ا�ستجابة لنتقادات هذه  القرار  وياأتي هذا 

فقر من الدول ال�سناعية الثماين  الدول الأ

ا  من��واً اقت�ساداتها  ت�سهد  وال��ت��ي  ال��ك��ربى، 

ال�سيا�سي  القرار  يف  تاأثريها  ب��اأن  اأ���س��رع، 

الق��ت�����س��ادي ال��ع��امل��ي م��ت��اأخ��ر ع��ن دوره���ا 

وقد  العاملي.  القت�ساد  يف  اجلديد  الفعلي 

وغريها  ال�سني  مثل  ال��دول،  هذه  اأظهرت 

قدرتها  النمو  ال�سريعة  النامية  ال��دول  من 

الكربى  ال�سناعية  ال��دول  مع  العمل  على 

احلالية  الق��ت�����س��ادي��ة  زم��ة  ل��الأ للت�سدي 

بطرحها برامج حتفيز اقت�سادي مبليارات 

الدولرات لتقوية اقت�سادها، وبالتايل منع 

زمة احلالية.  تفاقم الأ

القمة ركزت يف  اأن  املراقبون  يرى  كما 

دورتها الثالثة خالل عام على تقييم درجة 

يظهر  ب��داأ  ال��ذي  العاملي  القت�ساد  تعايف 

زمة الطاحنة التي اأملت به على مدى  بعد الأ

الذي  التقدم  وتقييم  �سنتني،  من  يقرب  ما 

اأحرز يف الفرة املا�سية منذ قمة املجموعة 

يف لندن يف اأبريل املا�سي وتقرير ما ينبغي 

القيام به من خطوات اإ�سافية لتعزيز حال 

ح�سول  وجتنب  لالقت�ساد  احلالية  التعايف 

يعني  ما   ، العاملي  لالقت�ساد  اأخرى  هزات 

القت�سادي  النتعا�س  تعزيز  �سبل  بحث 

وو���س��ع ���س��م��ان��ات ل��ل��ت��ح��ّوط م��ن ال��ك��وارث 

برامج  على  بقاء  الإ خ��الل   من  امل�ستقبلية 

التحفيز القت�سادي وكبح جتاوزات �سناعة 

اخلدمات املالية .
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أسواق

با�سم  امل��ت��ح��دث  ق���ال  ج��ان��ب��ه  وم���ن 

قمة  اإن  �ساتيل  لوك  الفرن�سية  احلكومة 

اأتاحت  بيت�سربج   يف  الع�سرين  جمموعة 

ق��ادة  ن  لأ الع�سرين  ال��ق��رن  �سفحة  ط��ي 

دارة  ال��ع��امل اأق��ام��وا اإط����ارا ج��دي��دا ل���الإ

ي�سغل  ال��ذي  املتحدث  واأ���س��اف  العاملية. 

عام  »قبل  الربية  وزي��ر  من�سب  ا  اأي�ساً

الذي  هو   �ساركوزي  نيكول  كان  ا  حتديداً

ملجموعة  ح��د  و���س��ع  اإىل  ب���اإحل���اح  دع���ا 

يف  النا�سئة  الدول  مواقف  واأخذ  الثماين 

الكربى،  العاملية  الق�سايا  العتبار يف كل 

عبورها  مت  التي  امل�سافة  تبدو  عام  وبعد 

هائلة«. واأ�سار املتحدث اإىل اأن »جمموعة 

ا مع عملية �سبط  الع�سرين �ستتيح اقت�ساداً

اأف�سل، وقد اأخذ قادة جمموعة الع�سرين 

وتابع  واآثارها«،  زمة  الأ العتبار  ا يف  متاماً

أبرز النقاط التي حملها بيان القمة
طبيعته  اإىل  الو�سع  بعودة  ال�سعور  اإن   ·
يف  اإف�������راط  اإىل  ي���ق���ودن���ا  األ  ي��ج��ب 

الثقة.

م�سادر  من  ننتقل  اأن  علينا  ينبغي   ·
للطلب،  خ��ا���س��ة  م�����س��ادر  اإىل  ع��ام��ة 

واإق���ام���ة من����وذج من���و اأك����رث دمي��وم��ة 

واحلد  البلدان  جميع  يف  توازناًا  واأكرث 

من انعدام التوازن يف التنمية.

اأن  من  لنتاأكد  من�سق  ب�سكل  �سنعمل   ·
والبنيوية  التجارية  النقدية  �سيا�ساتنا 

ت�سكل  وال�سرف  بامليزانية  واملتعلقة 

للطلب  م�����س��ارات  م��ع  ا  متنا�سقاً ك��ال 

وال��ع��ر���س والح��ت��ي��اط��ي��ات وال��دي��ون 

اأكرث  للمدفوعات  ا  وميزاناً والقرا�س 

ا«. دميومة وتوازناً

ل�سبط  اأنظمتنا  تنطوي  األ  ق��ررن��ا   ·
خرى  الأ املالية  واملوؤ�س�سات  امل�سارف 

زمة،  على التجاوزات التي اأدت اإىل الأ

ولن ن�سمح بعودة املمار�سات امل�سرفية 

التب�سر  ع��دم  اأدى  حيث  ال�سابقة، 

زمة. وغياب امل�سوؤولية اإىل الأ

يف  املعايري  لرفع  معا  بالعمل  التزمنا   ·
معايري  ولو�سع  م��وال  الأ روؤو���س  جمال 

بغية  املكافاآت  �سارمة يف جمال  دولية 

اإىل  اأدت  التي  للممار�سات  حد  و�سع 

�سوق  ولتح�سني  م��ف��رط��ة،  جم��ازف��ات 

ن�ساء  ولإ الفرعية  )املالية(  املنتجات 

اأدوات اأقوى من اأجل �سمان اأن تتحمل 

الكربى  اجلن�سيات  املتعددة  ال�سركات 

م�سوؤولية املجازفات التي تتخذها«.

بدور  يقوم  اأن  النقد يجب  اإن �سندوق   ·
املايل  ال�ستقرار  ت�سجيع  يف  اأ�سا�سي 

العاملي واإعادة توازن النمو.

ال���دويل  ال��ن��ق��د  ���س��ن��دوق  م��ن  نطلب   ·
وح��ك��ام  م��ال��ي��ت��ن��ا  وزراء  م�����س��اع��دة 

العملية  ه��ذه  يف  املركزية  م�سارفنا 

ماليتنا  وزراء  »اإن  امل�سرك  للتقومي 

�سيحددون  املركزية  م�سارفنا  وحكام 

ث��ن��اء  ه���ذه ال��ع��م��ل��ي��ة ب�����س��ك��ل اأو����س���ح اأ

اجتماعهم يف ت�سرين الثاين )نوفمرب( 

التقومي  ه��ذا  نتائج  ح�سيلة  و�سن�سع 

ول امل�سرك اأثناء قمتنا املقبلة«. الأ

ديناميكية  �سيغة  تبني  على  اتفقنا   ·
يف  ال��ت��غ��ريات  لتعك�س  ال���دويل  للبنك 

للبنك،  التنمية  مهمة  ويف  ال��دول  وزن 

املائة  3 يف  تقل عن  ل  زي��ادة  يعني  ما 

الدول  اإىل  املعطاة  الت�سويت  حلقوق 

هي  والتي  انتقايل  و�سع  ويف  النامية 

غري ممثلة بال�سكل ال�سحيح«.

ذي  كمنرب  الع�سرين  جمموعة  حددنا   ·
اأولوية لتعاوننا القت�سادي العاملي .

يف  كندا  يف  قمة  تنظيم  على  اتفقنا   ·
2010 واأخ���رى يف  ح��زي��ران )ي��ون��ي��و( 

ال��ث��اين  ت�سرين  يف  اجل��ن��وب��ي��ة  ك��وري��ا 

كل  الجتماع  وننوي   .2010 )نوفمرب( 

يف  فرن�سا  يف  و�سنلتقي  ذلك  بعد  �سنة 

. 2011
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املالية  ال�سوق  �سركة  اإمكانات  تدعمها  املالية،  ال�سوق  هيئة  جنحت 

»تداول « يف طرح ال�سندات كمنتج ا�ستثماري ميكن تداوله مبا�سرة من قبل 

نوعية حمددة من  ال�سندات، ورمبا تخ�س�س  اجلمهور، ورغم خ�سو�سية 

ومهمة يف  نقلة جديدة  تعترب  ذاتها  بحد  اأن اخلطوة  اإل  فيها،  امل�ستثمرين 

توفري البدائل ال�ستثمارية.

دوات ال�ستثمارية التي  ولعله من املنا�سب الدعوة اإىل طرح مزيد من الأ

�سهم وال�سندات. ميكن تداولها يف ال�سوق املالية بدل من القت�سار على الأ

دوات املالية ذات  ومن اأهم القنوات ال�ستثمارية التي ميكن تو�سيعها الأ

زالت  ل  التي  ال�ستثمارية  العقارية  ال�سناديق  وخا�سة  العقارية،  �سول  الأ

ال�ستثمارية  ال�سناديق  من  مزيد  تاأ�سي�س  اإىل  حاجة   وهناك  حمدودة،  

العقارية، باعتبارها قناة اآمنة.

واملطلوب اأن يكون تداول وحدات هذه ال�سناديق �سواء كانت مفتوحة اأو 

ا، مثل تداول ال�سندات، ويو�سع لها موؤ�سر خا�س، لعله يكون اأحد   مغلقة متاحاً

موؤ�سرات  اأن  ا  العامة، خ�سو�ساً القت�سادية  بها احلالة  نقي�س  التي  املوؤ�سرات 

العقار لدينا تعتمد على اإح�ساءات البيع وال�سراء دومنا الركيز على اإح�ساءات 

ال�ستثمار، واملوؤ�سرات التي رمبا عك�ست نف�سية املتعاملني يف ال�سوق العقارية.

العقار كمالذ  اإىل  البع�س  يهرب  زم��ات  الأ ال��دول عندما حتدث  بع�س  يف 

وجه  ال�سعودية على  ال�سركات يف  لبع�س  العقار  �سكل  خرية  الأ زمة  الأ اآمن، يف 

تلك  لها  تعر�ست  التي  التعرث  م�ساكل  لتاليف  ا  ا�سراتيجياً ا  خياراً اخل�سو�س 

بهدف  عقارية  اأ�سول  لبيع  بع�سها  فقد جلاأت  العاملية،  زمة  الأ نتيجة  ال�سركات 

حت�سني اأو�ساعها املالية، وبات الو�سع اأ�سبه ما يكون بالذهب الذي يكتنزه اأفراد 

زمات. املجتمع ثم يبيعونه يف وقت الأ

اإن الوقت قد حان لتو�سيع دائرة ال�سناديق العقارية ال�ستثمارية يف ال�سوق 

املالية، لي�س من اأجل توفري قنوات اآمنة من املخاطر فح�سب، بل من اأجل تاليف 

اأية ممار�سات خاطئة تعيدنا لذكرى امل�ساهمات العقارية التي تاأذى منها الكثري 

ب�سبب حالت الحتيال والفو�سى ولي�س ب�سبب �سوء القطاع العقاري.

لقد اأثبتت »تداول« قدرات تقنية وتنظيمية قوية، وميكنها با�ستمرار ا�ستيعاب 

�سركات  مبادرة  اإىل  حتتاج  لكنها  وموؤ�سراتها،  لكرونية،  الإ اأنظمتها  يف  املزيد 

يف  التفكري  قبل  ال�سوق  هذه  دائ��رة  تو�سيع  اإىل  وامل�سارف  والو�ساطة  ال�ستثمار 

اإدراجها وتداولها.

األصول العقارية

محمد اليامي
كاتب اقت�سادي

منار
ا  ممكناً يكن  مل  القمة  ل��ه��ذه  نتائج  »ث��م��ة 

جراءات  ت�سورها قبل اأ�سابيع قليلة مثل الإ

اخل��ا���س��ة ب��ر���س��ام��ي��ل ال��ب��ن��وك وم��ك��اف��اآت 

التي  ج��راءات  الإ اإن  بالبور�سة.  املتعاملني 

اقرحتها اأوروبا مت تبنيها«. وتابع اأن »قمة 

وهي  ا  ا حقيقياً �سكلت جناحاً الع�سرين هذه 

رادة يف ال�سيا�سة«.  همية الإ ا �سهادة لأ اأي�ساً

تطلعات

وق��ب��ل ع��ق��د ال��ق��م��ة ���س��ادت ح��ال��ة من 

ت�ساهم  ب����اأن  امل�����س��رف��ي��ني  ب��ني  ال��ت��ف��اوؤل 

زم��ة  الأ من  التعايف  زم��ن  تقليل  يف  القمة 

ويرب  اإك�سيل  ل�  ت�سريح  ذلك  ومن  العاملية 

اأنه  ملاين قال فيه  البنك املركزي الأ رئي�س 

تغيريات  اإجراء  على  القمة  تتفق  اأن  يتوقع 

واأن  العاملية  املالية  للهياكل  ج��ل  الأ طويلة 

مقارنة  اإيجابية  اأك��رث  �سيكون  الج��ت��م��اع 

�سعادته  ا عن  ال�سابقة، معرباً بالجتماعات 

راء  الآ ال��ن��ط��اق يف  وا���س��ع  ات��ف��اق  ل��وج��ود 

والهيئات  الع�سرين  جمموعة  زعماء  بني 

على  امل��درج��ة  الق�سايا  ب�ساأن  التنظيمية 

عمال.. حيث يعترب هذا الجتماع  جدول الأ

هو الثالث لزعماء جمموعة الع�سرين منذ 

يف  ب���راذرز  ليمان  بنك  انهيار  اأط��ل��ق  اأن 

كبري.  عاملي  ك�ساد  �سرارة  ال�سابق  العام 

تيموثي  مريكي  الأ اخلزانة  وزير  اأعلن  كما 

املتحدة  ال��ولي��ات  على  يجب  ن��ه  اأ  Ôجايت

اأنه  يعني  الذي  م��ر  الأ مدخراتها  تزيد  اأن 

�سينبغي على الدول التي تعتمد على الطلب 

مريكي لتعزيز النمو اخلا�س بها التحّول  الأ

اإىل اجتاه اآخر. واأ�ساف: اإذا كان هناك اأي 

زمة فهو تلك احلقيقة  �سيء م�ستفاد من الأ

اإع���ادة  عملية  ���س��اأن  وم���ن  ���س��ا���س��ي��ة..  الأ

ا هائلة باعتبار اأن  التوازن اأن تتطلب جهوداً

ال�ستهالك اخلا�س لل�سني يبلغ اأكرث قليالاً 

من ثلث اقت�سادها بينما يتجاوز 70 باملائة 

يف الوليات املتحدة اأو بريطانيا. 

اأملاين  اق��راح  القمة  انعقاد  �سبق  كما 

�سواق املالية،  باأن تركز القمة على لوائح الأ

العديد  ا  اأي�ساً به  طالب  ال��ذي  م��ر  الأ وه��و 

للتاأكيد على احلد  وروبيني  الأ الزعماء  من 

اخلا�سة  وامل��ك��اف��اآت  الهائلة  ج���ور  الأ م��ن 

بامل�سرفيني.
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المجهر

أسواق وسلع 
تنتعش.. وأخرى 
»ترتعش«

الطقس واالقتصاد: 

الرياض - معاوية كنة
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النا�س  جواء، قبل �سنوات قليلة كان  اأ�سبح رهيًنا مبا حتمله االأ العامل يتغري، وكل ما حوله 

اأمام حقيقة موؤكدة، ووفًقا لرودريجو دي  اليوم بات اجلميع  يتحدثون عن جمرد اعتقاد، لكن 

راتو مدير �سندوق النقد الدويل فاإن العاقة بني ظاهرة االحتبا�س احلراري والتغريات يف درجة 

ن، واأنها حقيقة ولي�ست جمرد اعتقاد، لكن هذا لي�س كل ما  قاله  حرارة الكون تاأكدت متاما االآ

هذا الرجل الذي ي�سغل واحدا من اأهم املنا�سب االقت�سادية يف العامل، فهذه التغريات املناخية 

ميكن اأن يكون لها تاأثري مدمر يف االقت�ساد العاملي وذلك اإذا اقرتبت تكهنات تقرير �سترين ال�سادر 

على للخطر. اأما ما هي هذه التكهنات فقد اأكد نيكوال�س �سترين  يف لندن يف وقت �سابق من احلد االأ

كبري االقت�ساديني ال�سابق يف البنك الدويل اأن تغريات املناخ ميكن اأن تخف�س النمو االقت�سادي 

بن�سبة تراوح بني 5 و20 يف املائة يف الكثري من البلدان. 

اأنها  يف  الدرا�سة  اأهمية  اإىل  م�سريه  للب�سر، 

عالجات  اإيجاد  اأجل  من  العمل  على  حتفز 

للباحثة  تبني  كما  الكاآبة.  ملر�سى  مالئمة 

ال�سم�س  اأ�سعة  بني  عالقة  وج��ود  وزمالئها 

وتدفق الدم اإىل الدماغ وهو املحفز واملحرك 

دراكي وتنظيمه لن�ساط  للن�ساط املعريف والإ

هرمونات �سريوتونني وميالتونني التي تلعب 

ا يف هذا املجال. ا مهماً دوراً

الكارثة التي جتر العامل للهاوية 

ب���داأت  ق��د  ك��ان��ت ه���ذه احل��ق��ائ��ق  واإذا 

ن، فاإن ما ي�سغل العامل اليوم هو  بالتثبت الآ

ما  وهو  املناخ  يف  واملت�سارع  احل��ادث  التغري 

بالبحث،  جديرة  اأخرى  »جبهة«  ي�سكل  بات 

دفعت  ق��د  ال��ت��غ��ريات  ه��ذه  اأن  امل��وؤك��د  فمن 

ب�سكل  للعامل  يحدث  فيما  للتفكري  اجلميع 

كامل، وعلى وجه خا�س القطاع القت�سادي 

هم يف ح�سابات اليوم.   وهو الأ

جانب  عن  للبحث  يدفعنا  ال�سياق  هذا 

يف  املناخية  التغريات  تاأثري  مدى  وهو  مهم 

ل  ت��غ��ريات  وه��ي  القت�سادية،  الن�ساطات 

مم  لالأ العام  مني  الأ اأن  العني حتى  تخطئها 

اأي��ام  قبل  و�سفها  ق��د  م��ون  بانكي  املتحدة 

اإىل الهاوية، ففي  بالكارثة التي جتر العامل 

املناخية  الظروف  تغريت  خرية  الأ ال�سنوات 

ا ظهر ذلك يف مناطق عدة متثل  ا ملمو�ساً تغرياً

يف زيادة درجات احل��رارة، وذوب��ان اجلليد 

اأث��رت على اجلوانب  التغريات  وغ��ريه، هذه 

    لكن ه��ذا لي�س كل �سيء ف��وراء هذا 

تك�سف  التي  التفا�سيل  من  املزيد  امل�سهد 

املناخية  ج��واء  الأ بني  الكبرية  العالقة  عن 

خرية  تاأثر الأ ن�سطة القت�سادية، ومدى  والأ

عاملنا  واأن  خا�سة  تغيريات  من  يحدث  مبا 

اليوم ي�سهد الكثري من هذه التغيريات. 

ال�سم�س والذهن والن�ساط 

العالقة  بحقيقة  الكتب  بطون  متتلئ 

والن�ساط القت�سادي،  ال�سم�س  الكبرية بني 

»املقولة«  ي��ردد  العامل  وم���ازال  ك��ان  ���ا  ودوماً

اأولئك  وخا�سة  اإفريقيا  �سكان  ت�سف  التي 

ال�ستواء  خط  امتداد  على  يقطنون  الذين 

بقلة الن�ساط القت�سادي ومدى تاأثري اأ�سعة 

ا كانت  ال�سم�س على ذهنية النا�س هناك واأياً

حقيقة هذه املقولة اإل اأن الدرا�سات احلديثة 

تو�سلت  فقد  العالقة،  مثل هذه  وجود  توؤكد 

اآخر الدرا�سات التي �سدرت يف �سهر »يوليو 

وا�سحة  ال��ع��ام اجل���اري« وج��ود عالقة  م��ن 

الدماغ  وقدرة  ال�سم�س  �سعة  لأ التعّر�س  بني 

اأجرتها  التي  الدرا�سة  وك�سفت  العمل،  على 

جامعة  م��ن  وزم��الوؤه��ا  كنت  �سيا  الباحثة 

ال�سحة  جملة  ون�سرتها  مريكية  الأ األباما 

ت�سبب  ق��د  لل�سم�س  التعّر�س  قلة  اأن  اإىل 

تراجع القدرات الذهنية للم�سابني بالكاآبة 

اأمزجتهم.  يف  ال���س��ط��راب  جم��رد  ولي�س 

واأو�سحت الباحثة �سيا اأن الطق�س قد ل يوؤثر 

على املزاج فقط ولكن على القدرة املعرفية 

الق��ت�����س��ادي��ة يف ال��ع��امل، وجن���م ع��ن ه��ذه 

ومكا�سب  للبع�س،  خ�سائر  اجلوية  التقلبات 

ل�سلع  اأ�سواق جديدة  ون�ساأت  خر،  الآ للبع�س 

كان يعتربها البع�س كمالية، واأ�سبح ارتفاع 

ا لرواج �سناعة معينة  درجة احلرارة موؤ�سراً

وك�ساد اأخرى.

ن�سوء اأ�سواق جديدة 

التقلبات  تاأثري  على  مثال  اأو���س��ح  لعل 

يف  ا  وا�سحاً يبدو  القت�ساد  على  املناخية 

اأ���س��واق  ون�سوء  خلق  على  املبا�سر  ت��اأث��ريه 

ات�سعت  فقد  ج��دي��دة،  اقت�سادية  واأن�سطة 

مع  القت�سادية  ن�سطة  والأ ���س��واق  الأ ه��ذه 

ت�سكل  واأ�سبحت  ال��ظ��اه��رة،  ه��ذه  ازدي���اد 

ا ل ُي�ستهان به من الن�ساط القت�سادي  جانباً

�سناعات  ه��ن��اك  اإن  ب��ل  ال�����س��ع��وب،  ملعظم 

كبرية يف العامل اأ�سبح الن�ساط القت�سادي 

اأدى  فقد  احل��رارة،  بدرجات  ا  مرتبطاً فيها 

العام  �سيف  يف  احل���رارة  درج���ات  ارت��ف��اع 

ال�سركات  مبيعات  زي��ادة  اإىل  مثالاً  2000م 

دول  معظم  يف  ال��ت��ربي��د  ج��ه��زة  لأ املنتجة 

هذا  اإىل  م��رة  ول  لأ دول  دخلت  اإذ  ال��ع��امل، 

ال�سوق كم�ستهلك كبري مع توقع زيادة الطلب 

جهزة يف تلك الدول يف امل�ستقبل  على هذه الأ

حيث  املناخية؛  ال��ظ��روف  ت��غ��ريات  ب�سبب 

جهاز  اأن  يرى  ال��دول  هذه  يف  الفرد  اأ�سبح 

�سا�سيات ومل َيُعد من  التربيد املنزيل من الأ

و�سوريا  م�سر  الدول  هذه  ومن  الكماليات. 
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املناف�سة  ا�ستدت  ولذلك  ولبنان؛  ردن  والأ

جهزة من اأجل  بني ال�سركات املنتجة لهذه الأ

ال�سوق،  من  اأك��رب  ن�سيب  على  ال�ستحواذ 

وقامت بع�س هذه ال�سركات باإن�ساء خطوط 

تراهن  نها  لأ كبرية؛  اإنتاجية  بطاقة  اإنتاج 

ب�سبب  ال���دول  ه��ذه  يف  املحلي  ال�سوق  على 

درجات  وارتفاع  املناخية  التغريات  توقعات 

اأن  الذكر  وغني عن  امل�ستقبل،  احل��رارة يف 

لهذه  اجلديد  ال�ستهالك  من  النمط  ه��ذا 

النوعية من ال�سلع يعترب وليد ارتفاع درجات 

ب��دوره  ي��وؤث��ر  �سوف  اأن��ه  �سك  ول  احل���رارة، 

يف  وخا�سة  ال�سهرية  �سرة  الأ ميزانية  على 

اأ�سهر ال�سيف حيث ترتفع فاتورة ا�ستهالك 

����س���رة م��ن ال��ك��ه��رب��اء، وق�����س ع��ل��ى ذل��ك  الأ

ن�سطة املرتبط رواجها بارتفاع  العديد من الأ

لعاب املائية  درجات احلرارة مثل مالهي الأ

وم�سانع اإنتاج املياه الغازية.

املناخي  التاأثري  فيه  يبدو  اآخ��ر  جانب 

يعتمد  والذي  ال�سياحي  القطاع  وهو  وا�سحااً 

درجات  وخا�سة  املناخية  بالظروف  رواج��ه 

ا من  ا هاماً احلرارة؛ حيث يعترب املناخ م�سدراً

م�سادر اجلذب ال�سياحي والتنمية ال�سياحية 

ل��ل��ظ��روف  ��ا  ف��وف��قاً ال���ع���امل؛  دول  م��ع��ظ��م  يف 

تتحدد  اجلوية  ح��وال  والأ ال�سائدة  املناخية 

ماكن ال�سياحية،  طريقة واأ�سلوب ا�ستغالل الأ

ونوعية املن�ساآت ال�سياحية املطلوبة.

م�ساهد قامتة 

اإ�سالم  موقع  على  مطول  ل��ه  مقال  يف 

اأون لين يحاول الكاتب القت�سادي مغاوري 

التقلبات  تاأثري  م��دى  ي�ستك�سف  اأن  �سلبي 

يف  مغاوري  ويعتمد  القت�ساد  على  اجلوية 

عدة  دول��ي��ة  تقارير  على  للظاهرة  حتليله 

ا  ا مبا�سراً حوال اجلوية كانت �سبباً ويقول اأن الأ

الب�سرية يف  املادية  العديد من اخل�سائر  يف 

حوال اجلوية غري  العامل؛ حيث كانت هذه الأ

من  به  باأ�س  ل  عدد  قتل  يف  ا  �سبباً امل�ستقرة 

اإىل  اأدت  كما  ال��ع��امل،  م�ستوى  على  الب�سر 

�سواء  والبرول،  الكهرباء  ا�ستهالك  زيادة 

ب�سبب ارتفاع درجات احلرارة اأو انخفا�سها، 

اإنتاجية  على  اجلوية  ح���وال  الأ ه��ذه  واأث��رت 

التي  للتقارير  ا  ووفقاً الزراعية،  املحا�سيل 

ثار القت�سادية  اعتمد عليها الكاتب حول الآ

للظواهر اجلوية على القت�ساد العاملي فاإن 

خرية  ثار قد ت�سببت خالل ال�سنوات الأ هذه الآ

داء القت�سادي متثل يف خ�سائر  يف �سعف الأ

الزراعي  القطاع  منها  يف قطاعات خمتلفة 

الذي تدل الإح�ساءات التي ن�سرتها منظمة 

املتحدة  مم  ل��الأ التابعة  وال��زراع��ة  غ��ذي��ة  الأ

هي  احل���ادة  الطق�س  اأح����وال  اأن  )ال��ف��او( 

نتاج الزراعي  العامل الرئي�سي يف تدهور الإ

النخفا�س  اأو  الرتفاع  يوؤدى  حيث  العاملي؛ 

احلاد لدرجات احلرارة يف العامل اإىل تدمري 

املحا�سيل يف عدد كبري من دول العامل، ومن 

مثلة على ذلك احلرائق الهائلة التي  اأبرز الأ

ب�سبب  ال��ع��امل  م��ن  متفرقة  مناطق  جتتاح 

الرعد والربق والرياح ال�سديدة التي دمرت 

ارتفاع  اأن  كما  الغابات،  من  فدنة  الأ اآلف 

جفاف  من  ي�ساحبها  وما  احلرارة  درجات 

يف  الزراعي  نتاج  الإ على  ا  ح��اداً ا  تاأثرياً يوؤثر 

العامل  ومنها  ال��ع��امل  م��ن  متفرقة  مناطق 

العوامل  اأكرث  اجلفاف  يعترب  حيث  العربي، 

املقابل  ويف  ال��زراع��ة،  على  ا  ت��اأث��رياً اجلوية 

مناطق  يف  الزراعية  املنتجات  اأ�سواق  تتاأثر 

املناخية  ح��وال  الأ ب�سبب  العامل  خمتلفة من 

ينجم  فما  الواحدة،  ال�سلعة  اأ�سواق  وخا�سة 

الزراعية  املحا�سيل  الطق�س على  تاأثري  عن 

فاتورة  ارت��ف��اع  اإىل  ي���وؤدي  ال���دول  بع�س  يف 

ال��غ��ذاء يف داخ���ل ال��دول��ة، وك��ذل��ك ارت��ف��اع 

ب�سبب  خ��رى  الأ ال��دول  ال�سترياد يف  فاتورة 

نتاج. انخفا�س كمية الإ

اأن  امل��ع��روف  فمن  ال��ط��اق��ة  ق��ط��اع  ويف 

درج��ة  ت��غ��ريات  ب�سبب  يتاأثر  عليه  الطلب 

على  الطلب  ويعترب  ال��ع��امل،  يف  احل����رارة 

يزداد  اأف�سل مثال على ذلك؛ حيث  النفط 

الطلب على النفط يف جميع دول العامل يف 

َثمَّ  وم��ن  التدفئة،  اأج��ل  من  ال�ستاء  ف�سل 

ا بقدوم  �سعار العاملية للنفط تاأثرياً ترتفع الأ

واأمريكا،  اأوروب���ا  يف  خا�سة  ال�ستاء  ف�سل 
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ريم أسعد
كاتبة اقت�سادية

اأمني  ج��الل  الدكتور  امل��ع��روف  القت�سادي  للعامل  ا  �سيقاً ا  كتاباً ا  م��وؤخ��راً ق��راأت 

مريكية بالقاهرة، وكان الكتاب بعنوان  – اأ�ستاذ القت�ساد الجتماعي باجلامعة الأ
العنوان- على  ين�س  –كما  الكتاب  ويتحدث  وامل�سلمني«.  �سالم  بالإ الت�سهري  »ع�سر 

ب�سفات  ونعتها  امل�سلمة  ال��دول  ا�ستهداف  اإىل  احلديثة  ع��الم  الإ اآل��ة  حت��ول  كيفية 

ن�ساين كذلك.  التخلف والتاأخر لي�س القت�سادي فح�سب، بل على امل�ستوى الب�سري والإ

اأنظمتها  ومن  التطوير  عن  تقاع�سها  من  �سالمية  الإ الدول  يربئ  ل  فهو  ن�ساف  ولالإ

القدمي  ال�ستعمار  اأن  يوؤيد فكرة  ولكنه  اأنها عقيمة،  يقال عنها  اأقل ما  التي  دارية  الإ

واحلديث لهذه الدول �ساهم –ول يزال- ب�سكل رئي�سي يف تعطيل العديد من حماولت 

التنمية التي قامت بها بع�س تلك الدول يف خمتلف املجالت. 

رهاب هو اخراع حديث يراد به ال�سيطرة  يقول كذلك اإن »و�سف بع�س الدول بالإ

�سالح املن�سود لي�س بال�سرورة  مم، ومن ثم فاإن الإ على موارد ومقدرات هذه الدول والأ

خرون«. اأن تفعل مثلما فعل الآ

ا اأميل اإىل اإلقاء الالئمة على دولنا  واأتفق مع الدكتور يف بع�س طرحه، اإل اأنني عموماً

قل من التقريع للدول  ا وثالثاًا، واأوجه الن�سيب الأ اأولاً – مع وجود ال�ستثناءات - وثانياً

لة الإعالم ال�سهيونية، وذلك لعدة اأ�سباب: امل�ستعمرة ولآ

· ل يزال اأمام الدول العربية –على وجه اخل�سو�س- �سوط طويل يف جمالت التنمية 
القت�سادية، فربغم ارتفاع اأعداد ال�سكان وبرامج التنمية وتوافر ال�سيولة جتد لدينا 

بطالة وطنية مع اإقبال نهم على ا�سترياد العمالة اخلارجية –وذلك يف دول اخلليج 

وىل. بالدرجة الأ

يف  رئي�سي  ب�سكل  وت�ساهم  كال�سو�س  اقت�سادياتنا  يف  تنخر  اآفة  دولنا  يف  الت�سخم   ·
تو�سيع الفجوة بني طبقات املجتمع. 

يف املا�سي كنا نتعجب من تدين م�ستوى الدخل الفردي يف دولة مثل م�سر ال�سقيقة 

فواتري  اأن  فتجد  مماثالاً  �سيناريو  ن�سهد  اململكة  يف  اليوم  ولكننا  املعي�سة  اأ�سعار  مقابل 

تنوي دولنا  بالكاد تكفي. فكيف  اأو  ال�سهري  الفرد تفوق يف متو�سطها دخله  وم�سروفات 

�سكالية؟ حل هذه الإ

الذي  القطاع اخلا�س  تفي بحاجة  العربية ل  الدول  اأغلب  التعليمية يف  النظم  تزال  ·  ل 
ناأمل اأن يت�سدر دفة التنمية، ومبا اأن القطاع اخلا�س يعتمد على الربحية ويعي�س على 

املناف�سة فلي�س من املعقول اأن يتكبد اخل�سارة يف �سبيل تقليل البطالة.

عداد القادمة اإن �ساء اهلل. و�سوف اأقوم مبناق�سة املزيد يف هذا املو�سوع يف الأ

وكل عام واأنتم بخري

ريم أسعد

من الملـــوم؟

زوايا
واإىل جانب تاأثري الطلب على النفط 

ا�ستهالك  ف��اإن  اجل��وي��ة  بالتغريات 

الكهرباء يتاأثر اأي�سا بهذه التغريات؛ 

�سبكات  على  ح��م��ال  الأ ت��زداد  حيث 

درج��ات  ارت��ف��اع  حالة  يف  الكهرباء 

احل����رارة، وه��و م��ا ي��زي��د م��ن ن�سب 

وقد  وال��ف��ردي.  ال��ع��ام  ال�ستهالك 

ا على �سبكات الكهرباء  ترك ذلك اأثراً

يف العديد من مدن العامل.

العامل العربي 

»م�ست�سار  ال�سبان  ملحمد  ا  وفقاً

ال�سعودية  البرول  بوزارة  اقت�سادي 

ال�سحف  ت��ن��اق��ل��ت��ه  م���ا  »وب��ح�����س��ب 

قد  املناخ  تغري  فاإن حماربة  املحلية« 

واأ�ساف  اخلليج،  اقت�سادات  ت�سر 

ال�سبان الذي كان يتحدث يف موؤمتر 

اإن  ا  موؤخراً اأوبك  نظمته  الطاقة  عن 

اأنحاء  يف  �سارمة  اإج���راءات  اتخاذ 

يوؤثر  قد  املناخ  تغري  ملحاربة  العامل 

على اقت�سادات ال�سعودية و�سائر دول 

اخلليج. خا�سة يف ظل ما ت�سعي اإليه 

العامل من احلد من النبعاثات  دول 

اأ�سار  التي  ال��درا���س��ة  ويف  ال�����س��ارة، 

اإليها ال�سبان والتي اأعدتها موؤ�س�سة 

ت�����س��ارل��ز ري��ف��رز ال���س��ت�����س��اري��ة ف��اإن 

قد  امل��ن��اخ  تغري  تخفيف  �سيا�سات 

املائة من  20 يف  اإىل  تخ�سم خم�سة 

لل�سعودية  ج��م��ايل  الإ املحلي  الناجت 

خرى. ودول اخلليج الأ

العربية  ال���دول  اإىل  وبالن�سبة 

مغاوري  القت�سادي  للكاتب  ا  ووفقاً

�سلبي فاإن الدول العربية ب�سكل عام 

القت�سادية  بع�س اخل�سائر  �ستتكبد 

وتنتج هذه  التغريات اجلوية،  ب�سبب 

اخل�سائر ب�سكل عام ب�سبب العوا�سف 

ت�ساحب  ال��ت��ي  وال��رم��ل��ي��ة  ال��راب��ي��ة 

ف�سل ال�سيف يف بع�س دول اخلليج 

اأو ف�سل اخلريف اأو الربيع يف الدول 

ذلك  جانب  اإىل  خ���رى،  الأ العربية 

القت�سادية يف  ترجع هذه اخل�سائر 

اإىل  العربية  الدول  من  عدد حمدود 

ارتفاع درجة احلرارة اأو ال�سيول. 
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قضية العدد
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 )www.tadawul.com.sa( )لكرتوين ل�سركة ال�سوق املالية ال�سعودية )تداول يعد املوقع االإ

نرتنت( جمااًل خ�سًبا للمعلومات التي تهم جميع اأو�ساط املهتمني  على ال�سبكة العنكبوتية )االإ

امل�سدر  بل  املعلومات  خذ  الأ موثوًقا  م�سدًرا  بكونه  ذلك  ويرتبط  ال�سعودية،  �سهم  االأ �سوق  يف 

القطاعات  تنتهجها  التي  اال�سرتاتيجيات  مع  يتوافق  مبا  بال�سوق،  اخلا�سة  للمعلومة  ول  االأ

االقت�سادية واحليوية يف اململكة يف تبني مفهوم ال�سفافية وال�سرعة يف تو�سيل املعلومة جلميع 

متداويل ومتابعي ال�سوق.

وجلميع  دقة  بكل  احلدثية  للمعلومات  بتقدميه  ميتاز  املوقع  اأن  على  مراقبون  ويتفق 

مواقع  يف  البحث  عند  اإليه  والو�سول  ت�سفحه  و�سهولة  ت�سميمه  ذاك  يف   ي�ساعده  املتابعني، 

البحث العاملية.

خبراء:

تقنيات موقع 
»تداول« تدعم 
المستثمرين قرار 

تقنيات موقع 
»تداول« تدعم 
المستثمرين قرار 
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اأرقى واأف�سل

�سهم ال�سعودية  يقول املتخ�س�س يف الأ

ع��ب��دال��ع��زي��ز ال�����س��اه��ري اإن ن��ظ��ام ت���داول 

وتقنيته من اأرقى واأف�سل التقنيات احلديثة 

ال��ت��ي ���س��اه��م��ت يف ���س��رع��ة ال��و���س��ول اإىل 

املعلومة املن�سودة بكل دقة وم�سداقية تامة 

وبكل �سفافية مطلوبة حيث وفرت للمتداول 

اأو  ال�سعودي  امل�ستثمر  ���س��واء  وامل�ستثمر 

اأو  ال�ستثمار  �سركات  جميع  اأو  جنبي  الأ

الو�سطاء جميع املعلومات بكل ي�سر و�سهولة 

وبكل اأمن واأمان بعيدا عن التعقيد، ناهيك 

مع  تتما�سى  املتوفرة  والتقنية  النظام  اأن 

امل�ستقبلية  وال��ت��ط��ورات  احل���ايل  ال��ت��ط��ور 

املنتظرة لكي تت�سع لكل متغريات قد تتجدد 

م�ستقبالاً ولهذا فتعترب تقنية عالية يدركها 

من يتعامل معها يف جميع اأق�سامها وخا�سة 

خرى  الأ امل�سابهة  بالتقنيات  يقارنها  حينما 

من والتغطية  الدقة وال�سرعة والأ من حيث 

اأولاً باأول ويوما بيوم.

 الدعم الفني

امل��ه��ن��د���س م�سعل  ي��ق��ول  ج��ان��ب��ه  م���ن 

احلميدان املتخ�س�س يف تكنولوجيا وتقنية 

امل�سدر  ت���داول  م��وق��ع  »يعترب  امل��ع��ل��وم��ات: 

الر�سمي ملعلومات وبيانات ال�سوق ال�سعودي، 

واملعلومات  ال�سركات  ملعلومات  نافذة  فهو 

ال�سعودية  املالية  بال�سوق  اخلا�سة  خرى  الأ

وال��ع��م��ل��ي��ات ال��ت��ي جت���ري ب��ه��ا، وال��ه��دف 

امل�ستخدمني  م�����س��اع��دة  ال��دل��ي��ل  ه���ذا  م��ن 

امل�ستثمر  وت�����س��ه��ي��ل  امل���وق���ع،  ت�����س��ف��ح  يف 

ميكن  ومي�سرة  �سهلة  اإلكرونية  بو�سيلة 

مكان. اأي  ويف  وق��ت  اأي  يف  اإليها   ال��رج��وع 

من  الكثري  على  ت���داول  م��وق��ع  ي��ح��وي  اإذا 

املعلومات املوثقة والبيانات املرتبطة بجهات 

تفاعالاً  اأك��رث  يجعله  مما  خمتلفة،  اأخ��رى 

وحيوية مع امل�ستخدمني«. 

واأ���س��اف اأن ت���داول وف��رت م��ن خالل 

التي  »التقنية«  اخل�سبة  ر�سية  الأ موقعها 

وما  العامل  تقنية  مع  تتواكب  اأولاً  جعلتها 

احتياجاتها  توفر  ا  وثانياً العامل  اإليه  و�سل 

ومتطلباتها من خالل الو�سيلة التقنية عرب 

نرنت«.  نافذة »الإ

املهند�س  قال  الفني  للجزء  وبالن�سبة 

اأن موقع تداول يعمل على تقنية  احلميدان 

بتنظيم  تهتم   ال��ت��ي  التقنية  تلك   XML

نقاط التميز
معلومات  جلميع  ال��ر���س��م��ي  امل�����س��در   ·

ال�سوق املالية ال�سعودية.

الت�سفح. �سرعة   ·

الت�سفح. �سهولة   ·
)عربية  باللغتني  امل��ع��ل��وم��ات  ع��ر���س   ·

واإجنليزية(.

للجميع. باملجان  متاحة  املعلومات   ·
دوري  وب�سكل  يتم  نظمة  الأ اأمن  ل�سمان   ·
نظمة  ولالأ للموقع  اأم��ن��ي   تدقيق  عمل 

معلومات  ن��ظ��ام  وتغطي  ب��ه،  املرتبطة 

ال�سوق،  معلومات  بث  ونظام  ال�سركات 

مع  بالتعاون  اختبارات  عدة  خالل  من 

اأم��ن  يف  متخ�س�سة  ع��امل��ي��ة  ���س��رك��ات 

املعلومات. 

للموقع  م�سابه  احتياطي  موقع  عمل  مت   ·

ال���س��ت��ع��ادة يف حالة  م��وق��ع  احل���ايل يف 

ال���ك���وارث، وه���و ي��ح��ت��وي ع��ل��ى خطوط 

الداخلية  وبال�سبكة  نرنت  بالإ ات�سال 

واأجهزة مرتبطة.

ميكن  امل��وق��ع  ع��ن  ن�سخة  ت�سميم  مت   ·
تراعي  املحمول  اأج��ه��زة  على  عر�سها 

واحتياجات  املحمول  اأجهزة  اإمكانيات 

زوار موقع تداول. 

متابعة  على  يعمل  متكامل  عمل  فريق   ·
ب�سكل  املوقع  وتطوير  و�سيانة  وحتديث 

يومي.

يف  التقنيات  اأح���دث  امل��وق��ع  ي�ستخدم   ·
جمال ال�سبكات واأمن املعلومات. 

فريق  ق��ب��ل  م��ن  امل��وق��ع   م��راق��ب��ة  ي��ت��م   ·
مركزاخلدمة يف تداول.
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في  ساهمت  الموقع  تقنيات  الشاهري:  العزيز  عبد 
الوصول إلى المعلومة بكل دقة ومصداقية. 

البيانات بطريق حممية ونظامية و�سريعة، 

الكم  بتنظيم  تعنى  برجمية  لغة  ه��ي  اإذا 

البيانات واجلداول واحل�سابات  الهائل من 

ميكن  اإل��ك��رون��ي��ة  �سفحات  يف  لعر�سها 

ذي  ج��دول  �سكل  على  قراءتها  للم�ساهد 

هي  التقنية  هذه  مييز  وما  خمتلفة،  اأبعاد 

احل�سابات التلقائية التي يعمل عليها املوقع 

ا  يف ح�ساب فرة معينة واإيجاد معدل واأي�ساً

امل�ستثمر  يحتاجها  التي  البيانية  الر�سوم 

بناء على الوقت املراد اإدخاله.

حتتوي  التي  املواقع  جممالاً   «  : ويقول 

على كمية بيانات ومعلومات هائلة حتتاج اإىل 

املحتوى،  ب��اإدارة  تعنى  والتي   CMS اأنظمة 

واملعلومات  البيانات  تلك  كانت  لو  فماذا 

ا،  اأي�ساً وح�سابية  ودقيقة  وح�سا�سة  رقمية 

فهو  ت��داول  موقع  على  م��ر  الأ يقت�سر  ل  اإذ 

مرتبطة  مالية  اإلكرونية  بوابة  تاأكيد  بكل 

وامل�سركني  والو�سطاء  البنوك  بالعديد من 

ا لنقل البيانات. وهذا ما جنحت  ا فنياً ربطاً

لكروين  الإ »ت��داول« من خالل موقعها  فيه 

خالل  من  جناحه  يثبت  تاأكيد  بكل  ال��ذي 

الكبري  الزخم  و�سط  فهو  وىل  الأ ال�سفحة 

اأنه  اإل  املوقع  يف  امل��وج��ودة  املعلومات  من 

املوقع  ت�سفح  يف  الزائر  يخري  اأن  ا�ستطاع 

على  واح���دة  ن��ظ��رة  خ��الل  م��ن  و�سفحاته 

بالت�سفح  يحريه  اأن  ل  املوقع  اأق�سام  جميع 

فتعترب  يريدها،  ل  اأو  يعلمها  ل  اأماكن  اإىل 

الرئي�سية  ال�سفحة  يف  املن�سدلة  القائمة 

ميكن  بحيث  املوقع،  لت�سفح  رئي�سية  اأداة 

اجلزء  يف  ق�سام  والأ اخلدمات  جميع  روؤي��ة 

املعلومات  وتنق�سم  ال�سفحة،  من  مي��ن  الأ

اإىل  القائمة  ه��ذه  امل��وج��ودة يف  وال��رواب��ط 

باخلط  املكتوب  فالعنوان  اأق�����س��ام.  ثالثة 

الثقيل بخلفية داكنة وبدون روابط ي�ستخدم 

املتعلقة  غري  ال��رواب��ط  جمموعات  لف�سل 

ق�سام  ق�سام الرئي�سية ويليها الأ ببع�سها )الأ

الفرعية(.

اأما العناوين املكتوبة بخط عادي ويوجد 

 ،)- اأو  ال��ع��الم��ت��ني)+  اإح����دى  ج��ان��ب��ه  اإىل 

العنوان  هذا  حتت  اأن  فتعني   )+( فالعالمة 

التي ل  تظهر مبا�سرة  الروابط  يوجد بع�س 

العنوان،  على  ال�سغط  من  لبد  ظهارها  ولإ

ال��راب��ط  اأن  تعني   )-( خ����رى  الأ وال��ع��الم��ة 

امل��وج��ود  حت��ت ه��ذا ال��ع��ن��وان ظ��اه��رة حتته 

مشعل الحميدان: تصميم الموقع ييسر على المتصفح 
التنقل بين الصفحات بسهولة ويسر. 

اأ�سوات  اأ�سادت  فيما  الر�سمية،  الإجن��ازات  العديد من  تداول  لتميزه حقق موقع  ا  نظراً

اإعالمية واقت�سادية باإمكانياته وخدماته و�سبق اأن حاز املوقع جائزتي التميز الرقمي 2005 

و 2006، و 2008 ال�سادرة من وزارة الت�سالت وتقنية املعلومات. كما اأحرز مراتب متقدمة 

لكرونية حول العامل. قبال على املواقع الإ يف اإح�ساءات alexa.com املحايدة التي تقيم الإ

المركز األول لسنة 2005 
و2006 والثاني لـ2008
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روابط في الموقع
الت�صفح ال�صريع وهو اجلزء العلوي من 

القائمة الرئي�سية اليمنى للموقع، وهو و�سيلة 

�سهلة للح�سول على معلومات متعددة تخ�س 

ال�سركات. ومتكن امل�ستخدم من اإدخال رمز 

ال�سركة )يف حالة معرفته اإياه( اأو ا�ستخدام 

راب��ط »اب��ح��ث ع��ن ال��رم��ز«. وي��وج��د اأ�سفل 

قائمة من�سدلة حتتوي  ال�سركة«  »رمز  خانة 

على نوع املعلومة املطلوبة.

القائمة املن�صدلة للت�صفح ال�صريع: 

ا  �سريعاً ��ا  راب��طاً القائمة  ه��ذه  تت�سمن 

للمعلومات التالية:

ل:  الهدف من هذا الق�سم  ال�سعر املف�سّ

للح�سول  للم�ستخدمني  مكانية  الإ توفري  هو 

على تفا�سيل كاملة عن ال�سركة.

هذا  حتت  تظهر  التي  البيانات  وت�سمل 

�سعار احلقيقية وهي  الق�سم معلومات عن الأ

على النحو التايل:

- ملخ�س اليوم.

- اآخر �سفقة.

- اأف�سل طلب.

- اأف�سل عر�س.

- اآخر 52 اأ�سبوع تداول.

- اآخر 20 �سفقة.

- ر�سم بياين مبختلف الفرات.

واأخ��ب��ار  ال�سركات  م��ن  اإع��الن��ات   3 اآخ��ر   -

ال�سوق.

داء: الأ

�سهم  �سعر  تغري  تعر�س  �سفحة  وه��ي 

ال�سركة خالل فرة زمنية حمددة.

الر�صم البياين:  

ي�����س��م��ح ل��ل��م�����س��ت��خ��دم��ني ب��ع��م��ل ر���س��م 

البيانات  با�ستخدام  مالية  ورقة  ي  لأ بياين 

على  البياين  الر�سم  وينبني  التاريخية. 

متوفرة  هي  كما  �سركة  لكل  قفال  الإ اأ�سعار 

الر�سم  ق�سم  ويتفاعل  �سهم.  الأ �سوق  من 

ويوفر  امل�ستخدم،  اإدخ����الت  م��ع  ال��ب��ي��اين 

اخليارات التالية:

-  اإمكانية حتديد الفرة الزمنية

�سركة)اأدخل  من  اأكرث  مقارنة  اإمكانية   -  

فاإن مل  تود مقارنتها.  التي  ال�سركة  رمز 

فا�ستخدم  ال�سركة  رمز  ا من  متاأكداً تكن 

اأمامك. وهنا يجب  املتوفر  البحث  خيار 

ع��دة  م��ق��ارن��ة  ميكنك  اأن���ه  ت��الح��ظ  اأن 

بني   )،( فا�سلة  باإدخال  وذلك  �سركات 

رموز ال�سركات(.

)ال��ق��ط��اع(ال��ذي  موؤ�سر  اخ��ر  امل��وؤ���س��ر-   -

ترغب يف مقارنته.

بعمل  تلقائيا  النظام  يقوم  التغري-  ن�سبة   -

الر�سم البياين بناء على القيم اإذا قمت 

اإذا كان  اأما  باختيار ورقة مالية واحدة. 

هناك اأكرث من ورقة مالية واحدة، فينبني 

الر�سم البياين على اأ�سا�س الن�سبة املئوية 

ف�سل. من اأجل املقارنة الأ

اآخر 6 اأيام تداول: 

اآخر  وهي �سفحة تعر�س معلومات عن 

ا  �ستة اأيام مت فيها التداول كما تعر�س اأي�ساً

ا . ا بيانياً ر�سماً

ملف ال�صركة: 

عن  م��ع��ل��وم��ات  ت��ع��ر���س  �سفحة  وه���ي 

اإدارت��ه��ا  ع��ن  تف�سيلية  وب��ي��ان��ات  ال�سركة 

ي�سال اخلا�سة بها. وكذلك معلومات الإ

رباح:  بيانات الأ

عن  م��ع��ل��وم��ات  ت��ع��ر���س  �سفحة  وه���ي 

رباح املوزعة لل�سركة. اإجمايل الأ

تعر�س  �سفحة  وه��ي  املالية:  القوائم 

امليزانية  مثل  املالية  القوائم  عن  معلومات 

التدفق  واخل�سائر،  رب��اح  الأ تقارير  العامة، 

النقدي... اإلخ.

ابحث عن الرمز:

�ستفتح  ال��راب��ط  ه���ذا  ع��ل��ى  بال�سغط 

�سا�سة انبثاقية تتيح لك:

اأو  ب��ال���س��م  معينة  ���س��رك��ة  ع��ن  ال��ب��ح��ث   -

بالقطاع .

- قائمة بجميع ال�سركات التي تنتمي لقطاع 

معني.

خفائها لبد من ال�سغط عليها مرة اأخرى. اأما  ولإ

العنوان املكتوب بخط عادي ويوجد عليه رابطه 

بها  املرغوبة  ال�سفحة  اإىل  للو�سول  في�ستخدم 

مبا�سرة ول يندرج منها اأية قوائم فرعية. 

هذه  خ��الل  م��ن  ت���داول  م��وق��ع  وي�ستخدم 

اخلدمة تقنية Java Script   للقوائم اجلانبية 

وكما  للموقع  الرئي�سي  الفهر�س  يعترب  والتي 

ا فهي قوائم تخري الزائر ل حتريه  اأ�سلفت �سابقاً

نرنت. يف ت�سفح الإ

املظهر اخلارجي ملوقع تداول مت ت�سميمه 

لوان امل�ستخدمة يف  كذلك باعتناء ودرا�سة، فالأ

الكلمات  يف  امل�ستخدمة  واخلطوط  ال�سفحات 

مواقع  ويف  ال�سفحات  جميع  يف  ثابتة  جميعها 

اإىل  الذهاب  اأو  الرجوع  اأردت  فاإن  ا  اأي�ساً ثابتة 

والرجوع  الذهاب  موقع  ف��اإن  معينة  �سفحات 

�سفحات  جميع  يف  واح��د  موقع  يف  ثابتاًا  يكون 

معينة  ل�سفحة  لتذهب  مواقع  فهناك  املوقع، 

ميني  بها  اخلا�سة  يقونة  الأ على  لل�سغط  لبد 

اأخ��رى  �سفحة  اإىل  النتقال  وعند  ال�سفحة 

يقونة اخلا�سة بها يف موقع خمتلف  ت�ساهد الأ

التنقل  املت�سفح  على  يي�سر  مما  ال�سفحة  يف 

بني ال�سفحات ب�سهولة.

جنبية  جذب اال�ستثمارات االأ

ويقول رئي�س الق�سم القت�سادي يف جريدة 

املوقع  اإن  »ت�����داول«  ل���  ال�سهلي  حممد  ال��ي��وم 

لكروين ل�سركة ال�سوق املالية »تداول« ي�سبع  الإ

املعلومات  خ��الل  م��ن  ع��الم��ي��ني  الإ متطلبات 

الإعالمي،  اجلمهور  بها  ي��وايف  التي  اللحظية 

الرويج  اإىل  ا  اأي�ساً وت�ساهم  تهدف  اأنها  كما 

جنبية للدولة من خالل  جلذب ال�ستثمارات الأ

�سهم. نافذة �سوق الأ

ال�سهلي  ي��ق��ول  خ��ب��اري  الإ اجل��ان��ب   وحول 

مواعيد  حول  �ساملة  معلومات  يقدم  املوقع  اإن 

الج��ت��م��اع��ات ال��ع��ام��ة ال��ع��ادي��ة وغ���ري ال��ع��ادي��ة 

للم�ستثمرين، اإىل جانب عمله على تغطية نتائج 

رباح لل�سركات مبا يجعلها نافذة رئي�سية ميكن  الأ
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ا�سم �سركة واحدة )بال�سغط على  - اخر 

ال�سركة(  ل�سم  املقابلة  ال�سح  عالمة 

رمز  بو�سع  القائمة  ه��ذه  �ستقوم  حيث 

ال�سركة يف خانة »اأدخل الرمز« .

عالن الرئي�ض الإ

ال�سا�سة  اأي�سر  على  الأ اجلزء  يف  يوجد 

الرئي�سة، ويحتوي على الإعالن الرئي�س يف 

املوقع.

عالنات الإ

ال�سا�سة  من  ال�سفلي  اجل��زء  يف  يوجد 

الرئي�سة وكذلك معظم �سا�سات املوقع.

ملخ�ض ال�صوق

يتو�سط  الذي  ال�سا�سة  من  اجلزء  وهو 

املعلومات  على  ويحتوي  الرئي�سة،  ال�سا�سة 

كالتايل:  وه��ي  ال�سوق  مبلخ�س  اخلا�سة 

�سهم املتداولة،  تاريخ ووقت ال�سوق، كمية الأ

ال�سفقات،  ع��دد  املتداولة،  �سهم  الأ قيمة 

واأ�سهم  ارتفعت  اأ�سهم  املتداولة،  ال�سركات 

انخف�ست.

اإغ��الق  لقائمة  رابطا  كذلك  ويت�سمن 

ال�سوق جلميع اأ�سعار اإغالق ال�سركات.

هذه  يو�سح  ا  بيانياً ا  ر�سماً يت�سمن  كما 

خا�سية  ا  مت�سمناً ال��ي��وم  خ��الل  املعلومات 

التحرك فوق الر�سم للتو�سيح.

قوائم اأداء ال�صركات

الذي  ال�سا�سة  من  الثاين  اجل��زء  وه��و 

على  ويحتوي  الرئي�سة،  ال�سا�سة  يتو�سط 

جدول ذي خيارات )بال�سغط على اأي منها 

تظهر املعلومات داخله( كالتايل:

ا بالكمية: ويت�سمن  كرث ن�ساطاً - ال�سركات الأ

ا من حيث حجم  اأكرث �ست �سركات ن�ساطاً

التعامل يف ال�سوق.

ا بالقيمة: ويت�سمن  كرث ن�ساطاً - ال�سركات الأ

ا من حيث قيمة  اأكرث �ست �سركات ن�ساطاً

التعامل يف ال�سوق

باأكرث  قائمة  ويت�سمن   : ارتفاعا  ك��رث  الأ  -

ن. �ست �سركات رابحة حتى الآ

باأكرث  قائمة  ويت�سمن  انخفا�سا:  ك��رث  الأ  -

ن. �ست �سركات خا�سرة حتى الآ

ا�سم  اأي  على  بال�سغط  اأن��ه  ي��الح��ظ: 

ال�سعر  �سفحة  اإىل  امل�ستخدم  توجيه  �سيتم 

املف�سل اخلا�س بال�سركة.

جدول املوؤ�صرات

وهو ثالث جزء يتو�سط ال�سا�سة الرئي�سة 

ويحتوي على جدول ذي خيارات )بال�سغط 

داخ��ل��ه(  امل��ع��ل��وم��ات  تظهر  منها  اأي  على 

كالتايل:

- املوؤ�سر العام وموؤ�سرات القطاعات اليوم:

وت�سمل املعلومات اخلا�سة باملوؤ�سر العام 

وقيم  ت��داول(  يف  �سهم  الأ موؤ�سرات  )جميع 

القطاعات وال�سايف ون�سبة التغري اليوم.

وت�سمل  العام:  ببداية  مقارنة  املوؤ�سرات   -

املعلومات اخلا�سة باملوؤ�سر العام )جميع 

وقيم  ت�����داول(  ���س��ه��م يف  الأ م��وؤ���س��رات 

منذ  التغري  ون�سبة  ال�سايف  و  القطاعات 

اأول العام حتى تاريخه.

ا�سم  اأي  على  بال�سغط  اأن��ه  ي��الح��ظ: 

املوؤ�سر  �سفحة  اإىل  امل�ستخدم  توجيه  �سيتم 

لقطاع  العام  باملوؤ�سر  اخلا�س  التف�سيلي 

حتديثها  ميكن  املعلومات  اأن  كما  بعينه. 

بوا�سطة امل�ستخدم.

خبار غرفة الأ

خ���ب���ار م��ن اإع��الن��ات  ت��ت��ك��ون غ��رف��ة الأ

ال�����س��رك��ات واأخ���ب���ار ال�����س��وق ح��ي��ث ميكن 

املعلومات  ه��ذه  على  احل�سول  للم�ستخدم 

موثقة وبطريقة منظمة.

اأخبار ال�صوق

اإ����س���دارات  خم�سة  اأح����دث  وتت�سمن 

وبال�سغط  اإ�سدارها  تاريخ  مع  ال�سوق  يف 

بتوجيه  النظام  يقوم  »امل��زي��د«  راب��ط  على 

خبار. امل�ستخدم اإىل ال�سفحة الرئي�سية لالأ

اإ����س���دارات  اأي م��ن  وب��ال�����س��غ��ط ع��ل��ى 

خبار يقوم النظام بتوجيه امل�ستخدم اإىل  الأ

�سفحة تفا�سيل ذلك اخلرب.

اإعالنات ال�صركات

يف  اإع��الن��ات  خم�سة  اأح���دث  ويت�سمن 

تاريخ  م��ع  معينة  ���س��رك��ات  تخ�س  ال�����س��وق 

اإ�سدارها.

عدم  ح��ال  ويف  �ساعة   24 مل��دة  وتبقى 

خم�س  اأحدث  تبقى  جديدة،  اإعالنات  توفر 

اإعالنات.

يقوم  »امل��زي��د«  راب���ط  على  وبال�سغط 

ال�سفحة  اإىل  امل�ستخدم  بتوجيه  النظام 

عالنات. الرئي�سية لالإ

اإ����س���دارات  اأي م��ن  وب��ال�����س��غ��ط ع��ل��ى 

امل�ستخدم  بتوجيه  النظام  يقوم  الإعالنات 

اإىل �سفحة تفا�سيل ذلك الإعالن.

الموقع  السهلي:  محمد 
يساهم في جذب االستثمارات 
نافذة  عبر  للدولة  األجنبية 

سوق األسهم.

من خاللها �سنع القرار ال�ستثماري للمتداولني 

بف�سل �سرعة تقدمي املعلومات جلميع الإعالميني 

واملتابعني  واملهتمني  واملتداولني  القت�ساديني 

حلركات املوؤ�سر يف ال�سوق ال�سعودي.

خالل  ال�سعودي  �سهم  الأ �سوق  �سهد   وقد 

اأع���داد  يف  ك��ب��رية  ق��ف��زات  خ���رية  الأ ال�سنوات 

املتداولة.  �سهم  الأ قيمة  و  املنفذة  العمليات 

فبينما بلغ عدد ال�سفقات املنفذة عام 2001م 

ال�سفقات  ع���دد  ك���ان  عملية  اآلف   )605(

املنفذة عام 2005م اأكرث من 46 مليون عملية، 

اأي بزيادة تتجاوز 7700 % خالل فرة ل تزيد 

�سهم املتداولة  عن اأربع �سنوات. وقفزت قيمة الأ

2001م  عام  ريال  مليار   83.6 من  ال�سوق  يف 

اإىل 4.1 تريليون ريال يف العام 2005. واأ�سبح 

ع�سرين  اأك���رب  �سمن  م��ن  ال�����س��ع��ودي  ال�����س��وق 

�سهم املتداولة  بور�سة يف العامل ح�سب قيمة الأ

حيث بلغت القيمة ال�سوقية 2.4 تريليون ريال 

بنهاية �سهر دي�سمرب 2005م. 
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بندر  املهند�س  »�سدق«  ال�سناعية  للتنمية  ال�سعودية  ال�سركة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  ك�سف 

احلمي�سي يف حديث عن ا�ستكمال اإجراء الدرا�سات لا�ستثمارات التعدينية للح�سول على مواد 

نتاج اأغطية كرا�سي  خام حملية بداًل من اال�سترياد من اخلارج، كما ينوي امل�سنع اإقامة م�سنع الإ

احلمامات وهي اأغطية عالية اجلودة بديًا عن اال�سترياد من اخلارج.

وجوه

قطاع البتروكيماويات يعاني حرب أسعار
خالد الزومان من الرياض 

اإن  »ت��������داول«  ل�  احلمي�سي  املهند�س  وق��ال 

حد اأبرز  ا بعمل اإعادة هيكلة لأ ال�سركة تقوم حالياً

للخزف(  �سدق  )م�سنع  الرئي�سية  اأن�سطتها 

ا�ست�ساري  مكتب  بوا�سطة  لل�سوق  درا�سة  وعمل 

من  وذلك  ي��زو  الأ �سهادة  لنيل  للتخطيط  عاملي 

اأجل تعزيز نيل اأكرب ح�سة من ال�سوق املحلي.

ال��ذي  البروكيماوي  القطاع  اأداء  وح���ول 

ت�ستثمر فيه »�سدق«، اأو�سح احلمي�سي اأن قطاع 

ا على تلك التقنيات  البروكيماويات يعتمد اأ�سا�ساً

ال�ستثمار  على  العائد  ولكن  الثمن،  الباهظة 

خ��ادم  روؤي���ة  اأن  اإىل  ا  م�سرياً م��ا،  ��ا  ن��وعاً مرتفع 

الثاقبة   - اهلل  حفظه   - ال�سريفني  احل��رم��ني 

العلمي  والبحث  العايل  التعليم  م�سرية  دعم  يف 

واملتمثلة  البعيد،  امل��دى  على  نتائج  لها  �سيكون 

امللك  جامعة  باإن�ساء  العلمية  بحاث  الأ دعم  يف 

بحاث  بالأ تهتم  التي  والتقنية  للعلوم  عبداهلل 

العلمية املتطورة والتي �سُت�سهم يف تقليل تكاليف 

نتاج. الإ

كيف ترى واقع ال�صناعات البرتوكيماوية 

يف الوقت الراهن؟

العاملية  القت�سادية  ال�سعوبات  من  بالرغم   -

العاملية،  املالية  زم���ة  الأ ب�سبب  كانت  والتي 

اأن  اإل  والتحديات التي تواجه قطاع الطاقة، 

واقع ال�سناعات البروكيماوية يف اململكة ما 

ن  زالت م�سريته ما�سية يف التقدم والزدهار لأ

البروكيماويات  جمال  يف  ال�ستثمار  طبيعة 

هو ا�ستثمار ا�سراتيجي للمملكة ب�سبب وفرة 

املواد اخلام. 

 ه�����ل ي����ت����واف����ق ع������دد امل�������ص���ان���ع امل��ن��ت��ج��ة 

للبرتوكيماويات مع وقوعها يف اأح�صان الدولة 

وىل املنتجة للبرتول يف العامل؟  الأ

- نعم.

ال�صعودية  ال��ب��رتوك��ي��م��اوي��ات  توجيه  م��ع   

غ���راق  الإ ق�صايا  ظ��ل  ويف  خ��ارج��ًي��ا  للت�صدير 

خرية يف الهند وال�صني كيف ترى م�صتقبل  الأ

هذا القطاع؟ 

اأكرث  م�ستقبله  يكون  اأن  واأتوقع  واع��د،  قطاع   -

العاملية  املالية  زم���ة  الأ تخطي  بعد  ��ا  اإ���س��راقاً

احلالية.

زمة العاملية هل تعتقد اأن قطاع    يف ظل الأ

البرتوكيماويات بات بحاجة اإىل اإعادة الهيكلة 

بع�ض  اإيقاف  اأو  حملًيا  ال�صركات  بع�ض  ودم��ج 

نتاج للبقاء على املناف�صة؟  خطوط الإ

- اإن اإعادة الهيكلة والدمج ُيعززان من اجلودة 

والقوة التناف�سية، اأما فيما يخ�س اإيقاف بع�س 

فيعتمد  املناف�سة  على  للبقاء  نتاج  الإ خطوط 

على الدرا�سات الت�سويقية.

 ب�����راأي�����ك وب���ع���د ال���ن���ت���ائ���ج امل���ال���ي���ة خ���الل 

قطاع  اأن  تعتقد  هل  املا�صية،  الثالثة  رب���اع  الأ

زمة اأم اأن يف امل�صتقبل  البرتوكيماويات جتاوز الأ

ما يخيف امل�صتثمر من الدخول يف القطاع؟

ال��دخ��ول  يف  خم���اوف  ه��ن��اك  اأن  اأع��ت��ق��د  ل   -

واأن  ل�سيما  القطاع  ه��ذا  يف  ال�ستثمار  يف 

طويل  ا�ستثمار  هو  املجال  هذا  يف  ال�ستثمار 

جل.  الأ

البرتوكيماويات  لقطاع  ن��ت��اج  الإ تطوير   

ثقاًل  حتمل  ه��ل  ال��ث��م��ن،  باهظة  تقنيات  ع��ر 

اأمام امل�صتثمر املتوجه اإىل هذا القطاع؟ 

على  ا  اأ�سا�ساً يعتمد  البروكيماويات  قطاع   -

العائد  ولكن  الثمن،  الباهظة  التقنيات  تلك 

اأن  �سك  ول  ما،  ا  نوعاً مرتفع  ال�ستثمار  على 

م�سرية  دعم  يف  الثاقبة  عبداهلل  امللك  روؤي��ة 

لها  �سيكون  العلمي  والبحث  العايل  التعليم 

دعم  يف  واملتمثلة  البعيد،  امل��دى  على  نتائج 

بحاث العلمية باإن�ساء جامعة امللك عبداهلل  الأ

بحاث العلمية  للعلوم والتقنية والتي تهتم بالأ

تكاليف  تقليل  يف  �سُت�سهم  وال��ت��ي  املتطورة 

العلمية  ال��ث��ورة  عائد  اأن  �سك  ول  ن��ت��اج،  الإ

التي يقودها خادم احلرمني ال�سريفني امللك 

حفظه   – �سعود  اآل  عبدالعزيز  بن  عبداهلل 

رئي�س جمل�س اإدارة »�سدق«:
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لال�ستثمارات  الدرا�سات  اإج���راء  ا�ستكمال 

حملية  خ��ام  م��واد  على  للح�سول  التعدينية 

ينوي  كما  اخل��ارج،  من  ال�سترياد  من  ب��دلاً 

كرا�سي  اأغطية  نتاج  لإ م�سنع  اإقامة  امل�سنع 

بديالاً  اجلودة  عالية  اأغطية  وهي  احلمامات 

بخ�سو�س  اأم��ا  اخل��ارج،  من  ال�سترياد  عن 

جهوده  يوا�سل  فامل�سنع  اجلديدة  املنتجات 

جديدة  حمامات  اأطقم  واإن��ت��اج  ت�سميم  يف 

لال�ستهالك  املنتجات  من  قدر  اأك��رب  لتوفري 

يف  )���س��دق(  اأن�سطة  �سمن  وم��ن  امل��ح��ل��ي. 

العاملية  ال�سركة  اخلفيفة  ال�سناعات  جمال 

)�سليب  املحدودة  النوم  م�ستلزمات  لت�سويق 

هاي(، وتقع م�سانع ال�سركة باملرحلة الثالثة 

ويركز  ج��دة،  مبدينة  ال�سناعية  باملدينة 

م�ستلزمات  وت�سويق  اإنتاج  يف  ال�سركة  ن�ساط 

النوم املختلفة، وتعترب �سركة �سليب هاي من 

ال�س�ست  مراتب  جمال  يف  الرائدة  ال�سركات 

ا، وكذلك  �سفنج منذ اأكرث من اأربعني عاماً والإ

ال�س�ست  مراتب  ل�سناعة  العربية  ال�سركة 

ال�ساد�س  مبدينة  م�سانعها  وتقع  �سفنج،  والإ

من اأكتوبر بجمهورية م�سر العربية والتي من 

اآخر اإنتاجها مراتب نوم ماركة )�سليبي(.

ال��ت��ي ت�صعون اإىل  ����ص���واق اجل��دي��دة   م��ا الأ

إليها م�صتقباًل؟  الت�صدير ا

حد  لأ هيكلة  اإعادة  بعمل  ا  حالياً ال�سركة  تقوم   -

�سدق  )م�سنع  الرئي�سية   اأن�سطتها  اأب���رز 

بوا�سطة  لل�سوق  درا���س��ة  وع��م��ل  ل��ل��خ��زف(، 

لنيل  للتخطيط  ع��امل��ي  ا���س��ت�����س��اري  مكتب 

من  ح�سة  اأك��رب  نيل  لتعزيز  ي���زو  الأ �سهادة 

املزيد  اإىل  �سادراتنا  وتعزيز  املحلي  ال�سوق 

ن بالت�سدير  من دول املنطقة، حيث نقوم الآ

ردن، البحرين، �سوريا، قطر،  اإىل كل من الأ

اأما  واليمن،  املغرب  ليبيا،  لبنان،  الكويت، 

�سواق التي نعتزم الدخول اإليها فهي اأ�سواق  الأ

�سلطنة  العراق،  تون�س، اجلزائر،  م��ارات،  الأ

�سليب  ل�سركة  بالن�سبة  اأما  وال�سودان.  ُعمان 

هاي فقد قامت ال�سركة بتكليف اأحد املكاتب 

ال�ست�سارية املتخ�س�سة يف املجال الت�سويقي 

لدرا�سة ال�سوق امل�سري، حيث اأظهرت نتائج 

ال�سركة،  ملنتجات  ال�سوق  حاجة  ال��درا���س��ة 

�سفنج جلودتها  خا�سة من مراتب ال�س�ست والإ

من  جزء  ذلك  اأن  كما  املناف�سة،  واأ�سعارها 

اأ�سواق  اخراق  يف  امل�ستمرة  ال�سركة  �سيا�سة 

كٍل  مع  جتارية  عالقات  فتحت  فقد  جديدة، 

من لبنان، جيبوتي وال�سومال، كما اأن هناك 

طراف من الحتاد  ا حثيثة مع بع�س الأ جهوداً

وروبي لت�سدير منتجات ال�سركة. الأ

نتاج و�صمان   ماذا عن التوازن يف زيادة الإ

عدم التعر�ض مل�صاكل التلوث البيئي؟ 

برامج  لها  البروكيماويات  �سركات  اأغ��ل��ب   -

ا يف جمال حماية البيئة من اأجل  متطورة جداً

ال�سركات  بقية  اأن  �سك  ول  م�ستدامة.  تنمية 

تتطلع اإىل الرتقاء بخدماتها حلماية البيئة، 

ت��وف��ري كافة  ا على  »���س��دق« ج��ي��داً وحت��ر���س 

بيئة  على  للمحافظة  وامل�ستلزمات  الو�سائل 

تتعامل  وهي  التلوث،  من  خالية  جيدة  عمل 

احلكومية  والهيئات  اجل��ه��ات  م��ع  وتتفاعل 

املعايري  من  على  الأ احلد  لتحقيق  املخت�سة 

املتعلقة ب�سالمة البيئة، واملعروف يف �سناعة 

ال�سرياميك على �سبيل املثال وهي تقرب اأن 

يرتب  ل  فيها  والتو�سع  للبيئة  �سديقة  تكون 

اأن خملفاتها  اأ�سرار يف البيئة، كما  اأي  عليه 

نتاج. ُيعاد ا�ستخدامها مرة اأخرى يف دورة الإ

التقنية  بتوطني  لي�س  ثمارها  – �ستوؤتي  اهلل 

والخراعات  بحاث  الأ نتائج  يف  بل  فح�سب 

التي تهتم بها الدولة.

جمال  يف  ال�صعوديني  ق���درات  ت��رى  كيف   

���ص��ن��اع��ة ال���ب���رتوك���ي���م���اوي���ات؟ وه����ل ال���رام���ج 

التدريبية الراهنة كافية؟ 

و�سابك  اأرامكو  البروكيماويات  عمالقي  -اإنَّ 

هذا  يف  ال�سعوديني  ق���درات  على  ت�سهدان 

القدرات منذ ما  تلك  اأبرزتا  واللتني  املجال، 

الربامج  عن  اأم��ا  ا،  عاماً الثالثني  على  يزيد 

التدريبية الراهنة فاأعتقد اأنها حتتاج للمزيد 

قل  من الربامج التاأهيلية والتطويرية على الأ

ل�سمان املحافظة على هذا امل�ستوى.

 ما ال�صعوبات املتوقعة التي �صتواجه قطاع 

البرتوكيماويات خالل املرحلة املقبلة؟

على  الطلب  انخفا�س  يف  ال�سعوبات  تتمثل   -

ال�سركات من  بني  واملناف�سة  الق�سري،  املدى 

�سافة  بالإ للمنتجات،  �سعار  الأ حرب  خالل 

اإىل ارتفاع تكاليف النقل. 

بني  املنتجات  تنويع  يف  تن�صيق  هناك  هل   

ال�صركات ال�صعودية؟ 

ه  اأنَّ واأعتقد  كاف،  تن�سيق  يوجد  ل  اأنه  اأعتقد   -

مور التي تقع على عاتق اللجان الوطنية  من الأ

على  ال�سعودية  الغرف  مبجل�س  املتخ�س�سة 

�سبيل املثال.

الدور  وما  الغاز؟  مل�صتقبل  تنظرون  كيف   

ال�����ذي ���ص��ي��ق��دم��ه م�����ص��ت��ق��ب��اًل ل���دع���م ���ص��ن��اع��ة 

البرتوكيماويات؟ 

ا فعالاً يف دعم ال�سناعات  - ل �سك اأن للغاز دوراً

املنتجات  تكلفة  بتخفي�س  البروكيماوية 

بتكاليف  يتوفر  عندما  وذلك  البروكيماوية، 

وُيعطي  ال�سناعات  تلك  يدعم  مما  رمزية 

ميزة تناف�سية لل�سناعات ال�سعودية.

 م�����اذا ع���ن م�����ص��اري��ع » ����ص���دق « ال��راه��ن��ة 

وامل�صتقبلية وحجم ال�صتثمار فيها؟ واملنتجات 

إنتاجها؟  اجلديدة التي تعتزمون ا

اإىل  تنق�سم  ال�����س��رك��ة  ا���س��ت��ث��م��ارات  طبيعة   -

ق�سمني: ال�ستثمار يف جمال البروكيماويات 

للبروكيماويات  الوطنية  ينبع  �سركة  ع��رب 

ل��ي��اف  )ي��ن�����س��اب( وال�����س��رك��ة ال��ع��رب��ي��ة ل��الأ

خر يخت�س  ال�سناعية )ابن ر�سد(، والق�سم الآ

مواد  يف  متمثالاً  لل�سركة  الت�سغيلي  باملجال 

اخلفيفة(،  )ال�سناعات  والبناء  الت�سييد 

ن  الآ يتم  حيث  للخزف  �سدق  م�سنع  ومنها 

سيرة ذاتية
بن  ع���ب���داهلل  ب���ن  ب���ن���در  ال�سم :   -

اإبراهيم احلمي�سي.

ب��ك��ال��وري��و���س ع���م���ارة وت��خ��ط��ي��ط   -

)جامعة امللك �سعود – كلية العمارة 

والتخطيط( دي�سمرب 2000م.

حا�سل على �سهادة )PMP( باإدارة   -

دي�سم��رب   - القاهرة   – امل�ساريع 

2001م.

بندر  ملجموعة  التنفيذي  الرئي�س   -

احلمي�سي التجارية.

والع�سو  دارة  الإ جم��ل�����س  رئ��ي�����س   -

للتنمية  ال�سعودية  لل�سركة  املنتدب 

م�ساهمة  ال�سناعية )�سدق( 

عامة.

جمعية  منها:  هيئات  بعدة  ع�سو   -

القت�ساد ال�سعودية، جلنة املن�ساآت 

بالغرفة  وامل��ت��و���س��ط��ة  ال�سغرية  

بالريا�س،  ال�سناعية  ال��ت��ج��اري��ة 

اإدارة  مبجل�س  الع�سوية  عن  ف�سالاً 

عدة �سركات.
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لدى  باال�ستثمار  تتعلق  ن�سائح  ع��دة  ن�سرنا  »ت���داول«  من  املا�سية  ع���داد  االأ يف 

خطاء ال�سائعة التي  �سهم، وكيفيته، واليوم نوا�سل تو�سيح بع�س االأ املتقاعدين يف االأ

تعد اأحياًنا قا�سًما م�سرتًكا بني عدد كبري من امل�ستثمرين، اإذ يتعر�سون لها غالًبا بفعل 

غياب التثقيف اأو لعدم اتخاذ احليطة الكافية، ما قد يوؤدي اإىل خ�سارة اأموالهم.

المحفظة

نصائح للمتقاعدين 

احذر الشائعات.. وال تنخدع 
بتغيرات السوق
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م�ساعفة  وبالتايل  ا�ستثمارك  لزيادة 

عوائدك املتوقعة. ولكن اأية خ�سارة قد 

تلحق بك �سوف ت�سيب املليون اخلا�س 

بك ولي�س املليون املقر�س من البنك. 

املكون  مالك  راأ���س  خ�سر  اإن  وهكذا، 

من مليونني ن�سبة)20%( اأي ما يعادل 

)400.000 ريال( فاإن ن�سبة خ�سارتك 

ت�سل اإىل )40%( واإن حدث اأن هبط 

ري��ال(،  )1.25م��ل��ي��ون  اإىل  ح�سابك 

ح�سابك  باإغالق  البنك  يقوم  ف�سوف 

اإياه  اأقر�سك  الذي  املليون  وا�ستعادة 

ويرك لك فقط )250.000 ريال(.

فراط يف اال�ستجابة  االإ

لتغريات ال�سوق

اإن قمت بالبيع يف كل مرة جتتاح فيها 

�سعار، ف�سوف  ال�سوق موجة هبوط يف الأ

وخ�سائرك  يتاآكل  مالك  راأ���س  اأن  جتد 

قد  ا  اأ�سباباً هناك  اأن  العلم  مع  تتعاظم. 

اإن مل  بيع ال�ستثمار، وخا�سة  اإىل  تدفع 

يحقق العائد املطلوب اأو هبط دون املوؤ�سر 

�سنتني  م��دة  ال�سوق  يف  عليه  املتعارف 

اأو اأكرث. ولكن اإن كان و�سع ال�سوق لي�س 

بامل�ستوى املطلوب، فاإن امل�سكلة قد تكمن 

داء القت�سادي للبالد ولي�س  يف جممل الأ

ال�ستثمار املعني.

�سواق كلها ذات طبيعة  تذكر اأن الأ

القمة،  اإىل  لت�سل  ترتفع  اأي  دوري��ة. 

الرتفاع  لتعاود  القاع،  اإىل  تهبط  ثم 

مر يحدث ب�سكل  مرة اأخرى. وهذا الأ

متكرر ول ميكن التنبوؤ به.

التي تقوم عليها  �س�س  الأ اإن كانت 

ولديها  متينة،  ال�سركات  من  �سركة 

اإدارة جيدة ومنتجات وخدمات ميكن 

من  ع��وائ��د  وتعطي  عليها،  العتماد 

�سهم  بيع  ف��اإن  رب���اح،  الأ توزيع  خ��الل 

هذه ال�سركة يف حالة ركود ال�سوق قد 

من  العك�س  وعلى  ا.  كبرياً خطاأ  يكون 

ذلك فاإن كان لديك املال، فبادر اإىل 

�سراء تلك ال�سركة..

ابحث قبل ال�سراء

اإقدامك على ال�ستثمار، يجب  قبل 

ال�سندوق  اأو  ال�سركة  على  تتعرف  اأن 

ال����ذي ت��ن��وي ال���س��ت��ث��م��ار يف اأ���س��ه��م��ه 

التي  املالية  التقارير  على  والط���الع 

وكذلك  املخ�س�سة  املجالت  تن�سرها 

العالقة  ذات  الر�سمية  نرنت  الإ مواقع 

ومتابعة جمريات ال�سوق، والتعرف اأكرث 

تقدمها  التي  واخلدمات  املنتجات  على 

ال�سركة التي تنوي ال�ستثمار بها.

ال�سائعات

ي���ع���د ال����س���ت���ث���م���ار امل���ب���ن���ي ع��ل��ى 

من  املغلوطة  واملعلومات  ال�سائعات 

احل����الت اخل��ط��رية ال��ت��ي مي��ك��ن اأن 

ومن  امل��ايل.  ال�ستثمار  لها  يتعر�س 

مر: املخاطر التي تنطوي على هذا الأ

املتداولة  املعلومات  تكون  اأن  ميكن   -

غري �سحيحة.

ال�سائعة مغر�سة، وتهدف  - قد تكون 

ا�ستثمار  ع��ل��ى  ال��ن��ا���س  ح��م��ل  اإىل 

اأ�سخا�س  مل�سلحة  املخاطر  ع��ايل 

اآخرين.

- قد ت�سجع ال�سائعات على ال�ستثمار 

يف اأن�سطة م�سبوهة وغري قانونية.

وقبل الت�سرف بناء على املعلومات 

البحث  يجب  امل�ستثمر،  يتلقاها  التي 

املعلومات  تلك  م�سدر  يف  والتدقيق 

جانبه  م��ن  م�ستقل  ب��ح��ث  واإج������راء 

وال���س��ت��ع��ان��ة ب��امل�����س��ادر امل��وث��وق بها 

ذات  الدورية  املالية  املطبوعات  مثل 

املعنية  اجلهات  اأو  املرموقة  ال�سمعة 

بال�ست�سارات املالية. كذلك يجب طرح 

ال�سوؤال التايل: ما املكا�سب التي يتوقع 

املعلومات  لتلك  روج  ال��ذي  ال�سخ�س 

الوثوق  يح�سن  وهل  عليها؟  احل�سول 

بتلك املعلومات ومروجها اأم ل؟

��ا ي��ج��ب ع��ل��ي��ك احل����ذر من  ي�����ساً اأ

الربيد  ع��رب  تاأتيك  ال��ت��ي  ال�سائعات 

لكروين والهاتف. الإ

فراط يف العمليات املالية االإ

على الرغم من ظهور اأنواع عديدة 

كثار  وجديدة من ال�ستثمارات، فاإن الإ

يعد من  وال�سراء ل  البيع  من عمليات 

الرغم  فعلى  اجليدة.  ال�سراتيجيات 

ت�سعد  قد  ال�ستثمارات  بع�س  اأن  من 

الق�سري،  املدى  على  تهبط  اأو  قيمتها 

اإل اأنها قد حتقق العائد املطلوب على 

املدى البعيد، لهذا ال�سبب، فاإن عمدت 

اإىل البيع ب�سرعة فاإن فر�سة ح�سولك 

على العوائد املجزية على املدى الطويل 

ال�سعر  اأن  ت��رى  و�سوف  تتال�سى،  قد 

يهبط اإىل م�ستويات تقل عما ا�سريت 

به. عالوة على اأنك �ست�سطر اإىل دفع 

�سراء  املرتبة على كل عملية  الر�سوم 

يرادات  الإ تاآكل  ي�ساهم يف  وبيع، مما 

خ�سائر  ت�سجيل  حتى  اأو  حتققها  التي 

يف راأ�س مالك امل�ستثمر.

�سول لتاأمني املال الازم  بيع االأ

لا�ستثمار

مهما كانت الفر�س التي تلوح لك، 

ما  بيع  اإىل  املبادرة  الذكاء  من  فلي�س 

ل�ستثمار  ال��الزم  امل��ال  لتاأمني  لديك 

نك بذلك قد تخ�سر م�سدر  جديد، لأ

اأنت  اإن اأخفق ال�ستثمار الذي  الدخل 

حالة  يف  م���ر  الأ وك��ذل��ك  عليه،  مقبل 

�سول التي بحوزتك - والتي  مبادلة الأ

من  وتعد  قليلة  خماطر  على  تنطوي 

ر�سدة التي ميكن العتماد عليها -  الأ

ب�سهم ذي معدل منو وخماطرة عالية، 

ميكن اأن يطيح بكل ما لديك ويعر�س 

حمفظتك ال�ستثمارية للتاآكل.

االقرتا�س على املك�سوف

املك�سوف  ع��ل��ى  الق���را����س  ي��ع��د 

يتم  التي  املمار�سات  من  البنوك  من 

 ، اللجوء اإليها لزيادة راأ�س املال. فمثالاً

ال�سوق،  يف  ريال  مليون  ا�ستثمرت  اإن 

اآخر  ا  مليوناً يقر�سك  اأن  للبنك  ميكن 
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تخ�سي�س اأغلب املحفظة 

ل�سهم معني

يف  ال�ستثمار  اأن  من  الرغم  على 

ال�سناعات  اأو  �سهم  الأ من  معني  نوع 

يف  بي�سك  و�سع  فاإن  ا،  جذاباً يبدو  قد 

ال�سائبة،  بالفكرة  واحدة»لي�س  �سلة 

دفعة  ل��ل��خ�����س��ارة  تعر�سها  لح��ت��م��ال 

قد  التي  القوة  الرغم من  على  واحدة 

ال�سناعة.  اأو  �سهم  الأ تلك  تبدو عليها 

خرى  الأ ا�ستثماراتك  ا من  ياً اأ فاإن بعت 

خيار  ن��ه��ا  اأ ات�سح  ث��م  اأ�سهم  ل�سراء 

احل��ال  ب��ك  ينتهي  اأن  فيمكن  �سيئ، 

مر،  الأ وكذلك  �سيء،  كل  خ�سارة  اإىل 

موال املودعة يف ح�ساب  فاإن وظيف الأ

ا�ستعمال  اأو  ال���ط���وارئ،  اح��ت��ي��اط��ي 

احتياجاتك  لتلبية  املخ�س�سة  موال  الأ

ينطوي  اأمر  �سهم  الأ �سراء  يف  اليومية 

نك تعر�س  اأخطاء مالية كبرية لأ على 

لتلبية  ت��دخ��ره��ا  ال���ت���ي  ح�����س��اب��ات��ك 

ملخاطر  والطارئة  اليومية  احتياجاتك 

ا لها. مل يكن خمططاً

االقرتا�س لا�ستثمار

تعتقد  ا�ستثمار  على  تعرث  عندما 

ن���ه ق��د ي��در عليك ال��ع��ائ��د امل��ج��زي،  اأ

ف��رمب��ا ي��ك��ون م��ن امل��غ��ري اأن ت��ب��ادر 

لالقرا�س  �سديق  اأو  بنك  اأقرب  اإىل 

هذا  مثل  وتعرث  ح��دث   اإن  ولكن  منه 

ا  معر�ساً ت��ك��ون  ف�����س��وف  ال���س��ت��ث��م��ار، 

ولهذا  املقر�س  واملال  مالك  خل�سارة 

بحوزتك من  ما  ا�ستثمار  الذكاء،  من 

القرا�س  اإىل  اللجوء  دون  مال فقط 

خرين. من الآ

قل خماطرة �سهم االأ اختيار االأ

ذات  �سهم  الأ اأن  من  الرغم  على 

ت��ك��ون  اأن  مي��ك��ن  ع���ل���ى  الأ امل��خ��اط��ر 

اختيار  اأن  اإل  للربح،  ا  كبرياً ا  م�سدراً

ال�ستثمارات التي تنطوي على قدر عال 

من املخاطرة ميكن اأن يكون له عواقب 

وخيمة، و�سي�سبح من ال�سعب تعوي�س 

نك مل تعد  راأ�س املال الذي خ�سرته، لأ

يف �سن العمل ول حت�سل على مداخيل 

اإ�سافية متكنك من زيادة ا�ستثماراتك 

يوجد  ل  ن��ه  اأ كما  خ�سائرك،  لتعوي�س 

ل��دي��ك ال���وق���ت ل��ت��ح��م��ل الجت���اه���ات 

يف  جديد  من  والبدء  لل�سوق  النزولية 

ال�ستثمار وتعوي�س اخل�سائر.
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مبختلف  العاملي  القت�ساد  ج�سم  اأن  �سكَّ  ل 

فريو�س  اأ�سابه  ق��د  اأح�سائه  يف  الكامنة  ���س��واق  الأ

ا من التغيري  زمة املالية العاملية بالكثري والكثري جداً الأ

ا�ستعال  �ساعة  2007م  اأغ�سط�س   9 فمنذ  البنيوي، 

 BNP( بنك  ج��ّم��د  �ساعة  زم��ة  ل��الأ وىل  الأ الفتيلة 

Paribas( الفرن�سي ثالثةاً من �سناديقه ال�ستثمارية 
للخ�سائر  نتيجةاً  لل�سيولة؛  احل���اد  ال��راج��ع  ب�سبب 

الفادحة التي حلقت بتلك ال�سناديق يف �سوق ال�سندات 

امل�سمونة بعقارات يف الوليات املتحدة، على الرغم من 

وروبي قبل ذلك التاريخ ب�سخ  تدخل البنك املركزي الأ

اإع��الن  اأعقاب  امل�سريف،  النظام  يف  ي��ورو  مليار   170

القرو�س  يف  الكبرية  خ�سائره  عن  الربيطاين   HSBC
العقارية الثانوية يف فرباير من نف�س العام. لتبداأ من ثم 

اأ�سبه ما تكون بالطوفان  اأزمات مفجعة كانت  اأزمةl تلتها 

�سواق، اأّدت براكماتها اإىل جتميد  الهادر على خمتلف الأ

الهادر  هذا  اأم��ام  ت�سمد  مل  املطاف،  نهاية  يف  الئتمان 

القادم العديد من البنوك وال�سركات ال�ستثمارية العتيقة، 

يف  الربيطاين   )Northern Rock( بنك  بعدها  ليتهاوى 

 22 التاأميم يف  اإىل  املطاف  به  وانتهى  2007م  �سبتمرب   14

فرباير 2008م.

الكثري  ي��درك  ا مل  بدايتها خادعة ج��داً زم��ة يف  الأ كانت 

مدى ال�سرور التي حملتها يف رحمها، و�سادتr طماأنينة واهمة 

اإىل حت��ذي��رات من  اأح��د  معها  يلتفت  ل��درج��ٍة مل  ال��ع��امل  يف 

اأوج�سوا خيفة من هذا ال�سر القادم كمحمد العريان ونورييل 

روبيني وبير �سيف وغريهم. 

خ��ر؛  الآ تلو  ا  واح��داً امل��ال  عرو�س  �سقوط  بعدها  العامل  �سهد 

يف   )Lehman Brothers( اإفال�س  العرو�س  تلك  يف  ب��رز  الأ كان 

15 �سبتمرب 2008م، الذي و�سلت خ�سائره البنكية اإىل 613 مليار 

دولر، ونحو 155 مليار دولر اأخرى كخ�سائر ا�ستثمارية يف ال�سندات، 

التي انحدرتr بعدها  زمة  للعامل يومها الوجه احلقيقي لالأ انك�سف 

يف  بالقت�سادات  لتطيح  ا  لحقاً متادت  هابطة،  موجٍة  يف  �سواق  الأ

م�ستنقع من الركود انتهى بالك�ساد حتى تاريخنا الراهن. 

املالية  واأجهزته  الدولية،  موؤ�س�ساته  بكامل  العامل  ان�سغل 

معها  واأنفق  اإنقاذه،  ميكن  ما  اإنقاذ  مبحاولة  املحلية  والنقدية 

اأخ��رى،  ت�ستجب  ومل  اأ���س��واق  ا�ستجابت  ال���دولرات،  تريليونات 

ا، ول تزال  حت�سنت موؤ�سرات فيما �ساءت موؤ�سراتl اأخرى اأثقل وزناً

حالة ال�سراع دائرة حتى ال�ساعة. 

اإننا اليوم يف مواجهة اقت�سادات واأ�سواق ت�سري على )ع�سا( 

دعم احلكومات، واحلرية تلف املحيط العاملي اليوم حول توقيت 

الع�سا!  تلك  دون  ال�سري  مبوا�سلة  �سواق  والأ القت�سادات  اأهلية 

وكيف �سيكون الوجه اجلديد للنظام القت�سادي واملايل العامليني 

زمة. بعد انتهاء ف�سول هذه الأ

اإننا ونحن ب�سدد التنبوؤ ب�سمات ذلك الوجه اجلديد، ل يجب 

حتت  ي��دور  ما  �ساأن  تهوين  يف  ال�سابقة  اأخ��ط��اءه  العامل  يكرر  اأن 

رماد احلريق من تغيرياٍت جذرية بداأتr يف احلدوث حتى من قبل 

النا�سئة يف  التي قادها زيادة قوة وم�ساهمة القت�سادات  زمة،  الأ

بداأ  ال��ذي  ال�سيخوخة  اأو  نهاك  الإ وجه  مقابل  العاملي،  القت�ساد 

احلقيقة  تلك   rاأظهرت العتيقة.  القت�سادات  ن�ساط  على  يطغى 

ا  اآ�سيوياً ا  اندفاعاً املا�سي  القرن  من  خري  الأ الع�سر  منذ  املتعاظمة 

ا اإىل غربها؛  ا و�سطها متجهاً ا بداأ من اأق�سى �سرقها، عابراً حمموماً

من معقل )منور اآ�سيا(، ثم )ال�سني(، وها هي )الهند(، ول اأظن 

املوجة �ستتوقف عند حدود غربها )دول اخلليج(، فقد بداأتr ذات 

الوترية من الن�ساط تتفاعل يف رو�سيا اجلديدة اليوم مّدت نفوذها 

اجلزء  يف  وهناك  ال�سرقية،  اأوروب���ا  يف  القدامى  حليفاتها  اإىل 

اجلنوبي من اأمريكا بقيادة الربازيل ي�ساهد العامل ف�سولاً اأخرى 

من التحولت القادمة. مبنطق العقل؛ ل ميكن للمحاولت امل�ستميتة 

من املعاقل الراأ�سمالية يف �سمال اأمريكا اأو غرب اأوروبا، ومعها ما 

ت�سيطر عليه من موؤ�س�ساٍت وهيئاٍت دولية اأن تنجح يف اإيقاف تقّدم 

هذه القوى القادمة، واأن على العامل التاأهب من اليوم للتكيف مع 

�سواق، واأن ل يقف العامل العتيق يف وجه  تعددية القت�سادات والأ

التي  »العوملة«  وم�سات  من   » lوم�سة« اإل  تلك  فما  اجلديد،  العامل 

وروبي. مريكي والغرب الأ توّرط يف �سناعتها كل من ال�سمال الأ

األزمة المالية العالمية.. 
»وميٌض« لشيء قادم!!

تداولنا

عبد الحميد العمري
ع�سو جمعية القت�ساديني ال�سعوديني
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يهدف باب ثقافة ا�ستثمارية لزيادة وعي القارÇ حول اأ�سا�سيات ال�سوق عرب تقدË �سرح مب�سط ويف 

اإذا  �سهم عن معرفتها  االأ ب�سوق  اأو مهتم  ي متداول  التي الغنى الأ �سا�سية  االأ للم�سطلحات  �سهلة  لغة 

اأراد اال�ستثمار يف ال�سوق، واملعرفة وحدها عزيزي القارÇ هي التي متكنك من احلكم على اأداء �سركة 

القرار  �ساحب  اأنت  جتعلك  التي  هي  ا  اأي�سً واملعرفة  ال،  اأم  فيها  لا�ستثمار  منا�سبة  كانت  اإذا  وما  ما 

اال�ستثماري واأن التن�ساق خلف ال�سائعات، ويعترب دورنا هنا يف جملة تداول مكمًا لدور كل من هيÄة 

وزيادة  املتداولني  لدى  املالية  الثقافة  ون�سر  لزيادة  )تداول(  املالية  ال�سوق  و�سركة  املالية  ال�سوق 

املفاهيم  من  جديدة  جمموعة   Çالقار عزيزي  لك  نقدم  العدد  هذا  ويف  لديهم.  اال�ستثماري  الوعي 

وامل�سطلحات املالية يف �سكل مب�سط.

اأو  ر�ساليات / ال�ستقبال: غرفة  الإ غرفة 

واإر�سال  ا�ستقبال  فيها  يتم  ال�سركة  يف  ركن 

لت اخلا�سة. وامر با�ستخدام الآ الر�سائل والأ

 WIRE
ROOM

 WITH OR
 WITHOUTA
 SALE ORDER

(WOW)اأمر حمدود لبيع اأو �سراء

اله��ت��م��ام  ل��ف��ت  ال��و���س��ي��ط يف  م��ن  ف�سل   

ب��ع��الوة)غ��ري  بيعه  وب��ال��ت��ايل  مهم  �سهم  اإىل 

قانونية(.

WITHHOLDING

عملية بيع عقد خيار.

WRITE

تعبري عامي، ي�سري اإىل اأن ال�سهم يكون 

فيه فائدة للكبار.

WRINKLE

�سانع  يحددها  ���س��ع��ار  الأ م��ن  جمموعة 

ا من توفر �سوق لتلك الورقة.  �سوق لي�س متاأكداً

ولكنه يعتقد اأنه ميكن خلق تلك ال�سوق خالل 

فرة زمنية معقولة.

 WORKOUT
MARKET

ال��ولي��ات  يف  ي�ستخدم  ع��ام��ي  م�سطلح 

امل��ت��ح��دة ع��ن��دم��ا ي��ك��ون ل���دى ال�����س��وق حركة 

قد  ي��ام  الأ هذه  ويف  و�سريعة.  قوية  ت�ساعدية 

يكون  عندما  ط���ايف«،  »ال�سوق  ع��ب��ارة:  ت�سمع 

ال�سوق يعمل ب�سكل جيد.

WOODYWIRTE-OUT

قاعة  يف  تتم  معينة  ممار�سة  اأو  اإج��راء 

التداول. بحيث يتاح للخرباء اأ�سهم حل�سابهم 

�سهم من  مما يعر�سه اأحد العمالء، اأو بيع الأ
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�سارة اإىل اأن  رمز ت�ستخدمه ال�سحف لالإ

ال�سهم دون حق �سراء.

XW
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- YAWN
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ل���دي اأ���ص��ه��م م��ف��ق��ودة يف ع���دة ���ص��رك��ات فكيف 

اأح�صل على �صهاداتها اأو ما يثبت ملكيتي لها؟

اخلا�ض   امل���رور  وكلمة  امل�صتخدم  ا�صم  ف��ق��دت  

حل�صابي يف موقع )تداول( كيف اأدخل على ح�صابي 

للح�صول على خدمات املوقع؟

يرجى اإعادة الت�سجيل مرة اأخرى.

ون�ستمر يف التوا�سل يف هذا العدد مع اأ�سÄلتكم وا�ستف�ساراتكم ومقرتحاتكم التي ن�سعد بها وبالرد عليها وناأمل 

�سا�سي. يف املزيد من تفاعلكم مع هذا الباب الذي اأ�سميناه )ج�سور( فهو منكم واإليكم واأنتم حموره االأ

�سهم ميكنكم االت�سال بخدمة العماء يف مركز  رباح و�سهادات االأ ولا�ستف�سار عن املحافß اال�ستثمارية واالأ

االيداع ل�سركة ال�سوق املالية ال�سعودية تداول هاتف 012189090

مييل: للتوا�سل مع هذا الباب يرجى اإر�سال امل�ساركة على االإ

magazine@tadawul.com.sa 

كيف اأ�صجل يف موقع )تداول(؟

ت��ت��م ع��م��ل��ي��ة ال��ت�����س��ج��ي��ل يف م��وق��ع ت����داول 

لكروين من خالل الدخول للموقع والنقر على  الإ

للموقع  مي��ن  الأ على  الأ الركن  يف  ت�سجيل  كلمة 

ليتم  كاملة  املدونة  التعليمات  اتباع  ذلك  وبعد 

الت�سجيل يف املوقع.

ال�����ص��ن��دات  اأو  ال�������ص���ك���وك  ي���ح���ق حل��م��ل��ة  ه����ل 

�لتü°ويâ؟

ل يحق لهم الت�سويت. 

اأود  ال�صركات  من  لعدد  اأ�صهم  �صهادات  ل��دي 

اإ�صافتها ملحفظتي وجتزئتها.

ملركز  الهوية  و�سورة  ال�سهادة  اإر�سال  املطلوب 

يداع  على العنوان التايل: الإ

 60612 الريا�س 11555 ت 012189090

والتاأكد من رقم احلفيظة امل�سجل على ال�سهادة، 

واإرفاق �سوره للحفيظة.

اˆ  ب��اإذن  املرحوم  لورثة  ال�صرعي  الوكيل  اأن��ا 

ع. م. ولدي �صهادة اأ�صهم ل�صركه �صافول ومل يتم 

ال�صابقة كلها منذ وفاته عام  اأرباح ال�صنوات  جني 

رباح؟  ن لدى الوكالة واأريد جني الأ 1418ه�، والآ

مراجعة  عليك  يجب  رب����اح  الأ بخ�سو�س 

اإر�سالها  فعليك  ال�سهادة  اأم��ا  �سافول.  �سركة 

الرقم  على  الت�سال  اأو  »ت���داول«  �سركة  اإىل 

.(012189090(

إدراج اإحدى ال�صركات  اأود ال�صتف�صار عن موعد ا

إنني اأحد املكتتبني بها. �صهم  حيث ا يف �صوق الأ

موقع  على  دراج  الإ م��وع��د  ع��ن  ع����الن  الإ �سيتم 

)تداول( يف حينه.

نية؟ �صهم الآ كيف اأح�صل على اأ�صعار الأ

نية  �سعار الآ ميكن  احل�سول على املعلومات و الأ

لل�سوق املالية ال�سعودية  )تداول(  من خالل مزودي 

املعلومات املرخ�سني من قبل ال�سوق املالية ال�سعودية 

)تداول(.

فعل  يجب  �سلية  الأ ال�سهادة  ف��ق��دان  حالة  يف 

تي: الآ

اأ-   الإعالن عن فقدان ال�سهادة يف �سحيفة يومية.

اإقرار بالفقدان، وتعبئة النموذج  ب -   توقيع منوذج 

)موجود على موقع تداول(.

موقع  على  )م��وج��ود  ي�����داع.  الإ من���وذج  ج-   تعبئة 

تداول(.

ال�سعودية  املالية  لل�سوق  الرئي�سي  املقر  د-  زيارة 

اأب��راج   - فهد  امللك  )طريق  الريا�س  مدينة  يف 

ر�سي(. التعاونية – الربج ال�سمايل – الدور الأ

امل��ايل  امل��رك��ز  على  احل�صول  يل  ميكن  كيف   

لقطاع امل�صارف واخلدمات املالية؟

ال�سركات  تتوافر هذه القوائم من خالل قائمة 

يف قائمة اخليارات الرئي�سية مبوقع تداول ومبجرد 

ال�سغط عليها تفتح �سفحة حتتوي على منوذج بحث 

عن القوائم املالية من خالل جدولني رئي�سيني هما: 

ال�سركة: حيث ميكن للم�ستخدم اختيار القطاع،   ·
ونوع التقرير، ونوع التقومي )هجري اأو ميالدي(، 

املقارنة حتى  وال�سركات )ميكن  والربع  وال�سنة، 

اأربع �سركات(.

القطاع،  اختيار  للم�ستخدم  ميكن  حيث  ال�سنة:   ·
ونوع التقرير، ونوع التقومي )هجري اأو ميالدي( 

ل�سركة  ال�سنني  ع��رب  امل��ق��ارن��ة  )مي��ك��ن  وال�سنة 

معينة(.

 كيف ميكن يل تداول ال�صكوك وال�صندات؟

للم�ستثمرين تداول ال�سكوك/ال�سندات  ميكن 

وذلك  لها،  املرخ�س  الو�ساطة  �سركات  طريق  عن 

امل�ستخدمة  ال�ستثمارية  املحافظ  نف�س  با�ستخدام 

�سهم. لتداول الأ

ات
سار

تف
س

ا
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األسواق الخليجية 

ا ب�سكل عام خالل �سهر �سبتمرب، ومل يغلق على انخفا�س �سوى موؤ�سر �سوق الكويت  كان اأداء اأ�سواق املال اخلليجية اإيجابياً

ف�سل اأداء  وراق املالية. اأما باقي املوؤ�سرات فقد تفاوت اأداوؤها من حيث ن�سبة الرتفاع مقارنة ببداية ال�سهر، فقد كان الأ لالأ

موؤ�سر �سوق دبي املايل وبن�سبة ارتفعت جتاوزت 14.4%، يليه موؤ�سر ال�سوق املالية ال�سعودية )تداول( والذي كان اإيجابيا 

وراق املالية والذي ارتفاع بن�سبة  يف معظم اأيام ال�سهر وبن�سبة ارتفاع بلغت 11.7%، يليه بعد ذلك موؤ�سر �سوق اأبو ظبي لالأ

7.8%. اأما املوؤ�سر ال�سلبي الوحيد كما ذكرنا فهو موؤ�سر �سوق الكويت الذي انخف�س بن�سبة %1.2.

هم
س

األ
ق 

وا
س

أ

�صواق اخلليجية خالل �صهر �صبتمر عام 2009 م �صهم ال�صعودية مقارنة بالأ اأداء �صوق الأ
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 NIKKEI 225 موؤ�سر  عدى  ما  ا،  اإيجابياً اأداء  �سبتمرب  ل�سهر  العاملية  املال  �سواق  لأ الرئي�سية  املوؤ�سرات  جميع  �سجلت 

خرى منذ بداية ال�سهر، وقد تفوق موؤ�سر ال�سوق املالية ال�سعودية  والذي ا�ستمر مب�ساره املعاك�س للموؤ�سرات العاملية الأ

خرى وحقق اأعلى ن�سبة ارتفاع ل�سهر �سبتمرب. يف حني جاء موؤ�سر  )تداول( ب�سكل وا�سح على اأغلب املوؤ�سرات العاملية الأ

NASDAQ يف املرتبة التالية وبن�سبة ارتفاع جتاوزت 5.6%، تاله موؤ�سر FTSE 100 وبن�سبة ارتفاع بلغت 4.6%، يليه 

 NIKKEI 225 والذي ارتفع بن�سبة 3.88%. اأما املوؤ�سر ال�سلبي الوحيد فهو موؤ�سر CAC 40 بعد ذلك املوؤ�سر الفرن�سي

والذي انخف�س بن�سبة %3.4.

األسواق العالمية 

�صواق العاملية خالل �صهر �صبتمر عام 2009 م �صهم ال�صعودية مقارنة بالأ اأداء �صوق الأ
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�سعار ت�سري ب�سكل متذبذب طوال  الطاقة : انعك�ست تداولت العقود امل�ستقبلية لقطاع الطاقة ب�سكل اإيجابي على اأ�سعارها، وقد كانت الأ

ال�سهر، ففي اأول اأيام التداول ل�سهر �سبتمرب تغريت اأ�سعار العقود امل�ستقبلية للنفط ب�سكل طفيف اإل اأنها �سرعان مارتفعت ومن ثم عاودت 

النخفا�س مرة اأخرى، و�سارت على هذا املنوال حتى نهاية ال�سهر، واأقفلت اأ�سعارها ب�سكل اإيجابي مقارنة ببداية ال�سهر.

اأما العقود امل�ستقبلية للغاز الطبيعي فقد كانت اأ�سعارها ت�سري ب�سكل اإيجابي يف معظم اأيام ال�سهر، اإل اأنها خ�سرت كثريا مما ك�سبته يف 

خري، وتقفل مرتفعة مقارنة ببداية  �سبوع الأ �سبوع الثالث من �سهر �سبتمرب، لكنها �سرعان ما عو�ست جزءا كبريا مما فقدته يف الأ نهاية الأ

ال�سهر.

احلبوب:  تفاوت اأداء العقود امل�ستقبلية للحبوب ب�سكل عام، فقد كان اأداء العقود امل�ستقبلية للذرة اإيجابية يف معظم اأيام ال�سهر، ماعدى 

�سعار ب�سكل اإيجابي مقارنة مع افتتاح ال�سهر. خرية للتداول، وقد اأغلقت الأ يام الأ بع�س الت�سحيحات ال�سعرية الب�سيطة يف الأ

العقود المستقبلية للسلع:

Soybeansفول ال�صويا

Crude Oil Brentالنفط
Natural Gasالغاز

Cornالذرة
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رز فقد �سارت بعك�س الجتاه الذي اتخذته العقود امل�ستقبلية للذرة، فقد كان الجتاه ال�سلبي هو ال�سائد معظم  اأما العقود امل�ستقبلية لالأ

اأيام ال�سهر، وقد اأقفلت اأ�سعارها على انخفا�س مقارنة ببداية ال�سهر.

نهاية  ا�ستمرت حتى  ال�سعر  تذبذبات يف  بعد ذلك  بانخفا�س حاد، تاله  �سبتمرب  �سهر  تداولت  بداأت  القمح، فقد  لعقود  بالن�سبة  اأما 

ال�سهر، لتغلق بعد ذلك على انخفا�س مقارنة ببداية ال�سهر. 

املعادن الثمينة: بداأت العقود امل�ستقبلية للذهب بارتفاعات كبرية يف بداية تداولت �سهر �سبتمرب واتخذت م�سارااً �ساعدااً، لكن اأ�سعارها 

انخف�س بعد ذلك ب�سكل طفيف، ولتغلق على ارتفاع مقارنة ببداية ال�سهر.

ا للعقود امل�ستقبلية للذهب من حيث الرتفاعات الكبرية التي �سهدتها يف بداية  اأما العقود امل�ستقبلية للف�سة، فقد اتخذت اأداء م�سابهاً

خرية، اإل اأنها اأغلقت ب�سكل اإيجابي  يام الأ ال�سهر، اإل اأن ن�سبة النخفا�س يف نهاية ال�سهر كانت اأكرب من ن�سبة انخفا�س الذهب يف الأ

مقارنة مع �سعرها يف بداية ال�سهر.

Wheat القمح Rough Rice رز الأ

Silverالف�صةGoldالذهب
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طة
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لو
ت ا

كا
شر

ء 
أدا

اأداء �سركات الو�ساطة )جميع عمليات البيع وال�سراء ( �سبتمرب 2009م 

الرتتيبالن�صبةال�صفقاتالرتتيبالن�صبةكمية التداولتالرتتيبالن�صبة قيمة التداول�صركة الو�صاطة

4%2402,31011.49%1699,924,695.0015.69%18,643,589,395.3015.62 اجلزيرة كابيتال

2%1580,34216.57%2734,524,087.0016.47%17,197,853,880.0514.41 �سركة الراجحي للخدمات املالية

وراق املالية 6%3292,2728.35%3587,646,182.0013.17%15,707,859,037.7013.16  �ساب لالأ

هلي كابيتال 1%4591,03216.88%4508,105,549.0011.39%14,285,149,551.2011.97  الأ

3%5483,31813.80%5475,747,959.0010.67%13,076,361,883.6510.95  �سامبا كابيتال

5%6349,5469.98%6404,565,531.009.07%11,412,692,614.409.56 فرن�سي تداول

8%7222,1776.34%7320,059,659.007.18%7,844,246,053.806.57 العربي لال�ستثمار

7%8290,5568.30%8227,380,799.005.10%6,382,537,817.355.35 الريا�س املالية

�ستثمار كابيتال 9%977,3292.21%9141,373,653.003.17%3,945,552,555.753.31  الإ

10%1057,2281.63%10106,091,898.002.38%3,233,672,620.852.71 ال�سعودي الهولندي املالية

11%1152,4401.50%1170,656,547.001.58%1,662,399,499.301.39 �سركة البالد لال�ستثمار

12%1228,7810.82%1244,695,998.001.00%1,583,107,691.901.33  فالكم للخدمات املالية

14%1413,1150.37%1319,043,494.000.43%787,947,113.650.66   كريديت �سوي�س العربية ال�سعودية

15%159,4330.27%1418,405,177.000.41%575,698,755.850.48  هريمي�س ال�سعودية

13%1313,8700.40%1524,622,757.000.55%571,843,343.750.48  اأ�سول املالية

وراق املالية 20%174,0640.12%1610,854,575.000.24%391,270,322.400.33  دويت�سه لالأ

21%183,3150.09%1710,148,710.000.23%373,473,055.500.31 مورغان �ستانلي ال�سعودية

19%194,0880.12%1810,129,817.000.23%354,188,025.800.30 �سعاع كابيتال 

16%166,9800.20%1911,773,457.000.26%272,787,823.300.23    الوىل جوجيت للو�ساطة املالية

18%214,6820.13%207,263,382.000.16%258,326,398.600.22  رنا لال�ستثمار 

17%204,7780.14%218,105,077.000.18%254,731,108.150.21 بايونريز ال�سعودية

22%222,7600.08%225,851,895.000.13%130,240,846.650.11  جدوى لال�ستثمار 

23%251,7200.05%232,232,141.000.05%108,278,443.850.09  �سركة وثيقة املالية

و�سط لال�ستثمار املايل 24%231,3480.04%242,569,396.000.06%80,881,951.850.07 �سركة ال�سرق الأ

25%261,0220.03%251,596,543.000.04%52,517,566.150.04 عودة العربية ال�سعودية

�ستثمار مارات خلدمات الإ 27%24834.0000.02%262,417,820.000.05%48,190,015.950.04 الإ

26%28978.0000.03%271,119,114.000.03%38,336,415.950.03 اأرباح املالية  
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اأداء �صركات الو�صاطة )جميع عمليات البيع وال�صراء عن طريق اإلنرتنت( �صبتمر 2009م 

 لرتتيبالن�صبة قيمة التداول�صركة الو�صاطة
الن�صبة عن 

طريق النرتنت
الرتتيب الن�صبةكمية التداولت

الن�صبة عن طريق 

النرتنت
الرتتيبالن�صبةال�صفقات

 الن�صبة عن طريق 

النرتنت

%385.54%344,12014.34%182.22%575,447,28621.45%184.34%15,724,094,994.6021.32اجلزيرة كابيتال

%287.13%421,13417.55%282.10%390,601,56114.56%280.88%10,576,685,662.7014.34�سامبا كابيتال

هلي كابيتال %173.03%431,65217.99%369.45%352,858,89813.15%369.64%9,948,382,071.0513.49 الأ

%585.70%299,55112.48%480.18%324,394,29912.09%480.81%9,222,938,681.7012.51 فرن�سي تداول

%456.05%325,27213.55%541.51%304,885,29511.37%546.04%7,917,600,225.7510.74�سركة الراجحي للخدمات املالية

%654.29%158,6606.61%645.61%268,020,4029.99%646.42%7,291,602,289.209.89�ساب لالوراق املالية

�ستثمار %849.69%110,4054.60%742.27%135,292,7155.04%744.91%3,522,494,116.754.78العربي لالإ

%752.44%152,3566.35%849.28%112,045,4644.18%848.90%3,121,328,070.754.23الريا�س املالية

%1148.12%27,5371.15%1039.94%42,372,2341.58%950.14%1,621,496,111.602.20ال�سعودي الهولندي املالية

�ستثمار كابيتال %1040.90%31,6281.32%1129.97%42,363,8961.58%1031.02%1,223,806,289.201.66 الإ

%1294.47%27,1881.13%1273.86%33,012,0251.23%1169.71%1,103,611,955.551.50فالكم للخدمات املالية

�ستثمار  %974.77%39,2121.63%966.26%46,815,9311.75%1260.96%1,013,344,365.401.37 �سركة البالد لالإ

%1397.77%13,5610.57%1397.63%24,037,9890.90%1397.70%558,692,902.000.76 اأ�سول املالية

%1496.10%6,7080.28%1497.34%11,460,2310.43%1496.59%263,493,820.150.36الوىل جوجيت للو�ساطة املالية

%1577.40%3,6240.15%1583.34%6,053,1180.23%1583.53%215,781,295.800.29 رنا لال�ستثمار 

�ستثمار 32%30275.0000.01%28544,986.000.01%30,607,893.950.03 جمموعة النفيعي لالإ

28%27614.0000.02%291,435,379.000.03%25,719,958.700.02  املال �سكيوريتيز 

30%29335.0000.01%30734,757.000.02%20,983,454.100.02 بيت ال�ستثمار العاملي )ال�سعودية(

29%32391.0000.01%31340,385.000.01%14,005,124.100.01  وطن لال�ستثمار

31%31300.0000.01%32354,309.000.01%9,453,925.600.01   جمموعة التوفيق املالية

33%3362.0000.00%3339,681.000.00%997,404.100.00 جمموعة بي ام جي املالية

34%349.0000.00%341,443.000.00%25,295.500.00  جمموعة الدخيل املالية

  119,375,526,844.70  4,460,356,852.00  3,502,304.000  

اأداء �سركات الو�ساطة )جميع عمليات البيع وال�سراء ( �سبتمرب 2009م 

الرتتيبالن�صبةال�صفقاتالرتتيبالن�صبةكمية التداولتالرتتيبالن�صبة قيمة التداول�صركة الو�صاطة
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اأداء �صركات الو�صاطة )جميع عمليات البيع وال�صراء ( الربع الثالث 2009م 

الرتتيبالن�صبةال�صفقاتالرتتيبالن�صبةكمية التداولتالرتتيبالن�صبة قيمة التداول�صركة الو�صاطة

4%11,828,049.0012.01%12,859,419,43116.33%79,417,870,825.5516.57اجلزيرة كابيتال

2%22,553,250.0016.78%22,841,841,97216.23%71,735,528,911.6014.96�سركة الراجحي للخدمات املالية

هلي كابيتال 1%32,638,078.0017.34%32,188,379,20812.49%60,817,274,460.6012.69   الأ

7%41,171,742.007.70%42,007,374,41611.46%55,284,525,641.3511.53�ساب لالوراق املالية

3%52,045,903.0013.44%51,892,626,18210.81%53,650,765,867.0511.19 �سامبا كابيتال

5%61,552,197.0010.20%61,720,251,7849.82%47,921,932,667.5510.00فرن�سي تداول

�ستثمار 8%7920,330.006.05%71,230,015,3407.02%30,777,921,278.406.42العربي لالإ

6%81,274,923.008.38%8880,653,9495.03%24,944,319,911.455.20الريا�س املالية

�ستثمار كابيتال 9%9332,275.002.18%9541,852,5983.09%15,064,081,708.703.14 الإ

10%10255,460.001.68%10410,211,2922.34%12,137,593,665.602.53ال�سعودي الهولندي املالية

�ستثمار 11%11234,173.001.54%11314,778,9311.80%7,784,153,952.651.62�سركة البالد لالإ

%1832.65%1,5600.07%1750.84%4,120,4820.15%1655.96%142,544,066.700.19بايونريز ال�سعودية  

%1793.72%1,6120.07%1892.68%2,068,7700.08%1789.96%97,405,915.250.13�سركة وثيقة املالية

%1673.19%2,0200.08%1673.89%4,323,9680.16%1866.64%86,798,406.900.12 جدوى لال�ستثمار

%1919.42%7940.03%1912.51%1,267,3990.05%1913.18%46,698,197.400.06�سعاع كابيتال

�ستثمار %2195.27%2620.01%2098.90%538,9780.02%2099.77%30,536,774.500.04جمموعة النفيعي لالإ

%2078.01%3050.01%2180.93%275,4820.01%2181.08%11,355,872.450.02وطن لال�ستثمار

%2365.67%1970.01%2260.52%214,4130.01%2248.68%4,602,487.950.01جمموعة التوفيق املالية

%222.67%2520.01%230.64%116,9800.00%230.78%4,463,164.400.01هريمي�س ال�سعودية

%2410.75%660.00%244.70%67,4990.00%247.19%1,848,507.350.00املال �سكيوريتيز

%2577.78%70.00%2589.60%1,2930.00%2591.09%23,040.500.00جمموعة الدخيل املالية

 73,751,629,285.60   2,682,656,608   2,399,683   

اأداء �صركات الو�صاطة )جميع عمليات البيع وال�صراء عن طريق اإلنرتنت( �صبتمر 2009م 

 لرتتيبالن�صبة قيمة التداول�صركة الو�صاطة
الن�صبة عن 

طريق النرتنت
الرتتيب الن�صبةكمية التداولت

الن�صبة عن طريق 

النرتنت
الرتتيبالن�صبةال�صفقات

 الن�صبة عن طريق 

النرتنت
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12%12143,030.000.94%12174,644,4801.00%5,798,273,967.551.21 فالكم للخدمات املالية

13%1370,566.000.46%13107,179,6780.61%2,644,888,709.650.55 اأ�سول املالية

14%1534,971.000.23%1453,782,6440.31%2,240,910,380.750.47كريديت �سوي�س العربية ال�سعودية

16%1623,762.000.16%1547,942,9770.27%1,487,013,301.750.31هريمي�س ال�سعودية

15%1424,241.000.16%1655,121,3540.31%1,375,329,496.450.29جدوى لال�ستثمار 

18%1820,459.000.13%1729,290,3560.17%1,004,621,606.150.21بايونريز ال�سعودية 

وراق املالية 21%2010,664.000.07%1823,480,0040.13%991,606,875.700.21دويت�سه لالأ

17%1723,689.000.16%1934,761,6430.20%943,073,734.150.20   الوىل جوجيت للو�ساطة املالية

19%1919,806.000.13%2024,916,1080.14%838,547,783.450.17 رنا لال�ستثمار 

20%2110,759.000.07%2122,601,3140.13%829,421,099.950.17�سعاع كابيتال

22%224,527.000.03%2212,275,6920.07%481,241,033.500.10مورغان �ستانلي ال�سعودية

و�سط لال�ستثمار املايل 25%243,294.000.02%236,400,5610.04%213,549,483.950.04 �سركة ال�سرق الأ

�ستثمار مارات خلدمات الإ 23%234,022.000.03%249,342,6330.05%212,873,779.800.04الإ

24%253,948.000.03%255,250,3800.03%204,234,663.850.04 �سركة وثيقة املالية

26%262,615.000.02%264,911,9600.03%129,445,647.000.03 املال �سكيوريتيز

29%301,934.000.01%272,890,5110.02%112,000,169.600.02اأرباح املالية  

28%272,388.000.02%283,739,9200.02%111,547,408.900.02 عودة العربية ال�سعودية

27%282,552.000.02%293,547,8110.02%84,965,859.600.02 جمموعة التوفيق املالية

31%291,289.000.01%303,048,5780.02%84,347,768.250.02بيت ال�ستثمار العاملي )ال�سعودية(

30%311,504.000.01%311,122,1640.01%43,590,774.000.01 وطن لال�ستثمار

�ستثمار 33%32305.000.00%32547,8630.00%30,645,831.200.01   جمموعة النفيعي لالإ

35%34133.000.00%33106,9480.00%6,352,371.000.00و�ساطة كابيتال

32%33305.000.00%34157,5890.00%3,919,807.050.00 جمموعة بي ام جي املالية

34%35177.000.00%3546,5170.00%1,765,582.250.00جمموعة الدخيل املالية

 479,410,136,026.00  17,514,514,788  15,217,320.00  

اأداء �صركات الو�صاطة )جميع عمليات البيع وال�صراء ( الربع الثالث 2009م 

الرتتيبالن�صبةال�صفقاتالرتتيبالن�صبةكمية التداولتالرتتيبالن�صبة قيمة التداول�صركة الو�صاطة
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اأداء �صركات الو�صاطة )جميع عمليات البيع وال�صراء عن طريق اإلنرتنت( الربع الثالث 2009م 

 الرتتيبالن�صبة قيمة التداول�صركة الو�صاطة

الن�صبة 

عن طريق 

النرتنت

الرتتيب الن�صبةكمية التداولت

الن�صبة 

عن طريق 

النرتنت

الرتتيبالن�صبةال�صفقات

 الن�صبة 

عن طريق 

النرتنت

%386.08%1,573,63215.04%183.31%2,382,149,44121.89%185.48%67,887,542,361.9022.32اجلزيرة كابيتال

هلي كابيتال %171.05%1,874,45517.92%369.23%1,515,086,57413.92%270.45%42,847,027,347.0514.09 الأ

%287.19%1,783,89917.05%280.84%1,529,947,28214.06%379.59%42,700,374,837.8014.04�سامبا كابيتال 

%586.11%1,336,55812.77%481.24%1,397,590,75912.84%481.20%38,910,977,132.9512.79 فرن�سي تداول

%456.47%1,441,78313.78%545.72%1,299,395,25711.94%547.51%34,079,704,797.6011.21�سركة الراجحي للخدمات املالية

%753.33%624,8775.97%642.09%844,893,3997.76%645.28%25,033,791,984.158.23�ساب لالوراق املالية

�ستثمار %853.04%488,1124.67%748.25%593,522,1855.45%749.32%15,180,219,910.404.99العربي لالإ

%651.67%658,7846.30%850.52%444,912,3024.09%851.71%12,898,824,204.954.24الريا�س املالية

%1245.56%116,3791.11%1138.88%159,483,2401.47%940.37%4,899,554,481.451.61ال�سعودي الهولندي املالية

%1091.14%130,3551.25%1283.36%145,579,1361.34%1081.84%4,745,252,321.301.56فالكم للخدمات املالية

�ستثمار %972.32%169,3651.62%964.10%201,779,7531.85%1160.88%4,738,838,654.251.56�سركة البالد لالإ

�ستثمار كابيتال %1138.58%128,1831.23%1029.76%161,275,3121.48%1230.78%4,636,923,224.451.52   الإ

%1397.71%68,9500.66%1397.56%104,560,6220.96%1397.57%2,580,635,323.600.85 اأ�سول املالية

%1496.49%22,8580.22%1497.67%33,951,6170.31%1497.29%917,491,715.200.30الوىل جوجيت للو�ساطة املالية

%1577.86%15,4210.15%1677.26%19,250,4770.18%1577.66%651,219,262.200.21 رنا لال�ستثمار 

%1644.11%10,6930.10%1541.27%22,746,9150.21%1635.29%485,301,982.100.16جدوى لال�ستثمار

%1722.51%4,6060.04%1732.40%9,488,9920.09%1735.75%359,177,290.600.12بايونريز ال�سعودية 

%1997.04%3,8310.04%1896.77%5,080,8260.05%1894.58%193,174,851.850.06�سركة وثيقة املالية

%1837.11%3,9930.04%1921.04%4,756,1580.04%1920.31%168,462,881.750.06�سعاع كابيتال

%2082.21%2,0980.02%2086.84%3,081,0870.03%2082.47%70,071,347.350.02جمموعة التوفيق املالية

%2320.50%5360.01%2123.80%1,169,0260.01%2132.08%41,521,844.550.01املال �سكيوريتيز 

%2183.38%1,2540.01%2276.00%852,8560.01%2278.17%34,073,542.600.01وطن لال�ستثمار 

�ستثمار  %2491.48%2790.00%2498.45%539,3980.00%2399.66%30,542,195.000.01 جمموعة النفيعي لالإ

%224.43%1,0530.01%231.13%542,0830.00%241.18%17,539,850.950.01هريمي�س ال�سعودية

و�سط لال�ستثمار املايل %263.70%1220.00%254.99%319,4820.00%255.93%12,667,016.750.00�سركة ال�سرق الأ

%270.28%980.00%260.22%118,6600.00%260.14%3,131,344.200.00 كريديت �سوي�س العربية ال�سعودية

%2584.75%1500.00%2772.89%33,9070.00%2765.40%1,154,667.250.00جمموعة الدخيل املالية

 304,125,196,374.20   10,882,106,746   10,462,324   
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تقرير التداول اإلحصائي التفصيلي حسب 
الجنسية ونوع المستثمر –  أغسطس  2009

تقرير التداول الإح�سائي التف�سيلي ح�سب 

اجلن�سية ونوع امل�ستثمر –    �سبتمرب  2009

املتداولة  �سهم  لالأ جمالية  الإ القيمة  بلغت 

�سهر  خالل  ال�سعودية  املالية  ال�سوق  يف 

ريال،  مليار   59.69 �سبتمرب 2009م 

تداولت  عن   )%25.04( قدره  بانخفا�س 

والتي   ،  2009 العام  من  اأغ�سط�س  �سهر 

من  نفذت  مليار ريال،   79.63 كانت 

عدد  بلغ  حيث  �سفقة.  مليون  خالل1.75 

اأيام التداول يف �سهر �سبتمرب 17 يوم . وقد 

ريال  مليار   54.27 فراد  الأ مبيعات  بلغت 

عمليات  جميع  من   )%90.9( بن�سبة  اأي 

بلغت  فقد  ال�سراء  عمليات  اأما  ال�سوق 

 )%86.8( بن�سبة  اأي  ريال  مليار   51.83

بلغت  ال�سوق.بينما  عمليات  جميع  من 

مليار   1.65 ال�سعودية  ال�سركات  مبيعات 

اأما   )%2.76( ن�سبته  ت�سكل  ما  اأي  ريال 

بلغت   3.11مليار  فقد  ال�سراء  عمليات 

اأما   .)%5.21( ن�سبيه  ما  اأي  ريال 

بلغ  فقد  ال�ستثمارية  لل�سناديق  بالن�سبة 

اإجمايل مبيعاتها  1.28  مليار ريال اأي ما 

فقد  ال�سراء  عمليات  اأما   )%2.1( ن�سبته 

بلغت  1.33 مليار ريال اأي ما ت�سكل ن�سبته 

)2.2%( يف حني بلغت مبيعات امل�ستثمرين 

بن�سبة  اأي  ريال  مليار   1.06 اخلليجيني 

 1.44 بلغت  للم�سريات فقد  اأما   )%1.8(

وقد   )%2.4( ن�سبته  ما  اأي  ريال  مليار 

املقيمني    العرب  امل�ستثمرين  مبيعات  بلغت 

اأي  ريال  مليار    1.01 خليجيني(  )الغري 

بلغت  حني  يف   )%1.7( ن�سبته  ت�سكل  ما 

اأي بن�سبة  م�سرياتهم939.35 مليون ريال 

جانب املقيمني فقد  )1.6%( اأما مبيعات الأ

بلغت147.56 مليون اأي ما ن�سبته ).%20( 

وقد بلغت م�سرياتهم118.40 مليون اأي ما 

عرب  جانب  الأ مبيعات  ).20%(اأما  ن�سبته 

اتفاقيات املبادلة فقد بلغت 268.69 مليون 

ريال اأي ما ن�سبته )0.5%( اأما امل�سريات 

ما  وهو  ريال  مليون   920.91 بلغت  فقد 

ت�سكل ن�سبته)%1.5(.

اإح�صائية التداول ح�صب ت�صنيف اجلن�صية ونوع امل�صتثمر ل�صهر �صبتمر2009

الن�صبة �صهم املتداولة قيمة الأ الن�صبة عدد ال�صفقات الن�صبة الكمية نوع العملية نوع امل�صتثمر ت�صنيف اجلن�صية

90.9% 54,270,578,655.35 94.7% 1,658,202 92.2% 2056428919 بيع

فرد

ال�سعوديني

86.8% 51,832,682,895.00 91.1% 1,594,907 86.9% 1938427612 �سراء

2.76% 1,646,400,774.15 0.87% 15,387 2.47% 55,031,623 بيع

�سركة

5.21% 3,108,830,242.80 3.42% 59,746 6.51% 145,295,187 �سراء

2.1% 1,280,628,181.20 8%. 13,394 1.7% 36864790 بيع

�سندوق ا�ستثماري

2.2% 1,331,034,933.30 1.1% 18,619 1.9% 41779025 �سراء

1.8% 1,063,616,342.95 8%. 14,716 1.6% 34634265 بيع

اخلليجيني

2.4% 1,436,555,715.35 1.3% 23,137 2% 45320778 �سراء

1.7% 1,010,289,568.30 2.5% 43,798 1.6% 35615373 بيع

)غري اخلليجيني( العرب املقيمني

1.6% 939,348,370.65 2.8% 48,663 1.4% 32046126 �سراء

2%. 147,562,141.40 3%. 5,551 0.3% 5584268 بيع

جانب املقيمني )غري العرب واخلليجيني( الأ

2%. 118,403,451.25 3%. 5,756 0.2% 4061966 �سراء

0.5% 268,687,759.00 0.01% 104 0.27% 6,019,188 بيع

جانب )عرب اتفاقيات املبادلة(الأ

1.5% 920,907,814.00 0.02% 324 1.04% 23,247,732 �سراء

100% 59,687,763,422.35 100% 1,751,152 100% 2,230,178,426 اإجماليات البيع

100% 59,687,763,422.35 100% 1,751,152 100% 2,230,178,426 اإجماليات ال�سراء
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مت يف يوم ال�سبت املوافق 2009/06/20   ·
واإع��ادة  للتاأمني  وقاية  �سركة  اإدراج  م 

التامني التكافلي براأ�سمال مقداره 200 

20 مليون �سهم  اإىل  مليون ريال مق�سم 

لالكتتاب  �سهم  مليون   8 حيث مت طرح 

لل�سهم  ري��الت   10 بقيمة  وذل��ك  العام 

الواحد.

مت يف يوم الثنني املوافق 2009/07/13   ·
للتامني  ال��راج��ح��ي  ���س��رك��ة  اإدراج  م 

مليون   200 مقداره  براأ�سمال  التعاوين 

حيث  �سهم  مليون   20 اإىل  مق�سم  ريال 

العام  6 مليون �سهم لالكتتاب  مت طرح 

وذلك بقيمة 10 ريالت لل�سهم الواحد.

مت يف يوم الثنني املوافق 2009/07/27   ·
التعاوين  للتامني  اإك�سا  �سركة  اإدراج  م 

ري��ال  مليون   200 م��ق��داره  ب��راأ���س��م��ال 

مت  حيث  �سهم  مليون   20 اإىل  مق�سم 

العام  لالكتتاب  �سهم  مليون   8 ط��رح 

وذلك بقيمة 10 ريالت لل�سهم الواحد.

ربعاء املوافق 2009/07/29  مت يف يوم الأ  ·
للتامني  العربية  اي�س  �سركة  اإدراج  م 

مليون   100 مقداره  براأ�سمال  التعاوين 

حيث  �سهم  مليون   10 اإىل  مق�سم  ري��ال 

العام  لالكتتاب  �سهم  مليون   4 طرح  مت 

وذلك بقيمة 10 ريالت لل�سهم الواحد.

مت يف يوم الثالثاء املوافق 2009/08/04   ·
نابيب  لأ ال�سعودية  ال�سركة  اإدراج  م 

مليون   510 مقداره  براأ�سمال  ال�سلب 

حيث  �سهم  مليون   51 اإىل  مق�سم  ريال 

مت طرح 16 مليون �سهم لالكتتاب العام 

وذلك بقيمة 25 ريالاً لل�سهم الواحد.

امل�����واف�����ق  ال���������س����ب����ت  ي�������وم  يف  مت   ·
ال�����س��رك��ة  اإدراج  م   2009/08/08

)بروكيم(  للبروكيماويات  الوطنية 

4.8 م��ل��ي��ار ري��ال  ب��راأ���س��م��ال م��ق��داره 

مت  حيث  �سهم  مليون   480 اإىل  مق�سم 

العام  لالكتتاب  �سهم  مليون   240 طرح 

وذلك بقيمة 10 ريالت لل�سهم الواحد.

امل����واف����ق  رب�������ع�������اء  الأ ي������وم  يف  مت   ·
2009/09/02 م اإدراج �سركة املوا�ساة 

م��ق��داره  ���س��م��ال  ب��راأ الطبية  للخدمات 

مليون   25 اإىل  مق�سم  ريال  مليون   250

�سهم  مليون   7.5 طرح  مت  حيث  �سهم 

ريال   44 بقيمة  وذلك  العام  لالكتتاب 

لل�سهم الواحد.

الشركات الجديدة المدرجة خالل التسعة أشهر األولى 2009م

وىل  الأ اأ���س��ه��ر  الت�سعة  ن��ه��اي��ة  يف 

لل�سوق  ال��ع��ام  امل��وؤ���س��ر  اأغ��ل��ق  م   2009

ال�����س��ع��ودي��ة )ت�������داول( عند  امل��ال��ي��ة 

)اأع��ل��ى  ن��ق��ط��ة   6,322.04 م�����س��ت��وى 

منخف�سااً  الفرة(  خالل  اإغ��الق  نقطة 

مقارنة   )%15.24( 1,136.46نقطة 

باإغالق نف�س الفرة من العام ال�سابق.

بداية  من  املوؤ�سر  داء  لأ وبالن�سبة 

عائدااً  حقق  فقد  تاريخه  حتى  ال��ع��ام 

اإيجابيااً قدره %31.63.

�سهم  لالأ ال�سوقية  القيمة  بلغت 

وىل  اأ�سهر الأ امل�سدرة يف نهاية الت�سعة 

ما  اأي  ريال  مليار   1,230.48 م   2009

اأمريكي،  دولر  مليار   328.13 يعادل 

ن�س����بته  ب��ل��غ��ت  ان��خ��ف��ا���س��ااً  م�سجلة 

وىل  15.22% عن نهاية الت�سعة اأ�سهر الأ

من العام ال�سابق.

�سهم  لالأ جمالية  الإ القيمة  بلغت 

وىل  الأ اأ�سهر  الت�سعة  خ��الل  املتداولة 

ما  اأي  ريال  مليار   1,019.76 م   2009

اأمريكي  دولر  مليار   271.93 يعادل 

وذلك بانخفا�س بلغت ن�س����بته %37.69 

عن نف�س الفرة من العام ال�سابق.

�سهم املتداولة*  وبلغ اإجمايل عدد الأ

م   2009 وىل  الأ اأ�سهر  الت�سعة  خ��الل 

 44.19 مقابل  �س����هم  مليار   47.27

الت�سعة  خ��الل  تداولها  مت  �سهم  مليار 

وذلك  ال�سابق،  العام  من  وىل  الأ اأ�سهر 

بارتفاع بلغت ن�س����بته %6.97.

 اأما اإجمايل عدد ال�سفقات املنفذة 

م   2009 وىل  الأ اأ�سهر  الت�سعة  خ��الل 

مقاب���ل  �سفقة  مليون   30.24 بلغ  فقد 

43.05 مليون �سفقة مت تنفيذها خالل 

ال�سابق  العام  من  وىل  الأ اأ�سهر  الت�سعة 

ن�س����بته  ب��ل��غ��ت  ب��ان��خ��ف��ا���س  وذل����ك   ،

.%29.77

* معدلة جلميع اإجراءات ال�سركات 

خالل الفرة.

بلغ عدد اأيام التداول خالل الت�سعة 

مقابل  يومااً   190  ,2009 وىل  الأ اأ�سهر 

193 يومااً خالل نف�س الفرة من العام 

ال�سابق.

القيمة المتداولة لألسهم تتجاوز 1.019.76 مليار ريال 
و 30.24 مليون صفقة تم تنفيذها خالل 

التسعة أشهر األولى 2009 م 
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)�ساب(  الربيطاين  ال�سعودي  البنك  رفع   ·
راأ����س���م���ال���ه وذل�����ك مب��ن��ح ���س��ه��م جم��اين 

اأ�سهمه  ع��دد  لي�سبح  اأ���س��ه��م،  اأرب��ع��ة  لكل 

بتاريخ  وذلك  �سه�����م  مليون   750 امل�سدرة 

2009/03/10 م.

رفع البنك ال�سعودي الهولندي راأ�سماله وذلك   ·
لي�سبح  اأ�سهم،  اأربعة  لكل  جماين  �سهم  مبنح 

�سه�����م  مليون   330.75 امل�سدرة  اأ�سهمه  عدد 

وذلك بتاريخ 2009/03/24 م.

الت�سالت  و  للطاقة  البابطني  �سركة  رفعت   ·
راأ���س��م��ال��ه��ا وذل����ك مب��ن��ح ���س��ه��م جم���اين لكل 

�سهمني، لي�سبح عدد اأ�سهمها امل�سدرة 40.5 

مليون �سه�����م وذلك بتاريخ 2009/03/31 م.

التعليم  و  ل��ل��ت��دري��ب  اخل��ل��ي��ج  ���س��رك��ة  رف��ع��ت   ·
راأ�سمالها وذلك مبنح �سهم جماين لكل �سهمني 

مليون   15 امل�����س��درة  اأ�سهمها  ع��دد  لي�سبح 

�سه�����م، وذلك بتاريخ 2009/04/04 م.

الفرن�سي راأ�سماله وذلك  ال�سعودي  البنك  رفع   ·

مبنح �سهمني جمانيني لكل �سبعة اأ�سهم لي�سبح 

723,214,300 �سه�����م،  اأ�سهمه امل�سدرة  عدد 

وذلك بتاريخ 2009/04/06 م.

و�سبك  للت�سنيع  الوطنية  ال�سركة  رف��ع��ت   ·
املعادن  )معدنية( راأ�سمالها وذلك مبنح �سهم 

اأ�سهمها  اأ�سهم لي�سبح عدد  اأربعة  جماين لكل 

بتاريخ  وذلك  �سه�����م،   25,556,445 امل�سدرة 

2009/04/26 م.

رفعت �سركة جمموعة حممد املعجل راأ�سمالها   ·
اأ�سهم  اأرب��ع��ة  لكل  جم��اين  �سهم  مبنح  وذل��ك 

مليون   125 امل�سدرة  اأ�سهمها  ع��دد  لي�سبح 

�سه�����م، وذلك بتاريخ 2009/05/26 م.

وذلك  راأ�سمالها  للت�سويق  جرير  �سركة  رفعت   ·
لي�سبح  اأ�سهم  ثالثة  لكل  جم��اين  �سهم  مبنح 

�سه�����م،  مليون   40 امل�سدرة  اأ�سهمها  ع��دد 

وذلك بتاريخ 2009/06/03 م.

للتطوير  رك����ان  الأ دار  �سركة  �سركة  رفعت   ·
العقاري راأ�سمالها وذلك مبنح �سهم جماين لكل 

�سهمني لي�سبح عدد اأ�سهمها امل�سدرة 1,080 

مليون �سه�����م، وذلك بتاريخ 2009/07/07 م.

راأ�سمالها وذلك عن  رفعت �سركة �ساب تكافل   ·
“حقوق  جديدااً  �سهمااً  مليون   24 طرح  طريق 

ال��واح��د  لل�سهم  ري���ال   12.5 ب�سعر  اأول��وي��ة” 

مليون   34 امل�سدرة  اأ�سهمها  عدد  لي�سبح   ’
�سه�����م وذلك بتاريخ 2009/08/08 م.

�سا�سية  الأ الكيمائية  ال�سناعات  �سركة  رفعت   ·
�سهم  مبنح  وذل��ك  راأ�سمالها  اآي(  �سى  )ب��ى 

اأ�سهمها  اأ�سهم لي�سبح عدد  اأربعة  جماين لكل 

بتاريخ  وذلك  �سه�����م،  مليون   27.5 امل�سدرة 

2009/08/18 م.

للبروكيماويات  ال�����س��ح��راء  ���س��رك��ة  رف��ع��ت   ·
 105.03 ط��رح  طريق  ع��ن  وذل��ك  راأ�سمالها 

مليون �سهمااً جديدااً “حقوق اأولوية” ب�سعر 10 

لي�سبح  ا�سمية(  )قيمة  الواحد  لل�سهم  ريالت 

عدد اأ�سهمها امل�سدرة 292.53 مليون �سه�����م 

وذلك بتاريخ 2009/08/22 م.

إجراءات الشركات

االكتتابات األولية
�صركة عذيب لالت�صالت

�سهم. مليون   100 اإىل  مق�سم  ريال  مليار  ال�سركة:  · راأ�سمال 
· اأ�سهم الكتتاب:  30 مليون �سهم متثل 30% من اأ�سهم ال�سركة. 

الواحد. لل�سهم  ريالاً   10 الطرح:  · �سعر 
م اإىل 2009/02/02 م.  2009/01/24 من  الكتتاب:  · فرة 

إك�صا للتاأمني التعاوين �صركة ا

�سهم. مليون   20 اإىل  مق�سم  ريال  مليون   200 ال�سركة:  · راأ�سمال 
8 مليون �سهم متثل 40% من اأ�سهم ال�سركة.  الكتتاب:  · اأ�سهم 

الواحد. لل�سهم  ريالت   10 الطرح:  · �سعر 
2009/04/18 م اإىل 2009/04/27 م. من  الكتتاب:  · فرة 

�صركة اأي�ض العربية للتاأمني التعاوين

�سهم. مليون   10 اإىل  مق�سم  ريال  مليون   100 ال�سركة:  · راأ�سمال 
40% من اأ�سهم ال�سركة.  متثل  �سهم  مليون   4 الكتتاب:  · اأ�سهم 

الواحد. لل�سهم  ريالت   10 الطرح:  · �سعر 
2009/04/18 م اإىل 2009/04/27 م. من  الكتتاب:  · فرة 

    

�صركة وقاية للتاأمني واإعادة التاأمني التكافلي

�سهم. مليون   20 اإىل  مق�سم  ريال  مليون   200 ال�سركة:  · راأ�سمال 
8 مليون �سهم متثل 40% من اأ�سهم ال�سركة.  الكتتاب:  · اأ�سهم 

الواحد. لل�سهم  ريالت   10 الطرح:  · �سعر 
2009/04/18 م اإىل 2009/04/27 م. من  الكتتاب:  · فرة 

�صركة الراجحي للتاأمني التعاوين

�سهم. مليون   20 اإىل  مق�سم  ريال  مليون   200 ال�سركة:  · راأ�سمال 
ال�سركة.  اأ�سهم  من   %30 متثل  �سهم  مليون   6 الكتتاب:  · اأ�سهم 

الواحد. لل�سهم  ريالت   10 الطرح:  · �سعر 
فرة الكتتاب: من 2009/04/18 م اإىل 2009/04/27 م.

نابيب ال�صلب ال�صركة ال�صعودية لأ

�سهم. مليون   51 اإىل  مق�سم  ريال  مليون   510 ال�سركة:  · راأ�سمال 
ال�سركة.  اأ�سهم  من   %31.4 متثل  �سهم  مليون   16 الكتتاب:  · اأ�سهم 

الواحد. لل�سهم  ريال   25 الطرح:  · �سعر 
فرة الكتتاب: من 2009/06/27 م اإىل 2009/07/03 م.

ال�صركة الوطنية للبرتوكيماويات

4.8 مليار ريال مق�سم اإىل 480 مليون �سهم. ال�سركة:  · راأ�سمال 
ال�سركة.  اأ�سهم  من   %50 متثل  �سهم  مليون   240 الكتتاب:  · اأ�سهم 

الواحد. لل�سهم  ريالت   10 الطرح:  · �سعر 
2009/07/18 م اإىل 2009/07/24 م. من  الكتتاب:  · فرة 

�صركة املوا�صاة للخدمات الطبية

�سهم. مليون   25 اإىل  مق�سم  ريال  مليون   250 ال�سركة:  · راأ�سمال 
ال�سركة.  اأ�سهم  من   %30 متثل  �سهم  مليون    7.5 الكتتاب:  · اأ�سهم 

44 ريال لل�سهم الواحد. الطرح:  · �سعر 
فرة الكتتاب : من 2009/08/15 م اإىل 2009/08/21 م.
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وىل 2009 م �صهم ح�صب القطاعات - الت�صعة اأ�صهر الأ  تداول الأ

   Sectoral Activities - 1st Nine Months 2009

Sector

جماىل الن�صبة اىل الإ �صهم املتداولة قيمه الأ جماىل الن�صبه اىل الإ �صهم املتداولة جماىل الأ الن�صبه اىل الإ ال�صفقات املنفذة

القطاعات

%To Market Value Traded (SR) % To Market Shares Traded % To Market Transactions

Banks & F. Services 11.42% 116,405,407,015.65 14.94% 7,062,184,952 6.29% 1,900,680 امل�سارف واخلدمات املالية

Petrochemical Indust. 23.13% 235,900,021,895.65 18.01% 8,554,744,570 16.30% 4,926,952 ال�سناعات البروكيماوية

Cement 0.97% 9,942,123,353.05 0.45% 213,306,274 0.94% 284,986 �سمنت الأ

Retail 4.55% 46,440,131,437.30 4.03% 1,905,515,451 6.28% 1,897,703 التجزئة

Energy & Utilities 0.61% 6,259,422,951.75 1.07% 507,827,063 0.55% 165,409 الطاقة واملرافق اخلدمية

Agri. & Food Indust. 7.41% 75,534,961,371.70 6.79% 3,209,573,632 9.51% 2,873,905 الزراعة وال�سناعات الغذائية

Telecom. & Info. Tech. 6.33% 64,558,452,646.30 8.89% 4,201,780,319 5.35% 1,618,509 ت�سالت وتقنية املعلومات الإ

Insurance 15.40% 156,995,163,406.85 9.53% 4,503,518,300 22.63% 6,842,629 التاأمني

Multi-Investment 4.49% 45,825,421,612.70 7.54% 3,563,756,051 5.88% 1,777,725 �سركات ال�ستثمار املتعدد

Industrial Investment 8.14% 83,036,035,933.75 8.54% 4,036,044,526 8.20% 2,479,443 ال�ستثمار ال�سناعي

Building & Construction 7.17% 73,132,805,797.05 5.42% 2,560,900,062 7.96% 2,406,925 الت�سييد والبناء

Real Estate Development 5.28% 53,849,040,722.60 9.17% 4,334,152,507 4.64% 1,402,274 التطوير العقاري

Transport 2.62% 26,712,834,062.15 3.61% 1,706,926,804 2.61% 787,906 النقل

Media & Publishing 1.00% 10,230,327,628.95 0.87% 411,082,203 1.11% 335,162 العالم والن�سر

Hotel & Tourism 1.46% 14,933,530,468.05 1.06% 499,985,152 1.77% 535,262 الفنادق وال�سياحة

Total 100.00% 1,019,755,680,303.50 100.00% 47,271,297,866 100.00% 30,235,470 الإجمايل

ال�سوق  ال�سعودية  كع�سو عامل يف   - العاملي  ال�ستثمار  بيت  �سركة  ان�سمت   -

بتاريخ  امل��ال��ي��ة،  الو�ساطة  خ��دم��ات  لتقدمي  )ت����داول(  ال�سعودية  امل��ال��ي��ة 

2009/01/27 م. 

ال�سعودية  املالية  ال�سوق  يف  عامل  كع�سو  كابيتال  و�ساطة  �سركة  ان�سمت   -

)تداول( لتقدمي خدمات الو�ساطة املالية، بتاريخ 2009/02/07 م. 

ان�سمت جمموعة بى ام جى املالية كع�سو عامل يف ال�سوق املالية ال�سعودية   -

)تداول( لتقدمي خدمات الو�ساطة املالية، بتاريخ 2009/02/17 م. 

ان�سمت �سركة اأرباح املالية كع�سو عامل يف ال�سوق املالية ال�سعودية )تداول(   -

لتقدمي خدمات الو�ساطة املالية، بتاريخ 2009/03/22 م. 

املالية  ال�سوق  يف  عامل  كع�سو  ال�سعودية  �ستانلي  م��ورغ��ان  �سركة  ان�سمت   -

ال�سعودية )تداول( لتقدمي خدمات الو�ساطة املالية، بتاريخ 2009/04/07 م.

وبذلك ي�سل عدد �سركات الو�ساطة العاملة يف ال�سوق اإىل 36 �سركة.

األعضاء الجدد
عذيب  اإحت����اد  ���س��رك��ة  �سهم  اإ���س��اف��ة  مت   ·
)ت��داول(  ال�سوق  موؤ�سر  اإىل  لالت�سالت 

ربعاء  الأ ليوم   ال�سهم  اإقفال  �سعر  ح�سب 

املوافق 2009/07/01 م. 

اإىل  التالية  ال�سركات  اأ�سهم  اإ�سافة  مت   ·
م���وؤ����س���رات ال�����س��وق وذل����ك ح�����س��ب �سعر 

رب���ع���اء امل��واف��ق  ���س��ه��م ل��ي��وم الأ اإق��ف��ال الأ

2009/09/30 م:

نابيب ال�سلب 1- ال�سركة ال�سعودية لأ

2- ال�سركة الوطنية للبروكيماويات.

التاأمني  اإع����ادة  و  للتاأمني  وق��اي��ة  3- �سركة 

التكافلي.

4- �سركة الراجحي للتاأمني التعاوين.

5- �سركة اأي�س العربية للتاأمني التعاوين.

6- �سركة اإك�سا للتاأمني التعاوين.

شركات جديدة
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وىل 2008 م وىل 2009 م مع  الت�صعة اأ�صهر الأ مقارنة معلومات التداول الت�صعة اأ�صهر الأ

Comparing Trading Statistics 1st Nine Months 2009 with 1st Nine Months 2008

Trading 
Information

ن�صبة التغري وىل 2008 الت�صعة اأ�صهر الأ وىل 2009 الت�صعة اأ�صهر الأ Sep.  صبتمر� Aug.  اأغ�صط�ض  July  يوليو ول 2009 الن�صف الأ

معلومات التداول

% Change 1st Nine Months 2008 1st Nine Months 2009 2009 2009 2009 1st Half 2009

Transactions -29.77% 43,050,868 30,235,470 1,751,152 2,726,768 3,130,740 22,626,810 عدد ال�صفقات املنفذه

 Shares Traded 6.97% 44,190,309,605 47,271,297,866 2,230,178,426 2,870,956,000 3,720,361,083 38,449,802,357 �صهم املتداولة    عدد الأ

Value Traded (SR) -37.69% 1,636,603,181,777.45 1,019,755,680,303.50 59,687,763,422.35 79,626,655,217.75 100,390,649,372.90 780,050,612,290.50
�صهم املتداولة  قيمة الأ

)ريال(

Number of Trading 
Days

- 193 190 17 23 21 129   عدد اأيام التداول    

Daily Average of 
Transactions

-28.66% 223,062 159,134 103,009 118,555 149,083 175,402
املتو�صط اليومي لعدد 

ال�صفقات املنفذه

 Daily Average of 
Shares Traded

8.66% 228,965,335 248,796,305 131,186,966 124,824,174 177,160,052 298,060,483
�صهم   املتو�صط اليومي لالأ

املتداولة

Daily Average of 
Value (SR)

-36.71% 8,479,809,232 5,367,135,160 3,511,044,907 3,462,028,488 4,780,507,113 6,046,903,971
املتو�صط اليومي لقيمة 

�صهم املتداولة )ريال( الأ

Market 
Capitalization (SR 

biln)
-15.22% 1,451.42 1,230.48 1,230.48 1,097.91 1,112.89 1,074.34

�صهم  )القيمه ال�صوقيه لالأ

امل�صدره )مليار ريال  

All Share Index 
(TASI)

-15.24% 7,458.50 6,322.04 6,322.04 5,660.89 5,778.14 5,596.46  )املوؤ�صر العام  )نقطة 

Performance of Sectoral Indices

Sectoral Indices
للعام حتى تاريخه ن�صبة التغري اأغ�صط�ض - 2009 م �صبتمر - 2009 م

موؤ�صرات القطاعات

YTD Change % August - 2009 September - 2009

Banks & Financial Services 26.99% 17.09% 14,746.00 17,265.55 امل�سارف واخلدمات املالية

Petrochemical Industries 62.05% 11.33% 4,615.55 5,138.61 ال�سناعات البروكيماوية

Cement 32.59% 6.30% 3,810.87 4,050.99 �سمنت الأ

Retail 19.63% 1.20% 4,412.86 4,465.64 التجزئة

Energy & Utilities 13.28% 6.88% 3,619.58 3,868.55 الطاقة واملرافق اخلدمية

.Agriculture & Food Indust 26.18% 9.62% 4,443.66 4,871.22 الزراعة وال�سناعات الغذائية

.Telecom. & Information  Tech 13.82% 7.69% 1,740.30 1,874.06 الت�سالت وتقنية املعلومات

Insurance 71.33% 9.98% 949.70 1,044.49 التاأمني

Multi-Investment 22.67% 7.51% 2,342.14 2,518.02 �سركات ال�ستثمار املتعدد

Industrial Investment 37.68% 9.19% 4,148.41 4,529.46 ال�ستثمار ال�سناعي

Building & Construction 7.71% 8.19% 3,902.75 4,222.47 الت�سييد والبناء

Real Estate Development 12.14% 6.20% 3,393.89 3,604.37 التطوير العقاري

Transport 14.76% 2.59% 3,300.19 3,385.56 النقل

Media & Publishing 14.87% 2.19% 2,005.20 2,049.05 الإعالم والن�سر

Hotel & Tourism 46.44% 4.66% 5,578.25 5,838.15 الفنادق وال�سياحة



ملخص السوق

ري
ه

ش
ال

�5�لعدد 36 - �أكتوبر 582009 �لعدد 36 - �أكتوبر 2009 �5�لعدد 36 - �أكتوبر 582009 �لعدد 36 - �أكتوبر 2009

60,000

50,000

40,000

70,000

80,000

90,000
Thousands

30,000

20,000

10,000

0

Valueالقيمه بالع�صرة اآلف )0،000( Valume (00)الكميه باملئات Transactionsnال�صفقات

امل�سارف 

واخلدمات 

املالية

ال�سناعات 

البروكيماوية

�سمنت الأ التجزئة الطاقة 

واملرافق اخلدمية

الزراعة 

وال�سناعات 

الغذائية

الت�سالت 

وتقنية املعلومات

التاأمني �سركات 

ال�ستثمار املتعدد

ال�ستثمار 

ال�سناعي

الت�سييد 

والبناء

التطوير 

العقاري

النقل الإعالم 

والن�سر

الفنادق 

وال�سياحة

اآلف

وىل 2009م �صهم ح�صب القطاعات - الت�صعة اأ�صهر الأ تداول الأ

كر ارتفاعا يف اأ�صعارها )مقارنة �صعر اإغالق �صبتمر 2009 م مع اأغ�صط�ض 2009 م( ال�صركات الأ

Top Gainers (Comparing Close Price of September 2009 with August 2009)

Company
ن�صبة التغري

2009/08/31 2009/09/30 ال�صركة

Change %

Arabian Shield 55.22% 23.45 36.40 الدرع العربي

SAMBA 39.02% 42.80 59.50 �صامبا

Mouwasat* 37.50% 44.00 60.50 املوا�صاة*

Trade Union 34.02% 19.40 26.00 الحتاد التجاري

Riyadh 28.88% 23.20 29.90 الريا�ض

* Listed during the month (Sep. 2009) * اأدرجت خالل ال�صهر )�صبتمر 2009 م( 

كر انخفا�صا يف اأ�صعارها )مقارنة �صعر اإغالق �صبتمر 2009 م مع اأغ�صط�ض 2009 م( ال�صركات الأ

Top Losers (Comparing Close Price of September 2009 with August 2009)

Company
ن�صبة التغري

2009/08/31 2009/09/30 ال�صركة

Change %

SABB Takaful -14.32% 46.10 39.50 �صاب تكافل

Tihama -7.37% 31.20 28.90 تهامة لالعالن

Aldrees -7.00% 44.30 41.20 الدري�ض

AlHokair -6.02% 34.90 32.80 احلكري

ACIG -5.73% 65.50 61.75 اأ�صيج
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Millions Point نقطة
وىل 2009م �صهم املتداولة- الت�صعة اأ�صهر الأ �صهم جميع ال�صركات والأ موؤ�صر تداول لأ

بااملاليني

وىل 2009 م كر ن�صاطا - الت�صعة اأ�صهر الأ ال�صركات اخلم�ض الأ

Top Five Active Stocks - 1st Nine Months 2009

By number of transactions من حيث عدد ال�صفقات

Company
ن�صبة ال�صركة من اجمايل ال�صوق ن�صبة ال�صركة من القطاع عدد ال�صفقات 

ال�صركة

To Market % To Sector % Transactions

SABIC 5.01% 30.74% 1,514,341 �صابك

Alinma 3.63% 57.73% 1,097,177 مناء الإ

ZAIN KSA 2.39% 44.65% 722,586 زين ال�صعودية

MAADEN 2.36% 28.81% 714,249 معادن

Emaar E .C 2.16% 46.58% 653,215 اإعمار

وىل 2009 م كر ن�صاطا - الت�صعة اأ�صهر الأ ال�صركات اخلم�ض الأ

Top Five Active Stocks - 1st Nine Months 2009

By number of shares traded  صهم املتداولة� من حيث عدد الأ

Company
ن�صبة ال�صركة من اجمايل ال�صوق ن�صبة ال�صركة من القطاع  ال�صهم املتداولة

ال�صركة

To Market % To Sector % Shares Traded

Alinma 12.80% 85.69% 6,051,699,202 مناء الإ

Emaar E .C 5.78% 63.09% 2,734,349,999 اإعمار

ZAIN KSA 5.67% 63.75% 2,678,796,448 زين ال�صعودية

MAADEN 4.91% 57.48% 2,319,753,676 معادن

SABIC 4.72% 26.09% 2,232,220,705 �صابك

وىل 2009 م كر ن�صاطا - الت�صعة اأ�صهر الأ ال�صركات اخلم�ض الأ

Top Five Active Stocks - 1st Nine Months 2009

By value of shares traded  صهم املتداولة� من حيث قيمة الأ

Company
ن�صبة ال�صركة من اجمايل ال�صوق ن�صبة ال�صركة من القطاع قيمة ال�صهم املتداولة

ال�صركه

To Market% To Sector% Value Traded -SAR

SABIC 12.36% 53.41% 125,991,877,230.45 �صابك

Alinma 7.31% 64.04% 74,545,604,177.85 مناء الإ

MAADEN 3.06% 37.61% 31,232,312,021.90 معادن

ZAIN KSA 3.00% 47.54% 30,692,234,415.45 زين ال�صعودية

Emaar E .C 2.62% 49.57% 26,692,840,108.85 اإعمار
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FINANCIAL INDICATORS - 30/09/2009  املوؤ�صرات املالية الرئي�صية - 2009/9/30 م 

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�سركة

غالق �صعر الإ القيمه الدفرتيه
ال�صعر/القيمه 

الدفرتيه
العائد على ال�صهم ال�صعر للعائد

�صهم امل�صدره  الأ

)مليون(

القيمه ال�صوقيه 

)مليون(

حقوق امل�صاهمني 

)مليون(

�صايف الدخل 

)مليون(

Riyad 29.90 17.85 1.68 1.60 18.68 1,500.000 44,850.00 26,771.39 2,400.76 الريا�س

AlJazira 20.05 15.65 1.28 0.64 31.24 300.000 6,015.00 4,695.80 192.56 اجلزيرة

Saudi Investment 18.75 15.89 1.18 0.90 20.91 450.000 8,437.50 7,149.74 403.50 ا�ستثمار

Saudi Hollandi 34.80 17.82 1.95 2.99 11.63 330.750 11,510.10 5,892.50 990.09 ال�سعودي الهولندي

Saudi Fransi 45.00 20.53 2.19 3.78 11.92 723.214 32,544.64 14,850.96 2,730.90 ال�سعودي الفرن�سي

SABB 53.00 17.47 3.03 3.74 14.18 750.000 39,750.00 13,101.35 2,803.90 �س�اب

Arab National 48.70 20.31 2.40 3.85 12.65 650.000 31,655.00 13,203.80 2,502.48 العربي الوطني

SAMBA 59.50 21.88 2.72 5.05 11.79 900.000 53,550.00 19,687.78 4,543.77 �سامبا

Al Rajhi 74.75 18.23 4.01 4.46 16.78 1,500.000 112,125.00 27,351.39 6,683.65 الراجحي

AL Bilad 22.25 10.96 2.03 0.22 100.45 300.000 6,675.00 3,288.55 66.45 البالد

Alinma 13.40 10.37 1.29 0.24 56.69 1,500.000 20,100.00 15,561.11 354.59 الإمناء

Total Banks & Financial 
Services Sector - 17.02 2.42 2.66 15.51 8,903.964 367,212.24 151,554.37 23,672.65

اإجمايل قطاع امل�سارف واخلدمات 

املالية

CHEMANOL 16.30 11.61 1.40 0.28 58.94 120.600 1,965.78 1,400.06 33.35 كيمانول

Petrochem 15.25 10.00 1.53 - - 480.000 7,320.00 4,800.00 - بروكيم

SABIC 80.00 33.34 2.40 2.79 28.64 3,000.000 240,000.00 100,011.83 8,380.86 �سابك

SAFCO 125.00 29.61 4.22 13.48 9.27 250.000 31,250.00 7,401.78 3,370.40 �سافكو

Industrialization 22.05 15.74 1.40 0.66 33.64 460.685 10,158.01 7,249.45 301.96 الت�سنيع

Alujain 19.75 7.67 2.58 -0.84 (M)  (س) 69.200 1,366.70 530.73 -58.31 اللجني

Nama Chemicals 11.25 12.15 0.93 -0.32 (M)  (س) 128.520 1,445.85 1,561.29 -41.52 مناء للكيماويات

SIIG 23.00 11.60 1.98 -0.47 (M)  (س) 450.000 10,350.00 5,219.95 -213.48 املجموعة ال�سعودية

Sahara Petrochemical 17.00 9.58 1.77 -0.15 (M)  (س) 292.530 4,973.01 2,803.29 -44.12 ال�سحراء للبروكيماويات

YANSAB 33.00 10.10 3.27 -0.05 (M)  (س) 562.500 18,562.50 5,682.03 -27.42 ين�ساب

Sipchem 21.45 14.40 1.49 0.60 35.55 333.333 7,150.00 4,801.14 201.13 �سبكيم العاملية

Advanced 26.50 11.98 2.21 1.498 17.69 141.375 3,746.44 1,693.36 211.80 املتقدمة

Saudi Kayan 15.35 10.32 1.49 0.00 6578.57 1,500.000 23,025.00 15,481.33 3.50 كيان ال�سعودية

Petro Rabigh 34.90 10.27 3.40 -1.51 (M)  (س) 876.000 30,572.40 8,999.21 -1,323.33 برو رابغ

Total Petrochemical 
Industries Sector - 19.35 2.34 1.25 25.38 8,664.743 391,885.77 167,635.45 10,794.82

اإجمايل قطاع ال�سناعات 

البروكيماوية

Arab Cement 46.00 28.97 1.59 3.78 12.17 80.000 3,680.00 2,317.53 302.26 ال�سمنت العربية

Yamamah Cement 47.90 21.42 2.24 3.53 13.56 135.000 6,466.50 2,891.83 476.95 ا�سمنت اليمامة

Saudi Cement 64.50 27.53 2.34 5.84 11.04 102.000 6,579.00 2,808.16 596.09 ا�سمنت ال�سعوديه
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Qassim Cement 138.00 39.93 3.46 11.00 12.55 45.000 6,210.00 1,796.94 495.01 ا�سمنت الق�سيم

Southern Cement 64.50 17.80 3.62 5.27 12.23 140.000 9,030.00 2,491.95 738.26 ا�سمنت اجلنوبيه

Yanbu Cement 56.75 21.30 2.66 5.19 10.94 105.000 5,958.75 2,236.70 544.77 ا�سمنت ينبع

Eastern Cement 45.60 21.67 2.10 3.93 11.62 86.000 3,921.60 1,863.53 337.58 ا�سمنت ال�سرقية

Tabuk Cement 20.65 12.40 1.67 1.21 17.09 90.000 1,858.50 1,115.79 108.73 ا�سمنت تبوك

Total Cement Sector - 22.38 2.49 4.60 12.14 783.000 43,704.35 17,522.43 3,599.65 �سمنت اإجمايل قطاع الأ

A. Othaim Market 47.30 13.39 3.53 2.67 17.68 22.500 1,064.25 301.18 60.18 ا�سواق ع العثيم

Mouwasat 60.50 17.04 3.55 3.88 15.58 25.000 1,512.50 426.00 97.07 املوا�ساة

SASCO 14.70 9.93 1.48 0.76 19.34 45.000 661.50 446.87 34.21 خدمات ال�سيارات

Thimar 37.70 7.42 5.08 -1.47 (M)  (س) 10.000 377.00 74.15 -14.70 ثمار

Fitaihi Group 18.40 12.16 1.51 0.14 128.85 50.000 920.00 608.24 7.14 جمموعة فتيحي

Jarir 136.25 16.42 8.30 8.71 15.64 40.000 5,450.00 656.73 348.44 جرير

Aldrees 41.20 12.44 3.31 2.33 17.68 25.000 1,030.00 310.96 58.26 الدري�س

AlHokair 32.80 12.81 2.56 2.84 11.54 70.000 2,296.00 896.66 198.96  احلكري 

Alkhaleej Trng 45.70 13.45 3.40 2.45 18.67 15.000 685.50 201.73 36.71 اخلليج للتدريب

Total Retail Sector - 12.97 3.57 2.73 16.20 302.500 13,996.75 3,922.52 826.27 اإجمايل قطاع التجزئة

Gas & Industrialization 24.10 12.06 2.00 1.22 19.80 75.000 1,807.50 904.60 91.31 الغاز والت�سنيع

Saudi Electricity 10.15 11.51 0.88 0.24 41.94 4,166.594 42,290.93 47,948.30 1,008.38 كهرباء ال�سعودية

Total Energy & Utilities 
Sector - 11.52 0.90 0.26 40.10 4,241.594 44,098.43 48,852.90 1,099.69

اإجمايل قطاع الطاقة واملرافق 

اخلدمية

SAVOLA Group 28.40 13.13 2.16 0.20 143.09 500.000 14,200.00 6,563.08 99.24 جمموعة �سافول

Food 19.50 8.78 2.22 0.58 33.68 20.000 390.00 175.53 11.58 الغذائية

SADAFCO 36.90 16.14 2.29 1.03 35.91 32.500 1,199.25 524.48 33.40  �سدافكو

Almarai 170.00 35.15 4.84 9.15 18.58 109.000 18,530.00 3,831.36 997.31 املراعي

Anaam Holding 40.00 10.78 3.71 -0.16 (M)  (س) 10.900 436.00 117.45 -1.73 اأنعام القاب�سة

H B 32.90 16.25 2.02 1.50 21.97 28.571 940.00 464.33 42.79 حلواين اإخوان

NADEC 39.20 16.54 2.37 0.18 214.60 60.000 2,352.00 992.53 10.96 نادك

Qassim Agriculture 10.45 8.05 1.30 -0.06 (M)  (س) 50.000 522.50 402.55 -2.84 الق�سيم الزراعيه

Hail Agriculture 32.30 16.88 1.91 1.48 21.90 30.000 969.00 506.49 44.25 حائل الزراعيه

Tabuk Agriculture 25.20 18.80 1.34 0.57 44.60 20.000 504.00 376.05 11.30 تبوك الزراعيه

Saudi Fisheries 55.75 7.77 7.18 -1.18 (M)  (س) 20.000 1,115.00 155.38 -23.56 �سماك الأ

Sharqiya Dev Co 49.20 13.95 3.53 -0.93 (M)  (س) 7.500 369.00 104.66 -6.94 ال�سرقية للتنمية

FINANCIAL INDICATORS - 30/09/2009  املوؤ�صرات املالية الرئي�صية - 2009/9/30 م 

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�سركة

غالق �صعر الإ القيمه الدفرتيه
ال�صعر/القيمه 

الدفرتيه
العائد على ال�صهم ال�صعر للعائد

�صهم امل�صدره  الأ

)مليون(

القيمه ال�صوقيه 

)مليون(

حقوق امل�صاهمني 

)مليون(

�صايف الدخل 

)مليون(
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Jouff Agriculture 30.30 24.87 1.22 2.98 10.18 20.000 606.00 497.42 59.52 اجلوف الزراعيه

Bishah Agriculture 69.75 11.298 6.17 - - 5.000 348.75 56.49 -  بي�سة الزراعيه 

Jazan Development 10.90 13.01 0.83 0.16 66.87 50.000 545.00 654.79 8.15 جازان للتنمية

Total Agriculture & Food 
Industries - 16.01 2.79 1.33 30.52 963.471 43,026.50 15,422.59 1,283.43

اإجمايل قطاع الزراعة وال�سناعات 

الغذائية

STC 50.25 19.76 2.54 4.83 10.41 2,000.000 100,500.00 39,512.49 9,655.87 الت�سالت

Etihad Etisalat 41.60 14.83 2.80 3.53 11.78 700.000 29,120.00 10,384.40 2,472.46 احتاد ات�سالت

Zain KSA 10.90 7.21 1.51 - - 1,400.000 15,260.00 10,099.80 - زين ال�سعودية 

Atheeb Telecom 18.00 10.00 1.80 - - 100.000 1,800.00 1,000.00 - عذيب لالت�سالت

Total Telecomm. & 
Information Tech. Sector - 14.52 2.40 2.89 10.69 4,200.000 146,680.00 60,996.69 12,128.33

اإجمايل قطاع الت�سالت وتقنية 

املعلومات

Tawuniya 46.10 22.27 2.07 1.36 33.83 50.000 2,305.00 1,113.70 68.14 التعاونية

Malath Insurance 28.90 8.30 3.48 -0.90 (M)  (س) 30.000 867.00 248.95 -27.08 مالذ للتاأمني

MEDGULF 24.25 10.43 2.32 0.54 45.33 80.000 1,940.00 834.63 42.80 ميدغلف للتاأمني

ALLIANZE SF 84.75 5.72 14.81 -1.31 (M)  (س) 10.000 847.50 57.23 -13.09 األيانز اإ�س اإف

SALAMA 58.25 6.87 8.49 -2.76 (M)  (س) 10.000 582.50 68.65 -27.57 �سالمة

Walaa Insurance 28.50 8.48 3.36 -0.49 (M)  (س) 20.000 570.00 169.63 -9.86 ولء للتاأمني

Arabian Shield 36.40 10.02 3.63 0.13 270.63 20.000 728.00 200.35 2.69 الدرع العربي

SABB Takaful 39.50 8.24 4.79 -0.27 (M)  (س) 34.000 1,343.00 280.19 -9.11 �ساب تكافل

SANAD 31.00 8.26 3.75 -0.91 (M)  (س) 20.000 620.00 165.23 -18.26 �سند

SAICO 88.75 8.59 10.33 -0.59 (M)  (س) 10.000 887.50 85.94 -5.93 �سايكو

Saudi Indian 55.50 6.80 8.16 -1.60 (M)  (س) 10.000 555.00 68.00 -15.98 ال�سعودية الهندية

Gulf Union 27.10 8.74 3.10 0.04 709.76 22.000 596.20 192.33 0.84 اإحتاد اخلليج

ATC 125.00 8.16 15.31 -0.82 (M)  (س) 10.000 1,250.00 81.62 -8.18 هلي للتكافل الأ

Al - Ahlia 68.25 7.14 9.56 -1.46 (M)  (س) 10.000 682.50 71.42 -14.60 هلية الأ

ACIG 61.75 5.67 10.90 -2.78 (M)  (س) 10.000 617.50 56.66 -27.76 اأ�سيج

AICC 28.00 8.18 3.42 -0.66 (M)  (س) 20.000 560.00 163.63 -13.29 التاأمني العربية

Trade Union 26.00 9.87 2.63 0.09 288.89 25.000 650.00 246.71 2.25 الحتاد التجاري

Sagr Insurnce 71.50 10.12 7.06 0.18 399.44 20.000 1,430.00 202.45 3.58 ال�سقر للتاأمني

U C A 30.70 9.40 3.27 -0.06 (M)  (س) 20.000 614.00 188.01 -1.29 املتحدة للتاأمني

Saudi Re 11.10 10.18 1.09 0.11 105.01 100.000 1,110.00 1,018.47 10.57 اإعادة

Bupa Arabia 17.50 9.58 1.83 -0.18 (M)  (س) 40.000 700.00 383.04 -7.08 بوبا العربية

Weqaya Takaful 35.80 10.00 3.58 - - 20.000 716.00 200.00 - وقاية للتكافل
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ARCCI 73.50 10.00 7.35 - - 20.000 1,470.00 200.00 - الراجحي للتاأمني

ACE 60.75 10.00 6.08 - - 10.000 607.50 100.00 - اي�س

AXA - Cooperative 37.60 10.00 3.76 - - 20.000 752.00 200.00 - اك�سا - التعاونية

Total Insurance Sector - 10.29 3.49 -0.11 66.93 641.000 23,001.20 6,596.84 -68.21 اإجمايل قطاع التاأمني

SARCO 51.25 22.57 2.27 0.49 104.88 15.000 768.75 338.48 7.33  امل�سايف 

Saudi Advanced 14.15 17.07 0.83 0.58 24.38 43.200 611.28 737.31 25.07 املتطورة

Al Ahsa for Dev. 11.30 8.45 1.34 -0.29 (M)  (س) 49.000 553.70 413.90 -14.38 الح�ساء للتنميه

SISCO 16.05 10.65 1.51 -0.38 (M)  (س) 68.000 1,091.40 723.92 -26.14 �سي�سكو

Assir 16.20 19.01 0.85 -2.67 (M)  (س) 126.389 2,047.50 2,402.10 -337.00 ع�سري

Al Baha 18.05 6.77 2.67 -0.41 (M)  (س) 15.000 270.75 101.55 -6.16 الباحة

Kingdom 4.65 3.25 1.43 -4.86 (M)  (س) 6,300.000 29,295.00 20,467.60 -30,607.50 اململكة

Total Multi-Investment 
Sector - 3.81 1.38 -4.68 42.59 6,616.589 34,638.38 25,184.86 -30,958.78

اإجمايل قطاع �سركات ال�ستثمار 

املتعدد

BCI 29.10 11.73 2.48 1.86 15.67 27.500 800.25 322.59 51.06 بى �سى اآى

MAADEN 16.90 17.51 0.97 0.21 81.39 925.000 15,632.50 16,199.42 192.07 معادن

Astra Indust 35.00 20.00 1.75 2.40 14.56 74.118 2,594.12 1,483.06 178.20 اأ�سرا ال�سناعية

Pharmaceutical 36.20 29.82 1.21 2.23 16.26 60.000 2,172.00 1,789.05 133.61 الدوائية

Glass 32.90 17.24 1.91 2.14 15.36 25.000 822.50 430.92 53.55 زجاج

FIPCO 61.75 17.15 3.60 2.96 20.85 6.875 424.53 117.91 20.36 فيبكو

Maadaniyah 27.30 13.00 2.10 -0.01 (M)  (س) 25.556 697.69 332.26 -2.47 معدنية

Saudi Chemical 31.50 19.41 1.62 3.75 8.40 63.240 1,992.06 1,227.67 237.09 الكيميائيه ال�سعوديه

SPM 55.00 15.28 3.60 2.68 20.50 30.000 1,650.00 458.42 80.47 �سناعة الورق

AlAbdullatif 44.90 15.84 2.84 2.11 21.27 81.250 3,648.12 1,286.66 171.52 العبداللطيف

Saudi Export 37.60 9.77 3.85 -0.01 (M)  (س) 10.800 406.08 105.55 -1.04 ال�سادرات

Total Industrial Investment 
Sector - 17.87 1.30 0.84 26.60 1,329.339 30,839.85 23,753.51 1,114.42 اإجمايل قطاع ال�ستثمار ال�سناعي

MMG 28.60 14.54 1.97 2.36 12.14 125.000 3,575.00 1,817.65 294.49 جمموعة املعجل

SSP 31.20 8.37 3.73 2.18 14.30 51.000 1,591.20 426.96 111.30 نابيب ال�سعودية الأ

Ceramic 123.00 30.18 4.08 7.24 16.98 25.000 3,075.00 754.40 181.06 اخلزف

Gypsum 44.00 16.28 2.70 3.29 13.37 31.667 1,393.33 515.57 104.24 اجلب�س

Cables 35.90 16.05 2.24 2.26 15.91 76.000 2,728.40 1,219.69 171.54 الكابالت

Saudi Industrial 9.70 6.77 1.43 -0.05 (M)  (س) 40.000 388.00 270.86 -2.14 �سدق

Amiantit 22.35 13.11 1.70 1.79 12.46 115.500 2,581.43 1,514.26 207.15 اميانتيت
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Companies that have not announced a net income statement or have posted negative net income 
(recent 4 Quarters),  not included in calculating P/E ratio for sectors and the market.
M: Minus ratio due to company losses according to recent 4 quarters financial data
(2nd Q 2009 as recent).

ال�سركات التي مل ُتعلن �سايف الدخل، وال�سركات اخلا�سرة )اآخر اأربعة اأرباع(، غري م�سمولة يف 

ح�ساب ن�سبة ال�سعر للعائد للقطاعات ولل�سوق.

خر اأربعة اأرباع )املنتهية يف  �س :املوؤ�سر �سالب لن ال�سركة �سجلت خ�سائر وفقااً للبيانات املالية لآ

الربع الثاين 2009 م(.

Pipes 33.70 23.11 1.46 1.70 19.86 31.500 1,061.55 728.02 53.44 اأنابيب

Zamil Industrial 63.75 23.91 2.67 4.76 13.40 45.000 2,868.75 1,075.90 214.03 الزامل لل�سناعة

AL Babtain 37.30 13.02 2.86 2.78 13.42 40.500 1,510.65 527.44 112.55 البابطني

SVCP 41.10 12.65 3.25 2.25 18.23 15.000 616.50 189.73 33.82 الفخارية

MESC 43.10 12.82 3.36 1.01 42.86 40.000 1,724.00 512.60 40.22 م�سك

Red Sea 62.25 21.80 2.86 5.67 10.98 30.000 1,867.50 653.85 170.11 حمر البحر الأ

Total Building & 
Constructuion Sector - 15.32 2.45 2.54 14.52 666.167 24,981.31 10,206.93 1,691.81 اإجمايل قطاع الت�سييد والبناء

Real Estate 27.10 25.10 1.08 0.99 27.36 120.000 3,252.00 3,012.38 118.86 العقارية

Taiba 17.95 19.01 0.94 0.63 28.54 150.000 2,692.50 2,851.78 94.34 طيبة لال�ستثمار

Makkah 30.10 22.86 1.32 1.35 22.33 164.816 4,960.97 3,768.23 222.16  مكة لالن�ساء 

Arriyadh Development 13.10 13.74 0.95 0.86 15.32 100.000 1,310.00 1,374.18 85.53 التعمري

Emaar E .C 10.45 9.43 1.11 -0.48 (M)  (س) 850.000 8,882.50 8,015.08 -407.75 اإعمار

Jabal Omar 20.45 9.89 2.07 -0.05 (M)  (س) 671.400 13,730.13 6,639.11 -32.74 جبل عمر

Dar Al Arkan 15.85 11.83 1.34 2.03 7.80 1,080.000 17,118.00 12,779.28 2,195.46 ركان دار الأ

Total Real Estate 
development Sector - 12.26 1.35 0.73 10.80 3,136.216 51,946.01 38,440.04 2,275.86 اإجمايل قطاع التطوير العقاري

Shipping 17.20 15.48 1.11 1.99 8.64 315.000 5,418.00 4,877.28 627.35 النقل البحري

SAPTCO 8.35 10.71 0.78 0.55 15.21 125.000 1,043.75 1,338.25 68.64 النقل اجلماعي

Mubarrad 21.65 9.36 2.31 0.30 72.98 18.000 389.70 168.56 5.34 مربد

Budget Saudi 70.75 19.90 3.56 4.67 15.15 18.300 1,294.73 364.14 85.48 بدجت ال�سعودية

Total Transport Sector - 14.17 1.21 1.65 10.35 476.300 8,146.18 6,748.23 786.81 اإجمايل قطاع النقل

Tihama 28.90 16.15 1.79 1.83 15.80 15.000 433.50 242.19 27.44 عالن تهامة لالإ

SRMG 30.20 15.65 1.93 1.37 21.97 80.000 2,416.00 1,251.93 109.97 بحاث و الت�سويق الأ

SPPC 16.95 12.12 1.40 1.82 9.30 60.000 1,017.00 727.14 109.31 طباعة وتغليف

Total Media & Publishing 
Sector - 14.33 1.74 1.59 15.67 155.000 3,866.50 2,221.26 246.72 اإجمايل قطاع العالم والن�سر

Hotels 30.80 23.63 1.30 6.00 5.14 69.006 2,125.39 1,630.58 413.73 الفنادق

Shams 32.30 7.16 4.51 -0.02 (M)  (س) 10.150 327.84 72.70 -0.25 �سم�س

Total Hotel & Tourism 
Sector - 21.52 1.44 5.22 5.14 79.156 2,453.23 1,703.28 413.48 اإجمايل قطاع الفنادق وال�سياحة

Market - 14.11 2.12 0.70 17.07 41,159.040 1,230,476.80 580,761.90 28,906.95 اجمايل ال�صوق
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