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هو  بب�ساطة  وتعريفه  واملجتمع,  ف��راد  ل��الأ االقت�سادية  احلياة  تن¶يم  يف  الهامة  م���ور  االأ اأح��د  االدخ���ار  يعد 

إليه يف امل�ستقبل. االحتفا® بجõء من الك�سب اأو الدخل لوقت احلاجة ا

وق�سية االدخار من اأهم الق�سايا التي ركõ عليها الفكر االقت�سادي كركيõة من ركائõ التنمية االقت�سادية 

فراد على االدخار  فقد اأرجع كثري من االقت�ساديني الفقر الذي تعاÊ منه بع�س البلدان النامية اإىل عدم قدرة االأ

‡ا يعني انخفا�س عر�س راأ�س املال وانخفا�س معدل النمو االقت�سادي.

موال ال�سرورية لتنفيذ اأي برنامج  ويجمع الكثري من االقت�ساديني على اأن االدخار مهم لتوفري روؤو�س االأ

عمال,  إذا زادت اال�ستثمارات, زادت فر�س النمو, وتو�سعت االأ ا�ستثماري للفرد, اأو حتى للمن�ساآت ب�سكل اأو باآخر, وا

ي ‹تمع,  مر الذي يجعل املدخرات املحلية تلعب دوًرا مهًما يف املعادلة االقت�سادية الأ وتوفرت فر�س العمل االأ

و–قق التوازن يف �سوق ال�سلع واخلدمات  وهو اأحد املتطلبات الرئي�سية لتحقيق التوازن الكلي لالقت�ساد و–قيق 

اال�ستقرار االقت�سادي. 

خذ من وقت الرخاء لوقت ال�سدة, وقد  ن�سان ل�سرورة االأ إدرا∑ االإ ويف Kقافتنا يعد االدخار Xاهرة قدÁة قدم ا

�سرÜ اˆ لنا مثاًل يف كيفية تن¶يم موارد البالد واال�ستعانة بالرخاء على ال�سدة على ل�سان نبيه يو�سف عليه 

.Ëال�سالم يف القراآن الكر

فراد, ورÃا بع�س املوؤ�س�سات, ‚د هذه الثقافة  إذا �سلمنا بكل ما �سبق, وحاولنا مقاربته على اأو�ساع غالبية االأ وا

غائبة, اإما ب�سبب الرخاء, اأو ب�سبب اجلهل باأهميته, اأو ب�سبب Kالث يبدو غريًبا اأو طريًفا هو اأن البع�س ي�سخر 

 iمن ادخار مبال≠ �سغرية, ويعتقد اأن ذلك م�سيعة للوقت, وي�سيع العمر دو‰ا –قيق �سيء يذكر على امل�ستو

االقت�سادي واال�ستثماري.

Kم  الفكرة,  باأهمية  منا  اإÁاًنا  الرئي�سي,  املجلة  املو�سوع احليوي يف ملف  واملهتمون هذا  املخت�سون  يتناول 

التي  االقت�سادية  املطبوعة  ه��ذه  من  ج��õًءا  دوًم��ا  يكون  اأن  حر�سنا  ال��ذي  التوعوي  التثقيفي  لدورنا  ا�ستكمااًل 

مور املهمة التي Áكن اأن Œعل اال�ستثمار, ومن  تتوا�سل معكم و–ر�س على متابعة ومناق�سة اهتماماتكم, واالأ

قبله االدخار جõًءا من اهتماماتكم.

عبداللطيف الفريحي
رئي�ص التحرير

abdullateef.furaihi@tadawul.com.sa

االدخار
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مجلة شهرية مجانية
تصدر عن شركة السوق المالية السعودية

المشرف العام  - رئيس التحرير
عبداللطيف الفريحي

abdullateef.furaihi@tadawul.com.sa

مدير التحرير
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ص.ب 26450 ـ الرياض 11486
هاتف :4197333-01  فاكس: 01-4192640

www.rawnaa.com

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

الناشر

المدير التنفيذي
سعد بن محمد القرني

كلمة التحرير

زمة املالية العاملية ثم دبي واأخرًيا اأزمة اليورو،  لي�س من قبيل امل�س�دفة اأن ينجو االقت�س�د ال�سعودي من ت�أثري 3 اأزمات اقت�صادية متتالية بداأت بالأ

وىل ف�إن املق�رنة بني اململكة وغريه� يف حجم الت�أثر يوؤكد اأن الت�أثري ك�ن ك�أن مل يكن. واإذا ك�نت النج�ة لي�ست ك�ملة يف احل�لة االأ

وروبي »يوروموين ال�سعودية 2010« الذي عقد يف الري��س م�يو امل��سي ق�ل اإن اململكة  م� الذي تعنيه تلك املرتادف�ت املتع�قبة؟ املوؤمتر ال�سعودي االأ

نف�ق احلكومي مب�س�ركة القط�ع اخل��س، واال�ستثم�ر يف البنية التحتية، والتعليم ويف القط�ع�ت املختلفة،  ت�ستطيع ت�سريع خطوات النمو برفع معدالت االإ

زمة امل�لية  واأن ذلك من �س�أنه اأن يدعم خطى اململكة على الطريق ال�سحيح، كم� حمل ت�أكيًدا على ل�س�ن وزير امل�لية الدكتور اإبراهيم الع�س�ف ب�أن االأ

زمة. التي ت�سهده� منطقة اليورو ح�لًي� لن توؤّثر يف دول اخلليج، واأن اخلطط املو�سوعة لالحت�د النقدي اخلليجي لن تتغري ب�سبب تلك االأ

� هن�ك ت�أكيد م�ستمر ب�س�أن ال�سي��س�ت احلكيمة التي اتخذته� حكومة خ�دم احلرمني ال�سريفني يف خمتلف املج�الت �سواء على م�ستوى االقت�س�د  اأي�سً

اجلزئي اأو الكلي اأو الهيكلي، من اأنه� عززت م� تتمتع به اململكة منذ �سنوات عديدة من ا�ستقرار م�يل و اقت�س�دي، وك�ن لتلك ال�سي��س�ت دور كبري يف 

جنبية. تبووؤ اململكة ملركز متقدم يف طليعة الدول التي حتظى �سي��س�ته� ب�لثقة، وكذلك يف مقدمة الدول اجل�ذبة لال�ستثم�رات االأ

ال�سن�عية  التنمية  �سندوق  راأ�سم�ل  زي�دة  على  وموافقته  اهلل-  حفظه   - عبدالعزيز  بن  عبداهلل  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خ�دم  قرار  اأن  وال�سك 

ال�سعودي اإىل 30 ملي�ر ري�ل بزي�دة 10 ملي�رات ري�ل ي�سكل دعًم� كبرًيا للقط�ع ال�سن�عي، ويزيد من تر�سيخ اأقدام ومت�نة االقت�س�د ال�سعودي يف وجه 

التحدي�ت امل�ستقبلية.

اعتب�رية  1200 �سخ�سية  يقرب من  م�  اأجمع 

من �سن�ع القرار وكب�ر ممثلي قط�ع�ت امل�ل 

اململكة  ب��ستط�عة  اأن  والتج�رة  عم�ل  واالأ

اأكدت  اأن  الع�لية بعد  ا�ستع�دة معدالت منوه� 

ب�حتالله�  الدولية  اال�ستثم�رية  مك�نته�  على 

املركز 13 ع�ملًي� يف تقرير البنك الدويل ملن�خ 

اال�ستثم�ر لع�م 2010.

ال�سينية  االقت�س�دية  العالق�ت  تبدو 

اخلليج  فمنطقة  وثيقة  اخلليجية   -

الرئي�سة  البق�ع  اأهم  اإحدى  العربي 

)النفط  الط�قة  لت�سدير  الع�مل  يف 

- الغ�ز( وال�سني ث�ين اأكرب م�ستهلك 

للنفط يف الع�مل بعد الوالي�ت املتحدة 

مريكية. الأ

التقدم  اأوجه  تعدد  تداعي�ت  متثل 

غ�زات  من  عنه  ينجم  وم�  ال�سن�عي 

تدمريية  اآث�ر  ذا  عبًئ�  للبيئة  ملوثة 

ومظ�هر  ر�س،  االأ كوكب  على  خطرية 

اأ�سبح  الذي  امل�ستقبلي  وتنوعه�  احلي�ة 

ك�رثية  نتيجة  اأدنى من  اأو  قو�سني  ق�ب 

حمتملة.
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يف جت�رب دولية �س�بقة خرجت اأمل�ني� من احلرب الع�ملية الث�نية �سبة مدمرة، وك�ن 

مل�ن اأن بالدهم لن تعمر اإال بجهود واأموال اأبن�ئه�،  هن�ك اتف�ق غري مكتوب بني االأ

ع�دة ا�ستثم�ر تلك  م� اأدى الرتف�ع الوعي ب�أهمية املدخرات وتنميته� كخطوة اأوىل الإ

موال يف اأع�دة بن�ء الوطن، والنتيجة انعك�ست من خالل الواقع الراهن لبن�ء  االأ

وىل بني الدول املتقدمة  دولة متقدمة هي اأمل�ني� احلديثة التي تتبواأ ال�سفوف االأ

من حيث التنمية.

رؤيتنا:
اإلعالم  في  المتكاملة  الحلول  رواد  نكون  أن 

المتخصص بالعالم العربي..

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

وتتجاوز توقعاتهم.

إدارة اإلعالن والتسويق 
هاتف: 4197333-01  تحويلة:246 

فـاكس : 01-4197696
adv@rawnaa.com

إدارة التوزيع واالشتراكات 
هاتف: 4197333-01 تحويلة:244 

فـاكس مجاني: 8001242277
pro@rawnaa.com

إدارة تطوير األعمال
هاتف: 4197333-01  تحويلة:307 

فـاكس : 01-4608897
bsd@rawnaa.com

إدارة التحرير المركزي
هاتف: 4197333-01 تحويلة:324 

فـاكس : 01-4192624
edit@rawnaa.com

إدارة الشؤون الفنية
هاتف: 4197333-01 تحويلة:323 

فـاكس : 01-4192624
art@rawnaa.com

المدير العام لدار اليوم لإلعالم
صالح بن علي الحميدان

إحدى شركات

الطباعة:
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» تداول« تحتفل بإدراج شركة »شاكر« في السوق المالية
ال�سعودية  امل�لية  ال�سوق  �سركة  احتفلت 

�س�كر  اإبراهيم  غ�زي  احل�سن  و�سركة  )تداول( 

ب�إدراج �سهم ال�سركة اإىل ق�ئمة ال�سرك�ت املدرجة 

ال�سويلمي  ع��ب��داهلل  بح�سور  امل�لية  ال�سوق  يف 

»ت��داول«  امل�لية  ال�سوق  ل�سركة  التنفيذي  املدير 

ومثل �سركة �س�كر �سع�دة الع�سو املنتدب والرئي�س 

اإبراهيم �س�كر ومديرو  التنفيذي احل�سن غ�زي 

اأحمد  اإىل  �س�فة  ب�الإ �س�كر  �سركة  يف  العموم 

التنفيذي  والرئي�س  املنتدب  – الع�سو  اخلطيب 

ل�سركة جدوى لال�ستثم�ر، امل�ست�س�ر امل�يل ومدير 

اكتت�ب �سركة �س�كر. 

 وخالل احلفل اأعرب عبداهلل ال�سويلمي عن 

�سع�دته ب�ن�سم�م �سركة �س�كر لتكون ال�سركة ال� 

ق�ئاًل:  ال�سعودية  امل�لية  ال�سوق  املدرجة يف   140

يف  اخل�م�س  دراج  ب����الإ اليوم  ه��ذا  نحتفل  »اإن��ن��� 

ال�سوق امل�لية ال�سعودية لهذا الع�م 2010 والذي 

من خالله نوؤكد على �سعين� املتوا�سل اإىل التطوير 

ال�سوق  هيئة  مع  ب�لتن�سيق  ال�سوق  يف  والتو�سع 

دراج يف  امل�لية الجتذاب املزيد من ال�سرك�ت لالإ

ال�سوق اإ�س�فة اإىل التنوع يف املنتج�ت واخلدم�ت 

املقدمة للم�ستثمرين«. 

امل��سي  ال�سهر  بنه�ية  اأن��ه  ال�سويلمي  وبني 

حوايل  ال�سعودية  لل�سوق  ال�سوقية  القيمة  بلغت 

دوالر  ملي�ر   360( �سعودي  ري���ل  ملي�ر   1،353

 6 الع�م  بداية  منذ  ال�سوق  �سهد  كم�  اأمريكي( 

طروح�ت اأولية.

ق�ل  احلفل  خ��الل  األق�ه�  التي  كلمته  ويف 

ب��سمي  »اأتقدم  �س�كر:  اإبراهيم  غ�زي  احل�سن 

والتقدير  ال�سكر  بجزيل  �س�كر  جمموعة  وب��سم 

اإجن�ز  على  واإخال�س  ب�جته�د  �س�هم  من  لكل 

هذا العمل الذي تكلل ب�لنج�ح يف ك�فة مراحله 

من  حتقق  م���  ك��ل  على  وج��ل  ع��ز  اهلل  �س�كرين 

اإجن�زات ك�نت دائًم� وم�زالت تهدف اإىل خدمة 

الت�م  عزاء مع علمن�  االأ ومواطنين�  الغ�يل  بلدن� 

بحجم ومدى امل�سوؤولي�ت التي نحمله� وبكل اأم�نة 

اجت�ه هذا الوطن«. 

�س�كر  جمموعة  اأن  املنتدب  الع�سو  واأك���د 

من  واإخال�س  بكل جد  وتعمل  ب�إجن�زاته�  تفخر 

تقدمه�  التي  اخلدم�ت  مب�ستوى  االرتق�ء  اأج��ل 

مع  تتن��سب  التي  املنتج�ت  تطوير  خ��الل  م��ن 

اإدارة  تعتز  التي  املحلي  امل�ستهلك  احتي�ج�ت 

املجموعة به� وحتر�س ب�سكل م�ستمر على اأدائه� 

ب�ل�سكل الالئق.

موؤ�س�سي  املنتدب  الع�سو  �سكر  ذل��ك   بعد 

يف  الع�ملني  وك���ف��ة  دارة  االإ جمل�س  واأع�����س���ء 

جم��م��وع��ة ���س���ك��ر وامل�����س��ت�����س���ر امل�����يل ج���دوى 

لال�ستثم�ر وك�فة امل�ست�س�رين على عملهم الدوؤوب 

يج�بية كم�  من اأجل الو�سول اإىل هذه النت�ئج االإ

تغطيتهم  يف  مواكبتهم  على  االإعالميني  �سكر 

االإعالمية.

الع�سو   – اخلطيب  اأحمد  اأك��د  ج�نبه  من 

ج��دوى  ل�سركة  التنفيذي  وال��رئ��ي�����س  امل��ن��ت��دب 

اكتت�ب  وم��دي��ر  امل����يل  امل�ست�س�ر  لال�ستثم�ر، 

حيث  املق�يي�س  بكل  الطرح  جن�ح  �س�كر  �سركة 

امل�ستوى  على  �سواء  النظري  منقطع  اإقب�اًل  �سهد 

واملوؤ�س�س�ت  ال�سرك�ت  م�ستوى  على  اأو  الفردي 

امل�لية، م�سرًيا اإىل اأن التغطية متت بن�سب كبرية 

الثقة  عن  انطب�ًع�  يعطي  مم�   %305 جت���وزت 

واأدائ��ه���  ب�ل�سركة  امل�ستثمرين  لعموم  الكبرية 

وكف�ءة ت�سعريه�.
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750 ألف ريال غرامات مالية لإلخالل بنظام السوق المالية
فر�ست هيئة ال�سوق امل�لية عدة غرام�ت م�لية 

القواعد  ملخ�لفته�  امل�لية  ب�ل�سوق  �سرك�ت  على 

املنظمة للعمل ب�ل�سوق امل�لية وهي ك�لت�يل : 

العربية  ال�����س��رك��ة  ع��ل��ى  ري����ل   )100،000(   -

الرابعة  الفقرة  ملخ�لفته�  )اأن�بيب(  ن�بيب  لالأ

من امل�دة الث�نية والثالثني من قواعد الت�سجيل 

قرار  عن  الهيئة  اإب��الغ  عن  لت�أخره�  دراج،  واالإ

جمل�س اإدارته� التو�سية بعدم توزيع اأرب�ح نقدية 

للع�م 2009م واملنعقد بت�ريخ 2010/02/22م. 

- )100،000( ري�ل على �سركة ت�سنيع مواد التعبئة 

والتغليف )فيبكو( ملخ�لفته� الفقرة الرابعة من 

الت�سجيل  قواعد  من  والثالثني  الث�نية  امل���دة 

قرار  عن  الهيئة  اإب��الغ  عن  دراج،لت�أخره�  واالإ

جمل�س اإدارته� التو�سية بعدم توزيع اأرب�ح للع�م 

2009م واملنعقد بت�ريخ 2010/01/09م. 

ال�سعودية  ال�سركة  على  ري���ل   )100،000(   -

الرابعة  الفقرة  ملخ�لفته�  والتغليف  للطب�عة 

م���ن امل������دة ال��ث���ن��ي��ة وال���ث���الث���ني م���ن ق��واع��د 

الهيئة  اإب��الغ  عن  دراج،لت�أخره�  واالإ الت�سجيل 

توزيع  بعدم  التو�سية  اإدارته�  جمل�س  قرار  عن 

بت�ريخ  واملنعقد  2009م  للع�م  نقدية  اأرب����ح 

2010/02/22م. 

-  )50،000( ري�ل على الرئي�س التنفيذي ل�سركة 

ملخ�لفته  الق�ب�سة  ال��دول��ي��ة  اأن��ع���م  جمموعة 

الفقرة )اأ( من امل�دة )5( من الئحة �سلوكي�ت 

ال�سوق، وتعميم الهيئة رقم )2010/937/04( 

ف�س�حه  الإ وذل���ك  2010/01/30م،  ب��ت���ري��خ 

تتعلق  داخلية  معلومة  ع��ن  ع���الم  االإ لو�س�ئل 

ول من ع�م 2010م.  ب�أرب�ح ال�سركة للربع االأ

امل��ن��ت��دب  ال��ع�����س��و  ع��ل��ى  ري�����ل   )50،000(   -

املتنقلة  االت�س�الت  ل�سركة  التنفيذي  والرئي�س 

من  )اأ(  الفقرة  ملخ�لفته  )زي���ن(  ال�سعودية 

امل�����دة )5( م��ن الئ��ح��ة ���س��ل��وك��ي���ت ال�����س��وق، 

بت�ريخ  رقم )2010/937/04(  الهيئة  وتعميم 

لو�س�ئل  ف�س�حه  الإ 2010/01/30م،وذل��������ك 

ب�حتم�لية  تتعلق  داخلية  معلومة  عن  ع��الم  االإ

زي�دة راأ�س م�ل ال�سركة. 

ال�����س��ع��ودي  ال��ب��ن��ك  ع��ل��ى  ري�����ل   )  50،000(   -

قواعد  من   )25( امل���دة  ملخ�لفته  لال�ستثم�ر، 

ب�إبالغ  البنك  يقم  مل  اإذ  دراج،  واالإ الت�سجيل 

الهيئة عن التغيريات ف�ي ت�سكيل اأع�س�ء جمل�س 

اإدارته واإدارته العلي� فور حدوثه�.

-  )50،000 ( ري�ل، على �سركة جمموعة حممد 

قواعد  م��ن   )25( امل����دة  ملخ�لفته�  امل��ع��ج��ل، 

الهيئة  ال�سركة  تبلغ  مل  دراج،اإذ  واالإ الت�سجيل 

فور  العلي�  اإدارت��ه���  ت�سكيل  يف  التغيريات  عن 

حدوثه�. 

للت�أمني  �سند  �سركة  على  ري���ل   )50،000(   -

من  )ه���(  الفقرة  ملخ�لفته�  الت�أمني،  واإع����دة 

امل�دة ال�س�د�سة والع�سرين من قواعد الت�سجيل 

الهيئة  بتزويد  ال�سركة  تقم  مل  حيث  دراج،  واالإ

امل�لية  ق��وائ��م��ه���  ع��ن  للم�س�همني  ع�����الن  واالإ

تتج�وز  ال  فرتة  وخالل  اعتم�ده�  فور  ال�سنوية 

اأربعني يوًم� من نه�ية الفرتة امل�لية التي ت�سمله� 

تلك القوائم، حيث انتهت الفرتة امل�لية ال�سنوية 

التي ت�سمله� تلك القوائم بت�ريخ2009/12/31م 

ومل يتم تزويد الهيئة واالإعالن للم�س�همني عن 

تلك القوائم اإال بت�ريخ 2010/3/01م. 

العربي  ال��درع  �سركة  على  ري���ل   )  50،000(   -

من   )25( امل���دة  ملخ�لفته�   ، التع�وين  للت�أمني 

ال�سركة  تقم  مل  اإذ  دراج،  واالإ الت�سجيل  قواعد 

العمومية  نت�ئج اجتم�ع جمعيته�  ب�الإعالن عن 

املوافق  الثالث�ء  يوم  املنعقدة  الث�لثة  الع�دية 

قل- من  2010/4/13م قبل �س�عتني –على االأ

تلت االجتم�ع حيث  ال�سوق  تداول يف  اأول فرتة 

مل تعلن عن ذلك اإال بعد اإغالق ال�سوق من يوم 

ربع�ء املوافق 2010/4/14م.  االأ

-  )100،000( ري�ل على �سركة التعدين العربية 

الرابعة  الفقرة  ملخ�لفته�  )مع�دن(  ال�سعودية 

من امل�دة الث�نية والثالثني من قواعد الت�سجيل 

قرار  عن  الهيئة  اإبالغ  عن  لت�أخره�  دراج،  واالإ

جمل�س اإدارته� التو�سية بعدم توزيع اأرب�ح نقدية 

للع�م 2009م واملنعقد بت�ريخ 2010/2/23م. 

الت�سنيع  ���س��رك��ة  ع��ل��ى  ري�����ل،   )50،000(   -

قواعد  م��ن   )25( امل����دة  ملخ�لفته�  الوطنية، 

الهيئة  ال�سركة  تبلغ  مل  اإذ  دراج،  واالإ الت�سجيل 

فور  العلي�  اإدارت��ه���  ت�سكيل  يف  التغيريات  عن 

حدوثه�.

تحـديد فترة حـظر تعامالت أعضـاء مجالس اإلدارات و كبـار التنفيذيين
اأن فرتات  امل�لية  ال�سوق  هيئة  اأعلنت 

دارات  االإ اأع�س�ء جم�ل�س  تع�مالت  حظر 

يف  ورد  م���  على  بن�ء  التنفيذيني  وك��ب���ر 

دراج  امل�دة )33( من قواعد الت�سجيل واالإ

تي:  هي ك�الآ

- ال�سرك�ت التي تنتهي فرتته� امل�لية 

ف��رتة  ت��ب��داأ  2010/6/30م  يف  ول���ي���ة  االأ

احلظر من ت�ريخ 2010/06/19م وتنتهي 

ولية  االأ امل�لية  النت�ئج  اإعالن  ن�سر  بت�ريخ 

لل�سركة. 

- ال�سرك�ت التي تتبع الت�ريخ الهجري 

امل�لية  فرتته�  وتنتهي  امل�لية  �سنته�  يف 

ولية يف 1431/06/29ه� )ح�سب تقومي  االأ

تبداأ  2010/06/12م  املوافق  القرى(  اأم 

فرتة احلظر من ت�ريخ 1431/06/16ه��� 

املوافق 2010/5/30م وتنتهي بت�ريخ ن�سر 

ولية لل�سركة.  اإعالن النت�ئج امل�لية االأ

- ال�سرك�ت التي تتبع الت�ريخ الهجري 

امل�لية  فرتته�  وتنتهي  امل�لية  �سنته�  يف 

ولية يف 1431/07/30ه� )ح�سب تقومي  االأ

تبداأ  امل��واف��ق2010/07/12م  القرى(  اأم 

فرتة احلظر من ت�ريخ 1431/07/17ه��� 

املوافق 2010/6/29 م وتنتهي بت�ريخ ن�سر 

ولية لل�سركة. اإعالن النت�ئج امل�لية االأ
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طرح صناديق استثـمارية لـ »أرباح« 
و»االستثمارات الخليجية«

وافقت هيئة ال�سوق امل�لية ل�سركتني على طرح �سن�ديق جديدة 

ك�لت�يل:

للطروح�ت  اأرب����ح  �سندوق   « وط��رح��ت  امل�لية  اأرب����ح  �سركة   -

ولية«.  االأ

خليجية  »�سندوق  وط��رح��ت  اخلليجية  اال�ستثم�رات  �سركة   -

�سهم ال�سعودية«. اإنف�ست لالأ

المجلس االستشاري الدولي لـ »تداول« يعقد اجتماعه الثاني  
�سركة  اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  ب��ح�����س��ور 

ال�سوق امل�لية ال�سعودية )تداول( الدكتور فهد 

التنفيذية  دارة  واالإ املجل�س  واأع�س�ء  املب�رك 

ملجل�س  الدولية  اال�ست�س�رية  اللجنة  عقدت 

»تداول«  ال�سعودية  امل�لية  ال�سوق  �سركة  اإدارة 

اجتم�عه� الث�ين يف مركز تداول االإعالمي.

ه��داف  واالأ ال�سي��س�ت  االجتم�ع  ون�ق�س 

التي ق�م املجل�س ب�عتم�ده� والتي من �س�أنه� 

تطبيق  و���س��م���ن  ال�����س��وق  اأداء  م�ستوى  رف��ع 

اأف�سل املع�يري الدولية واال�ستف�دة من جت�رب 

�س�فة اإىل   �سواق الع�ملية يف هذا املج�ل ب�الإ االأ

�سواق  ب�الأ العالقة  ذات  املوا�سيع  من  العديد 

��� ت��ل��ك التي  امل���ل��ي��ة ون�����س���ط���ت��ه��� وخ�����س��و���سً

تتوافق مع اال�سرتاتيجي�ت التي حدده� جمل�س 

دارة. االإ

 سحب ترخيص شركة
 »المحترفون

لالستشارات المالية«
بت�ريخ   ق����رارا  ال��ي��وم  امل���ل��ي��ة  ال�����س��وق  هيئة  جمل�س  اأ���س��در 

1431/06/18ه� املوافق 2010/06/01م املت�سمن �سحب الرتخي�س 

رقم )5- ب�لقرار  امل�لية  لال�ست�س�رات  املحرتفون  ل�سركة  املمنوح 

2008/12/29م  املوافق  1430/01/01ه����  وت�ريخ   )2008-41

التزامه�  لعدم  وذلك  امل�سورة،  وتقدمي  الرتتيب  ن�س�طي  ملم�ر�سة 

وراق امل�لية خالل الفرتة املحددة يف قرار  ببدء مزاولة اأعم�ل االأ

الرتخي�س.

طالبات جامعة األمير سلطان يتعرفن على أنظمة »تداول«
ال�سعودية  امل�لية  ال�سوق  �سركة  نظمت 

ملن�سوب�ت  تعريفًي�  ل��ق���ًء  م��وؤخ��ًرا  )ت����داول( 

مري �سلط�ن يف مركز تداول  وط�لب�ت ج�معة االأ

االإعالمي.

بدور  الط�لب�ت  تعريف  اإىل  اللق�ء  وهدف 

ال�سوق امل�لية ال�سعودية، حيث  مت عر�س نبذة 

ومراحل  ال�سعودية  امل�لية  ال�سوق  عن  ت�ريخية 

ال�سوق  �سركة  به�  تقوم  التي  دوار  واالأ تطوره� 

ت��داول  لتنظيم  )ت����داول(  ال�سعودية  امل���ل��ي��ة 

اأه��داف  ا�ستعرا�س  مت  كم�  امل���ل��ي��ة،  وراق  االأ

ومه�م  ودور  فيه�  الرئي�سية  دارات  واالإ ال�سركة 

كل من �سركة »تداول« وهيئة ال�سوق امل�لية.

ك��م��� ج���رى خ���الل ال��ل��ق���ء ���س��رح ل���دورة  

وراق امل�لية يف ال�سوق امل�لية  وخطوات تداول االأ

على  ال�سوء  ت�سليط  اإىل  اإ�س�فة  ال�سعودية، 

نظمة التقنية امل�ستخدمة يف التداول، وكذلك  االأ

اخلدم�ت التي تقدمه� ال�سركة. 

ال�سركة  جلهود  ا�ستمراًرا  اللق�ء  وي���أت��ي 

توعية  يف  االجتم�عية  م�سئوليته�  من  ومنطلًق� 

ال�سوق  وخ��دم���ت  ومه�م  ب����أدوار  امل�ستثمرين 

املالية ال�صعودية.

السوق
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الشركات

»إنعام القابضة« تعتمد التصويت عن 
بعد على بنود جمعيتها العامة

اأع��ل��ن��ت ���س��رك��ة جم��م��وع��ة اإن���ع����م ال��ق���ب�����س��ة اأن ي���وم االث��ن��ني  

بنود  على  بعد  عن  للت�سويت  يوم  اآخ��ر  ك�ن  امل��سي  2010/5/31م 

اجلمعية الع�مة الع�دية رقم )27(  وغري الع�دية. 

الت�سويت عن  الراغبني يف  اإنه� دعت م�س�هميه�  ال�سركة  وق�لت 

التي  امل�لية  الو�س�طة  �سرك�ت  خالل  من  الت�سويت  �سرعة  اإىل  بعد 

يتع�ملون معه� وذلك قبل الث�لثة من ع�سر االثنني 2010/5/31م.

مجموعة »المعجل« توقع خطاب 
النوايا لمشروع بـ 415 مليون ريال

وقعت جمموعة حممد املعجل م�س�ء اأم�س ال�سبت 2010/05/29م خط�ب 

وحدات  ببن�ء  للقي�م  الكورية  ن�س�ءات  واالإ للهند�سة  كي  اإ�س  �سركة  مع  النواي� 

�سكنية وجتهيز البنية التحتية الت�بعة ملركز امللك عبداهلل للدرا�س�ت البرتولية 

ري�ل.  مليون   )415( تبلغ  اإجم�لية  بقيمة  وذل��ك  الري��س  مبدينة  ب��ح���ث   واالأ

وحتى  فورًا  املنوطة  ن�س�ئية  االإ عم�ل  االأ بتنفيذ  ال�سركة  ت�سرع  اأن  املتوقع  ومن 

نه�ية الع�م 2011م.

حازت أوامر شراء بـ 147 مليون ريال

»الكابالت السعودية« تحصل على 
قرض من صندوق التنمية الصناعية
بعد اأن مت  االإعالن من قبل �سركة الك�بالت ال�سعودية بت�ريخ 

2010/01/04م بح�سوله� على موافقة م�سروطة من ال�سندوق 

160،500،000 ري�ل �سعودي لتو�سعة  � مببلغ  مبنح ال�سركة قر�سً

1431ه�  خ��رة  االآ جم�دى   17 بت�ريخ  مت  الط�قة،  ك�بالت  م�سنع 

املوافق 2010/05/31م توقيع العقد املذكور بعد ا�ستيف�ء �سروط 

ال�سندوق، ووقع العقد من قبل ال�سندوق املدير الع�م املكلف ومن 

قبل �سركة الك�بالت ال�سعودية الع�سو املنتدب وامل�ست�س�ر امل�يل.

على  ال�سعودية  الك�بالت  �سركة  ح�سلت  مت�سل  �سي�ق  ويف 

�ستة اأوامر �سراء من ال�سركة ال�سعودية للكهرب�ء مببلغ 147 مليون 

�سبوع امل��سي.  ري�ل �سعودي خالل االأ

وق�لت ال�سركة اإنه� تتطلع اإىل مزيد من اأوامر ال�سراء التي 

على  ب�لف�ئدة  يعود  مم�  ال�سركة  مبيع�ت  زي���دة  يف  �ست�س�هم 

امل�س�همني وامل�ستثمرين فيه�.

متانة الوضع  املالي مستمرة

»ستاندرد آند بورز« ترفع التصنيف االئتماني لـ»سامبا« 
و»الراجحي« و»السعودي لالستثمار «

رفعت موؤ�س�سة »�ست�ندرد اآند بورز« ت�سنيفه� 

من  ال�سعودية  امل�لية  �س�مب�  ملجموعة  االئتم�ين 

م�ستقبلية  ن��ظ��رة  منحه�  م��ع   ،»+A«اإىل  »A«

م�ستقرة، كم� رفعت املوؤ�س�سة ت�سنيفه� االئتم�ين 

املدى  على   »+A« اإىل   »A« من  الراجحي  مل�سرف 

للبنك   »A-1« ت�سنيفه�  على  ّك����دت  واأ ال��ط��وي��ل 

اأي�س�  م�ستقبلية  نظرة  مع  الق�سري،  امل��دى  على 

م�ستقرة ، واأرجعت ذلك اإىل مت�نة الو�سع  امل�يل 

للم�سرفني.

»�ست�ندرد  موؤ�س�سة  يف  االئتم�ن  حملل  وراأى 

اأن  �س�مب� ا�ستف�دت من  اأند بورز« نيكوال ه�ردي 

عم�ل امل�سرفية  موقعه� املتفوق يف اململكة ومن االأ

فراد وال�سرك�ت. لالأ

واأ�س�ف اأن »رفع الت�سنيف درجة واحدة يعك�س 

احلكومة  قي�م  برتجيح  بورز«  اأند  »�ست�ندرد  راأي 

م��ر  االأ ل��زم  اإذا  ل�س�مب�  ع���دي  غري  دع��م  بتوفري 

يتمتع  كم�سرف  ت�سنيفه  مت  »�س�مب�«  اأن  واعترب 

ب�أهمية كبرية يف اململكة. 

النظرة  اأن  ب����ورز«  اأن���د  »���س��ت���ن��درد  ول��ف��ت��ت 

على  �س�مب�  حم�فظة  تعك�س  امل�ستقرة  امل�ستقبلية 

مك�نته� التج�رية الرائدة، ور�سملة قوية وخم�طر 

اأنه� ال  واإي��رادات ت�سغيل متينة، م�سيفة  متوازنة، 

�سهم. تتوقع تغيرًيا كبرًيا يف هيكلية حملة االأ

اعتربت  ال��راج��ح��ي  مب�سرف  يتعلق  وفيم� 

املوؤ�س�سة اأن املك�نة القوية للبنك يف �سوق التجزئة 

ب�ملتفوقة  و�سفته�  ال��ت��ي  ورب��ح��ي��ت��ه  ال�����س��ع��ودي 

وا�سرتاتيجية منوه وح�سن اإدارة املخ�طر، جميعه� 

تعد عوامل دعم له. 

وق�ل ه�ردي اإن النظرة امل�ستقرة ت�أتي نتيجة 

ا�ستمرار ا�ستف�دة الراجحي من ميزاته وحم�فظته 

على مك�نته ب�لرغم من املن�ف�سة املتزايدة.

وراأى اأن هن�ك جم�اًل حمدوًدا ملزيد من رفع 

اأن  م�سيًف�  املتو�سط،  املدى  على  البنك  ت�سنيف 

رفع الت�سنيف ممكن يف ح�ل حت�سن تنوع اأعم�له 

املتخ�س�س  ن�س�طه  عن  بعيًدا  جغرافي�  وتو�سعه 

بقط�ع التجزئة املحلي.

بورز  اآن��د  �ست�ندرد  رفعت  مت�سل  �سي�ق  ويف 

نظرته� امل�ستقبلية للبنك ال�سعودي لال�ستثم�ر من 

�سلبية اإىل م�ستقرة مبقية على الت�سنيف االئتم�ين 

. -A جل للبنك عند درجة طويل االأ

مت�نة  اإىل  اخلطوة  ه��ذه  املوؤ�س�سة  واأرج��ع��ت 

ب��ستمرار  التوقع�ت  اإىل  اإ�س�فة  البنك  راأ�سم�ل 

تراجع  اأي  ع��ن  �سيعّو�س  مم���  الربحية  حتقيق 

ال��ع���م  ال��ب��ن��ك خ���الل  اأ���س��ول  ن��وع��ي��ة  حمتمل يف 

اجل�ري.
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عربية

برعاية صاحب السمو امللكي األمري سطام بن عبدالعزيز

مجلس التعاون الخليجي يحتفي بمرور 29 عاًما على انطالقه

موؤخًرا  العربية  اخلليج  لدول  التع�ون  ملجل�س  الع�مة  م�نة  االأ احتفلت 

العربية،  اخلليج  لدول  التع�ون  جمل�س  قي�م  على  29ع�ًم�  مرور  بذكرى 

اأمري  ن�ئب  عبدالعزيز،  بن  �سط�م  م��ري  االأ امللكي  ال�سمو  �س�حب  برع�ية 

واأع�س�ء  ب�ململكة  امل�سوؤولني  كب�ر  من  عدد  وبح�سور  الري��س،  منطقة 

لدى  املعتمدين  ال�سديقة  والدول  والعربي  اخلليجي  الدبلوم��سي  ال�سلك 

اململكة ب�لري��س.

مني الع�م ملجل�س التع�ون لدول اخلليج العربية عبدالرحمن  وق�ل االأ

بن حمد العطية يف اأثن�ء احلفل »اإنه يف مثل هذا اليوم قبل ت�سعة وع�سرين 

اخلليج  هل  الأ كب�ًرا  اآم���اًل  ف�حًت�  املنطقة  على هذه  فجٌر جديٌد  بزغ  ع�ًم� 

به�  يتحلى  التي  والعزمية  احلكمة  ي��درك  املجل�س  دول  مل�سرية  واملتتبع 

اأ�سح�ب اجلاللة وال�سمو ق�دة دول املجل�س يف رع�يتهم ودعمهم مل�سرية 

وىل يف م�يو 1981، وحر�سهم، حفظهم اهلل على  املجل�س منذ انطالقته� االأ

حم�يته� من املعوق�ت والتحدي�ت التي اعرت�سته� يف خمتلف املراحل«.

واأ�س�ف العطية: »ميكنن� القول اإن املجل�س اأ�سبح اليوم اأكرث مت��سًك� 

وتوثقت عرى  و�سعوبه،  دوله  ت�س�بكت م�س�لح  وقت م�سى، حيث  اأي  من 

يومًي�  ًن�  �س�أ واإجن�زاته  مبوؤ�س�س�ته  املجل�س  اأ�سبح  حتى  بينهم،  الروابط 

ع�س�ء، كم� اأن امل�سرية ذاته� قد �سقلته�  للم�سوؤول واملواطن يف الدول االأ

التجربة واخلربة.

ولفت النظر اإىل اأنه مع اإكم�ل املجل�س عقده الث�لث ف�إنه غدا جتمًع� 

مع  يتع�مل  ودولًي�،  اإقليمًي�  ا�سرتاتيجي،  وثقل  ع�لية  مب�سداقية  ف�عاًل 

الع�مل انطالًق� من اأ�س�س وثوابت ح�سن اجلوار، وعدم التدخل يف ال�سوؤون 

العربية  الق�س�ي�  ودع��م  ال�سلمية،  ب�لطرق  النزاع�ت  وح��ل  الداخلية، 

�سالمية، وتعزيز العالق�ت مع الدول واملجموع�ت الدولية وهي �سي��سة  واالإ

�سرة  يج�بي مع الق�س�ي� الدولية، ومو�سع احرتام االأ تعتمد على التف�عل االإ

الدولية، واأ�س�فت الكثري اإىل ر�سيد املجل�س من املك�نة الع�ملية.

حديثه  العربية  اخلليج  لدول  التع�ون  ملجل�س  الع�م  مني  االأ اختتم  ثم 

االتحاد األوربي يدعم األردن بـ 13 مليون يورو
ردن بقيمة  وروبي على تقدمي م�س�عدات م�لية لالأ االأ وافق االحت�د 

ردن للع�م  وروبية لالأ 13 مليون يورو وذلك �سمن برن�مج امل�س�عدات االأ

�سيتم  اإنه  ردنية  االأ ال��دويل  والتع�ون  التخطيط  وزارة  وق�لت  احل���يل. 

ردنية يف جم�الت الط�قة  ا�ستغالل هذه امل�س�عدات يف متويل امل�س�ريع االأ

واملي�ه والتعليم.

تقدمي  على  املوافقة  له  �سبق  وروب��ي  االأ االحت�د  اأن  ب�لذكر  اجلدير 

امل��سي  للع�م  ي���ورو  مليون   223 ق���رب��ت  ردن  ل����الأ م�لية  م�����س���ع��دات 

واحل�يل.

بر�سد مطول الإجن�زات املجل�س طوال ال�29 ع�ًم� من م�سواره العملي على 

�سعدة ال�سي��سية واالقت�س�دية واالجتم�عية. ك�فة االأ

قادة دول املجل�س يف اجتماع �سابق 

�سورة من احلفل

تغطية: أحمد السيد

ت�صوير: فيصل السلماني
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المملكة تستعيد معدالت 
نموها العالية

يوروموني السعودية 2010:

عمال والتجارة  اأجمع ما يقرب من 1200 �صخ�صية اعتبارية من �صناع القرار وكبار ممثلي قطاعات املال والأ

الدولية  ال�صتثمارية  مكانتها  على  اأكدت  اأن  بعد  العالية  منوها  معدلت  ا�صتعادة  اململكة  با�صتطاعة  اأن 

باحتاللها املركز 13 عاملًيا يف تقرير البنك الدويل ملناخ ال�صتثمار لعام 2010.

وروبي »يوروموين ال�صعودية 2010« الذي اختتم اأعماله موؤخًرا بالريا�ض برعاية  و�صهد املوؤمتر ال�صعودي الأ

الدكتور اإبراهيم بن عبدالعزيز الع�صاف وزير املالية تاأكيًدا جديًدا على اأن اململكة ت�صتطيع ت�صريع خطوات 

نفاق احلكومي مب�صاركة القطاع اخلا�ض وال�صتثمار يف البنية التحتية، والتعليم ويف  النمو برفع معدلت الإ

القطاعات املختلفة، واأن ذلك من �صاأنه اأن يدعم خطى اململكة على الطريق ال�صحيح.
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موال واملراقبة امل�لية التي ك�نت  وتدفق�ت روؤو�س االأ

الدول  يف  املركزية  البنوك  اأن  مو�سًح�  ك�فية،  غري 

املتقدمة طبقت مع�يري �سي��سة نقدية غري تقليدية، 

�سول وو�سع متطلب�ت  ا�ستملت على �سراء كل اأنواع االأ

امل�ل  راأ�س  من  مزيد  و�سخ  مريحة  اإ�س�فية  �سم�ن 

ت�سرفت  ال�س�بقة  زم���ت  االأ يف  اأنه  مبيًن�  وال�سيولة، 

التقليد  ذل��ك  اأن  بيد  كمقر�س،  املركزية  البنوك 

وك�ن  خ��ري،  االأ للمالذ  م�سرتون   � اأي�سً اأنهم  ك�سف 

ال�سي��سة  ك�نت  التي  زمة،  لالأ الن�جح  للحل  ح��سًم� 

الع�سرين  جم��م��وع��ة  خ���الل  م��ن  من�سقة  ال��ن��ق��دي��ة 

واململكة العربية ال�سعودية اأحد اأع�س�ئه�.

االقت�س�دي�ت  الو�سع يف  اأن  اإىل  واأملح اجل��سر 

ال�س�عدة يبدو خمتلًف�، نتيجة للنمو اجليد والت�سخم 

بع�س  اأن  اإىل  الف��ًت���  الت�سخم،  وتوقع�ت  املتن�مي 

البنوك املركزية ال�س�عدة بداأت �سي��سة م�سددة من 

معدل  وارتف�ع�ت  النقدي  االحتي�طي  ن�سبة  خالل 

طبيعة  تواجه  ���س��واق  االأ تلك  اأن  بيد  الف�ئدة،  �سعر 

اأزمة،  يف  اأوقعته�  التي  امل�ل  راأ�س  لتدفق�ت  متقلبة 

النقد  وامل�ستثمرون  الدولية  البنوك  �سحبت  بعدم� 

خ�رًج� لتجنب خ�س�ئرهم يف اأمكنة اأخرى.

ال�سعودي  العربي  النقد  موؤ�س�سة  حم�فظ  وق�ل 

المليك يدعم القطاع الصناعي بـ 10 مليارات ريال
ي�سبه  م�  2010م  ي��ورم��وين  موؤمتر  �سهد 

ب�ململكة،  ال�سن�عي  للقط�ع  الطيبة  الب�سرى 

اإبراهيم  ال��دك��ت��ور  امل�لية  وزي���ر  اأع��ل��ن  حيث 

ال�سريفني  احلرمني  خ���دم  موافقة  الع�س�ف 

امللك عبداهلل بن عبدالعزيز حفظه اهلل على 

ال�سن�عية  التنمية  �سندوق  راأ�سم�ل  زي���دة 

 10 ب��زي���دة  ري����ل  م��ل��ي���ر   30 اإىل  ال�����س��ع��ودي 

ملي�رات ري�ل دعًم� منه للقط�ع ال�سن�عي.

دعم  على  املوافقة  اأن  الع�س�ف  واأو���س��ح 

ري�ل  ملي�رات   10 مببلغ  ال�سن�عي  ال�سندوق 

متت قبل يومني من انعق�د املوؤمتر، من خالل 

وديعة، وكذلك قر�س ح�سن لل�سندوق، م�سرًيا 

قب�ل  االإ تزايد  بعدم�  ج���ءت  املوافقة  اأن  اإىل 

على القط�ع ال�سن�عي، حتى اأ�سبحت موارده 

قليلة  �سنوات  قبل  رفعت  اأنه�  رغم   - احل�لية 

واأن��ه  تكفي،  ال   - ري����ل  مليون  األ���ف   20 اإىل 

امل��واف��ق��ة على  ف���أت��ت  اإ���س���ف��ًي���،  يحت�ج دع��ًم��� 

املتوافرة  امل��وارد  واأ�سبحت  ال�سندوق،  دعم 

مليون  األ���ف   30 ال�سن�عي  لل�سندوق  ن  االآ

�سندوق  لدى  التي  امل��وارد  اإىل  اإ�س�فة  ري���ل، 

خرى. اال�ستثم�رات الع�مة وال�سن�ديق االأ

بن  اإبراهيم  الدكتور  اعرت�س  املوؤمتر  وخ��الل 

عبدالعزيز الع�س�ف وزير امل�لية على م� يراه بع�س 

امل�س�رف  اإح��ج���م  من  امل�سريف  للقط�ع  املت�بعني 

املق�والت  �سرك�ت  اإقرا�س  عن  ال�سعودية  والبنوك 

راء،  االآ تلك  مع  يتفق  ال  اإنه  الع�س�ف  وق�ل  املحلية، 

حي�ن اإىل احلد  ن بع�س البنوك ت�سل يف بع�س االأ الأ

تطبقه�  التي  املع�يري  ح�سب  فيه،  امل�سموح  على  االأ

وهي  البنوك،  ال�سعودي على  العربي  النقد  موؤ�س�سة 

من املب�دئ الرق�بية املهمة للبنوك، واأنه ال يعتقد اأن 

هن�ك اإحج�ًم� من البنوك.

وق�ل وزير امل�لية اإن اململكة من خالل امليزانية 

هذا  عجز  حتقيق  توقعت  قد  اأعلنته�  اأن  �سبق  التي 

البرتول  �سعر  ن  الأ ن،  االآ التنبوؤ  ن�ستطيع  »وال  الع�م، 

م�س اإىل 70  و�سل اإىل 85/84 دوالًرا، وانخف�س ب�الأ

دوالًرا، واأن� م�زلت متف�ئاًل«.

منطقة  ت�سهده�  التي  امل�لية  زم��ة  االأ اأن  ّك��د  واأ

واأن اخلطط  توؤّثر يف دول اخلليج،  لن  اليورو ح�لًي� 

تتغري  ل��ن  اخلليجي  ال��ن��ق��دي  ل��الحت���د  امل��و���س��وع��ة 

زمة، و�سيتم العمل على اال�ستف�دة من  ب�سبب تلك االأ

وروبي،  درو�س م� حدث يف منطقة اليورو واالحت�د االأ

وخ��سة اليون�ن، م�سدًدا على امل�سي قدًم� يف م�سرية 

انتقل  املو�سوع  واأن  املجل�س،  لدول  النقدي  االحت�د 

ن ب�لك�مل اإىل حم�فظي موؤ�س�س�ت النقد والبنوك  االآ

اخلليج  ل���دول  ال��ت��ع���ون  جمل�س  دول  يف  امل��رك��زي��ة 

العربية، وتقع على ع�تقهم م�سوؤولية مت�بعة وتنفيذ 

االحت�د النقدي.

القط�ع  على  ال�سرف  اأن  الع�س�ف  واأو���س��ح 

له،  ور�سد  خطط  م�  وف��ق  يتم  اململكة  يف  النفطي 

اأن  اإىل  الفًت�  الن�سف،  من  اأك��رث  حتقق  م�  وجت���وز 

م� �سرفته ال�سعودية على امل�س�ريع يف الع�م امل��سي 

بلغ 180 ملي�ر ري�ل، وهو م� ي�س�وي 50 ملي�ر دوالر 

حجم  على  م��وؤ���س��ًرا  يعد  ذل��ك  اأن  مبيًن�  اأم��ريك��ي، 

ال��ربام��ج  وف��ق  امل�����س��روع���ت  على  الكبري  ال�����س��رف 

ب�نخف��س  تت�أّثر  لن  اململكة  اأن  موؤكًدا  له�،  الزمنية 

اأ�سع�ر  ب�أن  النفط اخل�م، م�ستداًل على ذلك  اأ�سع�ر 

اأعلنت  ذلك  ومع  امل��سي،  الع�م  انخف�ست  النفط 

التي  ال�سي��س�ت  ب�سبب  اأنه� يف و�سع مريح،  اململكة 

زمة امل�لية  اتبعته� احلكومة ال�سعودية قبل ن�سوب االأ

واأن  ب�لقلق ح�لًي�،  اأنه ال ي�سعر  اإىل  الع�ملية، م�سرًيا 

ال�سعودية �ست�ستمر يف تنفيذ امل�س�ريع التنموية التي 

التزمت به�.

خلل اإداري

العربي  النقد  موؤ�س�سة  حم�فظ  ق�ل  ج�نبه  من 

يف  امل��رون��ة  اإن  اجل��سر  حممد  الدكتور  ال�سعودي 

امل�لية ك�ن  �سراف على قط�ع اخلدم�ت  النظ�م واالإ

اإىل  م�سرًيا  خرية،  االأ الع�ملية  امل�لية  امل�سكلة  اأ�س��س 

اأن هن�ك مو�سوع�ت خ��سة بنظ�م املوازنة واملن�ف�سة 

جلذب املوؤ�س�س�ت امل�لية للمراكز امل�لية الع�ملية عن 

النقطة  اأن  بيد  نظمة،  االأ بع�س  ا�ستخدام  طريق 

نظمة  االأ ف���إن  خ���رية  االأ زم���ة  االأ قبل  اأن��ه  �س��سية  االأ

املوؤ�س�س�ت  ا�ستقرار  على  اأ�س��سية  ب�سورة  رك��زت 

اخل��سة اأكرث من النظ�م ب�سورة ك�ملة.

للنظ�م  الق�ئم  ط���ر  االإ اأن  اإىل  اجل��سر  ولفت 

وظ�هرًي�  ك�فية،  ب�سورة  ح�سيًف�  لي�س  البنكي 

ميكن اأن يكون النظ�م الدقيق احل�سيف قد �س�هم 

ال��ك��ب��رية، وح���دث ه��ذا  امل��خ���ط��ر  يف وج���ود بع�س 

ف��راد  االأ ر�سيد  على  رك��زت  الب�سيطة  نظمة  االأ ن  الأ

على  الكلي  ث��ر  االأ معي�ر  اإىل  النظر  دون  البنك  يف 

املخ�طر املتمركزة يف من�طق معينة، مبيًن� اأن هن�ك 

ن اإجم�ًع� مل�سلحة مواجهة التقلب�ت الدورية، واأن  االآ

تطبيق تلك ال�سي��سة يجب اأن تن�سط، وتكون موثوقة 

من اأجل زي�دة املرونة.

ال�سعودي  العربي  النقد  موؤ�س�سة  حم�فظ  وق�ل 

زمة اأظهرت ثالثة خم�طر كربى يف الطريقة  اإن االأ

املركزية،  والبنوك  النقد  موؤ�س�س�ت  به�  تعمل  التي 

التقليدية،  النقد  �سي��سة  من  احل��د  تت�سمن  وه��ي 

د. إبراهيم العساف
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كرث  جنبي املب��سر يف اململكة يعد االأ اإن اال�ستثم�ر االأ

و�سوًح�، نتيجة لفر�س اال�ستثم�ر اجل�ذبة يف قط�ع 

البرتوكيم�وي�ت والبنى التحتية وامل�س�نع، الفًت� اإىل 

اأن دورة تدفق�ت راأ�س امل�ل التقليدية بداأت مع ت�سور 

�سواق ال�س�عدة، ويف الوقت الذي تزداد  جيد يف االأ

فيه �سخونة االقت�س�د، ف�إن ذلك يكفل �سي��سة نقدية 

امل�ل  راأ���س  تدفق  ي�سجع  ب��دوره  وه��و  ت�سدًدا،  اأك��رث 

معدل  على  املت�س�عد  ال�سغط  ويف�قم  اأكرث،  ب�سكل 

ال�سرف والطلب الداخلي.

منطية  غري  بطرق  ب�لتع�مل  اجل��سر  وط�لب 

ب�حل�جة  منوًه�  وامل�سرفية،  البنكية  ال�سي��س�ت  يف 

تف�دي  ي�ستطيع  حتى  البنكي  النظ�م  يف  لل�سال�سة 

يف  البنكي  النظ�م  ب���أن  منوًه�  الط�رئة،  زم����ت  االأ

امل�لية،  زم��ة  االأ مع�جلة  على  ق��درة  اأثبت  ال�سعودية 

اله�مة  اخل��ط��وات  م��ن  ب��ع��دد  اململكة  ق���م��ت  حيث 

والتن�سيق  االق��ت�����س���دي��ة،  ال�����س��ي������س��ي���ت  ل�سبط 

م���ع جم��م��وع��ة ال��ع�����س��ري��ن وال���ت���ي ت��ع��د ال�����س��ع��ودي��ة 

تقوم  »���س���م���«  اأن  اإىل  الف��ًت���  ب��ه���،  ف���ع��اًل  ع�����س��ًوا 

ب�سفة  ال�سعودية  للبنوك  حتمل  اخ��ت��ب���رات  بعمل 

ق��ل  ب����أن م�����س���رف اململكة ه��ي االأ دوري����ة، م��ن��وًه��� 

اخلليجي.  التع�ون  جمل�س  دول  بني  من   ا�ستدانة 

فر�س ا�ستثمارية

� ا�ستثم�رية  وخالل املوؤمتر طرحت اململكة فر�سً

منه�  قط�ع�ت  ع��دة  يف  جنبية  االأ م���وال  االأ ل��روؤو���س 

القط�ع امل�يل والعق�ري واالت�س�الت وتقنية املعلوم�ت 

متمثلة يف مركز امللك عبداهلل امل�يل ب�لري��س الذي 

يج�بية على التنمية  �سيوفر العديد من الت�أثريات االإ

عرب  واملنطقة  اململكة  يف  واالجتم�عية  االقت�س�دية 

املوؤ�س�س�ت  جتمع  اجل���ودة  ع�لية  عمل  بيئة  توفري 

امل�لية يف مك�ن واحد، ومن ن�حية قط�ع االت�س�الت 

وتقنية املعلوم�ت مت طرح م�سروع جممع االت�س�الت 

جنبية  االأ م��وال  االأ روؤو���س  �سيجذب مزيًدا من  الذي 

و�سي�س�هم يف رفع اأداء �سرك�ت اململكة يف املج�ل.

تعزيز ال�صتقرار املايل

اأن  اأك�����د ع����دد م���ن امل�����س���رك��ني يف امل���وؤمت���ر 

خ�دم  حكومة  اتخذته�  التي  احلكيمة  ال�سي��س�ت 

�سواء  امل��ج���الت  خمتلف  يف  ال�سريفني  احل��رم��ني 

اأو  ال��ك��ل��ي  اأو  االق��ت�����س���د اجل��زئ��ي  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى 

�سنوات  منذ  اململكة  به  تتمتع  م�  ع��ززت  الهيكلي 

اإن  وق�لوا  واقت�س�دي،  م�يل  ا�ستقرار  من  عديدة 

ال��دول  مقدمة  يف  اململكة  جعلت  ال�سي��س�ت  تلك 

طليعة  يف  وجعلته�  ب�لثقة،  �سي��س�ته�  حتظى  التي 

اململكة  اأن  م�سيًف�  لال�ستثم�رات،  اجل�ذبة  ال��دول 

 .2005 اأ�سع�ف عن   3 ب�  مل�س�ريع  ب�عتم�دات   ق�مت 

اأك��رب  تعد  اململكة  اأن  اإىل  م�س�ركون  ذه��ب   � اأي�سً

�سي�دية،  �سندات غري  اإ�سدار  التي ميكنه�  �سواق  االأ

وعليه�  البنوك،  متويل  اإىل  تركن  اأال  يجب  واأن��ه��� 

متوياًل  تتيح  ف�ل�سوق  اأخ��رى،  م�س�در  عن  البحث 

ي�سل اإىل 400 ملي�ر دوالر على مدى ال�سنوات اخلم�س 

الق�دمة، اإىل ج�نب ذلك يجب اإدم�ج اال�ستثم�رات 

جنبية املب��سرة والقط�ع اخل��س يف هذا املج�ل،  االأ

جلذب  املخ�س�سة  التحتية  البنية  كف�ية  عدم  رغم 

جنبي.  راأ�س امل�ل االأ

على  ال��رتك��ي��ز  يتم  اأن  يجب  اأن���ه  اإىل  ول��ف��ت��وا 

نظمة، حيث اإن  خم�طر االئتم�ن ثم على خم�طر االأ

ال�سوق مل تخترب بعد، وهي متر مبرحلة اإع�دة هيكلة 

اإ�سدار  على  كثرية  طلب�ت  هن�ك  اأن  كم�  وتف�و�س، 

ل�سرك�ت  فقط  وي��ح��ق  اإ���س��الم��ي��ة،  مت��وي��ل  �سكوك 

امل�س�همة الع�مة اإ�سدار ال�سكوك. 

اأك��د  ����س���ول  االأ اإدارة  ع��ن  ع��ق��دت  جل�سة  ويف 

دارة يف ال�سعودية  �سول اخل��سعة لالإ املتحدثون اأن االأ

ت�سكل 7.5% فقط من جملة ال�سوق، م�سددين على 

اأن هذه الن�سبة قليلة جًدا مق�رنة ب�أ�سواق اأكرث ن�سًج� 

اخل��سعة  ���س��ول  االأ متثل  حيث  املتحدة  ك�لوالي�ت 

دارة 72.8% من جملة ال�سوق.  لالإ

المؤتمر .. والمؤسسة
وروبي »يوروموين ال�سعودية 2010« اأحد اأكرب املن�بر اال�ستثم�رية  يعد املوؤمتر ال�سعودي االأ

تعريف  على  العمل  �سوء  يف  خ��س،  ب�سكل  ال�سعودي  امل�يل  القط�ع  على  تركز  التي  الدولية 

همية الكربى التي حتظى به� اململكة على خريطة االقت�س�د الع�ملي، من  املجتمع الدويل ب�الأ

خالل تقدمي اأبح�ث ودرا�س�ت م�ستقلة ومتخ�س�سة. 

اأم� عن يوروموين فقد ت�أ�س�ست مبدينة لندن يف ع�م 1969م، بهدف تقدمي تغطية �سهرية 

النواة  وروبية  االأ لل�سندات  لندن  �سوق  وك�نت  الن��سئة،  وروبية  االأ ال�سندات  اأ�سواق  ملجري�ت 

�سواق امل�ل واال�ستثم�رات اخل�رجية، وهى تعترب �سركة اخلدم�ت  وىل لتطوير نظ�م ع�ملي الأ االأ

االإعالمية التي تغطي اأ�سواق امل�ل واال�ستثم�ر الدولية، وهى مدرجة يف بور�سة لندن.

د. محمد الجاسر
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التمويل  اأنواع  اأحد  وهي  املرابحة  اأن  كم� 

كم�  الك�يف،  ب�لقدر  مربحة  لي�ست  املنطقة  يف 

اأن حجم التمويل اأقل مم� هو عليه يف الوالي�ت 

املتع�ملني  اأن  امل�س�ركون  واأ���س���ف  املتحدة، 

ب�الطمئن�ن  ي�سعرون  ال�سعودية  البور�سة  يف 

اأنه  بيد  امل���ل،  و�سوق  العق�رات  يف  لال�ستثم�ر 

ومع مرور الزمن ف�إن هذا التوجه �سينتقل نحو 

عليه�.  تعودهم  منو  مع  امل�لية  وراق  االأ �سوق 

الفردي  امل�ستثمر  بني  فرًق�  هن�ك  اإن  وق�لوا 

اإن  حيث  املوؤ�س�سي،  وامل�ستثمر  )ب�لتجزئة( 

الفرد يتحرك ب�سرعة اأكرب من املوؤ�س�سة.

قليل من التعايف

م��ن ج���ن��ب��ه اع��ت��رب ك��ب��ري االق��ت�����س���دي��ني 

اأن  ب��ورالن��د،  ب��راد  لال�ستثم�ر  ج��دوى  ب�سركة 

القرو�س املقدمة من البنوك ال�سعودية للقط�ع 

2004م  ع�م  منذ  �سنوًي�   %27 ت�سكل  اخل��س 

وحتى 2008م بيد اأن الو�سع يف الع�م امل��سي 

ك�نت نت�ئجه مغ�يرة فيم� �سهدت بداية الع�م 

احل�يل القليل من التع�يف ح�سب اعتق�ده.

االئتم�ن  عن  جل�سة  يف  متحدثون  واأ�س�ر 

�سن�ديق  تكت�سبه�  التي  همية  االأ اإىل  والتمويل 

ب�مل�سرفية  امل��ل��ت��زم��ة  ال��ت��م��وي��ل��ي��ة  م������وال  االأ

تن�مي  على  موؤ�سًرا  يعطي  م�  وهو  �سالمية،  االإ

الق�دمة  الفرتة  يف  �سالمية  االإ امل�سرفية  دور 

�سن�ديق  لطرح  دويل  اهتم�م  وج��ود  ظ��ل  يف 

فتح  اإىل  ح�جة  وهن�ك  املنطقة  يف  اإ�سالمية 

اأ�سواق املنطقة من اأجل ت�أمني طرح املزيد من 

ال�سن�ديق الدولية.

�سالمي  االإ التمويل  اأن  اأكد املتحدثون  كم� 

واأن  التقليدي،  الدين  متويل  عن  بدياًل  يعد 

الفرتة  من  اأق��ل   � قرو�سً تقدم  ب�تت  البنوك 

اإىل  الفتني  الع�ملية،  زم���ة  االأ ب�سبب  ال�س�بقة 

الدين كم�  اأ�سواق  اأهمية تدخل احلكوم�ت يف 

يجب عليه� اأن تدعم القط�ع اخل��س واالهتم�م 

اأكرث بتطوير ال�سوق امل�لية ال�سعودية وحتديث 

اأنظمته�.

تداولنا

عبد الحميد العمري
ع�سو جمعية االقت�س�ديني 

ال�سعوديني

صناعة قرار االستثمار.. 
مسؤولية من؟ )2-1(

اأخي املتداول، اأختي املتداولة، هال توقفتم� معي حلظة قراءتكم� لهذا املق�ل، حلظًة ُنراجع مًع� خالله� 

ب�سرعة وجيزة م�س�ألة )القرار اال�ستثم�ري( الذي يتم اتخ�ذه من قبلكم� طوال جل�س�ت التداول. ولكن، قبل 

اأن ُتكمال قراءة مق�يل هن�، اآمُل من كل منكم� تدوين اأهم النق�ط اأو املرتكزات التي بن�ًء عليه� يتم اتخ�ذ هذا 

ن، هل  لية املتبعة من قبله، ومراجعته� بعد االنته�ء من قراءة هذا املق�ل. االآ القرار املحوري كٌل ح�سب جتربته، واالآ

�سهم املت�حة للتداول اأم�من�، ومنه� اإىل املوؤ�سر الع�م  تعلم�ن اأن اأية تغريات �س�عدة اأو ه�بطة يف م�س�ر اأ�سع�ر االأ

لل�سوق، اأنه� يف اأغلبه� لي�ست اإال انعك��ًس� مب��سًرا لتلك القرارات اال�ستثم�رية وحتى امل�س�ربية التي ت�سدُر عّن�! 

� اأن اأيٍّ من تلك القرارات ال�س�درة عن اأي مّن� لي�ست اإال ت�أرجًح� ذاتًي� داخلًي� بني حدِّ الرغبة  وهل تعلم�ن اأي�سً

فك�ر وامل�س�عر  يف االمتالك وحدِّ عدم الرغبة يف االمتالك، واأن هذه الرغبة لي�ست نتيجة تف�عل كمٍّ ه�ئل من االأ

والتوقع�ت املُف�سية يف نه�يته� اإىل تبلور وت�سّكل القن�عة الداخلية لدى اأي مّن� اإم� احلر�س والطمع ب�ملك�سب، اأو 

اخلوف والهرب من اخل�س�رة. هكذا هي بب�س�طة كيم�ئية اأو ف�سيولوجية )اتخ�ذ القرار اال�ستثم�ري(.. 

هل ب�إمك�نن� اأن نتحّكم بهذه الف�سيولوجية اله�ّمة جًدا؛ ط�مل� اأنه� هي التي وراء م� يوؤثر على قراراتن� 

ج�بة  وراق امل�لية؟! االإ اال�ستثم�رية، ومن ثم ميتُد ت�أثريه� اإىل مدخراتن� وا�ستثم�راتن� امل�ستودعة يف �سوق االأ

واملعلوم�ت  البي�ن�ت  وك��مِّ  ن��وِع  من  تبداأ  ب�خت�س�ر   � اأي�سً ج�بة  االإ ذل��ك؟  لن�  ميكن  كيف  )نعم(.  ب�خت�س�ر 

وراق امل�لية التي ن�سرتي فيه� ونبيع! فكلم� ك�نت اأقرب اإىل  خب�ر والتطورات املتعلقة بتقييم االأ والتق�رير واالأ

الدقة والثقة والت�أكد واحلداثة وال�سمولية والعقالنية واملهنية والعلمية ك�نْت نتيجة هذه )الف�سيولوجية( اأقرُب 

اإىل العدالة واحلي�د والدقة! ومن ثم �ست�أتي قراراتن� اال�ستثم�رية الحًق� كمجرد نت�ئج له�، ف�إّم� اأن يتم اتخ�ذ 

�سل اال�ستثم�ري يف املحفظة اإن ك�ن موجوًدا فيه�، اأو عدم �سرائه  بق�ء على االأ القرار ب�ل�سراء، اأو البيع، اأو االإ

� )ال(، اإذ تتطّلب  � واأي�سً ج�بة ب�خت�س�ٍر اأي�سً لية �سهلة التطبيق؟ االإ اإن ك�ن خ�رج املحفظة. وبعدئذ؛ هل هذه االآ

بذل جهد ذاتي غري هنّي، وحتّمل تكلفة م�دية ومعنوية غري قليلة، وهو م� مُيكن و�سفه مهنًي� ب�لعن�ية واحلر�س 

ي م�ستثمٍر ينوي خو�س جتربة اال�ستثم�ر يف اأوراق م�لية يغلب على تقييمه� الراهن وامل�ستقبلي ع�مل  الالزمني الأ

)عدم الت�أكد(، وم� هذان العن�ية واحلر�س املت�سمن�ن كل تلك االعتب�رات املذكورة اأعاله اإال من اأجل ت�سييق 

مك�ن من درجٍة مقبولة اأو معقولة  م�س�حة هذا الع�مل املتمثل يف )عدم الت�أكد(، وحم�ولة االقرتاب قدر االإ

من الت�أكد، على اأنه من املح�ل عموًم� التو�سل اإىل درجٍة ك�ملة من الت�أّكد؛ وُي�ستثنى من ذلك احل�سول على 

معلوم�ٍت داخلية موؤكدة دون الغري من بقية املتع�ملني، اإال اأن هذا اال�ستثن�ء ي�سّنف على اأنه من اأكرب املخ�لف�ت 

�سد العقوب�ت واجلزاءات املن�سو�س  �سواق امل�لية حول الع�مل، التي ُتعّر�س مرتكبه� الأ واملحظورات يف جميع االأ

�سواق امل�لية. نظمة واللوائح الق�نونية املعمول به� يف خمتلف االأ عليه� ح�سب االأ

ن، لرياجع كل مّن� م� تقّدم اأعاله ويق�رنه مع جتربته التي يتبعه� يف �سي�ق اإدارته ملحفظته اال�ستثم�رية،  االآ

�سيجد اأن ال فرق كبرًيا بينهم�، ف�أين الفرق ي� ُترى؟! اإنه يقبع فقط يف )نوِع وكمِّ البي�ن�ت واملعلوم�ت والتق�رير 

القرار  بقوٍة منط  التي حُتدد  ونبيع(،  فيه�  ن�سرتي  التي  امل�لية  وراق  االأ بتقييم  املتعلقة  والتطورات  خب�ر  واالأ

اال�ستثم�ري املُتخذ من اأي مّن�! وهذا م� �س�أتطرُق اإليه بتف�سيٍل اأو�سع واأعمق يف لق�ئن� الق�دم عرب هذه الزاوية 

مب�سيئة اهلل تع�ىل.

مركز الملك عبداهلل المالي 
يوفر فرًصا استثمارية 

لألموال األجنبية

أزمة اليورو لن تؤثر 
على منطقة الخليج
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تبدو العالقات القت�صادية ال�صينية - اخلليجية وثيقة فمنطقة اخلليج العربي اإحدى اأهم البقاع الرئي�صة 

يف العامل لت�صدير الطاقة )النفط - الغاز( وال�صني ثاين اأكرب م�صتهلك للنفط يف العامل بعد الوليات املتحدة 

ال�صتثمار  زيادة  خالل  من  اجلانبني  بني  التعاون  اآفاق  لدعم  املنطقية  احلاجة  تاأتي  هنا  ومن  مريكية،  الأ

خر خا�صة خالل ال�صنوات القادمة. انطالًقا من اأن كل طرف يف احتياج للطرف الآ

الصني ودول الخليج

عالقات اقتصادية تحكمها 
االستراتيجية

ترتبط ال�سني بعالق�ت ت�ريخية وثيقة 

حيث  اخلليجي،  التع�ون  جمل�س  دول  مع 

منت العالق�ت التج�رية بني اجل�نبني منذ 

ع�م 1980. كم� اأن حجم التب�دل التج�ري 

بني ال�سني ودول اخلليج العربية ظل يرتفع 

ع�م  م��ن  ال��ف��رتة  يف  �سنة  ك��ل   %40 بن�سبة 

اأن  ج�نب  اإىل   ،2008 ع���م  حتى  1999م 

ال�سني �سدرت خالل ع�م 2004م م� قيمته 

10.44 ملي�رات دوالر اإىل الدول اخلليجية 

وا�ستوردت م� قيمته 14.30 ملي�ر دوالر.

ويف ع�م 2006، ا�ستوردت دول املجل�س 

ال�سني  م��ن  دوالر  م��ل��ي���ر   16 قيمته  م��� 

و�سدرت م� قيمته 19 ملي�ر دوالر له�. اأم� 

امل��ب���دالت  حجم  بلغ  فقد   ،2008 ع���م  يف 

التج�رية نحو 70 ملي�ر دوالر منه� 42 ملي�ر 
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دوالر  ملي�ر  و28  اخلليجية  لل�س�درات  دوالر 

للواردات ال�سينية.

طار حماور حتكم الإ

اخلليجية  ال�سينية  العالق�ت  اأن  �سك  وال 

حتكمه� حمددات عدة منه�: 

اإدراك  مبعنى  اال�سرتاتيجي  االحتي�ج  فكرة   -

فعلى  خ����ر،  االآ للطرف  احتي�جه  ط��رف  ك��ل 

اخلليج،  نفط  اأهمية  تربز  ال�سيني  اجل�نب 

نفط  على  كبري  ب�سكل  ال�سني  تعتمد  حيث 

يبلغ  ال�سيني  النفطي  ف�الحتي�ج  املنطقة، 

1.8% من االحتي�طي الع�ملي يف حني اأن عدد 

�سك�ن  اإجم�يل  من   %22 يبلغ  ال�سني  �سك�ن 

الع�مل ف�ل�سني هي ث�ين اأكرب دولة يف الع�مل 

ال��والي���ت  بعد  النفط  ا�ستهالك  حيث  م��ن 

مريكية، ففي ع�م 2008 ا�ستوردت  املتحدة االأ

من  النفطية  احتي�ج�ته�  من   %55 ال�سني 

اأن  ويتوقع  اخلليجي،  التع�ون  جمل�س  دول 

2015. وعلى  الع�م  65% مع حلول  اإىل  ت�سل 

اجل�نب اخلليجي حتتل ال�سني مك�نة متميزة 

اخلليج،  لدول  اال�ستثم�رية  االهتم�م�ت  لدى 

كبرية  بج�ذبية  ال�سيني  ال�سوق  يتمتع  حيث 

الذي  ال�سي��سي  اال�ستقرار  اإىل  ذلك  ويرجع 

�سوق  اأك��رب  اأنه�  ج�نب  اإىل  ال�سني  به  تتمتع 

ا�ستهالكي يف الع�مل وم� يوفره ذلك من فر�س 

�سخمة اأم�م ال�س�درات اخلليجية من النفط 

ملونيوم.  �سمدة واالأ والبرتوكيم�وي�ت واالأ

- موقف الطرفني من الق�س�ي� التي تهم الطرف 

خر ف�لدول اخلليجية تدعم ق�سية الوحدة  االآ

دبلوم��سي بني  اأي متثيل  يوجد  ال�سينية فال 

اأنه� اعرت�ست  الدول اخلليجية وت�يوان، كم� 

وعلى  املتحدة  مم  ل��الأ ت���ي��وان  ان�سم�م  على 

للق�س�ي�  ال�سني  ال�سيني يربز دعم  اجل�نب 

العربية التي تهم منطقة اخلليج ومنه� دعم 

الق�سية الفل�سطينية. 

يج�بي للعالق�ت ال�سينية اخلليجية  - املرياث االإ

اأي  لل�سني  يكن  فلم  ع���م  ب��وج��ه  وال��ع��رب��ي��ة 

مط�مع ا�ستعم�رية يف منطقة اخلليج ومل يربز 

اأي خالف مب��سر اأو غري مب��سر بني الطرفني 

حول الق�س�ي� امل�سرتكة. 

التبادل التجاري 

اخلليجي  االق��ت�����س���دي  ال��ت��ع���ون  ك���ن  اإذا 

بني  العالق�ت  منظومة  رك�ئز  اأه��م  ال�سيني   -

اجل�نبني ف�إن التب�دل التج�ري يعترب اأهم حم�ور 

هذا التع�ون، حيث يالحظ وجود زي�دة م�ستمرة 

جمل�س  دول  ب��ني  التج�رية  امل��ب���دالت  حجم  يف 

متذبذبة  ك�نت  واإن  وال�سني  اخلليجي  التع�ون 

التي  التقلب�ت  اإىل  ي��رج��ع  ذل��ك  ف����إن  اأح��ي���ًن��� 

اأ�سع�ر النفط ب�عتب�ره املكون الرئي�سي  ت�سهده� 

لل�س�درات اخلليجية. 

ال�سعودية  م��ع  ال�سني  ع��الق���ت  وتت�سدر 

التج�رة اخل�رجية بقيمة مب�دالت بنحو 42 ملي�ر 

دوالر ع�م 2008 منه� 31 ملي�ر دوالر لل�س�درات 

ال�صعودية و11 ملي�ر دوالر لل�س�درات ال�سينية. 

وتعترب ال�سني ث�ين اأكرب م�ستورد من ال�سعودية، 

بينم� تعترب خ�م�س اأكرب م�سدر لل�سعودية. 

وال�سودان  وعم�ن  واإي��ران  ال�سعودية  وتوفر 

النفطية  ال�سني  احتي�ج�ت  م��ن   %60 واليمن 

وتوفر ال�سعودية وحده� نحو %20.

العربية  م����رات  االإ مع  ال�سني  جت���رة  بلغت 

 ،2008 ع���م  دوالر  ملي�ر   19.4 نحو  املتحدة 

ملي�رات   7 منه�   2007 الع�م  عن   %41 بزي�دة 

لل�س�درات ال�سينية و12.4 للواردات ال�سينية. 

يف  تعمل  �سينية  �سركة   2000 نحو  توجد  كم� 

م�رات، ونحو 200 األف �سيني يعملون هن�ك.  االإ

م�رات ث�ين اأكرب �سريك جت�ري خليجي  وتعترب االإ

خليجي  م�سرت  واأك���رب  ال�سعودية  بعد  لل�سني 

للب�س�ئع ال�سينية.

 4 ال�سني  م��ع  ال��ك��وي��ت  جت����رة  حجم  وب��ل��غ 

 %20 قدره�  بزي�دة   ،2008 ع�م  دوالر  ملي�رات 

ب�س�ئع  ال�سني  ا�ستوردت  وقد   .2007 الع�م  عن 

بنحو 2.4 ملي�ر دوالر من الكويت و�سدرت اإليه� 

بنحو 1.6 ملي�ر دوالر. وتعترب الكويت اأول دولة 

خليجية تقيم عالق�ت دبلوم��سية مع ال�سني.

نحو  لل�سني  العم�نية  ال�����س���درات  وت�سكل 

28% م��ن جم��م��وع ���س���درات��ه��� ال��ب���ل��غ��ة ن��ح��و 4 

ال�سني  ج���ءت  وقد   ،2008 ع�م  دوالر  ملي�رات 

من  عم�ن  �سلطنة  مع  ول  االأ التج�ري  ال�سريك 

حيث ال�س�درات.

قطر  ب��ني  التج�رية  امل��ب���دالت  حجم  وب��ل��غ 

بزي�دة   ،2008 ع�م  دوالر  ملي�ر   1.2 وال�سني 

امل������س��ي،وق��د �سدرت  ال��ع���م  ع��ن   %21 ق��دره��� 

دوالر  مليون   620 بقيمة  لقطر  ب�س�ئع  ال�سني 

وا�ستوردت منه� ب�س�ئع بقيمة 590 مليون دوالر. 

واملعدات  املك�ئن  القطرية  ال�س�درات  وت�سمنت 

ذات  واملنتج�ت  قم�سة  واالأ الكهرب�ئية  دوات  واالأ

التقنية الع�لية.

ال�سينية  التج�رية  امل��ب���دالت  حجم  وب��ل��غ 

 ،2008 ع���م  دوالر  مليون   487 نحو  البحرينية 

نحو  للبحرين  ال�سني  �س�درات  حجم  بلغ  فيم� 

نحو  البحرينية  وال�س�درات  دوالر  مليون   286

لل�سني  البحرين  وت�سدر  دوالر.  مليون   101

�سم�ك وامليث�نول واحلديد.  ملنيوم والقطن واالأ االأ

واأجهزة  والتليفون�ت  املك�ئن  ت�ستورد منه�  بينم� 

الكمبيوتر وغريه�.

واأ�سبحت الدول اخلليجية ال�ست ث�من اأكرب 

اأك��رب  وث���م��ن  ال��ع���مل  يف  لل�سني  جت���ري  �سريك 

�سوق يف الع�مل للمنتج�ت ال�سينية، وت��سع اأكرب 

�سوق ت�سدير لل�سني، كم� حقق الطرف�ن تع�وًن� 

اإيج�بًي� يف جم�ل املق�والت والط�قة واال�ستثم�ر، 

زي���ء  االأ على  كبرًيا  طلًب�  هن�ك  اأن  ج�نب  اإىل 

لكرتوني�ت ومنتج�ت االت�س�الت  واملن�سوج�ت واالإ

الطلب  زاد  كم�  اخلليجية،  ال�سوق  يف  ال�سينية 

يف  الكيم�وية  واملنتج�ت  وال��غ���ز  ال��ب��رتول  على 

ال�سوق ال�سينية. 

ال�صتثمارات امل�صرتكة 

يقدر حجم اال�ستثم�رات ال�سينية اخلليجية 

مب� يق�رب 50 ملي�ر دوالر ع�م 2007، اإال اأنه ال 

توجد اأرق�م دقيقة حول هذا املو�سوع.

ومنذ مطلع الت�سعيني�ت، وقعت ال�سني املئ�ت 

من اتف�قي�ت اال�ستثم�ر مع الدول اخلليجية، مم� 

يعك�س اهتم�م ال�سني لكي ت�سبح �سريك� جت�ري� 

رئي�سي� معه�.

�سينية  �سركة   70 نحو  ال�سعودية  يف  ويوجد 

ن�س�ءات، حيث  منه� 62 �سركة تعمل يف جم�ل االإ

ري�ل  ملي�ر   2.2 بتكلفة  مب�سروع  اإحداه�  ف�زت 

رق����م  االأ تظهر  ف��ه��د،وال  امللك  ج�معة  لتو�سعة 

املب��سرة  ال�سينية  لال�ستثم�رات  الر�سمية 

ري���ل  ملي�ر   1.8 تتعد  مل  ال��ت��ي  ال�سعودية  يف 

واال�ستثم�رات ال�سعودية املب��سرة يف ال�سني التي 

رق�م احلقيقية  مل تتعد 7 ملي�رات ري�ل اأي�س� االأ

لال�ستثم�رات املب��سرة يف كال البلدين.

وت�ستثمر اأرامكو يف عدد من م�س�يف النفط 

م�سف�ة  يف   %25 ح�سته�  تبلغ  حيث  ال�سينية 

كينكداو.

لبن�ء  اتف�قية  ال�سني  م��ع  الكويت  ووق��ع��ت 

برميل  األف   400 اإىل   200 بط�قة  تكرير  م�سنع 

كم�  ال�سني.  يف  دوالر  ملي�رات   5 بتكلفة  يومي� 

ال�سينية  ال�سرك�ت  مع  الكويتية  احلكومة  وقعت 

بحري  ج�سر  من  ول  االأ املرحلة  ت�سييد  اتف�قية 

يربط جزيرة بوبي�ن مع مدينة الكويت بطول 35 

كيلو مرتا وبتكلفة 118 مليون دين�ر كويتي.

ك��م��� وق��ع��ت م��وؤ���س�����س��ة ال��ب��رتوك��ي��م��ي���وي���ت 

جل مع موؤ�س�سة الغ�ز  ال�سينية اتف�قية طويلة االأ

القطرية لتزويد ال�سني بثالثة ماليني طن مرتي 

�سنوي�. كم� وقعت ال�سرك�ت ال�سينية عقد بنحو 

لتنفيذ م�س�ريع هند�سية.  ملي�ري دوالر يف قطر 

يف  املب��سرة  ال�سينية  اال�ستثم�رات  حجم  وبلغ 

يف   2007 ع���م  دوالر  ملي�ر   15.48 نحو  قطر 
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كم�  والبرتوكيم�وي�ت،  وامل���ل  العق�رات  جم�ل 

حد  الأ الرخ�سة  القطري  النقد  موؤ�س�سة  منحت 

البنوك ال�سينية وهو البنك التج�ري وال�سن�عي 

ال�سيني لفتح فرع له يف الدوحة. 

ووق���ع���ت ح��ك��وم��ة ال��ب��ح��ري��ن م���ع ال�����س��ني 

التع�ون  اتف�قي�ت  من  ع��ددا   1990 الع�م  ومنذ 

م�سرف  والتقني،ويعمل  والتج�ري  االقت�س�دي 

اال�ستثم�ري  ال���ذراع  م��ع  البحرين  يف  ال�س�مل 

�سي  اآي  تي  اآي  �سي  �سركة  ال�سينية  للحكومة 

قط�ع  يف  اإ�سالمية  ا�ستثم�رية  اأدوات  لتطوير 

العق�رات يف ال�سني.

ت���ق���ّدم  اأن  اخل���ل���ي���ج  دول  ت�����س��ت��ط��ي��ع  م������اذا 

لل�سني؟ 

جميع  اهتم�م  حمور  ال�سيني  االقت�س�د  يعد   -

املّتحدة  ال��والي���ت  فيه�  مب���  الع�ملية  ال��ق��وى 

ومنذ  االقت�س�د  ه��ذا  ف���إّن  لذلك  مريكية  االأ

ع�م 1978 تقريب� ينمو مبعدل 6-13% �سنوي�. 

وهذا النمو الكبري لالقت�س�د ال�سيني يحت�ج 

ولية  اإىل ا�ستهالك كمي�ت كبرية من املواد االأ

وال�سلع اال�سرتاتيجية لكي يح�فظ على وتريته 

هذه،كم� اأن ال�سني حتت�ج اإىل اأ�سواق خ�رجية 

اأمواله�  وا�ستثم�ر  فيه�  منتج�ته�  ببيع  تقوم 

لتو�سيع رقعة انت�س�ره� امل�يل واالقت�س�دي من 

اأجل ا�ستغالل منوذجي للطفرة التي ت�سهده� 

على ال�سعيد االقت�س�دي ال�سيم� اأّنه� ت�أتي يف 

املرتبة الث�نية ع�ملًي� يف االحتي�طي�ت النقدية 

مببلغ 400 ملي�ر دوالر بعد الي�ب�ن التي ت�أتي 

دول  ف���إّن  املنطلق  هذا  وىل،وم���ن  االأ ب�ملرتبة 

عن�سرين  توّفر  اأن  ت�ستطيع  العربي  اخلليج 

ال�سني االقت�س�دية  ا�سرتاتيجية  اأ�س��سني يف 

�سواق التج�رية. وهم� النفط واالأ

- النفط : تعترب ال�سني ومنذ ع�م 2003 امل�ستهلك 

الث�ين للنفط يف الع�مل بعد الوالي�ت املّتحدة،وقد 

واحتّلت  الي�ب�ن  الفرتة  تلك  ال�سني يف  تخّطت 

مركزه� فيم� يتعّلق ب��ستهالك النفط مع طلب 

وتتوقع  يومي�  برميل  مليون   6،5 ي�س�وي  كلي 

ال�سيني  الطلب  يبلغ  اأن  الدولية  الط�قة  وك�لة 

بحلول  يومي�  برميل  مليون   14،2 النفط  على 

ع�م 2025 مع ا�سترياده� ال�س�يف حلوايل 10،9 

الع�ملي  الطلب  ب�زدي�د  يومي�،و  برميل  مليون 

اأو تدهوره  على النفط وتقّل�س املنتوج النفطي 

�س�فة  ب�الإ ت�ستحوذ  التي  اخلليج  دول  ت�ستطيع 

اإىل اإيران والعراق على م� يقرب من 45% من 

احتي�طي النفط املعروف منذ ع�م 1945 و%59 

متتلك  ّن��ه���  اأ ��ة  2008م،خ������سّ ع���م  نه�ية  منذ 

وىل واخل�م�سة وال�س�د�سة )ال�سعودية  املراتب االأ

م�رات فوق 8% بقليل، الكويت اأقل من  20%، االإ

8% بقليل( من االحتي�طي النفطي الع�ملي،والتي 

عمره�  متو�سط  بطول  النفطية  حقوله�  تتميز 

العمري  املتو�سط  متج�وزة  �سنة   90،1 الب�لغ 

اأن  ت�ستطيع  �سنة،   50،9 الب�لغ  ب�ر  لالآ الع�ملي 

نفطية  اإم��دادات  من  حتت�جه  مب�  ال�سني  متّد 

ال�سني  ت�سبح  اأن  ط��وي��ل��ة،اأو  زمنية  ول��ف��رتات 

جمل�س  لدول  ول  االأ النفطي  الزبون  قل  االأ على 

التع�ون اخلليجي.

ث�من  العربي  اخلليج  دول  التج�رية:  �سواق  االأ  -

وث�من  الع�مل  لل�سني يف  �سريك جت�ري  اأكرب 

ال�سينية،  للمنتج�ت  الع�مل  يف  �سوق  اأك��رب 

وحقق  لل�سني.  ت�سدير  �سوق  اأك��رب  وت��سع 

والط�قة  املق�والت  جم�ل  يف  الطرفني  تع�ون 

اإيج�بًي�. هن�ك طلب كبري  تقدًم�  واال�ستثم�ر 

ل��ك��رتون��ي���ت  زي�����ء وامل��ن�����س��وج���ت واالإ االأ على 

ال�سوق  يف  ال�سينية  االت�����س���الت  ومنتج�ت 

البرتول  الطلب كبري على  اأن  كم�  اخلليجية، 

وال���غ����ز وامل��ن��ت��ج���ت ال��ك��ي��م���وي��ة يف ال�����س��وق 

ال�����س��ي��ن��ي��ة. ول��ك��ن ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ذل��ك، 

وب�لنظر اإىل القوة االقت�س�دية واإجم�يل حجم 

التج�رة اخل�رجية للطرفني، تعترب التب�دالت 

امليزان  ك�ن  واإن  حتى  قليلة  بينهم�  التج�رية 

 %65 يبلغ  ودول اخلليج  ال�سني  بني  التج�ري 

من اإجم�يل حجم التج�رة بني الدول العربية 

وال�سني ح�لًي�.

اإىل  التو�سل  �سرعة  ح�لًي�  ف�ملطلوب  لذلك 

اتف�قية التج�رة احلرة بني دول املجل�س وال�سني 

م�س�ريع  اإق���م��ة  اأم����م  ال��ب���ب  تفتح  �سوف  التي 

اقت�س�دية �سخمة وجذب التكنولوجية ال�سينية 

�سواق اخلليجية والقط�ع�ت االقت�س�دية  وفتح االأ

فيه لال�ستثم�رات ال�سينية ومن �سمنه� القط�ع 

ومواكبة  وال��ت��ج���رة.  امل���ل  وموؤ�س�س�ت  النفطي 

ي�سل  اأن  املتوقع  من  ال��ذي  ال�سيني  االقت�س�د 

حجمه اإىل حجم االقت�س�د الي�ب�ين بحلول ع�م 

2020 ثّم يتخطى حجم اقت�س�د الوالي�ت املّتحدة 

بعد ذلك ب�سنوات قليلة وا�ستيع�ب جزء مهم من 

فوائ�سه التج�رية اله�ئلة يف هذه ال�سنوات والتي 

بلغت يف الع�م 2007 وحده 100 ملي�ر. 

ت���ق���ّدم ل���دول  اأّن  م����اذا ت�����س��ت��ط��ي��ع ال�����س��ني 

اخلليج؟

- ب��ستط�عة ال�سني وهي ع�سو دائم يف جمل�س 

من تقدمي دعم �سي��سي ودويل غري حمدود  االأ

لدول اخلليج وت�لي� للدول العربية يف املح�فل 

ال�سينية  ال�سي��سة  م� مييز  اأن  الدولية، على 

للدول  الداخلية  ال�سوؤون  يف  التدخل  عدم  هو 

واحرتامه� اخل�سو�سية التي تتمتع به�.

تكنولوجي  دع��م  تقدمي  ال�سني  ب��ستط�عة   -

التي  اخلليجية  ل��ل��دول  حم��دود  ال  و�سن�عي 

حتويل  ع��ل��ى  ق�����درة  اأم�����وال  روؤو������س  متتلك 

اقت�س�دي�ته� عربه� اإىل اقت�س�دي�ت �سن�عية 

مر. �سرط جت�وز بع�س العوائق املتعلقة ب�الأ
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زوايا

ريم أسعد
ك�تبة اقت�س�دية

الك�تب �سالح الدين  22 مايو2010( ت�س�ءل  بت�ريخ  يف مق�ل بجريدة )الوطن 

خ��سقجي عن مدى ف�علية ا�ستثم�ر االحتي�ط�ت النقدية ال�سعودية )والب�لغة موؤخًرا 

اأ�سع�ر  مريكية خ��سة يف ظل  1.3 تريليون ري�ل( يف �سندات اخلزينة االأ م� يق�رب 

الف�ئدة املنخف�سة ب�سكل يجعل الع�ئد عليه� عدمي اجلدوى تقريًب�. 

اأن ال�سلطة التي حتكم هذه االحتي�طي�ت هي موؤ�س�سة النقد فيجب عليه�  ومب� 

ب�سكل ف�عل منذ مدة طويلة.  تتغري  التي مل  اال�ستثم�رية  �سي��سته�  النظر يف  اإع�دة 

وقد يت�س�ءل البع�س عن اأ�سب�ب هذا النهج اال�ستثم�ري امل�ستمر: هل هن�ك عن�سر 

ال�سوؤال  البلدين؟  بني  �سي��سية  اأو  اقت�س�دية  م�س�لح  لتحقيق  ا�سرتاتيجي  �سي��سي 

مريكية مع ته�وي اأ�سواق  الث�ين: م� هي البدائل الواقعية ل�سندات وودائع اخلزينة االأ

وا�سحة  ف�ل�سورة غري  الطويل؟  اإىل  املتو�سط  املدى  الع�ملية ح�لًي� وحتى على  امل�ل 

خ��سة اأن تخلخل الو�سع يف منطقة اليورو يعزز من املخ�وف اال�ستثم�رية. 

ال�سوؤال الث�لث: لو توجهن� داخلًي�، هل من املمكن ا�ستثم�ر بع�س الف�ئ�س ال�سعودي 

ولو جزئًي�؟ هل البنية الت�سريعية ملختلف قط�ع�تن� ج�هزة لتجعل من اال�ستثم�ر فيه� 

جمدًي� واآمًن�؟ 

وراق  االأ يف  ا�ستثم�راته�  ف���إن  املوؤ�س�سة،  عن  ال�س�درة  البي�ن�ت  ح��دث  الأ وفًق� 

الع�م اجل�ري بزي�دة  ول من  1.1 تريليون ري�ل يف الربع االأ امل�لية اخل�رجية بلغت 

قدره� 42% عن ع�م2007، وظل متو�سط ودائع املوؤ�س�سة لدى البنوك اخل�رجية يف 

وراق امل�لية املحلية  حدود 320 بليون ري�ل منذ ع�م2007 بينم� ظل اال�ستثم�ر يف االأ

)�سندات واأدوات خزينة( يف حدود 360 بليون� منذ ع�م 2005. ودون احل�جة للدخول 

يف تف��سيل، يت�سح مم� �سبق اأن ال�سي��سة اال�ستثم�رية الحتي�طي�ت املوؤ�س�سة تركزت 

على تقليل املخ�طر ب�سرف النظر عن الع�ئد اال�ستثم�ري، وهن� يربز ال�سوؤال: ب�لنظر 

اإىل امل�س�ريع الطموح التي تخطط له� الدولة ويف ظل االحتي�ج املتن�مي لتكوين البنية 

التحتية وات�س�ع املن�طق العمرانية، هل اأ�سبحت احل�جة ملحة لتغيري �سي��سة املوؤ�س�سة 

وحم�ولة تدوير االحتي�طي�ت ب�سكل اأكرث ف�علية؟ 

على  االعتم�د  العربي  اخلليج  دول  ت�ستطيع   -

ة يف امل�س�ئل احل�ّس��سة  الت�سلح ال�سيني خ��سّ

والتكنولوجي� النووية ال�سيم� اأن ال�سني تقّدم 

قيود  اأو  ���س��روط  اأي  دون  االم��ت��ي���زات  ه��ذه 

جت�ه  اأمريك�  به  تقوم  م�  عك�س  وه��و  كبرية 

هذه الدول.

وقط�ع�ته�  اأ�سواقه�  وع��رب  ال�سني  ت�ستطيع   -

لروؤو�س  ممت�زا  ملج�أ  تكون  اأن  االقت�س�دية 

يف  ة  وخ��سّ اخلليجية  واال�ستثم�رات  موال  االأ

مر الذي �سيوؤمن  فرتة الفوائ�س امل�لية،وهو االأ

اأرب�ح� كبرية اإذا م� مّت ا�ستثم�ر هذه الفوائ�س 

يف اقت�س�د ن�م ون�سيط ك�قت�س�د ال�سني.

داري�����ة واالق��ت�����س���دي��ة يف  - ت��ق��دمي اخل���ربة االإ

واإدارة  البط�لة  من  والتقليل  التنمية  حتقيق 

النظ�م  ت��ط��وي��ر  وج��ذب��ه���،و  اال���س��ت��ث��م���رات 

التعليمي الع�يل.

عوائق يف وجه العالقات 

ع��دة عوائق  ف���إن هن�ك  �سبق  م���  ك��ل  رغ��م 

ال�سني  بني  ا�سرتاتيجية  عالقة  وج��ود  تعرقل 

والدول اخلليجية منه�:

وروؤي��ة  م��وح��دة  خليجية  �سي��سة  وج��ود  ع��دم   -

م�ستقبل  جت����ه  م��وؤ���س�����س���ت��ي��ة  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة 

امل�سرتكة  العوامل  ال�سني رغم  العالق�ت مع 

العديدة.

االقت�س�دية  الرتويجية  ن�سطة  االأ �سعف   –
وزي���رات  ك�ملع�ر�س  اجل�نبني  بني  امل�سرتكة 

الوفود املتب�دلة.

– �سعف دور الغرف التج�رية يف جم�ل ت�أ�سي�س 
التعريفية  الور�س  وتنظيم  امل�سرتك  املج�ل�س 

والرتويجية. 

-  قّلة عدد الب�حثني واملهتمني ب�ل�س�أن ال�سيني يف 

البلدان اخلليجية ن�سبة اإىل عدد واهتم�م�ت 

املّتحدة  الوالي�ت  اخت�س��س�ت  يف  زمالئهم 

مريكية واأوروب�، وقّلة انت�س�ر مع�هد تعليم  االأ

لدى  والعربية  العرب  لدى  ال�سينية  اللغ�ت 

قليال  ال�سني  تقّدم  من  الرغم  على  ال�سني 

على العرب يف هذه الن�حية.

-  �سعف التع�ون الثق�يف واالإعالمي الذي ال يرقى 

اإىل م�ستوى العالق�ت وامل�س�لح االقت�س�دية 

بني الطرفني والعالق�ت الت�ريخية القدمية.

امل�سادر:

التع�ون اخلليجي  اإىل جمل�س  ورقة عمل مقدمة    -

ب�لري��س ع�م 2008م.

-  درا�سة اقت�س�دية عن »اآف�ق التع�ون االقت�س�دي 

بني ال�سني ودول اخلليج ال�ست – 2009م«.

-  اإح�س�ئي�ت جمل�س التع�ون اخلليجي.

احتياطيات المؤسسة 
وسياستها االستثمارية
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اأخذ  وجوب  اإىل  املتقدمة  الدول  يف  عدة  دعوات  ظهرت  اقت�صادًيا  العاملية  زم��ات  الأ حدوث  توايل  مع 

زمات، وهي دعوات وجهها اقت�صاديون وحمللون  احلذر جيًدا من النتعا�ض الوهمي الذي يعقب انح�صار الأ

و�صاط القت�صادية العاملية، واعتربها كثريون  وعاملون ب�صندوق النقد الدويل، ولقت ترحيًبا يف الأ

دلياًل على تقدم ون�صج الوعي القت�صادي لدى املحللني اأنف�صهم، ومن هوؤلء نعر�ض يف هذا العدد درا�صة 

النقد الدويل عن دور  امل�صت�صار القت�صادي ومدير دائرة البحوث ب�صندوق  اأوليفييه بالن�صارد  اأعدها 

�صيوية يف  حتقيق التوازن القت�صادي، وحما�صرة بوادر النتعا�ض غري املمنهج، وتاأثري  الدول خا�صة الآ

ذلك على الو�صع القت�صادي العاملي ككل.

الري��س - أحمد السيد علي

تأثريات ما بعد العاصفة

احذروا االنتعاش الوهمي
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ب�حلديث  درا�سته  بالن�س�رد  اأوليفييه  يبداأ 

ت�سببه  م�  ك�ن  ومهم�  الع�دية  الك�س�د  ح���الت  عن 

ع���م����ل وال��وظ���ئ��ف، ف���إن  م��ن ا���س��ط��راب���ت يف االأ

اإن  ويقول  ب��ه،  للتنبوؤ  ق�بل  ب�سكل  تتحول  �سي�ء  االأ

ع�دًي�،  يكون  اأن  عن  مت�ًم�  بعيد  الع�ملي  ال��رك��ود 

املركزي  البنك  يقوم  الركود  ملح�ربة  ف�إنه  وع���دة 

ارتف�ع  عن  ي�سفر  ال��ذي  الف�ئدة  اأ�سع�ر  بتخفي�س 

ال�سلع  ���س��راء  الن��س  وي�ست�أنف  وال��ن���جت.  الطلب 

وتبداأ  وال�سي�رات،  املنزلية  جهزة  االأ مثل  املعمرة 

املن�س�آت يف تنفيذ امل�سروع�ت اال�ست�س�رية املوؤجلة. 

وغ�لًب� م� يعطي تخفي�س �سعر ال�سرف، دفعة قوية 

لل�س�درات يجعله� اأرخ�س، كم� اأن انخف��س النمو 

عن املعت�د يف اأثن�ء الك�س�د يفتح الطريق اأم�م منو 

اأعلى من املعت�د لبع�س الوقت حتى يعود االقت�س�د 

اإىل م�س�ر منوه الع�دي.

زمة امل�لية الع�ملية تركت ندوًب�  وهو يقول اإن االأ

لعدة  والطلب  العر�س  من  كل  يف  �ستوؤثر  عميقة، 

�سنوات ق�دمة.

م�صاكل جانب العر�ض

اأج��زاء  بع�س  حتطمت  العر�س  �سعيد  فعلى 

النظ�م االقت�س�دي، واأفل�ست بع�س ال�سرك�ت التي 

البلدان  ويف  ع�دًي�،  الركود  ك�ن  لو  لتفل�س  تكن  مل 

املتقدمة، اأ�سبحت النظم امل�لية خمتلفة الوظ�ئف، 

جديد  �سكل  يج�د  الإ طوياًل  وقًت�  مر  االأ و�سي�ستغرق 

له�. ويف نف�س الوقت، ف�إن الو�س�طة امل�لية - وهو م� 

يعني �سمًن� اأن عملية اإع�دة تخ�سي�س املوارد التي 

�سواق  تعد مركزية للنمو - �ست�سعف. ويف بلدان االأ

ال�س�عدة، رمب� ال تعود التدفق�ت الراأ�سم�لية التي 

ب�لك�مل  زم��ة،  االأ نق�ست بدرجة خطرية يف خالل 

ال�سنوات القليلة الق�دمة، وقد  ال�س�بق يف  لو�سعه� 

مع  الع�ملي،  الطلب  مكون�ت  يف  التغريات  تتطلب 

اإىل  املتقدمة  االقت�س�دات  من  اال�ستهالك  حتول 

هيكل  يف  تغيريات  اإج��راء  الن��سئة،  االقت�س�دات 

زمة  نت�ج. ويف كل البلدان تقريًب�، زادت تكلفة االأ االإ

اأعب�ء املوازنة الع�مة، واأ�سبح فر�س �سرائب اأعلى 

اأنن� قد ال نعود مرة  ال من��س منه، وكل هذا يعني 

اأخرى اإىل م�س�ر النمو القدمي، اأي اأن الن�جت املحتمل 

زمة. قد ال يكون اأقل عم� عليه قبل االأ

م� هو مقدار النق�س يف الن�جت االحتم�يل؟ من 

االحتم�يل،  الن�جت  نرى  ال  اإنن�  اإذ  القول،  ال�سعب 

دلة الت�ريخية  ولكنن� نرى الن�جت الفعلي، بيد اأن االأ

تثري القلق. ويقدم العدد الق�دم من اآف�ق االقت�س�د 

اأزمة   88 الع�ملي ل�سندوق النقد الدويل دلياًل من 

امل��سية  ربعة  االأ العقود  خالل  يف  وقعت  م�سرفية 

تب�ين  يوجد  وبينم�  البلدان.  وا�سعة من  يف ط�ئفة 

�سخم بني البلدان، اإال اأن النتيجة هي اأن الن�جت يف 

املتو�سط، ال يعود اإىل م�س�ر اجت�هه القدمي، ويظل 

على الدوام اأقل منه.

الق�صايا اخلا�صة بجانب الطلب

بيد اأن جمرد حتقيق النمو »الع�دي« قد يكون 

وت�سري  الطلب،  ج�نب  يف  م�س�كل  ب�سبب  �سعًب� 

معظم  يف  اإيج�بًي�  �سيكون  النمو  اأن  اإىل  التنبوؤات 

البلدان، مب� يف ذلك البلدان املتقدمة لب�سعة اأرب�ع 

ال�سنة الق�دمة.

نب�ء: اإال اأن هن�ك حتذيرات من هذه االأ

اإن النمو لن يكون قوًي� ب�لدرجة التي تكفي   -

خلف�س البط�لة والتي ال يتوقع اأن ت�سل اإىل ذروته� 

اإال بعد م�سي بع�س الوقت يف الع�م الق�دم.

يج�بية للنمو ت�ستند اإىل  - اإن هذه التنبوؤات االإ

حد كبري اإىل مزيج من احلوافز امل�لية واإع�دة بن�ء 

املخزون من ج�نب ال�سرك�ت، ولي�س اإىل اال�ستهالك 

الث�بتة،  نف�ق على اال�ستثم�رات  القوي واالإ اخل��س 

على  امل�لية  احلوافز  اإلغ�ء  �سيتم  اآجاًل  اأو  وع�جاًل 

ب�لطبع  �سي�سل  املخزون  اأن ت�سحيح  مراحل. كم� 

� ذات يوم. اإىل نه�يته اأي�سً

ول،  االأ التوازن  ع���دة  الإ اإجراءين  تفعيل  يجب 

اخل��س،  اإىل  الع�م  نف�ق  االإ من  التوازن  اإع�دة  هو 

والث�ين اإع�دة توازن الطلب الكلي عرب البلدان مع 

جنبي يف  االأ الطلب  اإىل  املحلي  الطلب  التحول من 

جنبي  الوالي�ت املتحدة وحتول عك�سي من الطلب االأ

اإىل املحلي يف بقية الع�مل، خ��سة يف اآ�سي�.

اإعادة التوازن من العام اخلا�ض

زمة  لالأ مريكية  االأ احلكومية  اال�ستج�بة  ك�نت 

نف�ق احلكومي، وتخفي�س ال�سرائب،  هي زي�دة االإ

النهي�ر  ونظًرا  كثرًيا،  اأ�سخم  م���يل  عجز  وقبول 

اأ�سع�ر  الطلب اخل��س وعدم القدرة على تخفي�س 

احلكومة  اخ��ت���رت  ال�سفر،  دون  م�  اإىل  الف�ئدة 

العجز  نواحي  اأن  اإال  ال�سليمة،  اال�ستج�بة  بو�سوح 

ال�سخمة اأدت اإىل زي�دات �سريعة يف الدين، ونظًرا 

ن م�ستوي�ت الدين ك�نت مرتفعة فعاًل يف كثري من  الأ

البلدان، ف�إن مثل هذه الزي�دات ال ميكن اأن ت�ستمر 

ا�ستدامة  ت�سبح  العجز  ا�ستمرار  ومع  طويلة،  ملدة 

الدين حمل ت�س�وؤل متزايد، وت�أتي مع هذا خم�طر 

جل الطويل، ل�سببني هم� مزاحمة  ارتف�ع الف�ئدة لالأ

املقرت�سني من احلكومة ملقرت�سي القط�ع اخل��س، 

وب�سبب ارتف�ع خم�طر التوقف عن ال�سداد.

فيه�  ت�ستمر  اأن  يتوقع  التي  امل��دة  طول  م�هي 

احلوافز امل�لية؟ ال ينتظر اأن ت�ستمر بغري م�س�عدة 

ك�ن  فقد  املتقدمة،  البلدان  معظم  ملدة طويلة، يف 

االإجم�يل  املحلي  الن�جت  اإىل  الدين  ن�سبة  متو�سط 

الع�سرين  مبجموعة  املتقدمة  االقت�س�دات  لبلدان 

 100 يتج�وز  اأن  املتوقع  ومن  زم��ة،  االأ قبل  مرتفًع� 

يف امل�ئة يف ب�سع ال�سنني الق�دمة )واملوقف يختلف 

�سواق الن��سئة  اختالًف� كبرًيا يف عدد من بلدان االأ

وحيث  البداية،  يف  كثرًيا  اأق��ل  الدين  ك�ن  حيث   -

نف�ق ب�لعجز(. هن�ك جم�ل اأكرب لالإ

وه��ن���ك ق��ي��د ه��و ع���ب����رة: »ب��غ��ري م�����س���ع��دة« 

ف�حلوافز ميكن اإط�لة اأمده�، اإذا اتخذت يف نف�س 

برامج  منو  من  م�ستقباًل  هيكلية  اإج��راءات  الوقت 

الرع�ية  ارتف�ع تك�ليف  اال�ستحق�ق�ت - �سواء من 

ال�سك�ن على  اأعم�ر  ت�أثري تقدم  نتيجة  اأو  ال�سحية 

تك�ليف التق�عد، واملف��سلة جذابة مت�ًم�. اإذ تبني 

امل�لية  التكلفة  اأن  الدويل  النقد  �سندوق  تقديرات 

للزي�دات املقبلة يف اال�ستحق�ق�ت تبلغ ع�سرة اأمث�ل 

متوا�سع  تخفي�س  اأي  ف���إن  ثم  ومن  زم��ة،  االأ تكلفة 

يوفر  اأن  اال�ستحق�ق�ت ميكن  برامج  يف معدل منو 

جم�اًل م�لًي� ال�ستمرار احلوافز.

من  الب��د  املط�ف  نه�ية  ففي  ح���ل،  اأي��ة  وعلى 

اأن يحل  امل�لية على مراحل، ويجب  اإلغ�ء احلوافز 

الطلب اخل��س حمله�. وي�سبح هذا الطلب - �سواء 

اأك�ن ا�ستهالًك� اأم ا�ستثم�ًرا - مو�سوًع� له اأهميته 

احل��سمة.

اإعادة توازن الطلب فيما بني البلدان

اأ�سل  ه��ي  وح��ده���  املتحدة  ال��والي���ت  تكن  مل 

جهود  اأي  يف  اأ�س��سًي�  دوًرا  تلعب  ولكنه�  زم���ة،  االأ

اال�ستهالك ميثل  اإن  اإذ  الع�ملي،  االنتع��س  لتحقيق 

ك�ن  املتحدة،  للوالي�ت  الطلب  اإجم�يل  من   %70

القريب  ج���ل  االأ يف  الرئي�سي  ال�سبب  ه��و  هبوطه 

ن�سبة  زادت  وق��د  زم���ة،  االأ ه��ذه  يف  الن�جت  النهي�ر 

االدخ�ر الع�ئلي اإىل الدخل املت�ح للت�سرف فيه يف 

ال�سفر  من  قريبة  ك�نت  والتي  املتحدة،  الوالي�ت 

�سيعود  فهل  امل�ئة،  يف   5 نحو  اإىل   ،2007 ع�م  يف 

معدل االدخ�ر اإىل م�ستواه يف ع�م 2007؟ لي�س هذا 

م�ست�سوًب�، كم� اأنه غري حمتمل.

فمن ن�حية رمب� ك�ن بع�س الزي�دة يف االدخ�ر 

يف الع�م امل��سي انعك��ًس� ملوقف يقول »لننتظر ونر« 

مت�ًم�  �سينتهي  موقف  وهو  امل�ستهلكني،  ج�نب  من 

ف�إن  اأخ��رى  ن�حية  وم��ن  زم���ة.  االأ انته�ء دخ���ن  مع 

يف  التو�سع  مع  االرتف�ع  نحو  يتجه  االدخ���ر  معدل 

الن�جت والدخل بل حتى اإذا ع�دت الرثوة امل�لية اإىل 

)والذي  امل�س�كن  يف  �سواء   - زمة  االأ قبل  م�ستواه� 

وراق  االأ اأو يف  يبدو غري م�ست�سوب وغري حمتمل( 

ينبغي للجميع عدم 
توقع معدالت نمو 
مرتفعة في مرحلة 

االنتعاش
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م�ستهلكي  ف�إن  اجت�هه،  م�س�ر  اإىل  الن�جت  وع�د   -

اأك��رث.  يدخرون  ي�ستمرون  رمب���  املتحدة  ال��والي���ت 

اإدراًك����  اأك��رث  جعلتهم  قد  زم���ة  االأ اأن  هو  وال�سبب 

التي ال يحتمل  حداث  االأ عق�ب - وهي  االأ مبخ�طر 

عواقب  له�  تكون  تقع  عندم�  ولكنه�   - وقوعه� 

مدمرة.

هي  جوهرية  عقيدة  هن�ك  ك�نت  زم��ة  االأ قبل 

اعتق�د  )وهو  تنخف�س  م�  ن���دًرا  املن�زل  اأ�سع�ر  اأن 

زم����ة( وك���ن��ت هن�ك  اإ���س��ه���م كبري يف االأ ل��ه  ك���ن 

ت�ريخية  دالئ��ل  تعزره�  اأخ���رى،  جوهرية  عقيدة 

االعتم�د  ميكنهم  امل�ستثمرين  اأن  هي  ق��وة،  اأك��رث 

وراق امل�لية التي ُتدر ع�ئًدا �سنوًي� يبلغ 6 يف  على االأ

امل�ئة، ويبني الهبوط الذي حدث يف الع�م امل��سي 

ميكن  ال  العوائد  تلك  اأن  امل�لية  وراق  االأ �سوق  يف 

اأكرث  مر قد يتطلب ادخ�ًرا  واأن االأ اعتب�ره� حلًم�، 

يزيد  اأن  هو  ف�ملحتمل  وهكذا  اآمن.  تق�عد  لت�أمني 

على  مدخراتهم،  املتحدة  الوالي�ت  يف  امل�ستهلكون 

زم��ة.  االأ من  امل�ستف�دة  الدرو�س  ين�سوا  حتى  ق��ل  االأ

واأف�سل تخمني )ولي�س هن�ك �سوى القليل غري ذلك 

ميكن عمله( هو اأن يظل معدل االدخ�ر الع�ئلي يف 

قل،  االأ على  احل�يل  م�ستواه  عند  املتحدة  الوالي�ت 

يف  مئوية  نق�ط   5 بن�سبة   � انخف��سً يعني  م�  وهو 

يف  فيه  للت�سرف  املت�ح  للدخل  اال�ستهالك  ن�سبة 

زمة، اأو هبوًط� بنحو 3 نق�ط مئوية  فرتة م� قبل االأ

يف ن�سبة اال�ستهالك اإىل الن�جت املحلي االإجم�يل. اأو 

مر يتطلب زي�دة بن�سبة 3 يف امل�ئة  بب�س�طة ف�إن االأ

م�سدر  من  املتحدة  للوالي�ت  االإجم�يل  الطلب  يف 

اآخر غري اال�ستهالك.

� غري  هل �ست�أتي من اال�ستثم�ر؟ هذا يبدو اأي�سً

حمتمل، فقد ك�ن اال�ستثم�ر يف املن�زل مرتفًع� اأكرث 

مم� يجب كن�سبة مئوية من الن�جت املحلي االإجم�يل 

مر  االأ وي�ستغرق  زمة،  االأ ال�س�بقة على  ال�سنوات  يف 

وحتى  املن�زل.  تراكم�ت  من  للتخل�س  طوياًل  وقًت� 

�سيكون  امل��ن���زل  يف  اال�ستثم�ر  ف���إن  ذل��ك  يحدث 

�، هل �سيكون اال�ستثم�ر الث�بت كن�سبة من  منخف�سً

زمة عم� ك�ن  الن�جت املحلي االإجم�يل، اأعلى بعد االأ

عليه قبله�؟ رمب� ال، ف�إن قدرة اال�ستخدام يف اأدنى 

ح�الته� ت�ريخًي�، وت�ستغرق وقًت� طوياًل كي تتع�فى، 

وبينم� قد تكون البنوك يف ح�لة ي�سر م�دي يف الوقت 

احل��سر، اإال اأنه� م�زالت تت�سدد يف منح االئتم�ن، 

قرا�س املت�سددة  ومن املنتظر اأن ت�ستمر �سروط االإ

امل�لية  الو�س�طة  موؤ�س�س�ت  توؤثر  ولن  طويلة،  فرتة 

� على  قل كف�ءة فقط على ج�نب العر�س، بل اأي�سً االأ

الت�ريخية  دل��ة  االأ ف�إن  اأخ��رى  ومرة  الطلب،  ج�نب 

توحي  امل�سداقية«  »املنعدمة  االنتع��س  ح�الت  من 

ب�أن اال�ستثم�ر �سيظل �سعيًف� لفرتة طويلة.

هل ت�ستطيع اآ�سيا امل�ساعدة؟

املتحدة  ال��والي���ت  يف  لالنتع��س  ك���ن  م���  اإذا 

امل�لية  احلوافز  اإلغ�ء  املتعني  من  وك�ن  يحدث،  اأن 

تدريجًي�، واإذا ك�ن الطلب املحلي اخل��س �سعيًف�، 

فالبد اأن يزداد �س�يف �س�درات الوالي�ت املتحدة. 

مبعنى اآخر اأنه ينبغي خف�س عجز احل�س�ب اجل�ري 

اأن على بقية الع�مل،  للوالي�ت املتحدة، وهذا يعني 

هذا  يخف�س  اأن  كبري،  بف�ئ�س  ح�لًي�  تتمتع  التي 

اأن  ينبغي  اأين  الف�ئ�س يف احل�س�ب اجل�ري، فمن 

ي�أتي هذا التخفي�س؟

ذات  البلدان  اإىل  اأواًل  التطلع  الطبيعي  م��ن 

ومن  اجل���ري��ة.  ح�س�ب�ته�  يف  ال�سخمة  الفوائ�س 

هي  بينه�  من  ب���رز  واالأ  - �سيوية  االآ ال��دول  بينه�، 

ال�سني، ومن وجهة نظر الوالي�ت املتحدة ف�إن خف�س 

على  �سي�س�عد  لل�سني  اجل���ري  احل�س�ب  ف�ئ�س 

املتحدة  الوالي�ت  االنتع��س يف  ودعم  الطلب  زي�دة 

الوالي�ت  الواردات من  زي�دة  �سي�سفر ذلك عن  اإذ 

االنتع��س  ا�ستدامة  على  ي�س�عد  م�  وهو  املتحدة، 

العاملي.

مل�ذا قد ترحب ال�سني ب�ل�سري يف هذا االجت�ه؟ 

اإن  اإذ  �س�حله�:  يف  ه��ذا  �سيكون  رمب���  ن��ه  الأ نظًرا 

الذي  النمو  من��وذج  على  يرتكز  ال�سني  يف  النمو 

ادخ�ر  معدل  على  يعتمد  ال��ذي  ال�س�درات  تقوده 

الداخلي،  الطلب  انخف��س  اإىل  يوؤدي  مرتفع، مم� 

ارتف�ع  اإىل  ي��وؤدي  الذي  ال�سرف  �سعر  وانخف��س 

�سديد  النموذج  ه��ذا  ك���ن  وق��د  اخل���رج��ي،  الطلب 

احتي�طي�ت  ت��راك��م  اإىل  ي����وؤدي  ول��ك��ن��ه  ال��ن��ج���ح، 

ال�سغوط  تت�س�عد  بينم�  ال�����س��خ���م��ة،  ���س��دي��دة 

االدخ�ر  معدل  ارتف�ع  ويعك�س  اال�ستهالك،  لزي�دة 

عنه  ي�سفر  وم�  االجتم�عي،  ال�سم�ن  اإىل  االفتق�ر 

ويحد  الع�ئالت،  لدى  الوق�ئي  االدخ�ر  ارتف�ع  من 

االئتم�ن،  على  احل�سول  يف  الع�ئالت  فر�س  من 

وحت�سن ق�س�ي� احلكومة يف ال�سرك�ت التي جتعله� 

وتوفري  دخله�.  من  ج��ًدا  مرتفعة  ح�سة  ت�ستبقي 

فر�س  وزي�����دة  االج��ت��م���ع��ي،  ال�سم�ن  م��ن  م��زي��د 

حكومة  وحت�سني  االئتم�ن،  على  الع�ئالت  ح�سول 

املن�س�آت، كله� اأمور م�ست�سوبة يف حد ذاته�، والبد 

اأن توؤدي اإىل خف�س االدخ�ر وزي�دة ارتف�ع الطلب 

الداخلي على حد �سواء، واإذا ا�سطدم هذا التو�سع 

يف الطلب ب�لقيود الق�ئمة على ج�نب العر�س، ف�إن 

تعوي�سه جزئًي�  املرتفع يجب  الداخلي  الطلب  هذا 

ارتف�ع  يعني  م�  وهو  اخل�رجي،  الطلب  بتخفي�س 

ق���ل،  االأ على  احلقيقية  ب�لقيمة  الرمننبي  قيمة 

ال���واردات  على  ال�سيني  الطلب  ارت��ف���ع  و�سيزيد 

ال�س�فية  ال�س�درات  على  الرمننبي  قيمة  وارتف�ع 

للوالي�ت املتحدة.

بلدان  من  اأخ��رى  اآ�سيوية  بلدان  حتقق  كذلك 

احل�س�ب  يف  �سخمة  فوائ�س  الن��سئة  ���س��واق  االأ

اإن  اإذ   - به�  اخل��سة  ال��دواف��ع  وتتب�ين  اجل���ري، 

بينم�  كت�أمني،  االحتي�طي�ت  مراكمة  يريد  بع�سه� 

اخت�ر اآخرون ا�سرتاتيجية للنمو تقوده� ال�س�درات، 

تراكم  وعلى  اجل���ري  احل�س�ب  على   � عر�سً توؤثر 

البلدان  تلك  من  كثري  ا�ستط�ع  قد  االحتي�طي�ت. 

اأو اخل��س )كم� يبني  الع�م  اإنق��س االدخ�ر �سواء 

ذلك الهبوط املثري يف االدخ�ر الع�ئلي يف كوري� منذ 

و�سمح  امل��سي(  القرن  يف  الت�سعيني�ت  مظ�هرات 

ب�رتف�ع قيمة عمالته، و�سيوؤدي هذا اإىل التحول من 

الطلب اخل�رجي اإىل الطلب الداخلي واإىل تخفي�س 

فوائ�س ح�س�به� اجل�ري.

الساحة المالية العامة في 
البلدان المتقدمة قد تكون 

أكثر اتساًعا من المتوقع

االنتعاش الوهمي
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يف Œارب دولية �صابقة خرجت اأملانيا من احلرب العاملية الثانية �صبة مدمرة، وكان هناك اتفاق غري مكتوب 

اأدى لرتفاع الوعي باأهمية املدخرات وتنميتها  اأبنائها، ما  اإل بجهود واأموال  اأن بالدهم لن تعمر  ملان  بني الأ

موال يف اأعادة بناء الوطن، والنتيجة انعك�صت من خالل الواقع الراهن  عادة ا�صتثمار تلك الأ كخطوة اأوىل لإ

وىل بني الدول املتقدمة من حيå التنمية. لبناء دولة متقدمة هي اأملانيا احلديثة التي تتبواأ ال�صفوف الأ

وÁثل الدخار اأ�صلوًبا مميًزا يتبعه بع�صنا ملواجهة احتياجاتهم املالية امل�صتقبلية عرب خطط منظمة ت�صتهدف 

توفري مبال≠ تفي باللتزامات امل�صتقبلية املتوقعة وغري املتوقعة، وهو منط ي�صيد به القت�صاديون ويدعون 

اأن�صطة  ا�صتثمارها يف  املدخرة عرب  موال  الأ لتنمية  ما يحققه الدخار من فر�صة جيدة  اإليه ل�صيما يف ظل 

اقت�صادية متنوعة تتوافق مع اهتمام ال�صخ�ض.

الري��س - خالد الزومان

المظاهر.. ال تصلح وقت األزمة
االدخار..
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الدخار يف املجتمع ال�صعودي

ي��ق��ول ال��ك���ت��ب واخل��ب��ري االق��ت�����س���دي 

الدكتور ح�سني اخلويل اإن االدخ�ر يف اأب�سط 

تعريف�ته هو الفرق بني الدخل وم� ينفق على 

لذلك يطلق  اال�ستهالكية،  ال�سلع واخلدم�ت 

البع�س على االدخ�ر لفظ الف�ئ�س، وميكن اأن 

نق�سم االدخ�ر اإىل تق�سيم�ت عديدة اأحده� 

االدخ�ر االختي�ري، وهو االدخ�ر احلر الذي 

رادتهم  فراد طواعية وا�ستج�بة الإِ يقوم به االأ

ورغبتهم وذلك نتيجة الوعي االدخ�ري لدى 

والثقة  ال�سم�نة  ودع��م  وتنميته،  املواطنني 

االدخ���ري��ة  املوؤ�س�س�ت  وتطوير  ب���الدخ���ر، 

وتو�سيعه� وحت�سني خدم�ته�.

جب�ري وهو االدخ�ر  وهن�ك االدخ�ر االإِ

ملقت�سي�ت  نتيجة  ف��راد  االأ عليه  يجرب  الذي 

ق��رارات  اأو  حكومية  ل��ق��رارات  اأو  ق�نونية 

ال�����س��رك���ت، وق���د ان��ت�����س��ر ه���ذا ال���ن���وع يف 

االقت�س�د احلديث ومنه االدخ�ر التق�عدي 

ل���دى ���س��ن���دي��ق امل��ع������س���ت وال��ت���أم��ي��ن���ت 

خ��سة  ب�أهمية  مي��ت���ز  وه��و  االجتم�عية، 

اال�ستمرار  ب�سفة  ولتمتعه  جم�له،  الت�س�ع 

والثب�ت.

ب�أهمية  ال��وع��ي  م�����س��ت��وى  اأن  واع��ت��رب 

ومنه�  العربية  املجتمع�ت  داخ��ل  االدخ����ر 

ب�سكل  �سعيًف�  ي��زال  ال  ال�سعودي  املجتمع 

الدخل  �سعف  اإىل  يرجع  ذلك  ولعل  كبري، 

يكفي  ال  الذي  ب�ل�سكل  املجتمع�ت  بع�س  يف 

ولية، اأو اإىل تف�سي  اأو ال يغطي احل�ج�ت االأ

�سراف  ظ�هرة اال�ستهالك الرتيف، ومنة االإ

وخ��دم���ت غري  �سلع  امل��ت��ك��رر يف  وال��ت�����س��وق 

امل��ح���ك���ة،  اإىل  ت��رج��ع  ���س��ب���ب  ���س��روري��ة،الأ

ال�سي�رات  جتديد  املث�ل  �سبيل  على  ومنه� 

ث��ي��ث امل��ن���زل  مب�����س��ي ال���ع����م، واإع�������دة ت���أ

والديكورات ب�سكل متكرر مم� يرهق دخول 

لزي�دة  نتيجة  املجتمع�ت  وب�لت�يل  فراد،  االأ

من��سب�ت  ويف  كم�لية،  �سلع  على  ن��ف���ق  االإ

غري �سرورية بق�سد التب�هي وحب الظهور 

وتعوي�س نق�س اجتم�عي معني.

اأو  امل��ق��روء  ع����الم  واالإ البنوك  وط���ل��ب 

امل�س�هد وامل�سموع ب�لقي�م بدور اأكرث اأهمية 

كيفية  ���س��خ������س  االأ وتعليم  ت�سجيع  ح��ي���ل 

الع�دة  ه��ذه  وغ��ر���س  واال�ستثم�ر  االدخ����ر 

عن  ف�س�ئل  وتثقيفهم  ال�سب�ب،  نفو�س  يف 

االقرتا�س،  يف  التو�سع  وخم�طر  االدخ���ر، 

فراد مب� يحت�جونه من املعلوم�ت  وتزويد االأ

ب���الدخ���ر،  القي�م  كيفية  ب�س�أن  وامل�����س��ورة 

التخطيط  ب���أه��م��ي��ة  ال��وع��ي  درج����ة  ورف����ع 

يف  الع�دة  هذه  وتر�سيخ  للم�ستقبل،  امل���يل 

اأو�س�ط  ال�سب�ب ب�سكل خ��س.

ث���ر ال��وا���س��ح ل��الدخ���ر  واأ���س���ف اأن االأ

يعترب  االقت�س�دية  والتنمية  اال�ستثم�ر  على 

ميكن  ال��ت��ي  واأ�سهله�  ال��ط��رق  اأق�����س��ر  م��ن 

امل��ذم��وم،  الت�سخم  حم���رب��ة  خالله�  م��ن 

ال�سلع  اأ�سع�ر  انخف��س  على  جمرب  واأث��ره 

واخلدم�ت على املدى الق�سري واملتو�سط.

وت�����س���ءل اخل����ويل وه���و ي��ت��ح��دث عن 

العربي،  الوطن  يف  املعلوم�ت  حتديث  عدم 

التي  م���وال  االأ اأو  ال�سلبية  امل��دخ��رات  وتلك 

من�  »م��ن  االدخ����ر:  اإىل  طريقه�  تعرف  ال 

الذين  م����وال  االأ ج�معي  ف�س�ئح  ي��ذك��ر  ال 

ال�ستثم�ر  وح�جتهم  الن��س  ثقة  ا�ستغلوا 

مرتفعة  اأرب����ح  مق�بل  وت�سغيله�  اأموالهم 

تلك  ت�سيع  بعده�  ق�سرية  ل��ف��رتات  تدفع 

الوعي  غي�ب  نتيجة  اأ�سح�به�  على  موال  االأ

االدخ�ري ال�سحيح«، م�سيًف� اأن هن�ك من 

نقود  �سكل  على  جممدة  اأمواله  على  اأبقى 

ومع�دن ثمينة، وهذا ميكن اأن يعتربه هوؤالء 

اأنه�  رغم  اأموالهم  حلفظ  منة  االآ الطريقة 

نوع من االدخ�ر اجل�مد اأو ال�سلبي اإذا �سح 

التعبري.

عدم  اأن  اعترب  البع�س  اأن  اإىل  واأ�س�ر 

ا�ستثم�ر  على  ق���درة  ادخ�رية  اأوعية  وجود 

موال هو الذي ت�سبب بذلك، والبع�س  تلك االأ

�سرعية  يف  لت�سككه  كنتيجة  ذلك  اإىل  جل�أ 

ن���ه اأ���س��ب��ح يف  اأ ع���م����ل امل�����س��رف��ي��ة، اإال  االأ

اململكة م�س�رف اإ�سالمية وفروع لتلقي تلك 

�سالمية  االإ ب�لطريقة  وا�ستثم�ره�  م��وال  االأ

يتع�مل  ال  الذي  �سالمي  االإ االقت�س�د  ووفق 

ب�لفوائد ال اأخًذا وال عط�ء.

توزيع ال�صتهالك على �صنوات العمر

االقت�س�دي  اخلبري  اأو�سح  ج�نبه  من 

عبدالرحمن  امل�لية  ب�ملخ�طر  واملتخ�س�س 

الزوم�ن اأن االدخ�ر يعد وجًه� لعملة وجهه� 

خر هو اال�ستثم�ر، على اأ�س��س اأن االدخ�ر  االآ

لتحقيق  الدخل   من  حمدد  جزء  توفري  هو 

هو  اال�ستثم�ر  بينم�  م�ستقبلية  اأه����داف 

تنميته�  املدخرة بغر�س  املب�لغ  ت�سغيل هذه 

هداف املر�سودة. لت�سريع حتقيق هذه االأ

مبفهوم   يتعلق  خط�أ  هن�ك  اأن  واأف����د 

اأن  يعتقدون  الن��س  م��ن  فكثري  االدخ����ر، 

الدخل  م��ن  الف�ئ�س  توظيف  ه��و  االدخ����ر 

بحيث يدخرون م� يتبقى بعد اال�ستهالك ، 

ع���دم  ت���ف���ر����س  احل���ق���ي���ق���ة  اأن  ح����ني  يف 

توظيف  ان��ه  اأ�س��س  على  االدخ����ر  مع�ملة 

م�  اإذا  ح���وال  االأ اأغ��ل��ب  ف��ى  نه  الف�ئ�س  الأ

يتحقق  فلن  الطريقة،  بهذه  اإليه  النظر  مت 

يتم  اأن  ف�سل  االأ فمن  لذا  املرجو،  الف�ئ�س 

النظر اإليه عرب اإنف�ق م� تبقى بعد االدخ�ر 

نف�ق. بداًل من ادخ�ر م� تبقى بعد االإ

اإىل  تدعوهم  الن��س  طبيعة  اأن  وب��ني 

اإىل ت�سديد  التفكري ب�سكل �سلبي، فيعمدون 

فواتريهم وخمتلف متطلب�تهم اال�ستهالكية 

ال�سهر  اآخر  يف  يتبقى  م�  ت�ركني  ال�سهرية 

ه��ذا  ه��ن���ك  ي��ك��ن  مل  واإذا  ادخ������ره،  ليتم 

اإىل  االدخ���ر  ت�أجيل  يتم  املنتظر  الف�ئ�س 

بهذا  العملية  لت�سري  يليه  ال���ذي  ال�سهر 

الو�سيلة  اأن  اإىل  م�سرًيا  الفو�سوي،  ال�سكل 

ف�سل لالدخ�ر دائًم� اأن يع�مل ال�سخ�س  االأ

يلتزم  التي  الفواتري  من  كف�تورة  االدخ���ر 

بدفعه� �سهري� كف�تورة اله�تف، وبن�ء على 

بعد  الف�ئ�س  ي�ستهلك  اأن  املبداأ ميكنه  هذا 

مل  اإذا  اأم���  ال�سهري،  الدخل  من  دخ����ر  االإ

ال�سهر  ب�قي  لق�س�ء  ف�ئ�س ك�ف  لديه  يكن 

فعليه االقت�س�د قدر امل�ستط�ع، حتى ال يلج�أ 

اإىل املبلغ املدخر.

واال�ستثم�ر  االدخ���ر  اإن  الزوم�ن  وق�ل 

وجه�ن لعملة واحدة، فقد ينجح بع�سن� يف 

ج�نب  اإىل  اال�ستثم�ر،  يف  ويف�سل  االدخ���ر 

اإ�س�فية  عوائد  حتقيق  يف  تنجح  فئة  وجود 

ب�إ�س�فة  امل�ستثمر  امل���ل  راأ����س  تنمية  ع��رب 

اإليه عرب االدخ�ر، وهذا النوع  مب�لغ دورية 

�سخ��س جنح يف اال�ستثم�ر ولكنه مل  من االأ

ينجح يف االدخ�ر.

املدى  على  امل�لية  ه���داف  االأ ولتحقيق 

بني  ال��ت��زاوج  اأهمية  ال��زوم���ن  اأك��د  الطويل 

ينجح  حتى  واال�ستثم�ر  االدخ���ر  عن�سري 

ال�سخ�س يف االدخ�ر، ب�إ�س�فة مب�لغ دورية 

عرب  اإ�س�فية  عوائد  ويحقق  راأ�سم�له،  اإىل 

راأ���س  تنمية  على  ي�س�عد  ال��ذي  اال�ستثم�ر 

الرتكيز على ثالثة عن��سر  امل�ل، م�سرتًط� 

رئي�سية، ف�لدخل ال�سهري يجب تق�سيمه اإىل 

ول  االأ اجلزء  يتمثل  رئي�سية،  اأق�س�م  ثالثة 
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ال��ذي يتم �سرفه  ال��دخ��ل وه��و اجل��زء  م��ن 

للمتطلب�ت  �سهر  نه�ية كل  لينتهي مت�م� يف 

اأن  ويف�سل  اليومية،  احلي�ة  يف  �س��سية  االأ

يرتبط  م�ستقل  ح�س�ب  يف  املبلغ  هذا  يكون 

اليومي  ال�سحب  لت�سهيل  �سراف  ببط�قة 

منه، فيم� يتمثل اجلزء الث�ين من الدخل يف 

ر�سد مبلغ موجود يف ح�س�ب اآخر خم�س�س 

وت�سم  امل���دى،  ق�سرية  امل�لية  ه��داف  ل��الأ

�سهري  ب�سكل  امل��ت��ك��ررة  غ��ري  امل�����س���ري��ف 

املتوقعة  غ��ري  امل�����س���ري��ف  اإىل  ���س���ف��ة  ب���الإ

املب�لغ  ح�س�ب  تنفيذ  عرب  وذلك  والط�رئة 

فيم�  ع�م،  كل  ال�سخ�س  اإليه�  يحت�ج  التي 

مبلغ  يف  ال��دخ��ل  م��ن  الث�لث  اجل��زء  يتمثل 

امل�لية  ه��داف  ل��الأ ث�لث  ح�س�ب  يف  يقتطع 

تتج�وز  التي  ه���داف  االأ وه��ى  امل��دى  طويلة 

فرتة ال�سنتني.

لالقرتا�س  اأن  اإىل  ال��زوم���ن  واأ���س���ر 

وجه�ن اإيج�بي و�سلبي، ف�إذا ك�ن االقرتا�س 

م�نع  ف��ال  كمنزل  ث�بت  اأ���س��ل  بن�ء  لهدف 

واإذا  الهدف،  بتحقيق  يعجل  قد  ن��ه  الأ منه 

فيجب  اال�ستثم�ر  اأجل  من  االقرتا�س  ك�ن 

اأعلى  منه  املتوقع  الربحي  الع�ئد  يكون  اأن 

ق�س�ط اخل��سة ب�سداد القر�س  من قيمة االأ

واال�ستف�دة  ال�سداد  من  ال�سخ�س  ليتمكن 

اأجل  من  والقر�س  �س�فية،  االإ رب���ح  االأ من 

كم�  م��وال،  االأ تنمية  على  ي�س�عد  اال�ستثم�ر 

ال  ث�بت  اأ�سل  بن�ء  اأج��ل  من  االقرتا�س  اأن 

اال�ستثم�ر  اإىل  ال�سخ�س  يلج�أ  ولن  يتكرر، 

ول. قبل �سداد قيمة القر�س االأ

دقيقة  اإح�س�ئي�ت  توجد  ال  اململكة  ويف 

يف هذا اجل�نب، ولكن يرى الزوم�ن من واقع 

رق�م غري م�سجعة،  تقديره ال�سخ�سي اأن االأ

وعلى الرغم من ذلك ف�إن اململكة ال تعد من 

واالبتع�د  اال�ستهالك  الدول من حيث  اأ�سواأ 

مريكية  االأ املتحدة  ف�لوالي�ت  االدخ�ر،  عن 

 � تعد من اأقل الدول اإدخ�ًرا واأكرثه� اقرتا�سً

على م�ستوى الفرد، فال جتد بيًت� هن�ك اإال 

اأحد  هذا  وك�ن  ال�سلبي،  االقرتا�س  ويع�ين 

الكبري  االن��ه��ي���ر  اإىل  اأدت  ال��ت��ي  ���س��ب���ب  االأ

كبرية  فق�عة  على  العي�س  ب�سبب  �سواق  لالأ

من القرو�س التي م� لبثت اأن انه�رت.

وتبقى اأهمية اال�ستف�دة من االدخ�ر حتى 

للمتق�عدين حتى ولو ك�ن راتبهم التق�عدي 

ن  يف�ء ب�حتي�ج�تهم ال�سهرية، الأ يكفيهم لالإ

خرى  الكثري منهم لديه بع�س االلتزام�ت االأ

بن�ء، ولذلك فمن ال�سروري  اأحد االأ كزواج 

التخطيط عرب االدخ�ر ور�سد بع�س املب�لغ 

التعر�س  ح�ل  يف  �سرة  االأ ا�ستقرار  ل�سم�ن 

مل�سكالت ط�رئة.

اأهمية ال�صتثمار

ل�سركة  املنتدب  الع�سو  ق�ل  ج�نبه  من 

اأهم  من  اإن  القويز:  حممد  امل�لية  دراي��ة 

وتعزيز  االدخ����ر  على  ت�سجع  التي  م���ور  االأ

ثق�فته، وجود نوع من البنية النظ�مية التي 

وذل��ك  عليه،  وحتفزهم  الن��س  �ست�سجع 

تتيح  حمددة  ا�سرتاتيجية  و�سع  خالل  من 

االدخ�ر ب�أ�سرع وقت، لال�ستف�دة من الوقت 

املت�ح اأم�م املرء يف تنمية راأ�س م�له املدخر 

طول فرتة ممكنة. الأ

واأ�س�ف اأنه يف اأحدث درا�سة اقت�س�دية 

اأن  تبني  ال�سعودي،  ال�سب�ب  توجه�ت  حول 

�سًن�   �سغر  االأ خ��سة  اململكة  يف  امل�ستهلكني 

زادت  حيث  اأكرب،  بن�سبة  ب�الدخ�ر  يقومون 

�سن  من  ق��ل  االأ ال�سب�ب  امل�ستهلكني  ن�سبة 

الثالثني والذين يرغبون بزي�دة مدخراتهم 

امل�ستهلكني  ن�سبة  على  املقبلة  الفرتة  خالل 

كرب �سًن� يف اململكة، كم� اأظهرت الدرا�سة  االأ

اأن امل�ستهلكني الذكور يعتزمون ادخ�ر مب�لغ 

ن�ث.  اأكرث مق�رنة ب�الإ

الع�م  الوعي  اأن  يعني  هذا  اأن  واعترب 

لكّن  واال�ستثم�ر يف حت�سن،  بثق�فة االدخ�ر 

وامل�سورة  املعلوم�ت  اإىل  يحت�جون  فراد   االأ

ب�س�أن كيفية القي�م بذلك. 

ال�سب�ب  فئة  من  الكثري  اأن  اإىل  ولفت 

ال�سعودي من اجلن�سني ال يولون االدخ�ر اأي 

اهتم�م حتى يتقدم بهم العمر قلياًل، وتزداد 

ب���الدخ���ر  ف��ي��ب��دوؤون  امل�����س��وؤول��ي���ت،  عليهم 

احتم�ل  م��ن  يقلل  ال���ذي  م���ر  االأ م��ت���أخ��ًرا، 

و�سولهم اإىل اأهدافهم امل�لية، اأو ي�سطرهم 

بحًث�  املخ�طرة  م��ن  اأك��رب  ق��در  حتمل  اإىل 
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الزومان: استثمار 
المدخرات يساعد على 

تنمية األموال 

عن  التعوي�س  ليح�ولوا  الع�لية  العوائد  عن 

الوقت الف�ئت بعوائد ا�ستثم�رية اأعلى. 

تعزز  التي  م���ور  االأ م��ن  اأن  اإىل  واأ���س���ر 

نفو�س  الع�دة يف  االدخ�ر غر�س هذه  ثق�فة 

يتم  ال  اجلن�سني، وهذا  ك��ال  م��ن  ال�سب�ب 

كيفية  ح��ول  ال�سب�ب  تثقيف  خ��الل  من  اإال 

االدخ�ر  كيفية  وتعليمهم  امل�يل  اال�ستقالل 

قوية  توعوية  حمالت  واإط��الق  واال�ستثم�ر، 

من  يحت�جونه  مب�  ف���راد  االأ تزويد  هدفه� 

القي�م  كيفية  ب�س�أن  وامل�����س��ورة  املعلوم�ت 

بالدخار.

من  ال�سب�ب  توعية  من  ب�ملزيد  وط�لب 

اال�ستهالكية  القرو�س  اإىل  اللجوء  خطورة 

الذي  االق��رتا���س  ب���ب  عليهم  �ستفتح  التي 

ال�س�ئقة  اإىل  ب�س�حبه  ي���وؤدي  م���  غ���ل��ًب��� 

امل�لية، في�سبح يف نه�ية املط�ف غري ق�در 

التي  امل�لية  للرتاكم�ت  نظرا  ال�سداد،  على 

حلقت به من خالل تلك القرو�س.

واعترب اأنن� بح�جة اإىل حمالت توعوية 

اإىل  و�سواًل  ب�ملجتمع  االدخ���ر  ثق�فة  لن�سر 

تر�سيد اال�ستهالك، اإ�س�فة اإىل تبي�ن طرق 

خالل  من  والن�جحة  ال�سحيحة  اال�ستثم�ر 

اال�ستثم�ري  الفكر  ون�سر  م��ن��ة،  االآ ال�سبل 

مد ب�سكل اأو�سح، حيث  اإن املق�سود  بعيد االأ

بثق�فة االدخ�ر خمتلف مت�ًم� عن املف�هيم 

ف�ملفهوم  والت�سييق،  للتقتري  التقليدية 

ال��ت���أك��د من  اأ���س������س  ع��ل��ى  احل��دي��ث مبني 

وم�  املرء  ي�سرفه  م�  بني  املن��سبة  العالقة 

وحم�ولة  ورف���ه،  �سع�دة  من  عليه  يح�سل 

تقليل ال�سرف على اجلوانب التي ال يحقق 

ال�سع�دة  م��ن  من��سًب�  ق���دًرا  ال��ف��رد  منه� 

لي�ستف�د منه يف االدخ�ر واال�ستثم�ر. 

معادلة الدخل 

من جهته اأكد الدكتور اإبراهيم الدو�سري 

داري يف مكتب  ا�ست�س�ري التطوير امل�يل واالإ

على  العلم�ء  يوؤكد  االقت�س�د  ويف  اأنه  فق  االأ

 + اال�ستهالك  تتكون من  الدخل  مع�دلة  اأن 

االدخ�ر، م�سرًيا اإىل اأن العالقة بني الدخل 

زاد  ف�إذا  طردية،  عالقة  مع�دلته  وعن��سر 

الدخل زاد االدخ�ر، ويف الوقت نف�سه يزيد 

اال�ستهالك والعك�س �سحيح.

اال�ستهالك  بني  ب�لرابط  يتعلق  وفيم� 

واالدخ�ر ق�ل الدكتور الدو�سري اإنه� عالقة 

اال�ستهالك  زاد  ح���ل  ويف  اإن��ه  اإذ  عك�سية، 

اال���س��ت��ه��الك  ق��ل  واإذا  االدخ������ر،  ف�سيقل 

�سيزيد االدخ�ر.

ال�سعودي  املجتمع  يف  ن��ه  اأ اإىل  واأ���س���ر 

مي��ك��ن م��الح��ظ��ة االن��خ��ف������س ال��ك��ب��ري يف 

ثق�فة  انخف��س  نتيجة  االدخ����ر  م��ع��دالت 

يبلغ  الذين  اأف��راده  لدى  واأهميته  االدخ���ر 

ري�ل  األف   60000 منهم  الفرد  معدل دخل 

رغ��م   ،2008 اإح�����س���ءات  ح�سب  ���س��ن��وًي��� 

اأنه  اإال  خليجًي�،  مت�أخًرا  م��رك��ًزا  احتالله 

مت�س�ئاًل  عربي�،  املعدالت  اأعلى  من  يعترب 

معدالت  يف  االنخف��س  ه��ذا  اأ���س��ب���ب  ع��ن 

االدخ�ر؟

النخف��س  عدة  اأ�سب�ًب�  هن�ك  اإن  وق�ل 

ارتف�ع  مقدمته�  يف  ي�أتي  االدخ���ر  معدالت 

ارتف�ع  عليه  ترتب  ال��ذي  الت�سخم  معدل 

نف�ق  االإ زي���دة  وب�لت�يل  املعي�سة،  تك�ليف 

وغي�ب  االدخ���ر،  ح�س�ب  على  اال�ستهالكي 

من  ك��ب��رية  ن�سبة  ل���دى  امل����يل  التخطيط 

االدخ�ر  ثق�فة  لغي�ب  نتيجة  املجتمع  اأفراد 

ال��ت��و���س��ع يف  اإىل  اإ���س���ف��ة  واال���س��ت��ث��م���ر، 

م�س�رات  اإىل  القرو�س  وحتويل  االقرتا�س، 

ا���س��ت��ه��الك��ي��ة اأك����رث م���ن ك��ون��ه��� م�����س���رات 

 %40- 30 اإىل توجيه  اأدى  ا�ستثم�رية، مم� 

من دخل الفرد ل�سداد تلك القرو�س.

ال�سعودي  املجتمع  ك���ن  اإذا  ن��ه  اأ واأف���د 

خالل  تنموية  م�س�ريع  متويل  اإىل  بح�جة 

ملي�ر  ب�600  تقدر   الق�دمة  �سنوات  الع�سر 

اجل��زي��رة  ت��ق��ري��ر  ن�����س��ره  م���  ح�سب  دوالر 

امل�لية  املجتمع  موؤ�س�س�ت  ف����إن  ك���ب��ت���ل، 

وال���رتب���وي���ة م�����س��وؤول��ي��ة ع���ن رف����ع ال��وع��ي 

ومع�جلة  املجتمع  اأف���راد  ل��دى  االدخ�����ري 

اإي��ج���ًب���  ينك�س  مم���  اقت�س�دًي�  اأو���س���ع��ه 

مق�بل  االدخ�ر  فريتفع  الدخل  مع�دلة  على 

البنوك  اأن  ك��م���  اال���س��ت��ه��الك،  ان��خ��ف������س 

فراد  االأ من  املفرت�سني  توعية  عن  م�سوؤولة 

ا�ستثم�رية  م�س�ريع  اإىل  قرو�سهم  لتوجيه 

بداًل من القرو�س اال�ستهالكية.

د. الدوسري: معدل 
التضخم أثر سلًبا على 

معدالت االدخار

القويز: المستهلكون 
الصغار يدخرون بنسبة 

أكبر في المملكة

د.الخولي: مستوى 
الوعي بأهمية االدخار ما 

زال ضعيًفا
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عبدالحميد العمري  
ع�سو جمعية االقت�س�د ال�سعودية

 ترسيخ االستثمار المؤسساتي
في السوق .. وتعزيز موارد دخل الشركات

هيئة السوق تعيد صياغة ضوابط استثمار الشركات..

اأو�صحت هيئة ال�صوق املالية لعموم املجتمع ال�صتثماري مع نهاية ال�صهر املا�صي مايو 2010م، اأنه يف اإطار جهودها الهادفة 

اإىل تطوير اأنظمة ال�صوق املالية ولوائحها، وحتقيق كل ما من �صاأنه العمل بفاعلية على رفع كفاءة ال�صوق املالية، فقد قامت 

مبراجعة �صوابط ال�صتثمار املنظمة ل�صتثمار ال�صركات املدرجة يف ال�صوق املالية، ودرا�صة املعوقات التي تواجه اإدارات 

ال�صركات امل�صاهمة يف تطبيق هذه ال�صوابط وذلك بهدف تنظيم ا�صتثمار تلك ال�صركات يف ال�صوق املالية. وبعد الدرا�صة، 

مت اإعادة �صياغة ال�صوابط مبا يحقق م�صلحة ال�صركات املدرجة، ويكفل كفاءة ال�صوق. 
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تعاظم دور االستثمار المؤسساتي

يتم �سراء  اأن  ال�سوابط،  اأبرز مالمح هذه  ومن 

اأو  ا�ستثم�ر  �سندوق  خالل  من  امل�لية  وراق  االأ وبيع 

حمفظة ا�ستثم�ر، خ��سة يديره� �سخ�س مرخ�س له 

تقره  اإدارة  لعقد  وفًق�  امل�لية،  ال�سوق  هيئة  قبل  من 

الهيئة بحيث يعك�س هذا العقد ف�ساًل ت�ًم� بني ال�سركة 

اال�ستثم�ر  ذلك  من  وي�ستثنى  اال�ستثم�ر.  وق��رارات 

لفرتة �سنة اأو اأكرث؛ على اأن تلتزم ال�سركة بعدم بيع 

عملية  اآخر  ت�ريخ  من  �سنة  مرور  قبل  امل�لية  الورقة 

�سراء للورقة امل�لية الع�ئدة للم�سدر نف�سه. 

وتهدف هيئة ال�سوق امل�لية من ا�ستثن�ء اال�ستثم�ر 

جل من �سرط وجود عقد اإدارة مع �سخ�س  طويل االأ

املرونة  املدرجة  ال�سرك�ت  اإعط�ء  اإىل  له  مرخ�س 

ال�سرط  اأم�  اال�ستثم�رية.  القرارات  التخ�ذ  الالزمة 

�سخ�س  مع  عقًدا  ال�سركة  اإب���رام  بوجوب  اخل��س 

ج���ل،  االأ ق�سرية  ا�ستثم�راته�  دارة  الإ ل��ه  مرخ�س 

ف�سي�سهم يف احلد من املخ�طر امل�س�حبة لال�ستثم�ر 

جل.  ق�سري االأ

ب��ستثن�ء   � اأي�سً ال�سوابط  حتديث  ق�سى  كم� 

و�سيط  اإيج�د  من  والت�أمني  البنوك  قط�عي  �سرك�ت 

�سوق  يف  ا�ستثم�راته�  دارة  الإ الهيئة  من  له  مرخ�س 

املرتبط  الرئي�س  ن�س�طه�  طبيعة  اإىل  نظًرا  امل���ل، 

البنوك  قط�عي  �سرك�ت  اأن  عن  ف�ساًل  ب�ال�ستثم�ر، 

والت�أمني تخ�سع ل�سوابط �س�درة عن موؤ�س�سة النقد 

العربي ال�صعودي.

وت�أتي اإع�دة �سي�غة �سوابط اال�ستثم�ر املنظمة 

ال�ستثم�ر ال�سرك�ت املدرجة يف ال�سوق امل�لية امتداًدا 

رقم  امل�لية  ال�سوق  هيئة  جمل�س  عن  ال�س�در  للقرار 

ال��ذي  2006م،  يناير   23 وت���ري��خ   2006-126-5

امل�س�همة  لل�سرك�ت  يجوز  ال   )1( ت��ي:  االآ على  ن�س 

م�  بيعه�  اأو  امل�لية  وراق  االأ �سراء  ال�سوق  يف  املدرجة 

ذلك،  له�  يجيز   � ن�سً �س��سي  االأ نظ�مه�  يت�سمن  مل 

العالقة.  ذات  ال�س�رية  نظمة  االأ مع  يتع�ر�س  ال  ومب� 

وراق امل�لية بن�ء على قرار  )2( يكون اال�ستثم�ر يف االأ

اإدارة ال�سركة يحدد فيه �سوابط  ي�سدر من جمل�س 

اال�ستثم�ر، وم�ستوي�ت املخ�طرة مب� يت�سق مع العرف 

ال�سركة  اأغرا�س  دارة املخ�طر �سمن نط�ق  املهني الإ

�س��سية، على اأن ال يوؤثر هذا اال�ستثم�ر �سلبًي� على  االأ

يجوز  ال   )3( الرئي�س.  لن�س�طه�  ال�سركة  مم�ر�سة 

وراق  لل�سرك�ت امل�س�همة املدرجة يف ال�سوق �سراء االأ

امل�لية املدرجة يف ال�سوق اأو بيعه� اإال من خالل �سندوق 

ا�ستثم�ر، اأو حمفظة خ��سة يديره� �سخ�س مرخ�س 

هذا  يعك�س  بحيث  الهيئة،  تقره  اإدارة  لعقد  وفًق�  له 

اال�ستثم�ر.  وق��رارات  ال�سركة  بني  ت�ًم�  العقد ف�ساًل 

)4( على ال�سرك�ت التي لديه� ا�ستثم�رات ال تتفق مع 

اأو�س�عه� مب�  القرار ت�سحيح  اأعاله من هذا  البنود 

يتفق معه خالل مدة اأق�س�ه� ثالثة اأ�سهر من ت�ريخ 

هذا القرار، على اأن تقدم ال�سركة للهيئة خالل �سهر 

 )5( اأو�س�عه�.  لت�سحيح  خطته�  القرار  ت�ريخ  من 

�سراف والرق�بة على التداول ب�لهيئة  تكليف اإدارة االإ

مت�بعة تنفيذ هذا القرار.

ف�إن  امل�ليني؛  من اخلرباء  اأو�سح عدد  وح�سبم� 

خرية ُيتوقع اأن ت�سبَّ يف م�سلحة  هذه التعديالت االأ

ال�سوق امل�لية ال�سعودية على عدٍد من امل�ستوي�ت، ي�أتي 

يف مقدمته� تعزيز وتر�سيخ اال�ستثم�ر املوؤ�س�س�تي يف 

ح�سبم�  ج��ل  االأ ق�سري  اال�ستثم�ر  عرب  �سواًء  ال�سوق، 

اأو�سحْت اآلية ال�سوابط اجلديدة، من خالل االعتم�د 

ال�سوق  هيئة  قبل  من  لهم  املرخ�س  �سخ��س  االأ على 

امل�لية، والذي بدوره �سي�س�هم يف تعزيز موارد الدخل 

اإدارة  ف�سل  وعرب  اال�ستثم�رية،  لل�سرك�ت  ب�لن�سبة 

ال�سرك�ت امل�س�همة عن اتخ�ذ القرارات اال�ستثم�رية 

امل�لية  وال�����س��وق  ُيعّر�سه�  ق��د  مب���  ج���ل،  االأ ق�سرية 

يف  ال��وق��وع  احتم�ل  ولتجّنب  املخ�طر،  م��ن  للعديد 

خم�لف�ٍت ميكن ت�سنيفه� على اأنه� من ب�ب ت�س�رب 

دارة الكفء  امل�س�لح، اإ�س�فًة اإىل حتقيق متطلب�ت االإ

ال�ستثم�رات تلك ال�سرك�ت امل�س�همة ب�عتم�ده� على 

خربات املوارد الب�سرية الع�ملة يف القط�ع اال�ستثم�ري 

املحلي، والتي �ست�أخذ ب�العتب�ر يف الكثري من قراراته� 

�سول اال�ستثم�رية  �س��سية لالأ اال�ستثم�رية ب�لعوامل االأ

�سُيجّنب  م�  وهو  البيع،  اأو  ب�ل�سراء  �سواًء  امل�ستهدفة 

لل�سرك�ت  اململوكة  �سول  االأ تلك  تع�مالته  اأغلب  يف 

�سع�ر،  االأ يف  التقلب�ت  خم�طر  من  الكثري  امل�س�همة 

اجت�ه�ت  يف  اأكرب  ا�ستقراٍر  �سنع  يف  بدوره  وي�س�هم 

ال�سوق امل�لية املحلية.

جل، الذي متَّ  اأّم� يف منظور اال�ستثم�ر طويل االأ

ا�ستثن�وؤه من قبل هيئة ال�سوق امل�لية من �سرط وجود 

عقد اإدارة مع �سخ�س مرخ�س له، واإعط�ئه� الفر�سة 

مينحه�  مب�  اخل�سو�س،  هذا  يف  املدرجة  لل�سرك�ت 

فقد  اال�ستثم�رية،  القرارات  التخ�ذ  الالزمة  املرونة 

اجتمعْت اآراء اخلرباء حول اأهميته وجدواه من عّدة 

وترية  ارتف�ع  اأنه يف مق�بل  اأبرزه�  ك�ن من  جوانب، 

نتيجًة  الع�ملية  ���س��واق  االأ مبختلف  املحيطة  املخ�طر 

حّدته�  وانخف��س  الع�ملية،  امل�لية  زم���ة  االأ لتبع�ت 

ومن  املحلية،  اال�ستثم�ر  لبيئة  ب�لن�سبة  املق�بل  يف 

�سهم ال�سعودية، ف�إن هذا املرونة جت�ه  �سمنه� �سوق االأ

�س�أنه�  من  ال�سوق  يف  املدرجة  امل�س�همة  ال�سرك�ت 

اال�ستثم�ر  ج��دوى  من  لال�ستف�دة  ب���واب  االأ تفتح  اأن 

املتدنية املخ�طر، واملرتفعة  امل�لية املحلية  ال�سوق  يف 

م��وارد  تعزيز  يف  �سي�س�هم  ب��دوره  وه��ذا  الع�ئدات، 

الدخل ب�لن�سبة لتلك ال�سرك�ت امل�س�همة من ج�نب، 

املخ�طر  درج����ت  م��ن  �سيخّف�س  اآخ���ر  ج���ن��ٍب  وم��ن 

املتنوعة،  اال�ستثم�رية  �سول  االأ ب�لتع�مل يف  املرتبطة 

خ��سًة تلك املتوافرة خ�رج بيئة اال�ستثم�ر املحلية.

اأن نت�ئج �سوابط اال�ستثم�ر  اإن مم� ال �سكَّ فيه 

املنظمة ال�ستثم�ر ال�سرك�ت املدرجة يف ال�سوق امل�لية، 

�ست�أتي داعمٍة لالجت�ه�ت اجلديدة التي بداأت ال�سوق 

اأ�س�رت  اأن  �سبق  والتي  م��وؤخ��ًرا،  عليه�  ت�سري  امل�لية 

الع�م  ه��ذا  �س�بق من  ع��دٍد  )ت���داول( يف  اإليه� جملة 

اال�ستثم�رية  واملوؤ�س�س�ت  ال�سرك�ت  دور  تع�ظم  حول 

دوره���  يف  والت�س�عد  املحلية،  ال�سوق  تع�مالت  يف 

اأظهرته  ح�سبم�  2010م،  اجل���ري  الع�م  مطلع  منذ 

منذ  �سهرية  ب�سورٍة  ال�سدور  املنتظمة  االإح�س�ءات 

يناير 2008م عن ال�سوق امل�لية )تداول(، حول بي�ن�ت 

التداول ح�سب ت�سنيف اجلن�سية ونوع امل�ستثمر، والتي 

بّينت  اإيج�بية يف هذا االجت���ه،  موؤ�سرات  ك�سفت عن 

زي�دًة يف امل�س�همة الن�سبية لتلك املوؤ�س�س�ت على ح�س�ب 

فراد، اإذ عرّبت تلك االإح�س�ءات  م�س�همة تع�مالت االأ

عن بدء حدوث تغريات عميقة يف هوية دافعي ال�سيولة 

اإىل ال�سوق، والق�ئمني على تنفيذ عملي�ت بيع و�سراء 

�سول املدرجة فيه�. فخالل الفرتة الق�سرية امل��سية  االأ

اأظهرْت تلك االإح�س�ءات تراجًع� يف امل�س�همة الن�سبية 

فراد بهدف ال�سراء من م�ستوي�ت ك�نت  ملدفوع�ت االأ

ونة  �س�بًق� تقبع فوق 92 يف املئة، اإىل اأن و�سلْت يف االآ

خرية اإىل نحو 81 يف املئة.  االأ

ملدفوع�ت  الن�سبية  امل�س�همة  زادت  املق�بل  يف 

ال�سرك�ت وال�سن�ديق اال�ستثم�رية عرب تلك الفرتة، 

2.5 يف املئة  لرتتفع من م�ستوي�ت مل تتج�وز �س�بًق� 

لل�سرك�ت، ونحو 1.1 يف املئة لل�سن�ديق اال�ستثم�رية، 

اأو�سحته  ح�سبم�  الراهن  الوقت  يف  و�سلْت  اأن  اإىل 

يف   9 من  اأك��رث  اإىل  2010م  وم���ر���س  فرباير  ن�سرت� 

ب�لن�سبة  املئة  يف   4 ونحو  لل�سرك�ت،  ب�لن�سبة  املئة 

امل�س�همة  ن�سب  اأعلى  وُتعد  اال�ستثم�رية،  لل�سن�ديق 

الذي  الت�ريخ  2008م،  مطلع  منذ  ت�سجيله�  مت  التي 

ف�س�ح عن تلك  بداأت فيه ال�سوق امل�لية )تداول( ب�الإ

همية.  االإح�س�ءات الب�لغة االأ

�سواق  اإنه الهدف النه�ئي الذي تتوخ�ه جميع االأ

الذي  الهدف  ذات  وهو  الع�مل،  حول  املنظمة  امل�لية 

�سرافية والرق�بية حملًي�، كونه  ط�مل� ن�سدته اجله�ت االإ

امل�لية،  ال�سوق  ال�ستقرار  الداعمة  العوامل  اأهم  اأحد 

ف�سل تنظيًم�  والع�مل امل�س�عد على تهيئته� ب�لو�سع االأ

لالقت�س�د  ومتيًن�  كفًئ�  م�س�نًدا  تكون  ن  الأ وك��ف���ءة 

ج�ذبيًة  اأك��رث  م�ستوى  اإىل  به�  واالرت��ق���ء  الوطني، 

وت�أهياًل اأم�م ال�سرك�ت خ�رج ال�سوق من ج�نب، ومن 

وىل،  ج�نٍب اآخر م�س�در التمويل املحلية ب�لدرجة االأ

االقت�س�د،  م��وال خ�رج  االأ الث�نية م�س�در  وب�لدرجة 

ب�سورٍة تخلق بيئة ا�ستثم�رية م�ستقرة وف�علة جتتمع 

يف رح�به� جهود املطورين والتنفيذيني وط�لبي العمل 

مع املمولني الب�حثني عن فر�ٍس ا�ستثم�رية ذات جدوى 

من�ف�سة وع�دلة.
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أزمة اليورو.. 

مصائب قوم عند قوم فوائد
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يف  ال��دول  اأ�سغر  من  واح��دة  اليون�ن  اأن  رغ��م 

خطرية  م�سكلة  ميثل  تعرثه�  اأن  اإال  اليورو  منطقة 

ن ذلك ميثل نوًع� من �سع�سعة  للمنطقة كله� رمب� الأ

ال��دول  على  وال�سغط  امل��وح��دة،  العملة  يف  الثقة 

واملديونية  امليزانية  خ�س�ئ�س  حيث  من  امل�س�بهة 

عن  ف�ساًل   ، واأي��رل��ن��دا  واإ�سب�ني�  الربتغ�ل  خ��سة 

االحت�د  بنوك  على  خطرية  م�س�عف�ت  يف  الت�سبب 

49 ملي�ر يورو من  اأكرث من  اإليه�  وربي التي تعود  االأ

ديون اليون�ن .

زمة ذهبت �سركة »جدوى  ويف تقرير له� عن االأ

زمة  لالأ املب��سر  الت�أثري  اأن  على  للت�أكيد  لال�ستثم�ر« 

اأن  توقعت  لكنه�  �سئياًل،  يعد  اململكة  �س�درات  على 

يغلب التذبذب على حركة اليورو على املدى الق�سري، 

اأم� على املدى البعيد فهن�ك عوامل كثرية ت�سري اإىل 

تراجع قيمة العملة ع�ملًي�.

تباطوؤ القت�صاد

تب�طوؤ  املحللني  م��ن  وك��ث��ري  »ج����دوى«  وت��ت��وق��ع 

الع�م  هذا  الث�ين  الن�سف  خالل  الع�ملي  االقت�س�د 

�سب�ب  االأ ج��راء   2011 ع���م  خ��الل  منكم�ًس�  وبق�ءه 

�سواق ج�ءت  االأ الفعل من ج�نب  ردة  لكن  ال�س�بقة، 

ح�دة مع ت�سجيل ح�الت هبوط كبرية. ومل تكن حدة 

اليورو، حيث  اأ�سواق منطقة  الفعل م�ستغربة يف  ردة 

اأدى االنت�س�ر ال�سريع للم�س�كل واملع�جل�ت احلكومية 

امل�س�كل  اأن  ورغم  �سواق،  ب�الأ �سرار  االإ اإىل  ث�ره�  الآ

انت�س�ره�  اأن  اإال  فرتة  ومنذ  جلية  ك�نت  اليون�ن  يف 

املن�طق  �سواق  الأ ب�لن�سبة  اأم�  مف�جًئ�.  ج�ء  ال�سريع 

التدهور  للرتاجع هو  الرئي�سي  ال�سبب  ف�إن  خرى،  االأ

الكبري يف احل�لة املزاجية للم�ستثمرين.

ماذا يعني ذلك بالن�سبة لل�سعودية؟

اأن  ينبغي  الراهن  الوقت  »يف  التقرير:  ويقول 

ي�سمد االق��ت�����س���د ال�����س��ع��ودي اأم����م م��� ي��ح��دث يف 

االقت�س�د الع�ملي وكن� قد توقعن� تب�طوؤ النمو الع�ملي 

الع�م، ورغم عنف حركة  الث�ين من  الن�سف  خالل 

�سول اإال اأنه وبن�ًء على مرئي�تن� للمعطي�ت  اأ�سع�ر االأ

�س��سية اأن نعمد اإىل تغيري توقع�تن�. لكن ال يعني  االأ

االقت�س�د  يف  يحدث  مب�  تت�أثر  لن  اململكة  اأن  ذلك 

النفط  اأ�سع�ر  تراجع  اإن  حيث  الع�مليني،  ���س��واق  واالأ

�س�أن  ومن  امل�ستهلك  ثقة  يقو�س�ن  �سهم  االأ واأ�سع�ر 

يدفعن�  قد  مم�  النمو  عملية  عرقلة  ا�ستمرارهم� 

املب��سر على �س�درات  ثر  االأ اأم�  تقديراتن�.  ملراجعة 

فيمكن  اليورو  منطقة  يف  النمو  تراجع  من  اململكة 

�سعف ي�س�عد من خالل  للتع�مل معه كم� اأن اليورو االأ

خف�س معدالت الت�سخم.

كرث و�سوًح� على االقت�س�د  ثر املب��سر واالأ ي�أتي االأ

فقد  النفط،  اأ�سع�ر  من  ال�سعوديني  �سهم  االأ و�سوق 

م�ستوى  من  تك�س��س(  )خ���م  النفط  اأ�سع�ر  هبطت 

دولر   65.2 اإىل  م�يو   3 يف  للربميل  دوالر   86.2

24%. وقد نتجت  26 م�يو، اأي م� يع�دل  للربميل يف 

هذه ال�سغوط التن�زلية على اأ�سع�ر النفط من عوامل 

عدة ت�سمل امل�س�كل يف منطقة اليورو وجهود ال�سني 

بط�ء اقت�س�ده� وارتف�ع املخزون�ت النفطية حول  الإ

�سهم. الع�مل وارتف�ع قيمة الدوالر وانهي�ر اأ�سواق االأ

وارت��ف���ع  الطلب  ت��راج��ع  اح��ت��م���الت  ���س��وء  ويف 

نت�ج  الإ الف�ئ�سة  االحتي�طية  الط�قة  ف�إن  املخزون�ت 

تبلغ  ع�ملًي�  اأ�سع�ره.  على  اآخ��ر  عبًئ�  ت�سيف  النفط 

نت�ج النفط حوايل 6 ماليني برميل  الط�قة الف�ئ�سة الإ

يف اليوم معظمه� تقريًب� لدى دول اأوبك )حوايل 4.2 

مليون برميل يف اليوم لدى ال�سعودية منفردة(. وتن�س 

االحتف�ظ  على  للمملكة  املعلنة  البرتولية  ال�سي��سة 

للتحوط  اليوم  يف  برميل  مليون�  قدره  اإنت�ج  بف�ئ�س 

�سد �سدم�ت تن�ق�س العر�س التي حتدث من وقت 

�سع�ر  خر. فلكي تتمكن الط�قة الف�ئ�سة من دعم االأ الآ

مر تراجعه� اإىل م� دون م�ستوى 3 ماليني  يتطلب االأ

خالل  ذلك  ح��دوث  نرجح  ال  لكنن�  اليوم  يف  برميل 

فرتة وجيزة يف �سوء النمو ال�سعيف يف الطلب.

الفعلي  الطلب  م��ن  امل��خ���وف  اإىل  ���س���ف��ة  وب���الإ

على النفط فقد تراجع الطلب اال�ستثم�ري مبح�ذاة 

اأ���س��واق  يف  واالنخف��س  ال���دوالر  قيمة  يف  االرت��ف���ع 

يف  خ��رية  االأ ع���وام  االأ �سهدت  وق��د  الع�ملية.  �سهم  االأ

معظمه� عالقة عك�سية قوية بني حركة اأ�سع�ر النفط 

النفط عندم� ترتاجع  اأ�سع�ر  ترتفع  وال��دوالر، حيث 

يتم  ال���ذي  النفط،  اأ���س��ع���ر  وتف�سر  ال����دوالر،  قيمة 

التداول فيه ب�لدوالر ب�سورة رئي�سية قدرا معين� من 

تلك العالقة، حيث يح�فظ على قيمته الفعلية مق�بل 

ال��دوالر  م��ع  العالقة  لكن  تتذبذب.  التي  العمالت 

م�س�ًرا  النفط  اأ�سع�ر  واتخذت  امل��سي  الع�م  وهنت 

الرئي�سية  �سهم  االأ اأ�سواق  مع  ترابًط�  اأك��رث  مغ�يًرا 

ف�إن  يبدو  وفيم�  بهبوطه�.  وتهبط  ب�رتف�عه�  ترتفع 

للنفط  امل�ستثمرين  ا�ستخدام  يعك�س  التغري  ه��ذا 

وقد  الع�ملي.  االقت�س�د  اأو�س�ع  �سالمة  على  كمعي�ر 

الدوالر  قيمة  تعزز  امل��سية  القليلة  �س�بيع  االأ �سهدت 

ذلك  يحمله  مب�  �سهم  االأ اأ�سواق  موؤ�سرات  وتراجع 

اإىل  النفط  اأ�سع�ر  اإ�س�رة قوية بت�س�فرهم� جلر  من 

�سفل. االأ

�سوق  وتطور  ن�س�أة  مت�بعة  مبك�ن  همية  االأ ومن 

الكيفية  على  التعرف  ملح�ولة  ال�سعودية  �سهم  االأ

التي �سوف توؤثر به� موجة التذبذب احل�دة احل�لية 

من  عظم  االأ ال�سواد  اأن  اإىل  وب�لنظر  االقت�س�د.  يف 

اأن  وب�عتب�ر  �سهم  االأ �سوق  يف  ي�ستثمرون  املواطنني 

تنعك�س على  اال�ستثم�رية  التغري يف قيمة حم�فظهم 

ي��وؤدي  اأن  احتم�ل  ف���إن  نف�ق  ب�الإ املتعلقة  قراراتهم 

أزمة اليورو

تكلفة المنتجات األوربية ستكون 
أقل للمستوردين السعوديين.. 

والتضخم سينخفض

 تذبذبات سوق األسهم 
ستحد من اإلنفاق االستهالكي.. 

وتفتح أبواًبا للترشيد
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الت�سنيف االئتم�ينعجز امليزانيةمنو الن�جت االإجم�يلالن�جت االإجم�يل اال�سميالدولة

)٪()بليون دوالر(
)ن�سبة من الناجت 

جمايل( االإ
إ�س اأند بيمودي ا

منطقة اليورو

النم�س�

بلجيك�

قرب�س

فنلندا

فرن�س�

اأمل�ني�

اليون�ن

اأيرلندا

اإيط�لي�

لوك�سمربج

م�لط�

هولندا

الربتغ�ل

�سلوف�كي�

�سولفيني�

اإ�سب�ني�

381.9

470.4

23.6

238.1

2675.9

3352.7

330.8

227.8

2118.3

51.7

8.0

749.8

227.9

88.2

49.2

1464.0

3.6-

3.0-

1.7-

7.8-

2.2-

5.0-

2.0-

7.1-

5.0-

4.2-

1.9-

4.0-

2.7-

4.7-

7.3-

3.6-

3.6

5.8

6.1

2.4

7.9

3.3

12.9

11.4

5.3

1.1

4.1

4.9

9.3

6.3

6.1

11.4

Aaa

Aa1

Aa3

Aaa

Aaa

Aaa

A3

Aa1

Aa2

Aaa

A1

Aaa

Aa2

Aa1

Aa2

Aaa

AAA

AA+

A+

AAA

AAA

AAA

BB+

AA

A+

AAA

A

AAA

A-

A+

AA

AA

اأخرى

اململكة املتحدة

الوالي�ت املتحدة

ال�صعودية

2183.6
14256.3
369.2

4.9-
2.4-
0.1-

10.9
12.5
3.3

Aaa
Aaa
Aa3

AAA
AAA
AA-

مشروع أمريكي لإلنقاذ
موؤخًرا  مريكي  االأ الكوجنر�س  اأج���ز 

يهدف  امل���يل  القط�ع  �سالح  الإ م�سروع� 

زم�ت امل�لية الع�ملية تتم  اإىل منع تكرار االأ

مع�جلته �سمن م�سروع اآخر اأج�زه جمل�س 

الوثيقة  تتحول  بحيث  �س�بًق�  ال��ن��واب 

نه�ية  بحلول  ملزم  ق�نون  اإىل  النه�ئية 

اأن هن�ك جهودا  الع�م اجل�ري. ويحتمل 

اإ�سالح  اأجل  من  للتن�سيق  تهدف  مم�ثلة 

القط�ع امل�يل على م�ستوى دول جمموعة 

الع�سرين التي تعترب اململكة ع�سًوا فيه�.

للم�سروع  الرئي�سية  العن��سر  اأم��� 

مريكي فتت�سمن الت�يل: االأ

- نقل التداول يف امل�ستق�ت امل�لية �سمن 

عمل البور�س�ت النظ�مية.

- احلد من عملي�ت اال�ستثم�رات اخل��سة 

لروؤو�س  البنوك  ا�ستثم�رات  حجم  اأي 

�سهم. اأمواله� يف اأ�سواق االأ

ف���ال����س امل��ن��ظ��م  - ت��ط��وي��ر اإج������راء ل���الإ

امل�سرفية  غ��ري  امل���ل��ي��ة  للموؤ�س�س�ت 

اأي جي  اآي���ه  ���س��رك��ت��ي  ���س��ي���ق  )ع��ل��ى 

»غري  تعترب  التي  والبنوك  وليم�ن( 

فال�س لكرب حجمه�«. ق�بلة لالإ

التنظيمية  اجله�ت  من  جمل�س  اإن�س�ء   -

م�����س��وؤول ع��ن »اإج������راءات اح��رتازي��ة 

على امل�ستوى الكلي« )ير�سد املخ�طر 

يف  الت�أثري  �س�أنه�  م��ن  التي  الكبرية 

النمو  م��ث��ل  امل�����يل،  ال��ن��ظ���م  جم��م��ل 

ال��رديء(  العق�ري  الرهن  يف  املفرط 

وب��داًل عن »اإج���راءات اح��رتازي��ة على 

امل�ستوى اجلزئي« )التي تر�سد �سالمة 

و�س�ع امل�لية للبنوك منفردة(. االأ

امل�ستهلك  حلم�ية  جديدة  هيئة  اإن�س�ء   -

واأهلية  �سالمة  من  الت�أكد  اإليه�  يعهد 

املنتجات املالية.

نف�ق اال�ستهالكي  خري اإىل �سعف االإ انهي�ر ال�سوق االأ

يظل اأمًرا وارًدا.

احلجم  اإىل  وب�لنظر  تقدم  مم�  الرغم  وعلى 

املجموعة  دول  من  ت�أتي  التي  ال���واردات  من  الكبري 

ي�أتي يف  اأن  �سعف  االأ اليورو  �س�أن  من  ف�إن  وروبية  االأ

�س�لح اململكة التي ت�ستورد حوايل 25% من وارداته� 

اأن  ال��ي��ورو  �سعف  ويعني  وروب��ي��ة.  االأ املجموعة  من 

ب�لن�سبة  اأقل  تكون  �سوف  وروبية  االأ املنتج�ت  تكلفة 

عند  النه�ئي  امل�ستهلك  اإىل  ورمب����  للم�ستوردين 

حتويله� اإىل الري�ل ال�سعودي مم� يخف�س من م�ستوى 

الت�سخم. ومن �س�أن انخف��س اأ�سع�ر ال�سلع اأن يعمل 

بنف�س  لي�س  لكن  الت�سخم  اآث���ر  من  التخفيف  على 

ت�سكل  التي  الغذائية  املواد  �سع�ر  الأ ب�لن�سبة  امل�ستوى 

الن�سبة الكربى من مكون�ت موؤ�سر تكلفة املعي�سة. ويف 

وروبية  حوال ف�إن الواردات من املجموعة االأ اأغلب االأ

ال تتن�ف�س ب�سورة مب��سرة مع املنتج�ت املحلية لذا 

ال��واردات  من  املحلية  ال�سرك�ت  تت�سرر  اأن  نتوقع  ال 

رخ�ص. الأ

على  احل�سول  �سعوبة  ت��زداد  اأن  املرجح  ومن   

العديد  اأن   � خ�سو�سً جنبية،  االأ البنوك  من  التمويل 

من  قلًق�  اأك��رث  ت�سبح  �سوف  وروب��ي��ة  االأ البنوك  من 

تتحم�س  ولن  اليورو  جمموعة  دول  اأم���م  انك�س�فه� 

ف�إن  وعموًم�  التمويل  عملي�ت  يف  التو�سع  يف  كثرًيا 

جنبية اإىل اململكة �سهد  قرا�س بوا�سطة البنوك االأ االإ

عوام القليلة امل��سية ن�سبة النخف��س  تراجًع� خالل االأ

التي  امل�س�كل  وب�سبب  امل��خ���ط��ر  لتحمل  ق�بليته� 

ب�سبب  اخل��س  القط�ع  �سرك�ت  بع�س  له�  تعر�ست 

اأزمة دبي. 

كم� تعني اأو�س�ع ال�سوق ال�سعبة اأن امل�ستثمرين 

�سوف يط�لبون بع�ئد اأعلى على اإ�سدارات ال�سكوك 

ب�سدد  التي  ال�سرك�ت  ي�سطر  قد  مم�  وال�سندات 

الت�أين  اإىل  اأويل  طرح  اإجراء  اأو  دين  اأدوات  اإ�سدار 

و�س�ع. ريثم� تتح�سن االأ

�سواق؟ ما الذي يحدث يف االأ

توقع كثري من املحللني، ونحن من بينهم، تب�طوؤ 

الع�م  هذا  الث�ين  الن�سف  خالل  الع�ملي  االقت�س�د 

�سب�ب التي  وبق�ءه منكم�ًس� خالل ع�م 2011 جراء االأ

�سواق  اأ�سرن� اإليه� اأعاله، لكن ردة الفعل من ج�نب االأ

ج�ءت ح�دة مع ت�سجيل ح�الت هبوط كبرية. ومل تكن 

اليورو،  اأ�سواق منطقة  م�ستغربة يف  الفعل  ردة  حدة 

واملع�جل�ت  للم�س�كل  ال�سريع  االنت�س�ر  اأدى  حيث 

ورغم  �سواق،  ب�الأ ���س��رار  االإ اإىل  ث���ره���  الآ احلكومية 

اأن  اإال  اأن امل�س�كل يف اليون�ن ك�نت جلية ومنذ فرتة 

�سواق  انت�س�ره� ال�سريع ج�ء مف�جًئ�. اأم� ب�لن�سبة الأ

هو  للرتاجع  الرئي�سي  ال�سبب  ف�إن  خ��رى،  االأ املن�طق 

التدهور الكبري يف احل�لة املزاجية للم�ستثمرين.
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متثل تداعيات تعدد اأوجه التقدم ال�صناعي وما ينجم عنه من غازات ملوثة للبيئة عبًئا ذا اآثار تدمريية 

ر�ض، ومظاهر احلياة وتنوعها امل�صتقبلي الذي اأ�صبح قاب قو�صني اأو اأدنى من نتيجة  خطرية على كوكب الأ

احلراري  الحتبا�ض  ظاهرة  بينها  من  �صلبية  ظواهر  لعدة  ر�ض  الأ كوكب  يعر�ض  مما  حمتملة،  كارثية 

Global Warming  الذي يعد يف جممله اأحد النواجت ال�صيئة للتقدم والتطور ال�صناعي . 

تقرير – أماني فالح

االحتباس الحراري

الوجه السيئ للتطور الحضاري

التدريجية  ب�أنه�:الزي�دة  تعرف ظ�هرة االحتب��س احلراري 

ر�س؛  ب�الأ املحيط  الغالف اجلوي  اأدنى طبق�ت  يف درجة حرارة 

 Greenhouse كنتيجة لزي�دة انبع�ث�ت غ�زات ال�سوبة اخل�سراء

Gases ، فمنذ بداية الثورة ال�سن�عية، وغ�زات ال�سوبة اخل�سراء 
الكربون،  اأك�سيد  وث���ين  امل���ء،  بخ�ر  من  معظمه�  يتكون  التي 

وزون هي غ�زات طبيعية توؤدي دوًرا  وامليث�ن، واأك�سيد النيرتوز واالأ

وبدونه�  ر���س حتى ميكن احلي�ة عليه،  االأ �سطح  تدفئة  مهًم� يف 

ر�س م� بني 19 درجة و15 درجة  قد ت�سل درجة حرارة �سطح االأ

�سلي�سو�س حتت ال�سفر، حيث تقوم تلك الغ�زات ب�مت�س��س جزء 

ر�س ك�نعك��س  �سعة حتت احلمراء التي تنبعث من �سطح االأ من االأ

ر�س من ال�سم�س، وحتتفظ به�  �سعة ال�س�قطة على �سطح االأ لالأ

ر�س؛ لتح�فظ على درجة حرارة  يف الغالف اجلوي لالأ

ر�س يف معدله� الطبيعي. االأ

وي��ت��ف��ق ال��ع��ل��م���ء امل����وؤي����دون ل��ه��ذه 

الظ�هرة  الذين ق�موا بتف�سريه� 

ب�أنه� �سبيهة اإىل حد بعيد ب�لدفيئ�ت الزج�جية واأن هذه الغ�زات 

ففي  ال�سم�س،  �سعة  الأ التدفئة  مفعول  يقوي�ن  اأو  مينع�ن  والتلوث 

الدفيئة الزج�جية تدخل اأ�سعة ال�سم�س ح�ملة حرارته� اإىل داخل 

الدفيئة، ومن ثم ال تت�سرب احلرارة خ�رًج� بنف�س املعدل، مم� 

يوؤدي اإىل ارتف�ع درجة احلرارة داخل الدفيئة. 

اأدخنة  من  تنبعث  التي  ال�س�رة  ال��غ���زات  كذلك  وتت�سبب 

امل�س�نع وحمط�ت تكرير البرتول ومن عوادم ال�سي�رات )مثاًل( 

حيث  ر���س  االأ ح��رارة  درج��ة  ارتف�ع  م�سببة  الظ�هرة،  نف�س   يف 
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يحتوي اجلو ح�لًي� على 380 جزًءا ب�ملليون من 

الغ�ز  يعترب  ال��ذي  الكربون  اأك�سيد  ث���ين  غ���ز 

امل�سبب لظ�هرة االحتب��س احلراري  �س��سي  االأ

التي  ب�ملليون  ج���زًءا   275 ال���  بن�سبة  مق�رنة 

ال�سن�عية  الثورة  قبل  اجلو  يف  موجودة  ك�نت 

الكربى.

اأك�سيد  ث���ين  تركيز  مقدار  اأن  ويالحظ 

ال��ك��رب��ون يف ال��غ��الف اجل���وي اأ���س��ب��ح اأع��ل��ى 

عليه  ك�ن  عم�  بقليل   %30 من  اأك��رث  بحوايل 

تركيز  م��ق��دار  واأن  ال�سن�عية،  ال��ث��ورة  قبل 

تركيزه  م��ق��دار  �سعف  اإىل  ازداد  امل��ي��ث���ن 

من�جم  يف  ينتج  ال�سن�عية،وهو  الثورة  قبل 

وعند  الطبيعي  ال��غ���ز  اإن��ت���ج  وع��ن��د  الفحم 

امت�س��سه  ون�سبة  القم�مة،  م��ن  التخل�س 

�س�فة اإىل اأن  �سعة حتت احلمراء 15%. ب�الإ لالأ

�سنوًي�   %4 مبقدار  يزداد  الكلوروفلورك�ربون 

النيرتوز  اأك�سيد  اأن  احل�لية،كم�  الن�سب  عن 

تركيزه  مقدار  من   %18 بحوايل  اأعلى  اأ�سبح 

قبل الثورة ال�سن�عية )ح�سب اآخر اإح�س�ءات 

ر�س�د الع�ملية(.  منظمة االأ

كرث ت�صرًرا الدول النامية .. الأ

ن�سره�  مت  التي  ح�س�ئي�ت  االإ واأو�سحت 

بدرجة  امل�س�هم  البيئي  التدهور  اأن  موؤخرًا 

كبرية يف منو ظ�هرة االحتب��س احلراري يقع 

على ع�تق العديد من الدول ولكن اأكرب مت�سرر 

منه هو الدول الن�مية نظرًا ل�سعف اإمك�ني�ته� 

ح�س�ئي�ت  ب�الإ وورد  م��وارده���،  وحم��دودي��ة 

حوايل  تخرج  مبفرده�  املتحدة  الوالي�ت  اأن 

23% من الغ�زات ال�س�رة، والدول ال�سن�عية 

الكربى تت�سبب يف ن�سبة تقدر ب� 70% من هذه 

5% ، ومن  اأقل من  الغ�زات بينم� تنتج م�سر 

لي�ست  م�سر  اأن  من  الرغم  على  اأنه  املوؤ�سف 

البيئي  التدهور  هذا  يف  كبرية  م�س�همة  له� 

لكنه� �سوف تتحمل تبع�ته ك�ملة.  

مم  االأ ع��ن  ���س���در  تقرير  خ��الل  ورد  كم� 

من  ت�سرًرا  ال���دول  اأك��رث  اأن  م��وؤخ��رًا  املتحدة 

ظ�هرة االحتب��س احلراري وم� يتبعه� من نت�ئج 

و�سم�ل  و�سط  االأ وال�سرق  اآ�سي�  �سرق  دول  هي 

م���رات  واالإ وتون�س  وجوان�  وموريت�ني�  اإفريقي� 

و�سرييالنك�،و  وبنجالدي�س  البه�م�  وج���زر 

دولة   84 �سمن  تقع�ن  اللت�ن  وم�سر  فيتن�م 

الفي�س�ن�ت  ح��دوث  عند  كبريًا  �سررًا  تع�ين 

وفقً�  ال�سك�ن  من   %1.5 تهجري  يف  املت�سببة 

لدرا�سة حديثة ق�م به� عدد من العلم�ء. 

الع�ملية  البيئة  توقع�ت  تقرير  وورد خالل 

من�ئي  مم املتحدة االإ الرابع برع�ية برن�مج االأ

وامل�س�رك يف اإعداده 390 خبريًا ويف مراجعته 

اأكرث من 1000 خبري بيئي من خمتلف اأنح�ء 

تعترب  املن�خية  التغريات  ظ�هرة  اأن  الع�مل 

الع�مل  يح�سد  اأن  يجب  كبريًا  ع�مليً�  حتديً� 

التحدي  وه��ذا  ملواجهته  مك�ني�ت  االإ جميع 

جميع  على  ب�لهينة  لي�ست  اآث����ر  ل��ه  �سيكون 

الب�سر،كم� ورد ب�س�أن ارتف�ع درج�ت احلرارة 

اأن الفرتة من ع�م 1995 وحتى 2006 �سهدت 

ع�م  منذ  احل���رارة  ب��درج���ت  كبريًا  ارتف�ًع� 

 .1850

اأن ظ�هرة االحتب��س  اإىل  التقرير  واأ�س�ر 

احلراري له� العديد من املوؤ�سرات املتمثلة يف 

را�سي دائمة التجمد، وحتطم جليد  ذوب�ن االأ

بتي�رات  والتغيري  مبكرًا،  والبحريات  نه�ر  االأ

ا�ستقرار موج�ت احلرارة،  املحيط�ت، وعدم 

وانت�س�ر  والفي�س�ن�ت،  العوا�سف  وزي����دة 

ت��ي���رات  وت��غ��ي��ري  امل��ن���ط��ق  ببع�س  اجل��ف���ف 

معدي  قبل  م��ن  توقع�ت  وه��ن���ك  املحيط�ت 

املوارد  و�سعف  املي�ه  توافر  عدم  اأن  التقرير 

امل�ستوى  على  كبري  ب�سكل  �سيوؤثر  االقت�س�دية 

املعي�سي للمواطنني بدول الع�مل الث�لث . 

الفرتة  يف  الع�مل  ي�سهد  اأن  املتوقع  وم��ن 

على  الع�مل  �ستهز  من�خية  تغريات  الق�دمة 

حيث  وال�سي��سي  االق��ت�����س���دي  ال�سعيدين 

���س��ت��وؤدي ظ���ه��رة االح��ت��ب������س احل����راري اإىل 

مثل  ال�س�حلية  ف���مل��دن  كبري،  بيئي  اخ��ت��الل 

وبور�سعيد  ودمي�ط  �سكندرية  واالإ البندقية 

املنخف�سة  را�سي  االأ ذات  ال�س�حلية  وال��دول 

عن �سطح البحر مثل بنجالدي�س و�سرييالنك� 

واإن��دون��ي�����س��ي��� وف��ي��ت��ن���م وت��ون�����س و���س��ريال��ي��ون 

مثل  الدلت�ت  واأرا�سي  وموزنبيق  وال�سوم�ل 

مب�سر  النيل  ودلت�  بفلوريدا  امل�سي�سبي  دلت� 

طل�سي  واالأ اله�دي  ب�ملحيط  اجلزر  من  وكثري 

والهندي �ستتعر�س لغرق م�س�ح�ت �س��سعة مع 

ارتف�ع م�ستوي�ت البح�ر، اأم� املن�طق القريبة 

���س��ح���رى  ت�سبح  ف��ق��د  اال���س��ت��واء  خ��ط  م��ن 

ي�ستحيل احلي�ة فيه�.

اقت�صاديات �صياحة التزلج.. تنخف�ض

وىل  االأ تعد  مو�سعة  درا���س��ة  اأثبتت  كم� 

بن�سبة  احل��رارة  درجة  ارتف�ع  اأن  نوعه�،  من 

درجة مئوية واحدة من �س�أنه اأن يخف�س عدد 

وروبية من 666 اإىل 500  منتجع�ت التزلج االأ

بدرجتني،  االرت��ف���ع  ح�لة  ويف  فقط،  منتجع 

واإىل  منتجع�ت،   404 اإىل  يتقل�س  العدد  ف�إن 

درج���ت  ارت��ف���ع  ح�لة  يف  فقط  منتجع   202

احلرارة اأربع درج�ت مئوية.

اإن  ال�سوي�سرية  ح�����س���ءات  االإ تقول  كم� 

املن�خ هذا ال�ست�ء اأعلى يف حرارته من املعدل 

الع�دي بنحو ثالث درج�ت مئوية، مم� يجعله 

هيئة  وت�سيف  احل����رارة،  درج��ة  يف  قي��سًي� 

لب  االأ جب�ل  منطقة  اأن  النم�س�وية،  ر�س�د  االأ

ت�سهد اأ�سخن مرحلة له� منذ 1300 �سنة. 

وي�������س���ي���ف  ت���ق���ري���ر م��ن��ظ��م��ة ال���ت���ع����ون 

االقت�س�دي والتنمية، اأن العقود املقبلة ميكن 

اأن تك�سر اأرق�م احلرارة احل�لية بعدة درج�ت 

االحتب��س  ظ���ه��رة  ا�ستمرت  م���  اإذا  اأخ���رى 

احل�����راري وت���راك���م ال���ك����رب���ون يف ال��غ��الف 

ب�ملوؤ�سرات  املتوقع  وه��و  مبعدالته�  اجل���وي، 

احل�لية، و�سيكون انعك��س هذه الظ�هرة اأ�سواأ 

تقع  التي  والنم�س�وية  مل�نية  االأ املنتجع�ت  على 

ال�سوي�سرية،  اأقل من مثيالته�  على مرتفع�ت 

وم�سرتي  ال�سي�ح  بهروب  �سيعجل  الذي  مر  االأ

للجوء  وي�سطرهم  املنتجع�ت  العق�ر من هذه 

اإىل من�طق اأعلى بحًث� عن اجلليد.

العق�ري  امل�ستثمر  على  �سيكون  هن�  ومن 

بح�ث جيًدا قبل  يف هذه املن�طق، اأن يقوم ب�الأ

رب�ح ولي�س  � لالأ � فر�سً ال�سراء، ف�إن هن�ك اأي�سً

املنتجع�ت  ع��دد  فتقل�س  اخل�����س���ئ��ر،  فقط 

عدد  زي���دة  اأو  ثب�ت  مع  امل�ستقبل،  يف  املتوقع 

وامل�ستثمرين  اجلليد  عن  الب�حثني  ال�سي�ح 

اأن  يعني  اجليد،  العق�ر  فر�س  عن  الب�حثني 

اأرب�ح  خ�س�رة بع�س املن�طق �ستعني زي�دة يف 

من�طق اأخرى. 

معاناة ال�صعاب املرجانية 

البيئة  ع��ل��م���ء  ح����ذر  اآخ����ر  ج���ن��ب  م���ن 

ر�س�د اجلوية الع�ملية من اأن ارتف�ع درجة  واالأ

ر�س بداأ يف الت�أثري على احلي�ة  حرارة �سطح االأ

الواليات المتحدة 
تخرج حوالي 23% من 

الغازات الضارة، والدول 
الصناعية الكبرى 
تتسبب في %70
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مر  النب�تية واحليوانية يف كل اأنح�ء الع�مل االأ

الذي يت�سح من خالل مظ�هر خمتلفة ابتداء 

ف�سل  ت�أخر  اإىل  املرج�نية  ال�سع�ب  فن�ء  من 

اخلريف وتعر�س نوع من ال�سالحف خلطورة 

االنقرا�س. 

يف  احل���رارة  درج���ة  متو�سط  ارت��ف��ع  كم� 

ال��ق��رن  يف  م��ئ��وي��ة  درج���ة   0.6 بنحو  ال��ع���مل 

اأغلب االرتف�ع خالل الثالثني  الع�سرين وك�ن 

احلي�ة  على  ذل��ك  اأث��ر  وظهر  امل��سية  ع�ًم� 

اال�ستواء  خط  من  ابتداء  واحليوانية  النب�تية 

وحتى القطبني. 

وق�ل علم�ء يف دورية )نيت�سر( العلمية اإن 

نواع حمكوم عليه� ب�لفن�ء يف الوقت  بع�س االأ

الذي ت�س�رع فيه ارتف�ع درج�ت احلرارة يف 

كوكب مزدحم ب�سدة ومل يعد فيه ثمة مهرب. 

التي  املن�خية  من�����ط  االأ ت��ق���ري��ر  وتتنب�أ 

املن�خ  ب�س�أن  املتحدة  مم  االأ جلنة  اأ�سدرته� 

مبقدار  املنطقة  يف  احل��رارة  درج�ت  ب�رتف�ع 

بني  م�  الفرتة  يف  مئويتني  درجتني  اأو  درج��ة 

يف  العظمى  الزي�دة  تركز  مع   2050 2030و 

يف  ال�سيف  ويف  ال�سرقي،  ال�سم�ل  يف  ال�ست�ء 

اجلنوب الغربي. 

مط�ر  كم� يتوقع اأن يرتفع معدل هطول االأ

ب�سكل طفيف يف اأرج�ء املنطقة خالل ال�ست�ء، 

ب��ستثن�ء  ال�سيف،  يف  ح�له  على  يبقى  واأن 

العربية،  اجلزيرة  �سبه  من  اجلنوبي  اجلزء 

حيث يتوقع حدوث زي�دة طفيفة. 

ن�سبة  ارتف�ع   � اأي�سً املرجح  من  ن��ه  اأ غري 

لهطول  ال�سنوي  امل��ع��دل  اإن  بحيث  التبخر، 

مط�ر لن يظهر عليه اأي تغري.  االأ

التي تنطوي عليه�  ال�سمنية  املع�ين  ومن 

الرتبة،  تعرية  م�سكلة  تف�قم  التحوالت  هذه 

امل�س�كل  هذه  و�ستتحول  املح��سيل،  وتن�ق�س 

اإىل مع�سلة كربى يف بع�س املن�طق. 

تتنب�أ  �سوداوية  اأكرث  �سين�ريوه�ت  وهن�ك 

قليمي،  االإ املن�خ  طبيعة  يف  م�أ�س�وية  بتغريات 

وتتوقع هبوب عوا�سف ع�تية وحدوث جف�ف 

ن��ه ت��دم��ري من�طق  ي��ط��ول اأم����ده وه���و م��� ���س���أ

ب���أك��م��ل��ه��� وت�����س��ري��د ع�����س��رات امل���الي���ني من 

واملدمر  اخلطري  اأث��ره  لهذا  الب�سر،و�سيكون 

تقدم  دون  وي��ح��ول  الع�ملي،  االقت�س�د  على 

حيث  الث�لث،  الع�مل  وبلدان  الن�مية  ال��دول 

املي�ه  و�سح  واملج�ع�ت  الفي�س�ن�ت  �ستوؤدي 

مرا�س وارتف�ع كبري يف  وتلوثه� اإىل انت�س�ر االأ

معدلت الوفيات. 

و�ستت�سبب هذه العوامل يف تقل�س الطلب 

اأ�سع�ر النفط اخل�م يف  مم� يقود اإىل تراجع 

اأن  التطورات  هذه  �س�أن  ،وم��ن  املن�طق  هذه 

جتعل بلدان اخلليج بوجه خ��س اأ�سد عر�سة 

خرى الرتف�ع درجة احلرارة، اإذ  للت�أثريات االأ

اإنه� حني تتقل�س اإيراداته� من النفط والغ�ز 

�ستواجه �سعوب�ت متزايدة يف تلبية احتي�ج�ت 

مثل  خرى  االأ ال�سحيحة  املوارد  كون  �سعوبه�، 

امل�ء �ستتعر�س ملزيد من ال�سغوط.

ولهذا ك�ن على الع�مل اأن يتحرك ب�سرعة 

املن��سبة  احل��ل��ول  ي��ج���د  الإ حم���ول��ة  يف  كبرية 

الوالي�ت  تعتقد  حيث  املوقوتة   الك�رثة  لهذه 

بيده�  التكنولوجي�  اأن  مريكية  االأ املتحدة 

احل���راري،  االحتب��س  مل�سكلة  احل��ل  مفت�ح 

واأنه� هي وحده� الق�درة على خف�س الغ�زات 

امل�سببة لالحتب��س. 

مريكيون اأن التكنولوجي�  ويوؤكد اخلرباء االأ

وتخزين  جمع  بهدف  جتريبية  ت��زال  ال  التي 

الرئي�سي  امل�سبب  الكربون  اأوك�سيد  ث�ين  غ�ز 

النووية  الط�قة  وتطوير  احلراري  لالحتب��س 

البندقية واإلسكندرية 
ودمياط وبورسعيد 

مدن مرشحة لالختفاء 
بسبب الفيضانات

أكثر الدول تضرًرا 
من دول شرق آسيا 
والشرق األوسط 

وشمال إفريقيا 
وموريتانيا واإلمارات 
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اأو  احل��ي��وي  ال��وق��ود  مثل  البديلة  وال��ط���ق���ت 

الط�قة ال�سم�سية وط�قة الري�ح.

دفاع نظري

كرب يف  وتدافع الوالي�ت املتحدة املت�سبب االأ

الع�مل لظ�هرة االحتب��س احلراري عن وجهة 

نف�سه  الوقت  يف  تتيح  التكنولوجي�  ب�أن  النظر 

واحلف�ظ  لالحتب��س  امل�سببة  الغ�زات  خف�س 

اأن  اإىل  اإ���س���رة  يف   ، االقت�س�دي  النمو  على 

من  اأكرث   2001 منذ  اأنفقت  املتحدة  الوالي�ت 

والتكنولوجي�  ب��ح���ث  االأ على  دوالر  ملي�ر   35

ارتف�ع  مك�فحة  بهدف  الدولية  وال�سراك�ت 

ر�س .  حرارة االأ

وروبي وجمموعة الثم�ين  وي�أمل االحت�د االأ

الغ�زات  ملك�فحة  قوي  التزام  اإىل  التو�سل  يف 

الدول  قبل  من  احل��راري  لالحتب��س  امل�سببة 

اخلم�سة  و�سيوفه�  ت�سنيًع�  ك��رث  االأ الثم�ين 

ومن بينه� ال�سني والهند . 

ويتوقع اأنه لو توقفت الوالي�ت املتحدة مت�ًم� 

، ومل يتم فعل  الكربون  اأك�سيد  اإنت�ج ث�ين  عن 

جمدًي�  م��ر  االأ يكون  فلن  الع�مل  ب�قي  يف  �سيء 

توافق حول  اإىل  التو�سل  اأمل�ني� يف  ،كم� تطمح 

ارتف�ع حرارة  اإن  التي تقول  وروبية  االأ القن�عة 

م�ستوى  م��ع  مق�رنة  درج��ت��ني  مب��ع��دل  ر����س  االأ

مور تفلت من زم�مه�، ويتطلب  1990 �سيجعل االأ

ذلك خف�س انبع�ث الغ�زات امل�سببة لالنحب��س 

احلراري اإىل الن�سف بحلول 2050. 

اإفريقيا تطالب بالتعوي�ض

زعم�ء  ف���إن  ال�سمراء  الق�رة  �سعيد  على 

ملي�ر   67 الغنية  ال��دول  من  يطلبون  اإفريقي� 

االحتب��س  ظ�هرة  اآث�ر  لتخفيف  �سنويً�،  دوالر 

احلراري على اأفقر ق�رات الع�مل.

بن�سيب  ت�سهم  اإفريقي�  اإن  خرباء  ويقول 

�سئيل يف التلوث الذي يعزى اإليه ارتف�ع حرارة 

ك��رث  االأ تكون  اأن  امل��رج��ح  م��ن  لكنه�  ر����س،  االأ

والفي�س�ن�ت  اجل��ف���ف  م��وج���ت  م��ن  ت�����س��ررًا 

يف  املي�ه  من��سيب  وارتف�ع  احل���رة،  واملوج�ت 

البح�ر املتوقع اإذا مل تنجح حم�والت ال�سيطرة 

على التغري املن�خي.

اإن  فريقي  االإ االحت�د  يف  م�سوؤولون  ويقول 

امل��سي ك�نت  التف�و�س يف  اإفريقي� على  قدرة 

حمدودة ب�سورة خطرية لعدم اتخ�ذ حكوم�ت 

االحتب��س  ق�سية  من  وا�سحً�  موقفً�  الق�رة 

احلراري.

منار

محمد اليامي
ك�تب اقت�س�دي

»نتف الريش«

بي�س لليوم  عندم� اأطلقت اإحدى اجلدات املثل الق�ئل »اجمع القر�س االأ

�سود« قبل عقود من الزمن، ج�ءت اإحدى احلفيدات بعد عقود لتطلق املثل  االأ

اجت�ه  يف  غريك«  على  يتعرف  م�  قبل  طريك  ري�س  »انتف  ال�سهري  الن�س�ئي 

فكري م�س�د يثبت مقولة اجلد الث�لث لهذه احلفيدة ب�أن الرجل لن ي�ستطيع 

واأخت�سره�  ب�سطه�  التي  املقولة  وهي  داخلي،  دعم  بدون  واالدخ�ر  التوفري 

ك�نت  يوم  امل�سروف�ت  تدبري  عن  كن�ية  املطبخ«  من  يبداأ  »االقت�س�د  بقوله 

امل�سروف�ت هي الطع�م، ف�جلميع ي�سكن يف منزل الع�ئلة، وال توجد تقني�ت 

ن�س�ن جزًءا من دخله. واإلكرتوني�ت ينفق عليه� االإ

ح�سًن�، رغم اأهمية االدخ�ر يف حي�ة ال�سعوب، وزي�دة ح�جة املجتمع�ت 

مل  احل�جة  هذه  اأن  اإال  ثق�فته،  فلنقل  اأو  اأبجدي�ته،  لتعلم  حتديًدا  الن�مية 

يعتقد  التي  اخلليجية،  املجتمع�ت  يف  خ��سة  ملمو�س،  واق��ع  اإىل  ترتجم 

بد. نف�ق احلكومي �سيدوم�ن لالأ اأفراده� اأن الرخ�ء االقت�س�دي، واالإ

�سرة، وغ�لًب� م� ين�دي به�  هذه الثق�فة مفقودة على م�ستوى الفرد، واالأ

منوذج الذي ميكن اأن يحتذى، اإم� لعدم قدرته  �سرة دومن� اأن يقدم االأ رب االأ

اأو  اال�ستهالكي،  نف�ق  االإ نف�سه من  املعنوية على منع  لعدم قدرته  اأو  امل�لية، 

جم�راة املجتمع.

ب�لطبع تغريت ح�ج�ت الن��س، واأ�سرهم الغالء والت�سخم كثرًيا، وب�تت 

اأن  لدرجة  احل��سر،  ع�سرهم  يف  �سروري�ت  امل��سي،  يف  كم�لي�تهم  بع�س 

هن�ك من ميكنه اال�ستغن�ء عن �سرورة غذاء اأو ك�س�ء لفرتة حمددة مق�بل 

احل�سول على كم�لية تقنية اأو ات�س�ل.

الرج�ل اإذا ادخروا خ�فت الن�س�ء من اأنهم �سيتزوجون ب�أخرى، والن�س�ء 

اإذا ادخرن خ�ف بع�س الرج�ل من حتقيقهن اال�ستقالل امل�دي الذي رمب� 

نف�ق عليه حتت مظلة  ق�د اإىل »ا�ستقالالت« اأخرى، اأو اإىل ا�ستق�لته� من االإ

طرف  من  اإال  ت�أتي  ال  للعجب  والتي  كثرًيا،  عليه�  دن��دن  التي  »امل�س�ركة« 

واحد.

وىل  االأ اخلطوة  اأنه  اال�ستثم�ر،  من  اأهم  و»الغالب�«  للموظفني،  االدخ�ر 

يف ع�مل اال�ستثم�ر، وهذه هي الثق�فة التي يجب اأن ت�سود من�زلن� حتى ت�سود 

جمتمعن� وتظهر اأرق�مه� يف اقت�س�دن�.
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�صواق املالية على ال�صعيد العاملي، غري اأنها كانت  رمبا ل تعد ال�صنوات الع�صر فرتة طويلة يف عمر الزمن اأو يف تاريخ الأ

�صواق املالية مبنطقة ال�صرق  اأكرث من كافية ل�صوق دبي املايل لي�صع فيها ب�صمته، ويغري من خاللها كثرًيا يف عامل الأ

و�صط و�صمال اإفريقيا عرب العديد من املبادرات النوعية املبتكرة �صواء على �صعيد اخلطوات التنظيمية اأو اعتماد  الأ

�صواق املالية عاملًيا، ناهيك عن توفري بيئة تداول تت�صم بالعدالة وال�صفافية. اأف�صل تقنيات الأ

ومل   ،2000 م�ر�س   26 يف  ال�سوق  افتت�ح  مت 

مت�س �سوى �سنوات قليلة قبل اأن يتحول اإىل �سركة 

قليمي  وىل على امل�ستوى االإ م�س�همة ع�مة للمرة االأ

بعد عملية طرح 1.6 ملي�ر �سهم بقيمة درهم واحد 

ومتثل   ،2006 نوفمرب  يف  اأويل  اكتت�ب  يف  لل�سهم 

اإجم�يل  من   %20 لالكتت�ب  طرحت  التي  الن�سبة 

راأ�س امل�ل املدفوع لل�سوق الب�لغ 8 ملي�رات درهم، 

حيث احتفظت حكومة دبي مب� ن�سبته 80% من راأ�س 

امل�ل عن طريق �سركة بور�سة دبي املحدودة. 

وقد مت اإدراج �سركة �سوق دبي امل�يل يف ال�سوق 

ت��ع��ززت هذه  م���  و���س��رع���ن   .2007 م���ر���س   7 يف 

اخلطوة الرائدة من خالل حتويل �سوق دبي امل�يل 

امل�ستوى  على  ول  االأ �سالمي  االإ امل���يل  ال�سوق  اإىل 

يف  وال�سريعة  الفتوى  هيئة  اأ�سدرت  كم�  الع�ملي، 

�سهم  ول للتملك واال�ستثم�ر يف االأ ال�سوق املعي�ر االأ

املدرجة يف ال�سوق.

سوق دبي املالي..

10 سنوات من الريادة في قطاع 
األسواق المالية اإلقليمي

ا�صرتاتيجية النمو

ليكون  التميز  اإىل  امل���يل  دب��ي  �سوق  وي�سعى 

من  امل�ستثمرين  اأع���ني  اإل��ي��ه  ت��رن��و  ال���ذي  ال�سوق 

نح�ء، وذلك بهدف تر�سيخ مك�نته بثب�ت  جميع االأ

ا�سرتاتيجية  وتركز  الع�ملية،  امل�لية  �سواق  االأ بني 

يف  املتمثل  الع�سوي  النمو  م��ن  ك��ل  على  ال�سوق 

عم�ل الرئي�سية من جهة، واال�ستف�دة من  تو�سع االأ

خالل  من  الع�سوي  غري  للنمو  مت�حة  فر�سة  اأي 

عملي�ت الدمج واال�ستحواذ من جهة اأخرى.

دبي  ���س��وق  �سركة  اأن  اإىل  ����س����رة  االإ وجت���در 

كل  اإىل  بعر�س   2009 ع�م  اأواخ��ر  تقدمت  امل���يل 

اإك�س  اإم  اأو  ن��سداك  وجمموعة  دبي  بور�سة  من 

بن�سبة  دب��ي  ن��سداك  بور�سة  على  لال�ستحواذ 

اال�ستثم�رية  دوات  االأ نط�ق  تو�سيع  بهدف   ،%100

املت�حة اأم�م امل�ستثمرين يف ال�سوق، ومتكني حملة 

من  اال�ستف�دة  من  امل�يل  دبي  �سوق  �سركة  اأ�سهم 

دبي.  ن��سداك  لبور�سة  امل�ستقبلية  النمو  فر�س 

�ستوؤدي  اخل��ط��وة  ه��ذه  ف����إن  ف��ي��ه،  �سك  ال  ومم��� 

ي��رادات، وحتقيق  االإ تنمية  اإىل  البعيد  املدى  على 

نتيجة  م�ستوي�ت  عدة  على  للنفق�ت  اأعلى  كف�ءة 

يف  للتداول  م�سرتكة  واأنظمة  اإج���راءات  العتم�د 

البور�ستني.

وراق  االأ عدد  اإجم�يل  و�سل  اأخرى  جهة  ومن 

امل�لية املدرجة يف ال�سوق بنه�ية 2009 اإىل 88 ورقة 

م�لية ت�سمل 66 �سركة م�س�همة ع�مة، وارتفع عدد 

ال�سرك�ت الكويتية املدرجة يف �سوق دبي امل�يل اإىل 

مر الذي يعزز املك�نة الرائدة لل�سوق  17 �سركة، االأ

قليمي. ب�عتب�ره ال�سوق املف�سل على امل�ستوى االإ

اأف�صل املمار�صات

ثق�فة  تبني  على  امل���يل  دب��ي  �سوق  ويحر�س 

اأف�سل املم�ر�س�ت ون�سر هذه الثق�فة يف ال�سرك�ت 

املدرجة، وذلك من خالل تطوير اأدوات ومب�درات 

لدعم ال�سرك�ت املدرجة واملحتمل اإدراجه� اإ�س�فة 

اإىل امل�ستثمرين والو�سط�ء، ومن اأبرز م� مت اإجن�زه 

يف هذا املج�ل اإعداد دليل »التحول اإىل م�س�همة 

ع�مة«، وهو ي�سرح اخلطوات املتعلقة ب�لتحول اإىل 

وذلك  تف�سيلية  ب�سورة  ع�مة  م�س�همة  �سركة 

وال��و���س��وح  ال�سف�فية  م��ن  امل��زي��د  ت��وف��ري  ب��ه��دف 

لل�سرك�ت الراغبة يف التحول اإىل م�س�همة ع�مة. 

ال�سرك�ت  لت�سجيع  عمل  ور���س  ال�سوق  ينظم  كم� 

عالق�ت  مم�ر�س�ت  اأف�سل  اعتم�د  على  املدرجة 

يحتفظ  ال�سوق  اأن  علًم�  واحلوكمة،  امل�ستثمرين 

املوؤ�س�س�ت  من  العديد  مع  وثيقة  �سراكة  بعالق�ت 

ال�سرك�ت  ومنه� معهد حوكمة  املج�لني  يف هذين 

لعالق�ت  و���س��ط  االأ ال�����س��رق  وجمعية  »ح��وك��م��ة«، 

امل�ستثمرين.

وي�سعى �سوق دبي امل�يل يف اإط�ر جهود تعزيز 

ال�سيولة وزي�دة اأحج�م التداول، اإىل اإدراج اأدوات 
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ا�ستثم�ر متداولة )ETFs( حيث مت  ومنه� �سن�ديق  م�لية جديدة، 

البدء بخطوات اإدراج اأول �سندوق ا�ستثم�ر يف ال�سوق، كم� قدم ال�سوق 

وراق امل�لية مقرتًح� ي�سمح بتداول حقوق االكتت�ب. وتنبع  اإىل هيئة االأ

 � اأهمية تلك اخلطوة يف املح�فظة على حقوق امل�س�همني، خ�سو�سً

تتوفر  الذين ال  اأو  ب��ستخدام حقهم يف االكتت�ب  الذين ال يرغبون 

لديهم ال�سيولة الك�فية ال�ستخدام هذا احلق.

نظم متطورة

قليمي على �سعيد اعتم�د  االإ امل�سهد  ويت�سدر �سوق دبي امل�يل 

�سواق الع�ملية. وقد د�سن ال�سوق خالل ع�م 2009  اأف�سل تقني�ت االأ

اأف�سل  اأحد  يعد  والذي  »اك�سرتمي«  اجلديد  املتطور  التداول  نظ�م 

اأنظمة التداول امل�ستخدمة يف اأ�سواق امل�ل الع�ملية ليمثل هذا النظ�م 

نقلة جديدة �سمن م�سرية التحديث والتطوير التي ينتهجه� ال�سوق 

هذا  ي�ستخدم  اخلليج  منطقة  يف  اإقليمي  �سوق  اأول  بذلك  لي�سبح 

والدقة  الع�لية  الكف�ءة  اجلديد  النظ�م  مميزات  وم��ن  النظ�م. 

بفع�لية  الواحدة  الث�نية  يف  �سفقة   50 تنفيذ  يتيح  حيث  الف�ئقة 

والتحري اجلديد  املت�بعة  نظ�م  ذاته  الع�م  د�سن يف  كم�  و�سهولة. 

والتحري  املت�بعة  اأنظمة  اأف�سل  اأح��د  يعد  وال���ذي  »�سم�رت�س«، 

لندن،  بور�سة  ذل��ك  يف  مب�  الع�مل  اأنح�ء  خمتلف  يف  امل�ستخدمة 

يورونك�ست ب�ري�س، ومركز دبي امل�يل الع�ملي وغريه�، ويتيح النظ�م 

لية للتداول حيث يزود امل�ستخدمني لهذا النظ�م  اجلديد املراقبة االآ

م��ر  االأ ممكن،  تالعب  اأي  لك�سف  خم�س�سة  وبي�ن�ت  بتنبيه�ت 

التالعب  ومنع  مراقبة  عرب  بكف�ءة  املتع�ملني  حقوق  ي�سمن  الذي 

والتع�مالت غري امل�سروعة.

ويويل �سوق دبي امل�يل اهتم�ًم� كبرًيا بتوثيق عرى العالقة مع 

موؤ�س�س�ت املجتمع املختلفة ويف مقدمته� املوؤ�س�س�ت التعليمية، ولعل 

كرث  �سهم املخ�س�سة للطالب، وهي املب�درة االأ امل�س�بقة ال�سنوية لالأ

م�رات العربية  �سعبية يف اأو�س�ط طالب املدار�س واجل�مع�ت يف االإ

امل�س�بقة  تلك  وتلقى  ذل��ك،  على  م��ث��ل  االأ النموذج  متثل  املتحدة، 

ال�سبع  دوراته�  يف  ا�ستقطبت  حيث  التعليمية  املوؤ�س�س�ت  ج�نب  من  كبرًيا  اهتم�ًم� 

بخالف  وذلك  خمتلفة،  تعليمية  موؤ�س�سة   40 ميثلون  وط�لبة  ط�لب   10000 امل��سية 

�سهم لع�م 2010. 4000 ط�لب وط�لبة �س�ركوا يف م�س�بقة االأ

مارات بيئة عمل جذابة ملواطني االإ

م�رات  يدي الع�ملة من اأبن�ء دولة االإ وميت�ز �سوق دبي امل�يل ببيئة عمل جذابة لالأ

العربية املتحدة حيث بلغت ن�سبة التوطني حوايل 72% يف نه�ية ع�م 2009، كم� ت�سل 

وذلك   ،%100 اإىل  ال�سوق  يف  الرئي�سية  القي�دية  املراكز  يف  الوظ�ئف  توطني  ن�سبة 

كف�ءة  لرفع  اله�دف  التدريب  وتوفري  لل�سوق،  الع�ملة  القوى  تطوير  منهجية  بف�سل 

املوظفني.

دبي »المالي« باألرقام 
�سنوات   10 خالل  ال�سوق  ت��داوالت  قيمة  اإجم�يل  بلغ   -

 1.7  )2010 م�ر�س   26 اإىل   2000 م�ر�س   26 )من 

التداول  كمية  اإجم�يل  بلغ  حني  يف  دره��م،  تريليون 

376.6 ملي�ر �سهم.

ارتفع عدد ال�سرك�ت املدرجة يف ال�سوق من 10 �سرك�ت   -

يف ع�م 2000 اإىل 66 �سركة بنه�ية ع�م 2009.

ارتفع متو�سط قيمة التداول من 2.150 مليون درهم   -

يف ع�م 2000 اإىل اأعلى م�ستوى له وهو 1.504 ملي�ر 

2007، يف حني و�سل املتو�سط اليومي  درهم يف ع�م 

لقيمة التداول يف ع�م 2009 اإىل 640 مليون درهم.

ال�سوق  يف  املدرجة  �سهم  لالأ ال�سوقية  القيمة  ارتفعت   -

اأعلى م�ستوى  اإىل   2000 من 21 ملي�ر درهم يف ع�م 

وهو 500 ملي�ر درهم يف ع�م 2007، وو�سلت القيمة 

ال�سوقية يف ع�م 2009 اإىل 215 ملي�ر درهم.

Value Traded (AED Million)
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Comparison TASI Performance with GCC Markets - May 2010
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األسواق الخليجية

�سواق حيث �س�رت  �سواق اخلليجية، فقد ك�نت البداية مت�س�به ملعظم االأ ك�ن هن�لك تق�رب كبري يف اأداء موؤ�سرات االأ

وىل، ثم ع�ودت و�سححت بع�س خ�س�ئره� لكنه� مل ت�ستطع ال�سمود  ي�م الع�سر االأ جممله� يف م�س�ر هبوطي طفيف يف االأ

طويال حتى �س�رعت ب�لهبوط اجلم�عي العنيف حتى اأخر ال�سهر، وك�ن اأ�سده� خ�س�رة ال�سوق امل�لية ال�سعودية، تاله 

�سوق الدوحة، ثم �سوق دبي امل�يل. 
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أسواق األسهم

TASI Daw Jones NASDAQ FTSE 100 DAX CAC 40 NIKKI 225

Comparison TASI Performance with Global Markets - May 2010
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األسواق العاملية

ول، وبعد ذلك طراأ حت�سن طفيف مل  �سبوع االأ بداأت املوؤ�سرات الع�ملية ن�س�طه� هذا ال�سهر بهبوط جم�عي ح�د يف االأ

�سواق بعد ذلك اإىل االنخف��س املتدرج. لكنه� ا�ستدركت جزء من خ�س�ئره� يف  يدم طوياّل حتى اجتهت موؤ�سرات االأ

�سواق الع�ملية اأداءا  بهبوط بلغ 11،65%  يليه �سوق  وراق امل�لية اأ�سوء االأ نه�ية �سهر م�يو .. وقد ك�ن �سوق طوكيو لالأ

Nasdaq  ب�%8،29 .
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العقود املستقبلية للسلع

ب�النخف��س  ا�ستمرت   ثم  �سهر م�يو،  وىل من  االأ ي�م  االأ �سلبي يف  ب�سكل  للنفط  امل�ستقبلية  العقود  تداوالت  بداأت  الط�قة: 

�سبوع الث�لث ، ومن ثم ظهر حت�سن طفيف وحمدود .  املتف�وت حتى االأ

ب�لن�سبة للعقود امل�ستقبلية للغ�ز، فقد ك�نت حم�سلة اأدائه� اإج�بية يف نه�ية ال�سهر، وقد ات�سم م�س�ره� ب�الختالل الوا�سحة 

طوال ال�سهر.
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Soybeansفول ال�سويا

Natural GasالغازCrude Oil Brentالنفط
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أسواق السلع

خ�س العقود امل�ستقبلية للقمح وفول ال�سوي�،  احلبوب: ك�ن اأداء العقود امل�ستقبلية لل�سلع �سعيف ب�سكل ع�م ل�سهر م�يو وب�الأ

رز، فقد بداأت  فقد بداأت تداوالته� ب�سكل �سلبي ومب�س�ر ه�بط ا�ستمر حتى نه�ية ال�سهر. اأم� ب�لن�سبة للعقود امل�ستقبلية لالأ

�سبوع الث�لث لتغلق منخف�سة يف نه�ية ال�سهر.  تداوالته� بتذبذب و�سرع�ن م� بداأت ب�النخف��س احل�د يف االأ

ول وحتى  �سبوع االأ املع�دن الثمينة: اتخذ الذهب م�س�را ه�بط يف اأول اأي�م  �سهر م�يو، اإال اأنه ارتفع ب�سكل ح�د يف نه�ية االأ

الث�ين ولكنه �سرع�ن م� ع�د اإىل م�س�ره اله�بط اإال انه ع�د و�سحح م�س�ره يف نه�ية الفرتة. اأم� العقود امل�ستقبلية للف�سة 

فقد اتخذت �سلوك� م�س�به� لعقود الذهب ولكن بتذبذب اأقل حدة.

Wheat القمح Rough Rice رز االأ

Silverالف�سةGoldالذهب
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إبريل 2010م  اأداء �سركات الو�ساطة )جميع عمليات البيع وال�سراء ( ا

Member Activity for April 2010

�سركة الو�ساطة

الرتتيبالن�سبةال�سفقاتالرتتيبالن�سبةكمية التداوالتالرتتيبالن�سبة قيمة التداول

Member Name

VALUE %PositionVOLUME %PositionTRADES %Position

3AlJazira Capital%1559,41612.47%11,676,591,85719.48%37,811,451,584.3018.81اجلزيرة ك�بيت�ل

 2Al Rajhi Capital%2714,96115.94%21,296,754,18315.07%28,157,042,061.1014.01 �سركة الراجحي للخدم�ت امل�لية 

وراق امل�لية 6Sabb Securities Limited%4374,1678.34%3988,595,74211.49%23,733,532,412.4511.81 �س�ب لالأ

هلي ك�بيت�ل  1NCB Capital%3758,17916.91%41,029,579,34711.96%22,986,213,417.3511.44االأ

5Fransi Tadawul%5485,12310.82%5819,970,7359.53%19,240,469,726.309.57 فرن�سي تداول

4Samba Capital%6520,15711.60%6739,280,2418.59%17,720,253,915.158.82�س�مب� ك�بيت�ل

8ANB Invest%7279,8196.24%7593,915,8106.90%13,396,552,953.156.67العربي لال�ستثم�ر

 7Riyad Capital%8362,6108.09%8474,280,6165.51%11,386,725,056.355.67الري��س امل�لية

9AlIstithmar Capital%9110,4222.46%9265,389,7713.08%6,820,922,746.053.39 اال�ستثم�ر ك�بيت�ل

 11Saudi Hollandi Capital%1076,3081.70%10191,993,7762.23%4,886,985,635.052.43ال�سعودي الهولندي امل�لية

�ستثم�ر .10AlBilad Investment Co%1183,1081.85%11140,103,6241.63%3,214,309,283.401.60�سركة البالد لالإ

. 12Falcom Financial Group%1237,1530.83%1279,185,0790.92%1,997,819,592.250.99 ف�لكم للخدم�ت امل�لية

13Jadwa Investment%1416,0860.36%1338,719,0080.45%1,771,516,665.000.88 جدوى لال�ستثم�ر 

16AlNefaie Investment Group%1315,4050.34%1472,031,1510.84%1,513,197,413.950.75  جمموعة النفيعي لال�ستثم�ر 

17Credit Suisse%1514,6830.33%1534,601,7810.40%1,261,499,929.550.63 كريديت �سوي�س العربية ال�سعودية

18EFG_Hermes ksa%1712,7180.28%1630,578,6680.36%1,065,786,092.100.53  هريمي�س ال�سعودية

وىل جوجيت للو�س�طة امل�لية 14%1615,5870.35%1731,216,6290.36%759,546,590.700.38 االأ
ALOULA GEOJIT BROKERAGE 

COMP

15Osool Capital%1815,5700.35%1829,745,7100.35%694,360,100.000.35  اأ�سول امل�لية 

وراق امل�لية  20Deutsche Securities%216,6070.15%1911,538,7070.13%562,968,667.800.28دويت�سه لالأ

19Morgan Stanley Saudi Arabia%197,4110.17%2014,825,7470.17%525,960,618.100.26مورغ�ن �ست�نلي ال�سعودية

22SHUAA Capital Saudi Arabia%204,1600.09%2113,215,8560.15%480,277,928.850.24�سع�ع ك�بيت�ل

.21Rana Investment Co%224,5430.10%225,684,3210.07%167,215,335.900.08 رن� لال�ستثم�ر 

�ستثم�ر  م�رات خلدم�ت االإ 24Emirates Investment Services%241,2330.03%233,551,7910.04%148,505,075.350.07 االإ
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أداء شركات الوساطة

نرتنت( مايو 2010م  اأداء �سركات الو�ساطة )جميع عمليات البيع وال�سراء عن طريق االإ

Internet Activity for  May 2010

�سركة الو�ساطة

 الرتتيبالن�سبة قيمة التداول

الن�سبة 

عن طريق 

االنرتنت

الرتتيب الن�سبةكمية التداوالت

الن�سبة 

عن طريق 

نرتنت االإ

الرتتيبالن�سبةال�سفقات

 الن�سبة 

عن طريق 

االنرتنت

Member Name

Internet Value
 Value
Rank

 Internet
 Value
Ratio

 Internet
 Value Bank

Ratio

 Internet
Volume

 Internet
 Volume

Ratio

 Volume
Rank

 Internet
 Volume

Bank Ratio

 Internet
Trades

 Internet
 Trades

Ratio

 Trades
Rank

 Internet
 Trades

Bank Ratio

AlJazira Capital%379.48%420,58814.50%174.86%1,245,259,34124.60%177.21%28,638,038,158.8025.11اجلزيرة ك�بيت�ل

هلي ك�بيت�ل  NCB Capital%177.65%537,10418.52%266.28%674,167,30913.32%266.86%14,917,293,206.0513.08 االأ

Fransi Tadawul%481.65%378,54313.05%373.89%601,217,99711.88%372.57%13,716,063,425.6012.03فرن�سي تداول 

Samba Capital%285.93%425,08514.65%478.10%573,582,41411.33%471.22%12,433,725,508.3510.90 �س�مب� ك�بيت�ل 

و�سط لال�ستثم�ر امل�يل 26%271,1890.03%242,668,8180.03%94,392,431.000.05  �سركة ال�سرق االأ
Middle East Financial Investment 

Company

25Al Mal Securities Saudi%231,2010.03%253,936,9710.05%94,329,440.250.05  امل�ل �سكيوريتيز 

29Audi Capital%288900.02%262,496,4500.03%83,268,130.650.04عودة العربية ال�سعودية

23Alinma Investment Company%251,3480.03%272,889,7900.03%69,958,909.850.03 �سركة االإمن�ء لال�ستثم�ر

32Al Wasatah Al Maliah Company%264570.01%282,835,7710.03%60,237,168.850.03    و�س�طة ك�بيت�ل

33Global Investment House Saudi Arabia%304250.01%291,564,2820.02%57,721,948.350.03 بيت اال�ستثم�ر الع�ملي )ال�سعودية(

35Al Tawfeek Financial Group%321470.00%301,298,0570.02%48,958,172.600.02جمموعة التوفيق امل�لية

27Arbah Capital%331,0480.02%311,200,2670.01%48,552,803.750.02 اأرب�ح امل�لية 

28Watheeqa Capital Company%319420.02%321,477,4600.02%46,149,948.300.02 �سركة وثيقة امل�لية 

31Aldukheil Financial Group%295060.01%331,809,6250.02%41,966,590.750.02جمموعة الدخيل امل�لية

30Watan Investment and Securities%346090.01%341,131,1730.01%26,430,404.100.01 وطن لال�ستثم�ر  

وراق امل�لية 34Muscat Security House%352620.01%35540,3020.01%11,965,297.000.01 بيت م�سقط لالأ

وراق امل�لية   36The Investor For Securities%361460.00%36330,6940.00%10,245,528.850.01 �سركة امل�ستثمر لالأ

200,997,289,574.508,605,529,8104,484,596Totalاملجموع

إبريل 2010م  اأداء �سركات الو�ساطة )جميع عمليات البيع وال�سراء ( ا

Member Activity for April 2010

�سركة الو�ساطة

الرتتيبالن�سبةال�سفقاتالرتتيبالن�سبةكمية التداوالتالرتتيبالن�سبة قيمة التداول

Member Name

VALUE %PositionVOLUME %PositionTRADES %Position
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أداء شركات الوساطة

وراق امل�لية Sabb Securities Limited%757.17%198,6956.85%649.01%481,233,6229.51%550.24%11,740,331,104.1010.29 �س�ب لالأ

 �سركة الراجحي للخدم�ت 

املالية

10,323,623,300.859.05%637.22%503,270,1309.94%539.04%375,30112.94%555.66%Al Rajhi Capital 

ANB Invest%854.84%148,5675.12%753.28%314,883,6216.22%747.77%6,323,597,446.855.54 العربي لال�ستثم�ر

 Riyad Capital%662.23%200,3566.91%849.17%230,816,1764.56%846.58%5,183,168,867.354.54الري��س امل�لية

 Saudi Hollandi Capital%1147.29%35,2431.21%946.22%88,494,9901.75%950.06%2,432,439,617.452.13 ال�سعودي الهولندي امل�لية

AlIstithmar Capital%1042.45%46,2881.60%1032.23%85,386,9841.69%1033.52%2,278,170,792.852.00اال�ستثم�ر ك�بيت�ل

. Falcom Financial Group%1286.45%30,6161.06%1289.29%69,801,3491.38%1189.08%1,730,171,160.701.52 ف�لكم للخدم�ت امل�لية 

.AlBilad Investment Co%970.43%56,7021.95%1158.66%81,540,1451.61%1250.19%1,583,824,885.601.39�سركة البالد لال�ستثم�ر   

وىل جوجيت للو�س�طة  االأ

املالية 

720,875,472.800.63%1396.67%29,762,2080.59%1396.12%14,4300.50%1396.58%
ALOULA GEOJIT 

BROKERAGE COMP

Osool Capital%1497.28%13,7810.48%1495.20%27,760,6680.55%1496.33%637,997,738.900.56 اأ�سول امل�لية 

AlNefaie Investment Group%1542.80%6,5780.23%1530.05%21,628,3740.43%1537.15%561,267,446.700.49جمموعة النفيعي لال�ستثم�ر 

Jadwa Investment%1628.66%4,5620.16%1642.89%16,579,0540.33%1618.53%327,571,313.150.29 جدوى لال�ستثم�ر 

SHUAA Capital Saudi Arabia%1862.26%2,2140.08%1765.71%8,625,9060.17%1766.30%315,425,274.150.28�سع�ع ك�بيت�ل

.Rana Investment Co%1784.52%3,5170.12%1869.24%3,639,4800.07%1865.64%94,193,873.200.08  رن� لال�ستثم�ر  

Watan Investment and Securities%1987.85%5350.02%1987.33%987,8420.02%1990.19%23,836,921.900.02وطن لال�ستثم�ر 

Al Mal Securities Saudi%2329.99%3500.01%2117.83%700,2920.01%2023.91%22,436,686.450.02 امل�ل �سكيوريتيز

Watheeqa Capital Company%2142.25%3980.01%2057.13%844,0480.02%2142.87%19,784,430.300.02 �سركة وثيقة امل�لية 

و�سط  �سركة ال�سرق االأ

لال�ستثم�ر امل�يل 

16,183,802.100.01%2217.33%665,4520.01%2225.13%2170.01%2418.59%
Middle East Financial 
Investment Company

EFG_Hermes ksa%203.24%4090.01%230.60%181,6830.00%230.37%3,920,977.800.00هريمي�س ال�سعودية

Al Tawfeek Financial Group%2576.19%1120.00%259.92%128,7860.00%246.57%3,215,250.600.00جمموعة التوفيق امل�لية 

وراق امل�لية  Muscat Security House%2542.75%1120.00%2427.13%146,5890.00%2523.10%2,763,642.050.00  بيت م�سقط لالأ

Arbah Capital%2235.31%3520.01%272.64%31,5470.00%262.19%1,055,508.550.00اأرب�ح امل�لية

Aldukheil Financial Group%279.22%460.00%263.15%57,0630.00%271.95%819,132.000.00 جمموعة الدخيل امل�لية 

114,051,794,945.205,061,393,0702,900,701Total املجموع 

نرتنت( مايو 2010م  اأداء �سركات الو�ساطة )جميع عمليات البيع وال�سراء عن طريق االإ

Internet Activity for  May 2010

�سركة الو�ساطة

 الرتتيبالن�سبة قيمة التداول

الن�سبة 

عن طريق 

نرتنت االإ

الرتتيب الن�سبةكمية التداوالت

الن�سبة 

عن طريق 

نرتنت االإ

الرتتيبالن�سبةال�سفقات

 الن�سبة 

عن طريق 

االنرتنت

Member Name

Internet Value
 Value
Rank

 Internet
 Value
Ratio

 Internet
 Value Bank

Ratio

 Internet
Volume

 Internet
 Volume

Ratio

 Volume
Rank

 Internet
 Volume

Bank Ratio

 Internet
Trades

 Internet
 Trades

Ratio

 Trades
Rank

 Internet
 Trades

Bank Ratio
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المستثمرون حسب الجنسية

�سهم املتداولة يف  جم�لية لالأ بلغت القيمة  االإ

ال�سوق امل�لية ال�سعودية خالل �سهر م�يو 2010م 

100.50 ملي�ر ري�ل، ب�رتف�ع  قدره )%14.88( 

 ،2010 ال��ع���م  م��ن  اب��ري��ل  �سهر  ت����داوالت  ع��ن 

من  ن��ف��ذت  ملي�ر ري�ل،   87.48 ك���ن��ت  وال��ت��ي 

مبيع�ت  بلغت  حيث  �سفقة.  مليون  خ��الل2.24 

اأي بن�سبة )%90.6(  فراد91.06 ملي�ر ري�ل  الأ

من جميع عملي�ت ال�سوق اأم� عملي�ت ال�سراء فقد 

 )%86.9( بن�سبة  اأي  ري�ل  بلغت   87.34ملي�ر 

مبيع�ت  بلغت  ال�سوق.بينم�  عملي�ت  جميع  من 

م�  اأي  ري���ل  ملي�ر   2.27 ال�سعودية  ال�سرك�ت 

فقد  ال�سراء  اأم� عملي�ت  ن�سبته )%2.3(  ت�سكل 

ن�سبته )%6.2(.  م�  اأي  ري�ل  ملي�ر   6.24 بلغت 

بلغ  فقد  اال�ستثم�رية  لل�سن�ديق  ب�لن�سبة  اأم��� 

اإجم�يل مبيع�ته� 2.53 ملي�ر ري�ل اأي م� ن�سبته 

بلغت  2.04  فقد  ال�سراء  عملي�ت  اأم�   )%2.5(

ملي�ر ري�ل اأي م� ت�سكل ن�سبته )2.0%( يف حني 

بلغت مبيع�ت امل�ستثمرين اخلليجيني 1.56 ملي�ر 

فقد  للم�سرتي�ت  اأم���   )%1.6( بن�سبة  اأي  ري���ل 

 )%1.6( ن�سبته  م�  اأي  ري�ل  ملي�ر   1.62 بلغت 

املقيمني    العرب  امل�ستثمرين  مبيع�ت  بلغت  وقد 

)الغري خليجيني( 1.50  ملي�ر ري�ل اأي م� ت�سكل 

ن�سبته )1.5%( يف حني بلغت م�سرتي�تهم1.52 

مبيع�ت  اأم���   )%1.5( بن�سبة  اأي  ري���ل  ملي�ر 

ج�نب املقيمني فقد بلغت232.61 مليون اأي م�  االأ

م�سرتي�تهم211.91  بلغت  وقد   )%0.2( ن�سبته 

ج�نب  مليون اأي م� ن�سبته )0.2%(اأم� مبيع�ت االأ

عرب اتف�قي�ت املب�دلة فقد بلغت 1.35 ملي�ر ري�ل 

اأي م� ن�سبته )1.3%( اأم� امل�سرتي�ت فقد بلغت 

1.53 ملي�ر ري�ل وهو م� ت�سكل ن�سبته)%1.5( .

تقرير التداول اإلحصائي التفصيلي حسب الجنسية 
ونوع المستثمر – مايو  2010

 اإح�سائية التداول ح�سب ت�سنيف اجلن�سية ونوع امل�ستثمر ل�سهر مايو 2010م 

�سهم املتداولة  الن�سبة   ت�سنيف اجلن�سية  نوع امل�ستثمر  نوع العملية  الكمية  الن�سبة  عدد ال�سفقات  الن�سبة  قيمة االأ

90.6% 91,058,623,216.60 93.0% 2,085,742 92.9% 3,999,279,452  بيع 

 فرد 

 ال�سعوديني 

86.9% 87,335,942,093.55 90.0% 2,017,025 89.2% 3,837,501,402  �سراء 

2.3% 2,268,194,264.45 1.1% 23,588 1.9% 82,673,884  بيع 

 �سركة 

6.2% 6,241,926,421.45 3.5% 78,027 6.1% 263,656,723  �سراء 

2.5% 2,528,925,447.95 1.1% 25,634 1.5% 64,313,524  بيع 

 �سندوق ا�ستثم�ري 

2.0% 2,042,546,309.90 1.2% 25,879 1.2% 50,703,895  �سراء 

1.6% 1,563,086,172.45 0.9% 19,803 1.1% 45,621,118  بيع 

 اخلليجيني 

1.6% 1,616,049,638.05 0.9% 20,479 1.1% 46,281,739  �سراء 

1.5% 1,499,957,166.35 2.9% 64,162 1.5% 66,586,516  بيع 

 العرب املقيمني  )غري اخلليجيني(

1.5% 1,517,877,240.05 3.3% 74,136 1.6% 67,405,425  �سراء 

0.2% 232,609,055.65 0.3% 7,407 0.2% 8,606,196  بيع 

ج�نب املقيمني  )غري العرب واخلليجيني( االأ

0.2% 211,911,792.35 0.4% 8,390 0.2% 7,839,693  �سراء 

1.3% 1,347,249,463.80 0.7% 15,962 0.8% 35,684,215  بيع 

ج�نب )عرب اتف�قي�ت املب�دلة( االأ

1.5% 1,532,391,291.90 0.8% 18,362 0.7% 29,376,028  �سراء 

100% 100,498,644,787.25 100% 2,242,298 100% 4,302,764,905 اجم�لي�ت البيع

100% 100,498,644,787.25 100% 2,242,298 100% 4,302,764,905 اجم�لي�ت ال�سراء
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القيمة املتداولة لألسهم تبلغ  100.50 مليار ريال 

 2.24 مليون صفقة تم تنفيذها خالل شهر مايو 2010 م

إجراءات الشركات 
رفعت �سركة ال�سن�ع�ت الوطنية الزج�جية راأ�سم�له� وذلك مبنح �سهم 

30 مليون �سه�����م  اأ�سهمه� امل�سدرة  اأ�سهم، لي�سبح عدد  جم�ين لكل خم�سة 

وذلك بت�ريخ 2010/05/09 م.

�سمنت ال�سعودية راأ�سم�له� وذلك مبنح �سهم جم�ين لكل  رفعت �سركة االأ

بت�ريخ  وذلك  �سه�����م،  مليون   153 امل�سدرة  اأ�سهمه�  عدد  لي�سبح  �سهمني، 

2010/05/18 م.

االكتتابات األولية
مدينة املعرفة االقت�سادية

ري���ل  مليون   3،393 ال�سركة:  راأ���س��م���ل 

مق�سم اإىل 339.3 مليون �سهم.

متثل  �سهم  مليون   102 االكتت�ب:   اأ�سهم 

30.06% من اأ�سهم ال�سركة. 

�سعر الطرح: 10 ري�الت  لل�سهم الواحد.

فرتة االكتت�ب: من 2010/05/24 م اإىل 

2010/05/30 م.

امل�لية  لل�سوق  الع�م  املوؤ�سر  اأغلق  م   2010 م�يو  �سهر  نه�ية  يف 

نقطة   747.45  � 6،120.52 منخف�سً ال�سعودية )تداول( عند م�ستوى 

بداية  املوؤ�سر من  داء  الأ وب�لن�سبة  ال�س�بق.  ب�ل�سهر  )10.88%( مق�رنة 

الع�م حتى ت�ريخه فقد خ�سر 1.24 نقطة )%0.02(

يوم  يف  ال�سهر  خ��الل  للموؤ�سر  اإغ���الق  نقطة  اأع��ل��ى  ك���ن��ت  وق��د 

2010/05/01 م عند م�ستوى 6،916.79 نقطة.

�سهم امل�سدرة يف نه�ية �سهر م�يو 2010م،  بلغت القيمة ال�سوقية لالأ

اأمريكي،  دوالر  ملي�ر   319.44 يع�دل  م�  اأي  ري���ل  ملي�ر   1،197.91

� بلغت ن�س����بته 11.45% عن ال�سهر ال�س�بق. م�سجلة انخف��سً

م،   2010 م�يو  ل�سهر  املتداولة  �سهم  لالأ جم�لية  االإ القيمة  بلغت 

وذلك  اأمريكي  دوالر  ملي�ر   26.80 يع�دل  م�  اأي  ري�ل  ملي�ر   100.50

ب�رتف�ع بلغت ن�س����بته 14.88% عن ال�سهر ال�س�بق.

 4.30 م،   2010 م�يو  ل�سهر  املتداولة*  �سهم  االأ عدد  اإجم�يل  وبلغ 

ملي�ر �س����هم مق�بل 3.48 ملي�ر �سهم مت تداوله� خالل ال�سهر ال�س�بق، 

وذلك ب�رتف�ع بلغت ن�س����بته %23.84.

 اأم� اإجم�يل عدد ال�سفق�ت املنفذة خالل �سهر م�يو 2010 م، فقد 

بلغ 2.24 مليون �سفقة مق�ب���ل 1.71 مليون �سفقة مت تنفيذه� خالل 

�سهر ابريل 2010 م، وذلك ب�رتف�ع بلغت ن�س����بته %31.22.

     * معدلة جلميع اإجراءات ال�سرك�ت خالل الفرتة.

بلغ عدد اأي�م التداول خالل �سهر م�يو 2010، 23 يومًا 

مق�بل 20 يومً� خالل �سهر ابريل 2010 م.

 اأداء موؤ�سرات القطاعات

Performance of Sectoral Indices

Sectoral Indices
ن�سبة التغري  للعام حتى تاريخه  إبريل - 2010 م ا مايو - 2010 م

موؤ�سرات القط�ع�ت

YTD  % Change April - 2010 May - 2010

Banks & Financial Services 3.39% -6.63% 17,356.73 16,206.13 امل�س�رف واخلدم�ت امل�لية

Petrochemical Industries 0.52% -17.30% 6,559.75 5,424.80 ال�سن�ع�ت البرتوكيم�وية

Cement -3.76% -10.53% 4,212.29 3,768.77 �سمنت االأ

Retail 8.79% -4.58% 5,002.66 4,773.49 التجزئة

Energy & Utilities -6.14% -5.82% 4,196.72 3,952.31 الط�قة واملرافق اخلدمية

Agriculture & Food Indust. 5.08% -8.39% 5,747.84 5,265.31 الزراعة وال�سن�ع�ت الغذائية

Telecom. & Information  Tech. -2.73% -8.94% 1,913.50 1,742.45 ت�س�الت وتقنية املعلوم�ت االإ

Insurance -18.15% -15.28% 1,043.24 883.82 الت�أمني

Multi-Investment -7.87% -14.86% 2,643.43 2,250.63 �سرك�ت اال�ستثم�ر املتعدد

Industrial Investment -6.16% -14.09% 5,142.03 4,417.58 اال�ستثم�ر ال�سن�عي

Building & Construction -9.21% -13.28% 3,926.36 3,404.78 الت�سييد والبن�ء

Real Estate Development -2.44% -4.98% 3,349.83 3,183.16 التطوير العق�ري

Transport -5.93% -15.98% 3,803.93 3,196.16 النقل

Media & Publishing -24.40% -16.59% 1,716.56 1,431.72 االعالم والن�سر

Hotel & Tourism -14.10% -10.88% 5,685.72 5,067.08 الفن�دق وال�سي�حة
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إبريل 2010 م مقارنة معلومات التداول عن �سهر مايو 2010 م مع �سهر ا

Comparing Trading Information for May 2010 with April 2010

Trading Information
ن�سبة التغري April    اإبريل  May   مايو

معلومات التداول

% Change 2010 2010

Transactions 31.22% 1,708,848 2,242,298 عدد ال�سفق�ت املنفذة

* Shares Traded 23.84% 3,475,340,363 4,303,967,894 �سهم املتداولة * عدد االأ

Value Traded (SR) 14.88% 87,482,141,321.90 100,498,644,787.25 �سهم املتداولة )ري�ل( قيمة االأ

Number of Trading Days - 20 23   عدد اأي�م التداول    

Daily Average of Transactions 14.10% 85,442 97,491 املتو�سط اليومي لعدد ال�سفق�ت املنفذة

* Daily Average of Shares Traded 7.69% 173,767,018 187,129,039 �سهم املتداولة * املتو�سط اليومي لالأ

Daily Average of Value (SR) -0.11% 4,374,107,066 4,369,506,295 �سهم املتداولة )ري�ل( املتو�سط اليومي لقيمة االأ

Market Capitalization (SR biln) -11.45% 1,352.83 1,197.91 �سهم امل�سدرة )ملي�ر ري�ل(   القيمه ال�سوقيه لالأ

Tadawul All Share Index (TASI) -10.88% 6,867.97 6,120.52  املوؤ�سر الع�م  )نقطة( 

* Adjusted for all corporate actions * معدلة جلميع اإجراءات ال�سرك�ت 

مقارنة معلومات التداول عن شهر مايو 2010 م مع شهر مايو 2009 م                                                  

Comparing Trading Information for May 2010 with May 2009

Trading Information
ن�سبة التغري May   مايو May   مايو

معلومات التداول

% Change 2009 2010

Transactions -53.53% 4,824,754 2,242,298 عدد ال�سفق�ت املنفذة

* Shares Traded -50.17% 8,637,787,210 4,303,967,894 �سهم املتداولة * عدد االأ

Value Traded (SR) -48.30% 194,405,835,678.80 100,498,644,787.25 �سهم املتداولة )ري�ل( قيمة االأ

Number of Trading Days - 22 23   عدد اأي�م التداول    

Daily Average of Transactions -55.55% 219,307 97,491 املتو�سط اليومي لعدد ال�سفق�ت املنفذة

* Daily Average of Shares Traded -52.34% 392,626,691 187,129,039 �سهم املتداولة * املتو�سط اليومي لالأ

Daily Average of Value (SR) -50.55% 8,836,628,895 4,369,506,295 �سهم املتداولة )ري�ل( املتو�سط اليومي لقيمة االأ

Market Capitalization (SR biln) 5.92% 1,130.97 1,197.91 �سهم امل�سدرة )ملي�ر ري�ل(   القيمه ال�سوقيه لالأ

Tadawul All Share Index (TASI) 3.85% 5,893.34 6,120.52  املوؤ�سر الع�م  )نقطة( 

* Adjusted for all corporate actions * معدلة جلميع اإجراءات ال�سرك�ت

�سهم ح�سب القطاعات - مايو 2010 م  تداول االأ

   Sectoral Activities - May 2010

Sector
جماىل الن�سبة اىل االإ �سهم املتداولة قيمه االأ جماىل الن�سبه اىل االإ �سهم املتداولة جماىل االأ الن�سبه اىل االإ ال�سفقات املنفذة

القطاعات

%To Market Value Traded (SR) % To Market Shares Traded % To Market Transactions

Banks & F. Services 11.14% 11,196,594,930.50 15.37% 661,358,312 6.85% 153,666 امل�س�رف واخلدم�ت امل�لية

Petrochemical Indust. 45.91% 46,135,881,507.95 36.88% 1,587,231,557 24.73% 554,461 ال�سن�ع�ت البرتوكيم�وية

Cement 0.90% 900,900,767.85 0.47% 20,118,982 0.98% 21,886 �سمنت االأ

Retail 1.80% 1,812,672,216.90 1.30% 55,835,076 3.40% 76,312 التجزئة

Energy & Utilities 0.37% 369,125,719.40 0.73% 31,627,889 0.45% 10,093 الط�قة واملرافق اخلدمية

Agri. & Food Indust. 4.23% 4,251,946,228.70 3.01% 129,527,591 6.75% 151,413 الزراعة وال�سن�ع�ت الغذائية

Telecom. & Info. Tech. 4.82% 4,840,034,624.55 8.18% 352,043,024 4.83% 108,384 ت�س�الت وتقنية املعلوم�ت االإ

Insurance 10.04% 10,087,702,898.10 7.43% 319,570,717 19.72% 442,144 الت�أمني

Multi-Investment 3.41% 3,426,700,339.00 5.93% 255,344,607 5.72% 128,213 �سرك�ت اال�ستثم�ر املتعدد

Industrial Investment 8.34% 8,384,431,460.55 7.68% 330,381,370 13.30% 298,299 اال�ستثم�ر ال�سن�عي

Building & Construction 3.67% 3,686,590,570.40 3.65% 156,911,105 6.06% 135,907 الت�سييد والبن�ء

Real Estate Development 3.92% 3,938,563,195.90 7.35% 316,358,513 4.49% 100,601 التطوير العق�ري

Transport 1.01% 1,019,930,205.45 1.63% 69,969,622 1.59% 35,592 النقل

Media & Publishing 0.17% 172,252,353.60 0.19% 8,035,958 0.48% 10,863 االعالم والن�سر

Hotel & Tourism 0.27% 275,317,768.40 0.22% 9,653,571 0.65% 14,464 الفن�دق وال�سي�حة

Total 100.00% 100,498,644,787.25 100.00% 4,303,967,894 100.00% 2,242,298 االإجم�يل
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�سهم ح�سب القطاعات - مايو 2010م تداول االأ

Sectoral Activities - May 2010

إبريل 2010 م( إرتفاًعا يف اأ�سعارها )مقارنة �سعر اإغالق مايو 2010 م مع ا كرث ا ال�سركات االأ

Top Gainers (Comparing Close Price of May 2010 with April 2010)

Company
ن�سبة التغري

2010/04/28 2010/05/31 ال�سركة

% Change

Gulf General 34.08% 22.30 29.90 ال�سركة اخلليجية

H B 8.59% 36.10 39.20 حلواين اإخوان

Arriyadh Development 8.40% 13.10 14.20 التعمري

* Shaker 6.63% 49.00 52.25 * �س�كر

Saudi Investment 6.08% 18.10 19.20 ا�ستثم�ر

* Listed during month ( May 2010 ) * ادرجت خالل ال�سهر ) م�يو 2010 م(

إبريل 2010 م( ا يف اأ�سعارها )مقارنة �سعر اإغالق مايو 2010 م مع ا كرث انخفا�سً ال�سركات االأ

Top Losers (Comparing Close Price of May  2010 with April 2010)

Company
ن�سبة التغري

2010/04/28 2010/05/31 ال�سركة

% Change

ALLIANZ SF -41.09% 40.40 23.80 الي�نز اإ�س اإف

Alujain -25.94% 17.35 12.85 اللجني

Petro Rabigh -25.71% 35.00 26.00 برتو رابغ

SARCO -25.62% 48.00 35.70 امل�س�يف

Saudi Export -25.62% 32.40 24.10 ال�صادرات
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�سهم جميع ال�سركات مايو 2010م موؤ�سر تداول الأ
نقطة
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كرث ن�ساطا - مايو 2010 م ال�سركات اخلم�س االأ

Top Five Active Stocks - May 2010

By number of transactions من حيث عدد ال�سفقات

Company
ن�سبة ال�سركة من اجمايل ال�سوق ن�سبة ال�سركة من القطاع عدد ال�سفقات 

ال�سركة

% To Market % To Sector Transactions

Shaker 6.06% 45.55% 135,878 �س�كر

Saudi Kayan 5.45% 22.04% 122,227 كي�ن ال�سعودية

SABIC 5.17% 20.93% 116,023 �س�بك

Alinma 4.03% 58.77% 90,303 االإمن�ء

ZAIN KSA 3.23% 66.91% 72,515 زين ال�صعودية

كرث ن�ساطا - مايو 2010 م ال�سركات اخلم�س االأ

Top Five Active Stocks - May 2010

By number of shares traded �سهم املتداولة من حيث عدد االأ

Company
ن�سبة ال�سركة من اجمايل ال�سوق ن�سبة ال�سركة من القطاع  اال�سهم املتداولة

ال�سركة

% To Market % To Sector Shares Traded

Saudi Kayan 17.02% 46.15% 732,455,538 كي�ن ال�سعودية

Alinma 13.09% 85.17% 563,290,908 االإمن�ء

ZAIN KSA 6.80% 83.11% 292,573,338 زين ال�صعودية

MA’ADEN 5.08% 13.76% 218,472,460 معادن

Emaar E.C 3.74% 50.91% 161,070,004 اإعم�ر

كرث ن�ساطا - مايو 2010 م ال�سركات اخلم�س االأ

Top Five Active Stocks - May 2010

By value of shares traded �سهم املتداولة من حيث قيمة االأ

Company
ن�سبة ال�سركة من اجمايل ال�سوق ن�سبة ال�سركة من القطاع قيمة اال�سهم املتداولة

ال�سركة

%To Market %To Sector Value Traded -SAR

SABIC 14.79% 32.21% 14,859,991,954 �س�بك

Saudi Kayan 14.50% 31.58% 14,568,422,682 كي�ن ال�سعودية

Alinma 6.51% 58.39% 6,537,968,875 االإمن�ء

YANSAB 4.37% 9.53% 4,396,683,867 ين�صاب

MA’ADEN 4.19% 50.19% 4,208,196,058 معادن
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   FINANCIAL INDICATORS - 31/05/2010                                            املوؤ�سرات املالية الرئي�سية - 2010/05/31 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 �سعر االإ القيمه الدفرتيه
ال�سعر/القيمه 

الدفرتيه
العائد على ال�سهم ال�سعر للعائد

�سهم امل�سدره  االأ

)مليون(

القيمه ال�سوقيه 

)مليون(

حقوق امل�ساهمني 

)مليون(

�سايف الدخل 

)مليون(

Riyad 27.30 18.54 1.47 2.18 12.51 1,500.000 40,950.00 27,806.44 3,273.43 الري��س

AlJazira 16.80 14.99 1.12 -0.21 (M)  (س) 300.000 5,040.00 4,498.48 -61.70 اجلزيرة

Saudi Investment 19.20 17.02 1.13 0.67 28.61 450.000 8,640.00 7,658.11 302.04 ا�ستثم�ر

Saudi Hollandi 33.00 17.73 1.86 0.01 346.39 330.750 10,914.75 5,864.52 31.51 ال�سعودي الهولندي

Saudi Fransi 44.00 21.83 2.02 3.38 13.02 723.214 31,821.43 15,787.17 2,443.86 ال�سعودي الفرن�سي

SABB 43.40 18.31 2.37 2.52 17.19 750.000 32,550.00 13,732.26 1,893.32 �س��ب

Arab National 40.20 22.28 1.80 3.55 11.32 650.000 26,130.00 14,484.06 2,309.18 العربي الوطني

SAMBA 55.25 25.74 2.15 5.00 11.05 900.000 49,725.00 23,167.23 4,499.56 �س�مب�

Al Rajhi 77.25 18.57 4.16 4.48 17.24 1,500.000 115,875.00 27,847.52 6,719.55 الراجحي

AL Bilad 20.15 10.21 1.97 -0.73 (M)  (س) 300.000 6,045.00 3,063.90 -218.14 البالد

Alinma 10.95 10.35 1.06 0.02 442.13 1,500.000 16,425.00 15,530.25 37.15 االإمن�ء

Total Banks & Financial 
Services Sector

- 17.91 2.16 2.38 15.48 8,903.964 344,116.18 159,439.94 21,229.76 اإجم�يل قط�ع امل�س�رف واخلدم�ت امل�لية

CHEMANOL 13.65 11.77 1.16 0.22 63.12 120.600 1,646.19 1,419.10 26.08 كيم�نول

Petrochem 15.65 9.82 1.59 -0.21 (M)  (س) 480.000 7,512.00 4,714.27 -103.04 برتوكيم

SABIC 89.00 37.90 2.35 5.16 17.26 3,000.000 267,000.00 113,686.97 15,468.05 �س�بك

SAFCO 122.00 24.06 5.07 8.07 15.11 250.000 30,500.00 6,015.22 2,018.64 �س�فكو

Industrialization 24.00 16.17 1.48 1.74 13.76 506.753 12,162.07 8,195.79 884.19 الت�سنيع

Alujain 12.85 7.32 1.76 -0.33 (M)  (س) 69.200 889.22 506.58 -23.12 اللجني

Nama Chemicals 9.90 12.30 0.80 0.002 6058.80 128.520 1,272.35 1,580.82 0.21 من�ء للكيم�وي�ت

SIIG 19.50 12.55 1.55 1.06 18.37 450.000 8,775.00 5,645.41 477.64 املجموعة ال�سعودية

Sahara Petrochemical 21.20 10.56 2.01 0.71 29.93 292.530 6,201.64 3,088.76 207.18 ال�سحراء للبرتوكيم�وي�ت

YANSAB 38.60 10.54 3.66 0.42 91.05 562.500 21,712.50 5,927.15 238.46 ين�صاب

Sipchem 20.90 13.98 1.49 0.58 36.12 333.333 6,966.67 4,660.92 192.90 �سبكيم الع�ملية

Advanced 18.90 11.68 1.62 0.968 19.53 141.375 2,671.99 1,650.97 136.82 املتقدمة

Saudi Kayan 18.30 10.32 1.77 -0.00 (M)  (س) 1,500.000 27,450.00 15,473.40 -14.34 كي�ن ال�سعودية

Petro Rabigh 26.00 9.25 2.81 -1.29 (M)  (س) 876.000 22,776.00 8,102.36 -1,132.83 برتو رابغ

Total Petrochemical Industries 
Sector

- 20.74 2.31 2.11 18.26 8,710.811 417,535.62 180,667.72 18,376.84 اإجم�يل قط�ع ال�سن�ع�ت البرتوكيم�وية

Arab Cement 33.70 29.56 1.14 1.87 17.99 80.000 2,696.00 2,365.10 149.85 �سمنت العربية االأ

Yamamah Cement 46.70 21.77 2.15 4.45 10.49 135.000 6,304.50 2,938.70 600.95 اأ�سمنت اليم�مة

Saudi Cement 43.40 18.88 2.30 4.01 10.83 153.000 6,640.20 2,888.27 612.92 اأ�سمنت ال�سعودية

Qassim Cement 67.50 18.91 3.57 6.69 10.01 90.000 6,075.00 1,701.90 601.65 اأ�سمنت الق�سيم

Southern Cement 67.75 16.44 4.12 5.16 13.12 140.000 9,485.00 2,301.27 723.05 اأ�سمنت اجلنوبية
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Yanbu Cement 41.50 21.16 1.96 4.30 9.65 105.000 4,357.50 2,221.90 451.72 اأ�سمنت ينبع

Eastern Cement 41.50 21.66 1.92 4.02 10.32 86.000 3,569.00 1,862.94 345.94 اأ�سمنت ال�سرقية

Tabuk Cement 17.60 12.06 1.46 1.35 13.02 90.000 1,584.00 1,085.69 121.66 اأ�سمنت تبوك

Total Cement Sector - 19.76 2.34 4.10 11.28 879.000 40,711.20 17,365.77 3,607.74 �سمنت اإجم�يل قط�ع االأ

A. Othaim Market 72.75 14.15 5.14 4.13 17.62 22.500 1,636.88 318.33 92.91 ا�سواق ع العثيم

Mouwasat 68.50 21.53 3.18 4.08 16.78 25.000 1,712.50 538.23 102.06 املوا�س�ة

SASCO 12.10 11.23 1.08 0.65 18.49 45.000 544.50 505.34 29.45 خدمات ال�صيارات

Thim’ar 24.10 6.74 3.58 -1.03 (M)  (س) 10.000 241.00 67.38 -10.30 ثم�ر

Fitaihi Group 12.55 13.04 0.96 0.34 37.00 50.000 627.50 651.86 16.96 جمموعة فتيحي

Jarir 155.50 18.73 8.30 9.63 16.16 40.000 6,220.00 749.33 385.01 جرير

Aldrees 36.40 13.09 2.78 3.00 12.13 25.000 910.00 327.27 75.00 الدري�ص

AlHokair 41.60 15.63 2.66 3.30 12.60 70.000 2,912.00 1,094.35 231.15  احلكري 

Alkhaleej Trng 37.40 15.96 2.34 2.92 12.82 15.000 561.00 239.40 43.75 اخلليج للتدريب

Total Retail Sector - 14.85 3.42 3.19 15.49 302.500 15,365.38 4,491.49 965.99 اإجم�يل قط�ع التجزئة

Gas & Industrialization 20.00 13.73 1.46 1.27 15.70 75.000 1,500.00 1,029.64 95.52 الغ�ز والت�سنيع

Saudi Electricity 10.70 11.61 0.92 0.28 38.65 4,166.594 44,582.55 48,392.33 1,153.45 كهرب�ء ال�سعودية

Total Energy & Utilities Sector - 11.65 0.93 0.29 36.90 4,241.594 46,082.55 49,421.97 1,248.97 اإجم�يل قط�ع الط�قة واملرافق اخلدمية

SAVOLA Group 32.20 14.74 2.19 2.31 13.96 500.000 16,100.00 7,367.93 1,153.06 جمموعة �س�فوال

Food 18.20 8.99 2.02 0.30 60.67 20.000 364.00 179.89 6.00 الغذائية

SADAFCO 41.20 20.51 2.01 6.25 6.60 32.500 1,339.00 666.53 203.02 �سدافكو 

Almarai 190.00 48.56 3.91 9.86 19.28 115.000 21,850.00 5,584.58 1,133.45 املراعي

Anaam Holding 45.40 10.26 4.42 -0.42 (M)  (س) 10.900 494.86 111.84 -4.58 اأنع�م الق�ب�سة

H B 39.20 16.92 2.32 1.85 21.21 28.571 1,120.00 483.56 52.81 حلواين اإخوان

Herfy Foods 66.75 12.77 5.23 4.25 15.72 27.000 1,802.25 344.86 114.64 غذية هريف لالأ

NADEC 25.70 16.32 1.57 -0.50 (M)  (س) 60.000 1,542.00 979.14 -30.23 ن�دك

Qassim Agriculture 8.60 8.00 1.08 -0.11 (M)  (س) 50.000 430.00 399.88 -5.72 الق�سيم الزراعية

Tabuk Agriculture 22.70 17.70 1.28 -0.28 (M)  (س) 20.000 454.00 353.92 -5.50 تبوك الزراعية

Saudi Fisheries 48.70 6.51 7.48 -1.51 (M)  (س) 20.000 974.00 130.16 -30.20 �سم�ك االأ

Sharqiya Dev Co 34.30 10.88 3.15 -0.92 (M)  (س) 7.500 257.25 81.63 -6.93 ال�سرقية للتنمية

Jouff Agriculture 28.10 24.97 1.13 2.81 10.00 20.000 562.00 499.46 56.19 اجلوف الزراعية

Bishah Agriculture 69.75 11.298 6.17 - - 5.000 348.75 56.49 -  بي�سة الزراعية 

Jazan Development 12.85 12.99 0.99 0.15 86.36 50.000 642.50 649.67 7.44 ج�زان للتنمية
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Total Agriculture & Food 
Industries

- 18.51 2.70 2.74 16.06 966.471 48,280.61 17,889.54 2,643.45
 اإجم�يل قط�ع الزراعة وال�سن�ع�ت

الغذائية

STC 35.70 21.25 1.68 5.05 7.06 2,000.000 71,400.00 42,503.40 10,106.34 الت�صالت

Etihad Etisalat 49.50 17.26 2.87 4.64 10.67 700.000 34,650.00 12,082.25 3,247.77 احت�د ات�س�الت

Zain KSA 8.90 5.69 1.57 -2.14 (M)  (س) 1,400.000 12,460.00 7,960.03 -2,995.90  زين ال�صعودية

Atheeb Telecom 14.95 6.21 2.41 -3.79 (M)  (س) 100.000 1,495.00 620.96 -379.04 عذيب لالت�س�الت

Total Telecomm. & Information 
Tech. Sector

- 15.04 1.90 2.38 7.94 4,200.000 120,005.00 63,166.64 9,979.17 اإجم�يل قط�ع االت�س�الت وتقنية املعلوم�ت

Tawuniya 80.75 26.83 3.00 7.52 10.73 50.000 4,037.50 1,341.47 376.23 التع�ونية

Malath Insurance 17.80 8.63 2.06 0.32 55.62 30.000 534.00 258.87 9.60 مالذ للت�أمني

MEDGULF 22.40 11.97 1.87 1.95 11.51 80.000 1,792.00 957.73 155.66 ميدغلف للت�أمني

ALLIANZE SF 23.80 1.96 12.15 -1.14 (M)  (س) 20.000 476.00 39.19 -22.84 األي�نز اإ�س اإف

SALAMA 33.90 7.77 4.37 1.13 30.05 10.000 339.00 77.66 11.28 �سالمة

Walaa Insurance 19.95 7.66 2.60 -0.68 (M)  (س) 20.000 399.00 153.17 -13.57 والء للت�أمني

Arabian Shield 22.00 10.32 2.13 0.42 52.88 20.000 440.00 206.36 8.32 الدرع العربي

SABB Takaful 20.05 9.60 2.09 -0.39 (M)  (س) 34.000 681.70 326.37 -13.17 �س�ب تك�فل

SANAD 20.10 8.07 2.49 -0.28 (M)  (س) 20.000 402.00 161.30 -5.59 �سند

SAICO 38.30 8.35 4.59 -0.42 (M)  (س) 10.000 383.00 83.53 -4.17 �س�يكو

Saudi Indian 33.50 4.66 7.20 -2.13 (M)  (س) 10.000 335.00 46.55 -21.29 ال�سعودية الهندية

Gulf Union 21.70 8.50 2.55 -0.12 (M)  (س) 22.000 477.40 186.90 -2.56 اإحت�د اخلليج

ATC 81.50 7.38 11.05 -0.73 (M)  (س) 10.000 815.00 73.78 -7.28 هلي للتك�فل االأ

Al - Ahlia 54.50 4.52 12.06 -3.36 (M)  (س) 10.000 545.00 45.20 -33.59 هلية االأ

ACIG 39.00 4.47 8.73 -2.31 (M)  (س) 10.000 390.00 44.69 -23.10 اأ�سيج

AICC 20.70 7.66 2.70 -0.63 (M)  (س) 20.000 414.00 153.28 -12.66 الت�أمني العربية

Trade Union 18.05 9.68 1.86 -0.04 (M)  (س) 25.000 451.25 242.03 -1.04 االحت�د التج�ري

Sagr Insurnce 54.25 9.93 5.46 -0.23 (M)  (س) 20.000 1,085.00 198.54 -4.64 ال�سقر للت�أمني

U C A 30.00 8.73 3.44 -0.06 (M)  (س) 20.000 600.00 174.53 -1.16 املتحدة للت�أمني

Saudi Re 10.10 9.94 1.02 -0.07 (M)  (س) 100.000 1,010.00 994.10 -7.16 ع�دة ال�سعودية االإ

Bupa Arabia 19.80 10.51 1.88 1.27 15.56 40.000 792.00 420.39 50.91 بوبا العربية

Weqaya Takaful 20.90 8.92 2.34 9.07 2.31 20.000 418.00 178.44 181.34 وق�ية للتك�فل

ARCCI 41.40 8.21 5.04 -1.44 (M)  (س) 20.000 828.00 164.29 -28.74 الراجحي للت�أمني

ACE 39.50 8.98 4.40 -0.96 (M)  (س) 10.000 395.00 89.83 -9.57 اي�ص

AXA - Cooperative 20.95 9.64 2.17 0.01 3809.09 20.000 419.00 192.87 0.11 اك�س� - التع�ونية

Gulf General 29.90 10.00 2.99 - - 20.000 598.00 200.00 - اخلليجية الع�مة
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Buruj 30.80 10.00 3.08 - - 13.000 400.40 130.00 - بروج للت�مني

Al Alamiyah 26.80 10.00 2.68 - - 20.000 536.00 200.00 - العاملية

Total Insurance Sector - 10.43 2.72 0.83 11.05 704.000 19,993.25 7,341.07 581.32 اإجم�يل قط�ع الت�أمني

SARCO 35.70 25.82 1.38 0.23 154.77 15.000 535.50 387.29 3.46  امل�س�يف 

Saudi Advanced 12.15 18.44 0.66 0.73 16.58 43.200 524.88 796.49 31.65 املتطورة

Al Ahsa for Dev. 10.95 8.87 1.23 0.34 32.50 49.000 536.55 434.47 16.51 االح�س�ء للتنميه

SISCO 13.55 10.82 1.25 0.03 405.90 68.000 921.40 735.94 2.27 �سي�سكو

Assir 13.70 19.39 0.71 0.69 19.92 126.389 1,731.53 2,450.16 86.91 ع�سري

Al Baha 15.00 6.54 2.29 -0.55 (M)  (س) 15.000 225.00 98.06 -8.21 الب�حة

Kingdom 8.35 6.97 1.20 0.12 72.36 3,705.882 30,944.11 25,825.09 427.63 اململكة

Total Multi-Investment Sector - 7.64 1.15 0.14 61.91 4,022.471 35,418.97 30,727.50 560.22 اإجم�يل قط�ع �سرك�ت اال�ستثم�ر املتعدد

BCI 28.90 13.46 2.15 2.24 12.91 27.500 794.75 370.20 61.56 بى �سى اآى

MA’ADEN 17.20 17.95 0.96 0.44 39.19 925.000 15,910.00 16,602.94 406.01 معادن

Astra Indust 34.80 20.59 1.69 2.88 12.09 74.118 2,579.29 1,526.39 213.34 اأ�سرتا ال�سن�عية

ALSorayai 27.00 12.69 2.13 2.67 10.09 30.000 810.00 380.70 80.24 جمموعة ال�سريع

Shaker 52.25 10.00 5.23 - - 35.000 1,828.75 350.00 - �س�كر

Pharmaceutical 30.00 32.28 0.93 2.01 14.95 78.438 2,353.12 2,532.17 157.41 الدوائية

Glass 20.40 15.94 1.28 1.41 14.45 30.000 612.00 478.31 42.35 زج�ج

FIPCO 26.50 11.44 2.32 1.64 16.16 11.500 304.75 131.56 18.86 فيبكو

Maadaniyah 19.00 13.80 1.38 0.89 21.43 25.556 485.57 352.74 22.66 معدنية

Saudi Chemical 40.50 20.78 1.95 4.87 8.32 63.240 2,561.22 1,314.08 308.02 الكيمي�ئيه ال�سعوديه

SPM 53.50 18.01 2.97 3.37 15.86 30.000 1,605.00 540.16 101.20 �سن�عة الورق

AlAbdullatif 30.20 17.54 1.72 2.27 13.32 81.250 2,453.75 1,424.89 184.22 العبداللطيف

Saudi Export 24.10 9.73 2.48 -0.29 (M)  (س) 10.800 260.28 105.04 -3.10 ال�صادرات

Total Industrial Investment 
Sector

- 18.36 1.25 1.12 19.09 1,422.402 32,558.49 26,109.18 1,592.77 اإجم�يل قط�ع اال�ستثم�ر ال�سن�عي

MMG 19.55 14.80 1.32 0.36 53.87 125.000 2,443.75 1,849.97 45.36 جمموعة املعجل

SSP 27.50 15.88 1.73 1.81 15.20 51.000 1,402.50 810.08 92.26 ن�بيب ال�سعودية االأ

Ceramic 120.00 33.65 3.57 8.58 13.99 25.000 3,000.00 841.20 214.45 اخلزف

Gypsum 32.00 15.57 2.05 2.43 13.16 31.667 1,013.33 493.19 77.01 اجلب�س

Cables 17.10 17.08 1.00 0.78 21.93 76.000 1,299.60 1,298.15 59.27 الك�بالت

Saudi Industrial 8.60 7.71 1.12 -0.02 (M)  (س) 40.000 344.00 308.46 -0.73 �سدق

Amiantit 17.50 14.59 1.20 1.77 9.89 115.500 2,021.25 1,685.43 204.47 امي�نتيت
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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
(1st Q 2010 as recent).

ال�سرك�ت التي مل ُتعلن �س�يف الدخل، وال�سرك�ت اخل��سرة )اآخر اأربعة اأرب�ع(، غري م�سمولة يف 

ح�س�ب ن�سبة ال�سعر للع�ئد للقط�ع�ت ولل�سوق.

خر اأربعة اأرب�ع )تنتهي يف  ن ال�سركة �سجلت خ�س�ئر وفقً� للبي�ن�ت امل�لية الآ �س : املوؤ�سر �س�لب الأ

ول 2010 م(. الربع االأ

Pipes 29.80 23.43 1.27 0.64 46.29 31.500 938.70 737.98 20.28 اأن�بيب

Zamil Industrial 43.90 19.82 2.21 3.88 11.32 60.000 2,634.00 1,189.23 232.73 الزامل لل�سن�عة

AL Babtain 38.00 13.41 2.83 2.55 14.90 40.500 1,539.00 543.04 103.29 الب�بطني

SVCP 62.75 13.38 4.69 3.51 17.86 15.000 941.25 200.65 52.69 الفخ�رية

MESC 20.90 11.68 1.79 0.71 29.60 40.000 836.00 467.34 28.24 م�سك

Red Sea 55.25 23.97 2.30 3.01 18.38 30.000 1,657.50 719.09 90.16 حمر البحر االأ

Total Building & Constructuion 
Sector

- 16.36 1.80 1.79 16.17 681.167 20,070.88 11,143.81 1,219.48 اإجم�يل قط�ع الت�سييد والبن�ء

Real Estate 22.05 25.89 0.85 0.76 28.94 120.000 2,646.00 3,106.30 91.44 العق�رية

Taiba 16.30 18.76 0.87 0.47 34.87 150.000 2,445.00 2,813.29 70.12 طيبة لال�ستثم�ر

Makkah 27.70 24.26 1.14 1.30 21.32 164.816 4,565.41 3,998.98 214.18  مكة لالن�س�ء 

Arriyadh Development 14.20 14.45 0.98 0.94 15.18 100.000 1,420.00 1,444.57 93.52 التعمري

Emaar E .C 8.65 9.21 0.94 -0.35 (M)  (س) 850.000 7,352.50 7,828.21 -299.99 اإعم�ر

Jabal Omar 17.80 9.87 1.80 -0.06 (M)  (س) 671.400 11,950.92 6,629.55 -38.25 جبل عمر

Dar Al Arkan 13.80 13.45 1.03 1.94 7.11 1,080.000 14,904.00 14,522.57 2,096.81 رك�ن دار االأ

Total Real Estate development 
Sector

- 12.86 1.12 0.71 10.12 3,136.216 45,283.83 40,343.47 2,227.83 اإجم�يل قط�ع التطوير العق�ري

Shipping 17.20 16.25 1.06 1.09 15.84 315.000 5,418.00 5,119.25 342.08 النقل البحري

SAPTCO 7.70 11.08 0.70 0.26 30.17 125.000 962.50 1,384.71 31.90 النقل اجلم�عي

Mubarrad 16.10 9.04 1.78 -0.21 (M)  (س) 18.000 289.80 162.79 -3.79 مربد

Budget Saudi 53.75 23.40 2.30 4.83 11.13 18.300 983.62 428.27 88.41 بدجت ال�سعودية

Total Transport Sector - 14.90 1.08 0.96 15.93 476.300 7,653.93 7,095.02 458.60 اإجم�يل قط�ع النقل

Tihama 23.85 15.13 1.58 0.49 48.81 15.000 357.75 226.97 7.33 عالن ته�مة لالإ

SRMG 19.05 15.89 1.20 0.57 33.50 80.000 1,524.00 1,271.07 45.49 بح�ث و الت�سويق االأ

SPPC 13.40 12.87 1.04 1.11 12.07 60.000 804.00 772.29 66.60 طب�عة وتغليف

Total Media & Publishing 
Sector

- 14.65 1.18 0.77 22.49 155.000 2,685.75 2,270.33 119.42 اإجم�يل قط�ع االعالم والن�سر

Hotels 27.30 24.17 1.13 5.56 4.91 69.006 1,883.87 1,668.06 383.67 الفن�دق

Shams 26.00 6.83 3.81 -0.24 (M)  (س) 10.150 263.90 69.29 -2.46 �سم�س

Total Hotel & Tourism Sector - 21.95 1.24 4.82 4.91 79.156 2,147.77 1,737.35 381.21 اإجم�يل قط�ع الفن�دق وال�سي�حة

Market - 15.93 1.93 1.68 15.20 38,881.052 1,197,909.41 619,210.80 65,192.77 اجم�يل ال�سوق
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Market Summary

Knowledge  Economic City 
•	 Share	Capital:	SR	3,393	million	divided	

into	339.3		million	shares.
•	 Offer	Shares:	102		million		shares		

(30.06%	of		its	issued	shares).
•	 Offer	Price:		SR	10	per	share.
•	 Offer	Period:	From	242010/05/	to	

302010/05/.

Initial Public 
Offerings (IPOs)

Value of Shares Traded Reached SR 100.50 billion 
and 2.24 million Transactions Executed During May 2010

At	the	end	of	May	2010	TADAWUL	
All	Share	Index	(TASI)	closed	at	a	level	
of	 6,120.52	 points,	 lost	 747.45	 points	
(10.88%)	over	the	close	of	the	previous	
month.	On	an	YTD	basis	TASI	lost		1.24	
points	(0.02%).

Highest	 close	 level	 for	 the	 index	
during	the	month	was	6,916.79	as	on	
012010/05/.

Total	equity	market	capitalization	at	
the	end	of	May		2010	reached	SR	1,197.91	

billion	(US$	319.44	billion),	decreasing	
by	11.45%	over	the	previous	month.

The	 total	 value	 of	 shares	 traded	
for	 the	 month	 of	 May	 2010	 reached	
SR	 100.50	 billion	 (US$	 26.80	 billion),	
increasing	by	14.88%	over	the	previous	
month.

The	total	number	of	shares	traded*	
reached	4.30	billion	shares	for	the	month	
of		May	2010	compared	to	3.48	billion	
shares	 traded	 during	 the	 previous	

month,	increasing		by	23.84%.
The	 total	 number	 of	 transactions	

executed	during		May	2010	reached	2.24	
million	compared	to	1.71		million	trades	
for	the	month	of	April	2010,	increasing	
by	31.22%.

*	Adjusted	to	all	corporate	actions	
during	the	period.

•	Number	of	trading	days	during	May	
2010	were	23,	against	20		trading	days	
during		April		2010.

Corporate Actions 
•	 The	National	Company	for	Glass	Industries,	increased	its	paid	up	

capital	by	issuing	one	bonus	share	for	every	five	shares,	raising	its	
total	number	of	issued	shares	to	30	million.	Effective	092010/05/.

•	 Saudi	Cement		Co.	increased	its	paid	up	capital	by	issuing	one	bonus	
share	for	every	two	shares,	raising	its	total	number	of	issued	shares	to	
153	million.	Effective	182010/05/.

New Listing - May 2010
•	 On	Monday	172010/05/	Al	Hassan	Ghazi	Ibrahim	Shaker	Co.	was	listed	

(with	a	paid	up	capital	of	SR	350	million	divided	into	35	million	shares).	
The	company	offered	10.5	million	shares	at	SR	49	per	share.
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Savings

Economists	 say	 that	 the	 level	 of	 awareness	 of	 the	
importance	of	saving	within	Arab	societies,	 including	the	
Saudi	 society	 is	 still	 extremely	 low,	 probably	 due	 to	 the	
weakness	of	income	in	some	communities	that	is	not	enough	
or	does	not	cover	the	primary	needs,	or	to	the	widespread	
phenomenon	of	over	consumption;	such	as	extravagance	and	
excessive	shopping	of	unnecessary	goods	and	services,	due	
to	the	simulation,	for	example,	renewing	the	car	every	year,	
and	refurnishing	homes	and	frequently	doing	decorations	
that		exhausts	the	incomes	of	individuals	and	societies	as	a	
result	of	increased	spending	on	luxury	goods,	and	events	
that	is	not	necessary	that	aims	to	show	off,	and	to	manage	
a	certain	social	inferiority.

Experts	called	banks,	 the	printed	media,	 radio	and	TV	
to	play	a	more	important	role	in	encouraging	and	teaching	
people	how	to	save	and	invest	money	and	to	instill	this	habit	in	
young	people,	to	educate	them	about	the	virtues	of	saving,	and	
the	risk	of	expansion	of	borrowing.	They	should	also	provide	
individuals	with	the	necessary	information	and	advice	on	how	
to	make	savings	and	to	raise	awareness	of	the	importance	
of	financial	planning	for	the	future,	and	consolidating	this	
habit	among	young	people	in	particular.

Other	experts	believed	that	there	is	an	error	related	to	
the	 concept	 of	 saving.	 Many	 people	 believe	 that	 saving	
is	the	management	of	surplus	income	to	save	what	is	left	
after	consumption.	 In	fact,	we	should	not	treat	saving	on	
the	grounds	of	managing	the	surplus,	for	it	is	in	most	cases,	
if	 they	are	viewed	In	this	way,	will	not	realize	the	surplus	
that	is	aimed,	so	it	is	better	to	be	viewed	through	spending	
what	is	remained	after	saving	other	than	saving	what	is	left	
after	spending.

They	 clarified	 that	 the	 nature	 of	 people	 calls	 them	 to	
think	negatively.	They	pay	their	monthly	bills	and	various	
consumer	requirements,	and	leave	what	is	remained	at	the	
end	of	the	month	to	be	saved,	and	if	there	is	no	such	expected	
surplus	they	delay	savings	to	the	following	month,	making	
the	matter	going	in	a	chaotic	way.	We	should	note	that	the	
best	 way	 to	 save	 is	 always	 through	 treating	 saving	 as	 an	
invoice	that	 is	shall	be	paid	monthly	as	phone	bill.	Based	
on	this	principle,	people	can	consume	the	surplus	from	the	
income	monthly,	but	if	there	is	no	surplus	sufficient	for	the	
rest	of	the	month	they	economize	to	the	extent	possible,	so	
as	not	to	take	from	the	saved	amount.

Experts	said	that	mating	between	the	two	elements	of	
saving	and	investment	is	very	important	to	success	in	the	
saving,	 by	 adding	 periodic	 payments	 to	 the	 capital,	 and	
achieving	additional	revenues	through	investment,	which	
helps	to	increase	capital,	stipulating	to	focus	on	three	key	
elements,	for	the	monthly	income	should	be	split	into	three	
main	sections.	The	first	part	of	it,	the	part	that	is	being	spent	

completely	at	the	end	of	each	month	on	basic	requirements	
of	daily	life,	such	amount	is	preferably	to	be	in	a	separate	
account	associated	with	ATM	card	to	facilitate	the	daily	draw.	
The	second	part	of	income	is	to	specify	amount	in	another	
account	dedicated	for	financial	objectives	in	the	short-term	
that	includes	non-recurring	expenses	on	monthly	basis,	in	
addition	to	the	unforeseen	expenses	and	emergencies	by	
calculating	the	amounts	that	are	needed	each	year.	The	third	
part	of	the	income	is	to	deduct	an	amount	in	a	third	account	
for	the	objectives	of	long-term	financial	goals	that	go	beyond	
a	two-year	period.

Experts	called	also	for	more	awareness	among	youth	about	
the	danger	of	resorting	to	consumer	loans,	which	will	open	
door	of	borrowing	that	is	often	lead	to	financial	difficulty,	
and	finally	lead	to	become	unable	to	pay	as	a	result	of	the	
financial	accumulation	of	these	loans.

They	considered	that	the	Saudi	society	needs	awareness	
campaigns	to	spread	the	culture	of	saving	in	the	community	
and	the	rationalization	of	consumption,	as	well	as	making	
clear	the	methods	of	the	right	and	successful	 investment	
through	 the	 safe	 ways,	 and	 disseminating	 the	 long-term	
Investment	ideas	more	clearly.	The	purpose	of	the	culture	
of	saving	is	quite	different	from	the	traditional	concepts	of	
parsimony	and	stinginess.	The	modern	concept	is	based	on	
confirming	the	proper	relationship	between	what	you	spend	
and	what	you	get	from	the	well-being	and	the	happiness,	
and	trying	to	reduce	spending	on	aspects	which	can	not	
achieve	an	appropriate	degree	of	individual	happiness	to	
be	utilized	in	the	savings	and	investment.

Pretenses don’t fit for crisis
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Cover Story

Saving represents a special method we follow to meet our future financial needs through organized 
plans designed to provide funds to meet the potential future obligations. It is also a pattern 
acclaimed and called by economists, especially in light of the good opportunity achieved by savings 
to develop the saved money through investing it in different economic activities compatible with 
person’s interests.

Savings

Pretenses don’t fit for crisis
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The	Capital	Market	Authority	announces	according	
to	Article	number	(33)	of	the	Listing	Rules,	the	Board	
of	Directors	and	Senior	Executives	Trading	Restriction	
Period	will	be	as	follows:	
1.	 For	 companies	 which	 fiscal	 interim	 periods	 end	

on	 30/06/2010,	 the	 restriction	 period	 starts	 on	
19/06/2010	and	ends	on	the	date	of	publishing	the	
announcement	of	the	company’s	interim	results.	

2.	For	companies	that	follow	the	Hijra	Calendar	and	
which	 fiscal	 interim	 periods	 end	 on	 29/06/1430	
H	corresponding	12/06/2010	(according	to	Umm	

AlQura	Calendar),	the	restriction	period	starts	on	
16/06/1431	H	corresponding	302010/05/	and	ends	
on	the	date	of	publishing	the	announcement	of	
the	company’s	interim	results.	

3.	For	companies	that	follow	the	Hijra	Calendar	and	
which	 fiscal	 interim	 periods	 end	 on	 30/07/1431	
H	corresponding	12/07/2010	(according	to	Umm	
AlQura	Calendar),	the	restriction	period	starts	on	
17/07/1431	H	corresponding	292010/06/	and	ends	
on	the	date	of	publishing	the	announcement	of	
the	company’s	interim	results.

Announcement Regarding the Board of 
Directors and Senior Executives Trading 

Restriction Period

The	CMA	announces	its	approval	for	Gulf	Investments	
Company	to	offer	«	Khalijia	Invest	-	Saudi	Equity	Fund	«.	

Announcement	 from	 the	 Capital	 Market	 Authority	
regarding	 the	 listing	 of	 the	 Third	 Issue	 of	 the	 Saudi	
Electricity	Company’s	Sukuk

The	Capital	Market	Authority	announces	that	listing	
and	 trading	 of	 the	 third	 Issue	 of	 the	 Saudi	 Electricity	
Company’s	Sukuk	will	take	place	on	Monday	24	/	05	/2010	G		
(10/	06	/1431	H)	with	the	symbol	5113.	

Announcement	 from	 the	 Capital	 Market	 Authority	
regarding	the	listing	of	AL-HASSAN	G.I.	SHAKER	CO.

The	Capital	Market	Authority	announces	that	the	listing	
and	trading	of	Al-Hassan	G.I.	Shaker	CO.	will	take	place	
on	Monday	17	/	05	/2010	G	(03	/	06	/1431	H)	within	the	
Industrial	Investment	sector	with	the	symbol	1214,	with	an	
unrestricted	price	limit	for	the	first	day	of	trading	only.	

CMA announces 
offering of investment 

funds



العدد 44 - يونيو  2010 م

��
العدد 44 - يونيو  2010 م

��

News

العدد 44 - يونيو  2010 م

��
العدد 44 - يونيو  2010 م

��

CMA announces 
offering of 

investment funds
The	 CMA	 announces	

its	 approval	 for	 ALAWWAL	
Financial	 Services	 Co.	 to	
offer	 ALAWWAL	 Real	 Estate	
Development	Fund

Thara	 Financial	 Consulting	
had	requested	CMA	to	cancel	the	
authorization	which	was	issued	by	
the	CMA	Board	of	Commissioners	
under	 Resolution	 No.	 (4-12-2009)	
on17/4/1430H,	 corresponding	 to	
13th	 April	 2009	 to	 conduct	 the	
securities	businesses	of	Arranging	

and	Advising.
Based	on	the	Capital	Market	Law	

issued	by	Royal	Decree	No.	(M/30)	
on	02/06/1424H,	and	the	Authorised	
Persons	Regulations	issued	by	the	
CMA	 Board	 of	 Commissioners	 via	
its	Resolution	No.	(1-	83-	2005)	on	
21/05/1426H,	 corresponding	 to	

28th	June	2005,	the	CMA	Board	of	
Commissioners	 issued	 on	 today,	
Tuesday	18/6/1431H,	corresponding	
to	1st	June	2010,		via	its	Resolution	
No.	(8-16-2010)	the	approval	for	the	
cancellation	of	the	authorization	for	
Thara	Financial	Consulting	based	on	
its	request

Cancellation of Authorization for 
Thara Financial Consulting

SWIP	Saudi	Asset	Management	had	requested	CMA	
to	cancel	the	authorization	which	was	issued	by	the	
CMA		Board	of	Commissioners	under	Resolution	No.	
(7-20-2008)	dated	on	14/5/1429H,	corresponding	to	
19th	May	2008,	to	conduct	the	securities	businesses	
of	Managing,	Advising	and	Custody.		 ِ

Based	 on	 the	 Capital	 Market	 Law	 issued	 by	
Royal	 Decree	 No.	 (M/30)	 dated	 on	 2/6/1424H,	 and	

the	 Authorised	 Persons	 Regulations	 issued	 by	 the	
CMA	 Board	 of	 Commissioners	 via	 its	 Resolution		
No.	(1-83-2005)	dated	on	21/5/1426H	corresponding	
to	28th	June	2005,	the	CMA	Board	of	Commissioners	
issued	on	today,	Tuesday	18/6/1431H,	corresponding	
to	1st	June	2010,	via	its	Resolution	No.	(7-16-2010)	the	
approval	for	the	cancellation	of	the	authorization	for	
SWIP	Saudi	Asset	Management	based	on	its	request.

Cancellation of Authorization for SWIP  
Saudi Asset Management

Revoking the Security Business  
License of Praxity Financial 

Consulting Company
Under	its	Resolution	No.	(9-16-2010),	the	CMA	Board	of	Commissioners	

issued	on	today,	Tuesday	18/06/1431H	corresponding	to	1st	June	2010,	
its	decision	to	revoke	the	license	granted	to	Praxity	Financial	Consulting	
Company	for	conducting	Arranging	and	Advising	securities	businesses	that	
was	issued	pursuant	to	Resolution	No.	(5-41-2008)	dated		01/01/1430H,	
corresponding	to	29th	December	2008,	due	to	non-compliance	with	
the	conditional	 requirements	 for	commencement	of	business	within	
the	stipulated	period.	
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Saving	is	one	of	the	important	things	in	organization	of	the	economic	life	of	individuals	
and	society.	It	is	simply	defined	as	retaining	a	portion	of	profits	or	income	for	times	when	they	
are	needed	in	the	future.

The	issue	of	saving	is	one	of	the	most	important	issues	highlighted	by	the	economic	thinking	
as	a	fundamental	pillar	to	economic	development.	Many	economists	attributed	the	poverty	
experienced	by	some	developing	countries	to	the	inability	of	individuals	to	make	savings,	thus	
reducing	the	supply	of	capital	and	decreasing	the	economic	growth	rate.

Many	 economists	 agree	 that	 saving	 is	 important	 to	 provide	 the	 capital	 necessary	 to	
implement	 any	 investment	 program	 for	 individuals,	 or	 even	 for	 enterprises	 in	 one	 way	 or	
another.	If	investments	increase,	growth	opportunities	increase,	businesses	expand,	and	job	
opportunities	are	created.	Hence,	the	domestic	savings	play	an	important	role	in	the	economic	
equation	for	any	society	to	achieve	balance	in	the	market	of	goods	and	services,	which	is	one	
of	the	key	requirements	to	achieve	the	overall	balance	of	the	economy	and	reach	economic	
stability.

In	our	culture,	saving	is	as	old	phenomenon	as	the	man>s	awareness	of	the	need	to	take	from	
the	time	of	prosperity	for	a	time	of	distress.	God	has	given	us	an	example	on	how	to	organize	
the	resources	of	the	country	and	using	prosperity	to	overcome	hardship	on	the	tongue	of	His	
Prophet	Joseph	(Youssef ),	peace	be	upon	him,	in	the	noble	Quran.

If	we	accept	all	the	above,	and	tried	to	apply	it	to	the	situation	of	the	majority	of	individuals,	
and	perhaps	some	institutions,	we	will	find	that	this	culture	is	absent,	either	because	of	prosperity,	
or	because	of	ignorance	of	its	importance,	or	because	of	a	third	reason	that	seems	strange	or	
amusing,	which	is	that	some	people	make	fun	of	saving	small	amounts	of	money,	and	believe	
that	it	is	a	waste	of	time	and	life	without	gaining	anything	at	the	economic	and	investment	
levels.

Specialists	and	interested	people	deal	with	this	vital	subject	in	the	main	file	of	the	magazine,	
out	of	our	belief	in	the	importance	of	the	idea,	and	then	as	a	complement	to	our	educational	
and	awareness	raising	role.	We	are	always	keen	that	this	role	becomes	a	part	of	this	economic	
publication	 which	 communicates	 and	 keeps	 up	 with	 you	 and	 discusses	 your	 concerns,	
and	important	issues	that	can	make	the	investment,	and	saving	before	that,	a	part	of	your	
concerns.

Abdullateef Al-Furaihi 
Editor	in	Chief	

abdullateef.furaihi@tadawul.com.sa

Editorial

Saving 
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