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روح الطمأنينة

مقال

ل �سك اأن ال�سناديق العقارية �ساعدت امل�ستثمرين على  الدخول يف امل�ساريع العقارية ل�ستغالل مدخراتهم 

املالية يف بث روì الطماأنينة باإ�سدارها اللوائح املنظمة لعمل هذه  ال�سغرية واملتو�سطة بعد جناì هيئة ال�سوق 

واملطورين  الو�ساطة  و�سركات  البنوك  اأ�سركت  حيث  ا،  kم�ستقر والنظامي  القانوين  و�سعها  وجعل  ال�سناديق 

حتت  تتم  املالية  ال�سندوق  عمليات  جميع  اأن  �سمانkا  للم�ستثمر  حتقق  متكاملة  منظومة  يف  ا  kجميع العقاريني 

إ�سراف ر�سمي.  ا

عالم القت�سادي واأهدافنا التوعوية يف »تداول« نطرì ال�ستثمار يف ال�سناديق  ا لر�سالة الإ kوبدورنا وحتقيق

ا، وثانيkا كوننا نهتم بال�ستثمار واأدواته،  kا عامkا اقت�ساديkكونه �ساأن kالعقارية للنقا�ض بني املتخ�س�سني واملهتمني، اأول

اأعمال ذات عالقة بالقطاع العقاري من جهة، وبالتداول  ط��راف وت�سليط ال�سوء على  وثالثkا لتثقيف جميع الأ

ا من امل�ساريع العقارية العمالقة يف امل�ستقبل �ستمول  kن املوؤ�سرات تفيد باأن كثري والو�ساطة من اجلهة املقابلة، لأ

ا بف�سل اأنظمة هيئة ال�سوق املالية البديل  kمن خالل اكتتاب امل�ستثمرين فيها وهذا الكتتاب بات اليوم اأكرث تنظيم

.Ëالنظامي والعملي للم�ساهمات العقارية يف �سكلها القد

ا يف عملية اتخاذ القرار ال�ستثماري يف اأي قطاع ومن بينها  kمهم kاجلميع يدرك اأن ثقة امل�ستثمر  تعد عامال

وهنا  العقارية،  للم�ساريع  التمويل  اأهم م�سادر  اأحد  �ست�ستقطب  العقارية  ال�سوق  ف��اإن   وعليه  العقاري،  القطاع 

جاء البديل وهو ال�سناديق العقارية التي تطلق من قبل ال�سركات املالية املرخ�سة، وما Áيõها اأنها تهتم ب�سكل 

كبري بدرا�سة اجلدوى، وحتر�ض على العوائد العادلة مل�ساريع ال�سندوق مع وجود �سفافية كبرية فر�سها النظام  

رباì على املكتتبني، وبذلك اأ�سبح لدى �سناديق ال�ستثمار  على جميع املراحل من اإطالق ال�سندوق اإىل توزيع الأ

يجابية من اأبرزها العوائد اجليدة واملخاطر املتو�سطة. العقاري العديد من النقاط الإ

نظمة واأهمية الرتابط بني اجلهات  ويعد جناì ال�سناديق العقارية يف ا�ستقطاب امل�ستثمرين تاأكيداk لتميõ الأ

طراف يف املعادلة العقارية. ذات العالقة لتحقيق م�سلحة جميع الأ

فكار. ا من ال�سوء على بع�ض هذه الأ kراء التي �ستقروؤونها يف ق�سية هذا العدد ما ي�سلط كثري ولعل يف الآ

وموا�سلة للبحث ال�سحفي القت�سادي نطرì جملة من املوا�سيع املتخ�س�سة يف اأبواب املجلة املختلفة اإÁانkا 

ا يحفل بكم كما حتتفلون به، وقناعة  kا متنوعkا اقت�سادي kمنا بر�سالة التثقيف املعلوماتي وجعل هذه املجلة منرب

عالم القت�سادي على وجه اخل�سو�ض. عالم اإجمالk، والإ باأهمية الإ

ية
اح

فتت
اال
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أخبار

أسواق

 قضية العدد

وجوه

المجهر

المحفظة

جسور

مؤشرات

ملخص السوق

6

14

26

34

38

42

46

50

58

املنفذ  يعترب  العقارية  ال�صناديق  يف  اال�صتثمار  اأن  على  خببرباء  اتفق 

ميثل  ذلك  اأن  اإىل  واأ�صاروا  امل�صتثمرين،  اأمام  مثل  االأ واخليار  اال�صتثماري 

يف  العقاري  لل�صوق  �صا�صية  االأ العوامل  حيث  من  جيدة  ا�صتثمارية  فر�صة 

ال�صكنية  الببوحببدات  من  املعرو�ض  يف  كبري  بنق�ض  يتميز   الببذي  ال�صعودية 

والعقارية يف احلا�صر وامل�صتقبل مقابل طلب متزايد، باعتبار اأن ن�صبة كبرية 

اأن  كما   ، �صكاين مطرد  معدل منو  مع  م�صاكنهم  ال ميلكون  ال�صعوديني  من 

ووجود  ال�صعودية  املالية  ال�صوق  العقارية حتت مظلة هيئة  ال�صناديق  وجود 

كثري من اجلهات امل�صتقلة التي تدخل يف اإن�صاء ال�صندوق العقاري كال�صركة 

واملثمنون  القانوين  واملحا�صب  ال�صندوق  اإدارة  وجمل�ض  املرخ�صة  املالية 

وغريهم تعطي ال�صناديق ثقال اأكرب .

30

2009م( حدثان يف منت�صف ال�صهر ونهايته،  �صهد ال�صهر املا�صي )اأكتوبر 

ول كان انعقاد امللتقى العلمي ملكافحة اجلرائم املعلوماتية يف الريا�ض، والثاين  االأ

يكن  ومل   ،7 ويندوز  منتجاتها  اأحببدث  انطالق  ال�صعودية  مايكرو�صوفت  اإعببالن 

القا�صم امل�صرتك بينهما �صوى حماربة االحتيال والقر�صنة مبا ي�صكله من ازدياد 

نرتنت. 14القلق لدى املتعاملني مع البنوك اإما عرب الو�صائل العادية اأو االإ

األزمة المالية وسوق العقارات
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رؤيـتـنـا:
في  المتكاملة  الحلول  رواد  نكون  أن 

اإلعالم المتخصص بالعالم العربي..

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

وتحقق رضاهم وتتجاوز توقعاتهم.

كلمة التحرير

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

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

www.rawnaa.com

ت�صاعدهم على  التي  املعلومات  اإىل  �صهم  االأ امل�صتثمرون يف �صوق  يحتاج 

مان يف التعامل وعدم تكبد اخل�صائر.. املو�صوع ي�صب  حتقيق اأكرب قدر من االأ

ال  التي  النقاط  من  كثرًيا  وتو�صح  ت�صرح  كونها  اال�صتثمارية  التوعية  باب  يف 

ينتبه اإليها البع�ض وتكون اأحد اأ�صباب تكبدهم اخل�صائر.

42

التخوف امل�صوب بالقلق من تنامي عمليات القر�صنة واالحتيال على 

امل�صارف والبطاقات االئتمانية �صار هاج�ًصا يجرب الكثريين على ح�صاب 

نرتنت ولذا فاإن هناك جهات عدة  خطواتهم بدقة قبل اأي اإجراء عرب االإ

باتت ت�صعر اأن واجبها نحو عمالئها يقت�صي الكثري من احلذر واحليطة 

ا تثقيف هوؤالء العمالء جتاه ما يجب عليهم فعله . واأي�صً

زمة العاملية يو�صك على االنتقال اإىل مربعات متقدمة  التعايف من االأ

بعد املراوحة التي كانت بني املربع �صفر وبني الرتاجع اأكرث اإىل الوراء، 

زمة فهي اأنها ك�صفت عن دول نا�صئة ميكنها  واإذا كان هناك ما يحمد لالأ

قيادة االقت�صاد العاملي اإذا اأتيحت لها الفر�صة كاملة.

مرا�ض الوبائية  من جهة تبدو بعيدة وقريبة يف اآن بات اندالع اأي من االأ

ن بنظرية املوؤامرة اأكرث من اأي وقت م�صى  املعدية اإىل العامل حما�صًرا االآ

زمات ال�صحية ومن  رمبا لتوافر كتابات عدة حول امل�صتفيدين من تلك االأ

�صئلة مفتوحة على م�صراعيها حول  خري تبقى االأ يقفون وراءها، لكن باالأ

زمة ؟ مرا�ض الوبائية اأم االأ خر.. االأ من ي�صنع االآ
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 تغريم رئيس وأعضاء مجلس إدارة
»الكيميائية السعودية« 50,000 ريال

غرامة  املالية  ال�صوق  هيئة  فر�صت 

على  ريببببال   50،000 مبببقبببدارهبببا  مببالببيببة 

الكيميائية  ال�صركة  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض 

جمل�ض  اأع�صاء  من  ع�صو  وكل  ال�صعودية 

اإدارتها، ملخالفتهم املادة )28( من قواعد 

اأنه  على  تن�ض  التي  دراج،  واالإ الت�صجيل 

امل�صدر  اإدارة  جمل�ض  اأع�صاء  على  »يجب 

واجباتهم  وتنفيذ  �صالحياتهم  ممار�صة 

مببببا يببحببقببق مبب�ببصببلببحببة املببب�بببصبببدر« وذلبببك 

ملوافقتهم على �صفقة �صراء ال�صركة التابعة 

ح�ص�ض  من   %15 ن�صبة  )�صيتكوفارما( 

البب�ببصببركبباء يف �ببصببركببة املبببببوارد الببتببجبباريببة 

املحدودة على الرغم من اأن لرئي�ض جمل�ض 

دارة م�صلحة يف ال�صفقة دون ترخي�ض  االإ

ف�صاح  االإ عببدم  مع  العامة،  اجلمعية  من 

بتاريخ  تداول  موقع  يف  ال�صركة  اإعالن  يف 

2008/7/2م عن ارتباط ال�صفقة بطرف 

ذي عالقة. 

»انتجريشن كابيتال« تبدأ تقديم 
خدمات أعمال األوراق المالية

1430/10/29هببببب  حببد  االأ يببوم  املالية  ال�صوق  هيئة  جمل�ض  اأ�ببصببدر 

)2009/10/18م( موافقته على الرتخي�ض ل�صركة انتجري�صن كابيتال 

اأعمال  يف  امل�صورة  وتقدمي  الرتتيب  ن�صاطي  ملمار�صة  املالية،  وراق  لببالأ

وراق املالية. االأ

إلغاء ترخيص مكتب األلباب 
لالستشارات المالية

ال�صوق  هيئة  اإىل  املالية  لال�صت�صارت  لباب  االأ مكتب  تقدم 

املالية بطلب اإلغاء الرتخي�ض املمنوح له من جمل�ض الهيئة بالقرار 

رقم )2-180-2006( وتاريخ 1427/5/7هب )2006/6/3م( 

وراق املالية.  ملمار�صة ن�صاطي الرتتيب، وتقدمي امل�صورة يف اأعمال االأ
 

رقم  امللكي  باملر�صبوم  ال�صادر  املالية  ال�صوق  نظام  على  وبناًء 

�صخا�ض املرخ�ض  1424/6/2هب والئحة االأ 30( وتاريخ  )م / 

لهم ال�صادرة عن جمل�ض هيبئة ال�صبوق املالية بالقرار رقم 1-

اأ�صدر  )2005/6/28م(  1426/5/21هبببب  وتاريخ   2005-83

حد 1430/10/29هب )2009/10/18م(  جمل�ض الهيئة يوم االأ

لباب  االأ ملكتب  املمنوح  الرتخي�ض  اإلغاء  على  باملوافقة  قببراره 

لال�صت�صارت املالية. 

»فيبكو« تزيد رأس مالها إلى 
115,000,000 ريال

وافقت هيئة ال�صوق املالية على طلب �صركة فيبكو  زيادة 

اإىل  115.000.000  ريال   68.750.000 من  مالها  راأ�ببض 

ريال وذلك مبنح �صهم واحد جماين مقابل كل 1.4864 �صهم 

ميلكه امل�صاهمون املقيدون ب�صجل امل�صاهمني بنهاية تداول يوم 

انعقاد اجلمعية العامة غري العادية، على اأن يتم ت�صديد قيمة 

املال عن طريق حتويل مبلغ 10،463،213  راأ�ض  الزيادة يف 

ريال   27،431،272 ومبلغ  نظامي«  »احتياطي  بند  من  ريال 

من بند »اأرباح مبقاة« ومبلغ 8،355،515 رياال من بند »�صايف 

�صهم من 6.875.000  ربح الفرتة«، وبالتايل زيادة عدد االأ

�صهم اإىل 11.500.000 �صهم، بزيادة قدرها 4.625.000 

�صهم املقيدين يف نهاية  �صهم. وتقت�صر املنحة على مالك االأ

تداول يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية والتي �صوف يتم 

حتديد وقتها يف وقت الحق من قبل جمل�ض اإدارة ال�صركة.
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ال�صعودية  املببالببيببة  البب�ببصببوق  اأعببلببنببت 

�صركة  ا�صتحواذ  تنفيذ  مت  اأنببه  )تببداول( 

حائل  �صركة  اأ�صهم  كامل  على  املببراعببي 

اإ�صافة  ومت  )هادكو(  الزراعية  للتنمية 

املبببحبببافبببظ اال�ببصببتببثببمبباريببة  �بببصبببهبببم يف  االأ

يبببببوم اخلبببمبببيببب�بببض 1430/10/26هببببببببببببببب 

�صركة  اأ�صهم  ملالك  )2009/10/15م( 

ل�صركة  واحببد  �صهم  اأ�صا�ض  على  هادكو 

املراعي لكل خم�صة اأ�صهم ل�صركة هادكو.

مببببن جبببهبببة ثبببانبببيبببة وببببعبببد مببوافببقببة 

ل�صركة  الببعبباديببة  غببري  الببعببامببة  اجلمعية 

18/10/1430هبببب    ربببعبباء  االأ يببوم  املراعي 

ا�صتحواذها  على  )2009/10/07م( 

على 100% من اأ�صهم �صركة حائل للتنمية 

الزراعية »هادكو« وكذلك موافقة اجلمعية 

للتنمية  ل�صركة حائل  العادية  العامة غري 

 1430/10/26 اخلمي�ض  يببوم  الزراعية 

املقدم  العر�ض  على  )2009/10/15م( 

املالية  ال�صوق  اأعلنت  املراعي،  �صركة  من 

اأ�صهم  حببذف  عببن  )تببببداول(  ال�صعودية 

»هادكو«  الزراعية  للتنمية  حائل  �صركة 

وال�صناعات  الببزراعببة  قطاع  موؤ�صر  من 

وحتديث  العام  تببداول  وموؤ�صر  الغذائية 

�صهم احلرة املتاحة للتداول  املوؤ�صرين باالأ

وذلببك  اال�صتحواذ  بعد  املببراعببي  ل�صركة 

 1430/10/28 ال�صبت  يببوم  من  ابببتببداء 

)2009/10/17م(.

»تداول« عضو 
باتحاد البورصات 

العالمية

ال�صعودية  املالية  ال�صوق  �صركة  ح�صلت 

البور�صات  احتببباد  ع�صوية  على  )تببببداول( 

اجلمعية  اأقبببرت  بعدما    .)WFE( العاملية 

العمومية لالحتاد ان�صمام تداول يوم الثالثاء 

2009/10/6 خالل االجتماع ال�صنوي لالحتاد 

وفد  بح�صور  وذلك  بكندا  فانكوفر  مدينة  يف 

من اإدارة تداول برئا�صة من�صور امليمان ع�صو 

دارة وذلك بعد ا�صتيفاء تداول كافة  جمل�ض االإ

اإجراءات ومعايري االن�صمام للع�صوية.

وبذلك اأ�صبحت تداول ع�صًوا مع اأكرث من 

50 بور�صة عاملية يف احتاد البور�صات العاملية، 

ال�صعودية،  املالية  ال�صوق  مكانة  يعزز من  ما  

فاعل  ب�صكل  امل�صاركة  لببتببداول  �صيتيح  حيث 

معلومات  اأن  كما  االحتبباد  واأن�صطة  اأعمال  يف 

ال�صوق املالية ال�صعودية �صتكون �صمن تقارير 

ع�صوية  تعد  فيما  العاملية،  البور�صات  احتاد 

االحتاد موؤ�صًرا مهًما لل�صوق من حيث تطبيق 

البور�صات  يف  بها  املعمول  العاملية  املعايري 

العاملية. 

ي�صار اإىل اأنه �صبق اأن زار وفد من اأع�صاء 

االحتاد اململكة خالل ال�صيف املا�صي والتقى 

باإدارة تداول وهيئة ال�صوق املالية وقدم تقريره 

لع�صوية  تببداول  بان�صمام  بالتو�صية  لالحتاد 

احتاد البور�صات العاملية.

حذف »حائل« من قطاع الزراعة والصناعات الغذائية:

إتمام استحواذ »المراعي« على »هادكو«
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مجلس إدارة  »أسيج« يوصي بزيادة رأس مال 
الشركة عبر طرح أسهم حقوق أولوية

اأو�صى جمل�ض اإدارة املجموعة املتحدة للتاأمني التعاوين 

للجمعية  2009م  اأكتوبر   27 بتاريخ  اجتماعه  يف  )اأ�صيج( 

العمومية غري العادية ببزيادة راأ�ض مال ال�صركة من خالل 

طرح اأ�صهم حقوق اأولوية بقيمة150 مليون ريال �صعودي.

�صهم املقيدين يف نهاية  وتقت�صر الزيادة على مالك االأ

تداول يوم انعقاد اجلمعية العمومية غري العادية بعد موافقة 

الطرح  �صعر  حتديد  و�صيتم  الر�صمية،  املخت�صة  اجلهات 

�صهم املطروحة لالكتتاب بنهاية يوم تداول انعقاد  وعدد االأ

اجلمعية العامة غري العادية. 

رغبة  يف  املببال،  راأ�ببض  بزيادة  التو�صية  اأ�صباب  تتمثل 

لطلب  واال�صتجابة  التاأمني،  اإعادة  باأعمال  بالقيام  ال�صركة 

ال�صوق ال�صعودي املتنامي على خدمات التاأمني، ما ي�صتلزم 

االقت�صاد  يف  النمو  لتواكب  لل�صركة  املببالءة  هام�ض  دعببم 

ال�صعودي.

مصرف »اإلنماء«  يتيح للعمالء تملك العقارات 
بدون رسوم إدارية

البب�ببصببمبباري مببديببر عبببام جمببمببوعببة التجزئة  فببهببد  اأعببلببن 

اأطلقه  الذي  املنتج اجلديد  اأن  االإمناء  امل�صرفية يف م�صرف 

بالتمليك  املنتهية  العقار  باإجارة  واملتعلق  موؤخًرا  امل�صرف 

اأو  اإداريببة  ر�صوم  بدون  العقارات  متلك  اإمكانية  للعمالء  يتيح 

كفيل. لوجود  احلاجة  ودون  امل�صرف  مع  العقد  اإبببرام  عند 

ي�صعى من خالل طرح هذه اخلدمة  امل�صرف  اأن  اإىل  م�صرًيا 

�صركائه  احتياجات  ملواكبة  متكاملة  م�صرفية  حلول  لتوفري 

تاأمني  يف  املجتمع  فئات  خمتلف  من  املتزايد  الطلب  وتلبية 

�صرهم«. م�صكن منا�صب لهم والأ

اإىل  ال�صركاء  حاجة  يتفهم  امل�صرف  اأن  ال�صماري  واأكببد 

�صا�صية التي يعد العقار على  حلول متويلية توفر متطلباتهم االأ

راأ�صها كون توفري امل�صكن يعد هدًفا رئي�صًيا لكل عائلة، ف�صاًل 

التملك  يف  الراغبون  منها  ي�صتفيد  اأن  ميكن  اخلدمة  اأن  عن 

بغر�ض ال�صكن واال�صتثمار معا مثل �صراء الوحدات املف�صولة، 

واال�صتثمار  ال�صكن  اأهداف  تنا�صب  التي  ال�صغرية  العمائر  اأو 

مًعا.

�صداد  ولفرتة  ريببال  ماليني   5 اإىل  التمويل  قيمة  وت�صل 

يقوم  بحيث  جببارة  االإ ب�صيغة  وتقدم  �صنة.   25 حتى  متتد  قد 

امل�صرف ب�صراء العقار �صواء كان بيًتا اأو �صقة �صكنية اأو عمارة 

ا ومن ثم بتاأجريه على ال�صريك مقابل اأق�صاط حمددة  اأو اأر�صً

العقد  ح�صب  جببارة  االإ مدة  نهاية  يف  العقار  بتملك  الوعد  مع 

املربم بني الطرفني.
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مشروع مشترك بين »طيف« و»البيمارال« للحفازات بالجبيل الصناعية
للمنتجات  حببيببان  اببببن  �ببصببركببة  وقببعببت 

ل�صركة  التابعة   - )طببيببف(  البال�صتيكية 

مريكية  »�صابك« - مع �صركة )البيمارال( االأ

ال�صعودية  ال�صركة  لتاأ�صي�ض  اتفاًقا  موؤخًرا 

م�صرتك  كم�صروع  الع�صوية  للكيماويات 

نتاج  منا�صفة يف مدينة اجلبيل ال�صناعية الإ

الكيماويات الع�صوية مبقايي�ض عاملية، وت�صري 

اال�صتثمار  مبلغ  اأن  اإىل  ولية  االأ التقديرات 

�صيكون حوايل ثالثمائة مليون ريال.

ول من نوعه يف  يعد امل�صروع اجلديد االأ

املنطقة، ويتوقع بدء ت�صييد امل�صنع يف الربع 

خري من عام 2009م ، على اأن يبداأ ت�صغيله  االأ

نتاجية  االإ طاقته  وتبلغ  2012م،  عام  مطلع 

ال�صنوية 6000 طن مرتي من املواد املكافئة 

يف  ي�صتخدم  الببذي  ملنيوم  االأ اإيثيل  لثالثي 

اأنظمة  يف  مبب�ببصببرتًكببا  حببافببًزا  ول  االأ املببقببام 

و�صتقام  وليفينات،  االأ لبلمرة  ناتا«  »زيغلر 

اال�صرتاتيجي  املوقع  يف  ال�صناعية  املن�صاأة 

و�صمان  املتزايدة،  االعمالء  لطلبات  تلبية 

ملنيوم.  االأ اإيثيل  ملادة ثالثي  ال�صريع   التوريد 

وقبببال املببهببنببد�ببض حمببمببد بببن حببمببد املا�صي 

نائب رئي�ض جمل�ض اإدارة   »�صابك« الرئي�ض 

التنفيذي اإن امل�صروع امل�صرتك خطوة جديدة 

يف �صبيل حتقيق روؤيا »�صابك« لت�صبح ال�صركة 

الكيماويات،  جمببال  يف  املف�صلة  العاملية 

اإيثيل  ثببالثببي  حببفبباز  تببوفببري  اإىل  �ببصببافببة  ببباالإ

ملنيوم ال�صروري لبلمرة البويل اأوليفينات .  االأ
 

جمل�ض  رئي�ض  روهببر  �صي.  مببارك  واأعبببرب 

لبب�ببصببركببة  الببتببنببفببيببذي  الببرئببيبب�ببض  دارة  االإ

املبببب�صروع  بهذا  �صعادته  عن  )البيمارال( 

ال�صرق  منطقة  اإىل  التقنية  نقل  يتيح  الذي 

)�صابك(،  مع  امل�صاركة  اإطببار  يف  و�ببصببط  االأ

يف  الرائدة  العاملية  ال�صركات  من  تعد  التي 

امل�صروع  و�صي�صاهم  الكيماويات،  �صناعة 

نتاجية الكبرية من تلك املنتجات  بطاقته االإ

الزبائن  احتياجات  تلبية  يف  املتخ�ص�صة 

ال�صتفادة  مكانات  االإ توفري  مع  وخدمتهم، 

يف  املتاحة  الفر�ض  مببن  البيمارال  �صركة 

املنطقة. 

تداول أسهم الشركة ال يتم إال عبر السوق 
المالية السعودية »تداول«  

»جبل عمر للتطوير«:

اأ�صدرت �صركة جبل عمر للتطوير بياًنا 

اال�صتف�صارات  اإىل  »اإ�ببصببارة  فببيببه:     قالت 

املوؤ�ص�صني  بع�ض  قبل  من  لل�صركة  ترد  التي 

عببببالنببببات  واملبببواطبببنبببني بببب�بببصببباأن بببعبب�ببض االإ

اأو  بيع  لكرتونية عن  االإ املواقع  اأو  بال�صحف 

اأ�صهم �صركة جبل عمر للتطوير، نود  �صراء 

حاطة باأن تداول اأ�صهم ال�صركة ال يتم اإال  االإ

»تداول«  ال�صعودية  املالية  ال�صوق  عن طريق 

واأن  بالبنوك،  اال�صتثمارية  املحافظ  عرب 

ن�ض  عليها  تطبق  تزال  ال  املوؤ�ص�صني  اأ�صهم 

�صا�صي  االأ النظام  من   )11  ،  10( املادتني 

لل�صركة ، كما تدعو ال�صركة ال�صادة املالك 

اإفراغ عقاراتهم  اإجراءات  الذين مل يكملوا 

متلكهم  ب�صكوك  ال�صركة  مراجعة  �صرعة 

على  ال�صركة  با�صم  اإفراغها  ليتم  �صلية  االأ

ثم  ومببن  نظمة،  االأ ح�صب  ال�صرعي  الوجه 

حمافظهم  يف  العينية  اأ�ببصببهببمببهببم  اإيبببببداع 

اال�صتثمارية«.
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أول مصرف إسالمي في تونس ينطلق في يونيو 2010
حممد  التون�صي  عببمببال  االأ رجببل  اأعببلببن 

�صخر املاطري انطالق اأول م�صرف اإ�صالمي 

يف تون�ض مطلع يونيو 2010م براأ�ض مال يبلغ 

بحرية  يف  مقره  و�صيكون  دوالر  مليون   25

تون�ض يف ال�صاحية ال�صمالية للعا�صمة.

ا�صم  امل�صرف  على  املبباطببري  واأطببلببق 

»الزيتونة« وت�صاهم فيه »جمموعة بران�صي�ض 

غروب« التي يرتاأ�صها املاطري ب 51 باملئة، 

�صهم �صركاء حمليون،  بينما يتقا�صم بقية االأ

على  املنفتح  الببعبب�ببصببري  بالبنك  وو�ببصببفببه 

العامل.

املنظومة  دعبببم  اإىل  البببببنببك  ويببهببدف 

حلول  لتوفري  الوطنية  واملالية  امل�صرفية 

وم�صاندة  وتعزيز  ومتطورة  جديدة  بنكية 

املببوؤ�ببصبب�ببصببات واملبب�ببصببتببثببمببريببن الببتببونبب�ببصببيببني 

البنك  ا�صتعان  ذلببك  ولتحقيق  والدوليني، 

بخربات دولية وحملية يف املجاالت البنكية 

�صالمية«. واملالية االإ

»التمويل الدولية« تدرج أول سندات إسالمية لها  
في  ناسداك دبي وسوق البحرين

للبنك  التابعة  الدولية،  التمويل  موؤ�ص�صة  اعتربت 

 100 بقيمة  لها  اإ�صالمية  �صندات  اأول  اإدراج  الببدويل، 

البحرين  و�صوق  دبي  نا�صداك  بور�صة  يف  دوالر  مليون 

فر�ض  خللق  املبتكرة  الو�صائل  قبيل  من  املالية  وراق  لببالأ

اإيجابًيا  التاأثري  للم�صتثمرين امل�صلمني الذين يرغبون يف 

لدعم  كربى  خطوة  اأنها  كما  االجتماعي،  امل�صتوى  على 

اأهداف البنك الدويل لدمج العامل العربي يف االقت�صاد 

العاملي واإتاحة املزيد من الفر�ض ل�صعوبها«.

التمويل  دخبببول  دعببم  اإىل  ال�صكوك  هببذه  وتببهببدف 

والتعليم  ال�صحة  مثل  رئي�صية  قطاعات  اإىل  �صالمي  االإ

والبنية التحتية.

موؤ�ص�صة  �صكوك  اإن  املوؤ�ص�صة  يف  مايل  م�صدر  وقال 

 Aaa ت�صنيف  »موديز«  منحتها  التي  الدولية  التمويل 

ميكن اأن تكون مدرجة يف دبي والبحرين قريًبا.
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»إعمار« العقارية تحقق 655 مليون درهم أرباًحا صافية 
في الربع الثالث من العام الحالي

رباح الت�صغيلية ال�صافية ل�صركة »اإعمار« العقارية املدرجة يف �صوق  ارتفعت االأ

دبي املايل يف الربع الثالث من العام احلايل بن�صبة 53% مقارنة مع الفرتة ذاتها من 

العام املا�صي، كما ارتفعت بن�صبة 48% مقارنة مع الربع الثاين من العام اجلاري، 

اإال اأن هذا االرتفاع ياأتي بعد اأن اعتمدت ال�صركة �صيا�صة حما�صبية جديدة. 

ويعني ذلك ح�صب البيان املايل لل�صركة اأنها حققت اأرباًحا �صافية بلغت 655 

مليون درهم )168 مليون دوالر( يف الربع الثالث من العام احلايل ، وُتقارن هذه 

رباح مع خ�صائر بلغت 417 مليون درهم )113 مليون دوالر( يف الفرتة ذاتها من  االأ

العام املا�صي.

جهودها  ركزت  ال�صركة  اإن  العبار  حممد  »اإعمار«  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  وقال   

االإعالن عنها  التي مت  امل�صاريع  اإنهاء  العام على  وىل من  االأ الت�صعة  �صهر  االأ خالل 

اأ�صعار  لتعايف  وا�صحة  موؤ�صرات  ظهور  اإىل  م�صرًيا  العمالء،  مع  العالقات  وتعزيز 

العقارات ال �صيما يف املناطق الراقية مثل و�صط برج دبي، اأهم امل�صاريع التي تعمل 

اإعمار على تطويرها«.

رباح خالل الربع الثالث من العام ترجع اإىل ارتفاع  واأكد العبار اأن الزيادة يف االأ

هام�ض اأرباح منازل تاون هومز »اأملا« �صمن م�صروع »املرابع العربية« يف دبي، والتي 

مت ت�صليمها خالل الفرتة وقبل موعدها املحدد مبدة طويلة. 

وقال البيان املايل لل�صركة الذي �صدر على موقع �صوق دبي املايل اإن عائدات 

بلغ  فيما  درهببم،  مليار   1.948 بلغت  اجلبباري  العام  من  الثالث  الربع  »اإعمار« يف 

وىل من العام احلايل 5.429 مليار درهم  اإجمايل العائدات يف ال�صهور الت�صعة االأ

�صيا�صتها  غببريت  املجموعة  اأن  مو�صًحا  اأمريكي(،  دوالر  مليار   1.4( اإمبباراتببي 

يرادات من ن�صبة االإجناز للم�صروع اإىل منهج العقد  املحا�صبية املتعلقة بح�صاب االإ

يرادات للربع املنتهي يف 2008/9/30  يرادات وتكاليف االإ املنتهي، لذلك مت تعديل االإ

غرا�ض املقارنة«. الأ

سندات لالكتتاب العام بـ 495مليون جنيه من »كونتكت للتوريق«
يف  ت�صتحق  جنيه  مليون   495 مببلغ 

اأكتوبر 2014 اأعلنت �صركة كونتكت للتوريق 

�ببصببدار  االإ الببعببام يف  لالكتتاب  دعبببوة  عببن 

ال�صركة، وهو  اخلام�ض من �صندات توريق 

عبارة عن �صندات ا�صمية يف مقابل حقوق 

للتداول  قابلة  التوريق(  )�صندات  مالية 

قابلة  اأ�ببصببهببم  اإىل  للتحويل  قببابببلببة  وغبببري 

 100 ا�صمية  بقيمة  املعجل  لال�صتدعاء 

جنيه لل�صند الواحد ت�صتهلك �صهرًيا وذات 

عائد �صنوي ثابت يعادل 10.75% ي�صرف 

�صهرًيا.

ويقوم كل من البنك التجاري الدويل 

الدويل  فريقي  االإ العربي  والبنك  - م�صر 

وبببنببك الببقبباهببرة بببرتويببج و�ببصببمببان تغطية 

الببتببجبباري  البببببنببك  يببتببوىل  فيما  االكببتببتبباب 

الدويل - م�صر تلقي طلبات االكتتاب.

جنيه   100.25 بواقع  االكتتاب  ويتم 

اال�صمية  القيمة  جنيه  وهبببي100  لل�صند 

لل�صند و 25 قر�ًصا م�صاريف اإ�صدار، و يبلغ 

دنى لالكتتاب 10 �صندات وال يوجد  احلد االأ

حد اأق�صى ويبداأ االكتتاب بعد 15 يوًما من 

تاريخ الن�صر وي�صتمر ملدة �صهرين اعتباًرا 

من تاريخ فتح باب االكتتاب العام.

بالكامل  �ببصببدار  االإ تغطية  حالة  ويف 

االكتتاب  باب  امل�صدرة غلق  لل�صركة  يحق 

تاريخ فتح باب االكتتاب  اأيام من   10 بعد 

العام.
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لم

عا

البنوك األمريكية تواصل االنهيار
و�صل عدد البنوك املنهارة التي اأغلقت 

مريكية هذا العام  يف الواليات املتحدة االأ

زمة املالية اإىل 115 بنًكا، بعد اأن  ب�صبب االأ

نهاية  مريكية  االأ املالية  ال�صلطات  اأغلقت 

معظمهما  بنوك   ت�صعة  2009م   اأكتوبر 

مريكية  االأ املببتببحببدة  الببواليببات  غببرب  يف 

كاليفورنيا  اأجنببلببو�ببض  لببو�ببض  بببنببك  منها 

مماثلة  �صغرية  بنوك  وثمانية  الوطني 

ب�صبب ا�صتمرار �صعف االقت�صاد يف خلق 

القرو�ض. �ببصببداد  عببن  التخلف  مببن   تيار 

واليببات  يف  تعمل  كانت  املغلقة  والبنوك 

 ، واأريزونا  وتك�صا�ض  واإيلينوي  كاليفورنيا 

»اإف. موؤ�ص�صة  متلكها  خا�صة  فروع  وهي 

بي.اأو.بي «  وهي �صركة م�صرفية قاب�صة 

اإيلينوي. بببواليببة  بببارك  اأواك  يف   مقرها 

ووافق يو.اإ�ض. بنك يف مينابولي�ض وهو فرع 

ملوؤ�ص�صة يو.اإ�ض بانكورب على حتمل ودائع 

ومعظم اأ�صول البنوك الت�صعة املغلقة التي 

بليون   19.4 اأ�صولها جمتمعة  يبلغ حجم 

 15.4 ودائعها  حجم  تبلغ  بينما  دوالر 

�صبتمرب  �صهر  نهاية  حتى  دوالر  بليون 

املا�صي. 

و�صيتم  مكتًبا   153 الت�صعة  وللبنوك 

اإعادة فتحها كفروع لب يو.اإ�ض. بنك.

أكبر اقتصاد أوروبي في طريقه للتعافي
املعنويات  درجة  ملعرفة  رئي�صي  اختبار  يف 

»اإيفو«  موؤ�صر  ارتفع  اأوروببببا،  يف  االقت�صادية 

بعد  نببقببطببة   91.9 اإىل  الببب�بببصبببركبببات  لببثببقببة 

�صبتمرب. يف  نببقببطببة   91.3 اإىل  ارتبببفبببع   اأن 

ال�صعود  من  الرغم  على  املوؤ�صر  ارتفاع  وجاء 

ال�صرف  اأ�ببصببواق  يف  الببيببورو  قيمة  يف  خبببري  االأ

جنبية وما اأثاره من خماوف ب�صاأن م�صتقبل  االأ

ملانية الرئي�صية.  الت االأ �صادرات االآ

ال�صهر  هبببذا  املببوؤ�ببصببر  زيببببادة  تببي  تبباأ فيما 

متما�صية مع توقعات املحللني.

ملانية  االأ ال�صركات  ثقة  اأن  ذلببك  ويعني 

اأكتوبر  التوايل يف  على  ال�صابع  لل�صهر  ارتفعت 

كرب  اأن  عملية التعايف الأ اإىل  اجلاري ما ي�صري 

اقت�صاد يف اأوروبا قد بداأت ت�صتجمع قوتها. 

يعتمد  الببببذي  املببوؤ�ببصببر  �بببصبببدور  وتبببزامبببن 

تنفيذي  م�صوؤول  اآالف   7 راأي  ا�صتطالع  على 

ملانية اأجنيال  بال�صركات مع جهود امل�صت�صارة االأ

مريكل ت�صكيل حكومة ائتالفية جديدة. 

ال�صهر  »اإيفو« هذا  ياأتي �صدور موؤ�صر  كما 

ا عقب �صدور موؤ�صرات من البنك املركزي  اأي�صً

لزيادة  اأمره  لي�ض يف عجلة من  باأنه  وروبببي  االأ

تبعث  التي  البداية  اإىل  اإ�صافة  الفائدة  اأ�صعار 

املالية  النتائج  اإعبببالن  ملو�صم  الببتببفبباوؤل  على 

ملانية يف الربع الثالث من العام. لل�صركات االأ
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نائب محافظ بنك إنجلترا المركزي:

قوة االنتعاش في بريطانيا لن تتضح حتى الصيف القادم
اأكببببد ببببول تبباكببر نببائببب حمببافببظ بنك 

رجببح  االأ اأمكن على  اأنببه  املببركببزي  اإجنببلببرتا 

لكن  بريطانيا  يف  اقت�صادية  كارثة  تفادي 

�صيظل  الت�صخم  باأن  القول  املبكر جًدا  من 

من  فرتة  ب�صبب  امل�صتهدفة  امل�صتويات  دون 

النمو ال�صعيف.

وي�صري بول تاكر اإىل اأن بريطانيا تواجه 

خطر منو اقت�صادي �صعيف مع تعافيها من 

حتى  تت�صح  لن  االنتعا�ض  قوة  واإن  الركود 

ال�صيف القادم. 

وقال »اأخ�صى اأننا لن نكون اأكرث و�صوًحا 

على  العامة  االجتاهات  ب�صاأن  كبري  ب�صكل 

قل حتى اأواخر الربيع اأو بداية �صيف العام  االأ

املقبل الفًتا اإىل اأن نطاق ذلك الربنامج قام 

انهيار  كابو�ض  جتنب  اأ�صا�ض  على  جزئًيا 

ن احتماالت حدوثه. اقت�صادي تنح�صر االآ

هو  �صئلة  االأ اأكببرب  اأحببد  اإن  تاكر  وقببال 

التحفيز  �صيا�صة  اإىل  بالنظر  االنتعا�ض  هل 

�صيكون �صعيًفا اأو اإننا ن�صتطيع الو�صول اإىل 

النمو الالزم ال�صتيعاب ال�صعف يف االقت�صاد 

الصين تكافح اإلغراق القادم 
من أمريكا واالتحاد األوروبي 

وكوريا الجنوبية
اأعلنت وزارة التجارة ال�صينية اأنها �صتفر�ض ر�صوم مكافحة اإغراق 

خلم�ض �صنوات ترتاوح من 5 باملائة اىل 35.4 باملائة على واردات حم�ض 

وكوريا  وروبببي  االأ واالحتبباد  مريكية  االأ املتحدة  الواليات  من  ديبيك  االأ

اجلنوبية.

واأو�صحت الوزارة اأن دائرة التحقيق فيها ق�صت باأن االقت�صاديات 

ي�صتخدم  الببذي  ديبيك  االأ بحم�ض  ال�صيني  ال�صوق  اأغرقت  الثالث 

يوريثان  البويل  رغببوة  ت�صنيع  ويف   6-6 النايلون  اإنتاج  يف  �صل  االأ يف 

وراتينجات البولي�صرت وت�صببت باأ�صرار مادية لل�صناعة املحلية.

على  النزولية  ال�صغوط  لتح�صني  وال�صروري 

�صيهيمن  ال�صوؤال  هذا  اأن  واأو�صح  الت�صخم. 

لتوقعات  نوفمرب  يف  الف�صلية  املراجعة  على 

البنك املركزي الربيطاين للنمو والت�صخم.
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اأ�سفرْت نتائج الربع الثالث من العام اجلاري لل�سوق املالية ال�سعودية عن حتقيقها ملكا�سب 

ال�سابق جتاوز  17.6 مليار ريال، حمققة معدل منو ربع �سنوي مقارنة بالربع الثاين  ناهزت 

ال�سابق  العام  من  املماثل  الربع  مع  مقارنة  �سنوي  تراجع  معدل  �سّجلت  فيما  املئة،  يف   10.8

بلغت ن�سبته27.8 يف املئة. و�سل عدد ال�سركات امل�ساهمة املدرجة يف ال�سوق التي اأعلنت عن 

حتقيق  من  منها  �سركة   95 متكنت  م�ساهمة،  �سركة   127 نحو  الثالث  للربع  املالية  نتائجها 

اأرباًحا �سافية عن اأعمالها خالل الربع، فيما تكبّدت 32 �سركة خ�سائر ربع �سنوية.

تحليل نتائج الربع الثالث لعام 2009م

 95 شركة تحقق أرباًحا صافية ..
و 32 تتكبد خسائر ربع سنوية

عبدالحميد العمري 
ع�صو جمعية االقت�صاد ال�صعودية

لل�صوق  ال�صافية  ربببباح  االأ هببذه  �صاهمْت 

يف  توزيعاتها  خ�صم  بعد  ال�صعودية  املالية 

مليار   596.1 اإىل  امل�صاهمني  حقوق  زيبببادة 

املعدل  املتو�صط  ارتببفببع  فقد  ثببم  ومببن  ريبببال، 

ريببال   19.2 اإىل  لل�صوق  الببدفببرتيببة  للقيمة 

�صا�صية  لل�صهم. وفيما يتعلق ببقية املوؤ�صرات االأ

بارتفاع  حت�صنها  على  حافظت  فقد  لل�صوق 

العائد على ال�صهم اإىل نحو 0.8 ريال لل�صهم، 

 18.5 عند  العائد  اإىل  ال�صعر  مكرر  وا�صتقر 

يعني  ما  التقرير،  اإعداد هذا  تاريخ  مرة عند 

يف جممله زيادة اجلاذبية اال�صتثمارية لل�صوق 

يجابية،  املالية ال�صعودية وفق تلك املعطيات االإ

االجتبباه  هببذا  على  ال�صوق  حتافظ  اأن  وُيتوقع 

التي  ال�صلبة  ر�صية  االأ اإىل  ا�صتناًدا  م�صتقباًل 

تقف عليها ممثلة يف متانة االقت�صاد الوطني، 

التي  العاملية  املالية  زمبببة  االأ من  الرغم  على 

االقت�صادات  اأغببلببب  على  بظاللها  اأ�صقطت 

�صواق الرئي�صة منها والنا�صئة. واالأ

اأداء قطاعات ال�سوق املالية 

املالية  واخلببدمببات  امل�صارف  قطاع  جبباء 

اأرببباح  �صايف  يف  امل�صاهمة  القطاعات  كاأكرب 

مليار   6.15 بنحو  ال�صعودية  املالية  ال�صوق 

رباح  ريال، مّثلت نحو 35 يف املئة من جمموع االأ

ال�صافية لل�صوق. وحل يف املرتبة الثانية قطاع 

 3.73 من  باأكرث  البرتوكيمياوية  ال�صناعات 
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المصارف والخدمات المالية 
أكبر القطاعات المساهمة في 
صافي أرباح السوق السعودية 

المساهمين  حقوق  زي��ادة 
إلى 596.1 مليار ريال، وارتفاع 
متوسط القيمة الدفترية للسوق 

إلى 19.2 ريال للسهم.

بتحقيقه  املئة،  يف   680.4 البالغ  القيا�صي 

بلغ  الثالث  الربع  عن  قيا�صي  اأرببباح  ل�صايف 

الثانية  املرتبة  وحل يف  ريال.  مليون   164.2

منو  مبعدل  املتعدد  اال�صتثمار  �صركات  قطاع 

اأرببباح  ل�صايف  وحتقيقه  املئة،  يف   78.3 بلغ 

ريال.  مليون   135.6 نحو  بلغت  �صنوية  ربع 

الزراعة  قطاع  الثالثة  املرتبة  يف  حل  اأخببرًيا 

 31.3 بلغ  منو  مبعدل  الغذائية  وال�صناعات 

�صنوية  ربع  اأرببباح  ل�صايف  وحتقيقه  املئة،  يف 

جتاوزت 700.6 مليون ريال.

اأف�سل ال�سركات امل�ساهمة اأداء

انبببفبببردت �ببصببابببك املبببدرجبببة يف قببطبباع 

وىل  االأ باملرتبة  البرتوكيمياوية  ال�صناعات 

كرب يف �صايف الدخل  يف مقيا�ض ال�صركات االأ

للربع  اأربببباح  ب�صايف  الثالث،  الببربببع  خببالل 

�صركة  وجبباءت  ريببال،  مليار   3.65 ناهزت 

املببدرجببة يف قطاع  البب�ببصببعببوديببة  االتبب�ببصبباالت 

 2.4 بنحو  املببعببلببومببات  وتقنية  االتبب�ببصبباالت 

الراجحي  واأخرًيا  حل م�صرف  ريال،  مليار 

املدرج يف قطاع امل�صارف واخلدمات املالية 

ريببال.  مليار   1.8 بنحو  الثالثة  املرتبة  يف 

منًوا  كرث  االأ امل�صاهمة  ال�صركات  منظور  ويف 

العام  مببن  ال�صابق  الببثبباين  بببالببربببع  مببقببارنببة 

العاملية  �صبكيم  �ببصببركببة  متكنت  اجلبببباري  

املدرجة يف قطاع ال�صناعات البرتوكيمياوية 

على بنحو 10613  من حتقيق معدل النمو االأ

اأرباحها  �صايف  خالله  مببن  و�صل  املببئببة،  يف 

ريببال،  مليون   54.7 نحو  اإىل  �صنوية  الربع 

قطاع  يف  املدرجة  العربية  بوبا  �صركة  تلتها 

املببئببة،  1727 يف  بببلببغ  الببتبباأمببني مبببعببدل منببو 

 37.3 بلغت  �صنوية  ربع  اأرباح  حمققًة �صايف 

�صركة  حلت  الثالثة  املرتبة  ويف  ريال.  مليون 

احلكري املدرجة يف قطاع التجزئة مبعدل منو 

�صايف  مل�صتوى  وحتقيقها  املئة،  يف   277 بلغ 

ريال.  مليون   127.2 بلغ  �صنوية  ربع  اأرببباح 

كرث منًوا مقارنة  اأما يف منظور القطاعات االأ

بنف�ض الربع من العام ال�صابق، فقد ا�صتاأثرت 

قطاع  يف  املدرجة  للتاأمني  غلف  ميد  �صركة 

التاأمني من النمو �صنوًيا بنحو 1001 يف املئة،  

نحو  اإىل  �صنوية  الربع  اأرباحها  �صايف  وو�صل 

الثانية  املرتبة  يف  وحل  ريببال،  مليون   36.3

التاأمني  قطاع  يف  املدرجة  التعاونية  �صركة 

�صايف  حمققًة  املئة،  يف   275 بلغ  منو  مبعدل 

21.3 يف املئة من  اأي ما ن�صبته  مليار ريال، 

حل  فيما  لل�صوق.  ال�صافية  رببباح  االأ جمموع 

وتقنية  االت�صاالت  قطاع  الثالثة  املرتبة  يف 

ريال، مبا ميثل  مليار   2.39 بنحو  املعلومات 

ال�صافية  رباح  االأ املئة من جمموع  13.6 يف 

منًوا  كببرث  االأ القطاعات  منظور  ويف  لل�صوق. 

العام  مببن  ال�صابق  الببثبباين  بببالببربببع  مببقببارنببة 

اجلاري  متكن قطاع الطاقة واملرافق اخلدمية 

بنحو  الثالث  للربع  اأرباحه  النمو ب�صايف  من 

143.8 يف املئة حمقًقا ما يقارب 1.8 مليار 

البرتوكيمياوية  ال�صناعات  ريال، تاله قطاع 

مبعدل منو ربع �صنوي بلغ 68.8 يف املئة، ويف 

املرتبة الثالثة حل قطاع التجزئة مبعدل منو 

ربع �صنوي بلغ 47.3 يف املئة حمقًقا اأكرث من 

286.5 مليون ريال. اأما يف منظور القطاعات 

العام  من  الربع  بنف�ض  مقارنًة  منببًوا  كببرث  االأ

بارتفاعه  التاأمني  قطاع  انفرد  فقد  ال�صابق، 

ال��ش��رك��ات األك��ب��ر في 
األولى  سابك  الدخل:  صافي 
واالتصاالت السعودية تحل ثانًيا 

ومصرف الراجحي ثالًثا 

ريال.  125.6 مليون  بلغت  �صنوية  ربع  اأرباح 

يف  املببدرج  لال�صتثمار  ال�صعودي  البنك  وحل 

قطاع امل�صارف واخلدمات املالية يف املرتبة 

الثالثة مبعدل منو بلغ 209 يف املئة، وحتقيقه 

 202.8 بلغ  �صنوية  ربع  اأرباح  �صايف  مل�صتوى 

مليون ريال.

التوزيعات النقدية لل�سركات

فقط  م�صاهمة  �ببصببركببات  اأرببببع  اأعببلببنببت 

حتى تاريخ اإعداد هذا التقرير عن توزيعات 

هذه  اإجببمببايل  و�ببصببل  الببثببالببث،  للربع  نقدية 

التوزيعات اإىل 1.74 مليار ريال �صيتم دفعها 

التالية:  ال�صركات  مببن  كببل  يف  للم�صاهمني 

بتوزيعها  التجزئة  قطاع  يف  املدرجة  جرير 

لل�صهم(،  ريببال   1.7( ريببال  مليون   68 نحو 

وجمموعة �صافوال املدرجة يف قطاع الزراعة 

 125 نحو  بتوزيعها  الغذائية  وال�صناعات 

و�صركة  لل�صهم(،  ريال   0.25( ريال  مليون 

املببدرجببة يف قطاع  البب�ببصببعببوديببة  االتبب�ببصبباالت 

نحو  بتوزيعها  املعلومات  وتقنية  االت�صاالت 

لل�صهم(،  ريببال   0.75( ريببال  مليون   1500

يف  املدرجة  لال�صتثمار  طيبة  �صركة  واأخببرًيا 

 45 نحو  بتوزيعها  العقاري  التطوير  قطاع 

مليون ريال )0.30 ريال لل�صهم(.
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امل�صارف واخلدمات املالية
 Banks & Financial

 Services

759,388917,999512,552RIBL%48.2%17.3-44,250.01.7716.718.41.6 27,530.8 2,647.59 29.501500.00730.60الريا�ض

69,789121,22960,872BJAZ%14.6%42.4-6,330.00.6731.415.91.3 4,765.6  201.47 21.10300.00220.90اجلزيرة

202,756187,83065,797SIBC%208.2%9,157.51.2016.916.31.27.9 7,352.5  540.46 20.35450.00275.25ا�صتثمار

150,30090,580306,157Saudi Hollandi%50.9-%11,080.12.5213.318.31.865.9 6,042.8  834.24 33.50330.7597.02ال�صعودي الهولندي

714,323691,757728,564Saudi Fransi%2.0-%33,123.23.7612.221.52.13.3 15,565.3  2,716.66 45.80723.21395.33ال�صعودي الفرن�صي

570,457675,988711,142SABB%19.8-%15.6-37,350.03.5514.018.22.7 13,671.8  2,663.21 49.80750.00246.50�صباب

633,000745,872627,721Arab National%0.8%15.1-30,550.03.8612.221.32.2 13,836.8  2,507.76 47.00650.00319.12العربي الوطني

1,210,5251,243,1651,203,277SAMBA%0.6%2.6-51,7505.0611.423.22.5 20,898.3  4,551.02 57.50900.00455.31�صامبا

1,795,0001,771,0561,757,049Al Rajhi%2.2%116,625.04.4817.419.44.01.4 29,146.4  6,721.60 77.751500.00747.15الراجحي

1,90026,85044,639AL Bilad%95.7-%92.9-6,105.00.08257.511.01.9 3,290.4  23.71 20.35300.00231.05البالد

39,00067,9160Alinma-%42.6-20,700.00.2652.610.41.3 15,600.1  393.59 13.801500.001048.87االإمناء

6,146,4386,540,2426,017,770%2.1%6.0-367,020.83.2114.819.22.4 157,700.8  23,801.3 8,903.964,767.11القطاع

ال�صناعات البرتوكيماوية
 Petrochemical

 Industries

5,7065,60213,178CHEMANOL%56.7-%2,050.20.2179.211.71.51.9 1,405.8  25.88 17.00120.6060.3كيمانول

M10.01.7---19,205-12,4005,400Petrochem-8,208.0 4,780.8  -17.10480.0084.031.6برتوكيم

3,647,7651,804,6577,239,543SABIC%49.6-%250,500.01.6052.334.62.4102.1 103,659.6  4,789.08 83.503,000.00681.21�صابك

464,151480,3501,829,654SAFCO%74.6-%3.4-29,437.58.0214.731.53.7 7,865.9  2,004.90 117.75250.0095.845�صافكو

237,30991,943149,949Industrialization%58.3%12,945.20.8533.316.31.7158.1 7,486.8  389.32 28.10460.68365.288الت�صنيع

0.84M7.52.4---9,937-9,037-10,171Alujain-1,245.6 520.8  -18.0069.2058.8858.07اللجني

0.31M12.21.0-20.8%7,364-3,3616,096Nama Chemicals-1,529.4 1,568.7  -11.90128.52128.5240.25مناء للكيماويات

0.10M11.92.284.6%-136,49473,921-31,730SIIG-11,565.0 5,356.4  -25.70450.00398.38245.25املجموعة ال�صعودية

16,147Sahara Petrochemical-5,983-44,260--5,733.60.06351.99.72.0 2,847.6  16.29 19.60292.53263.277ال�صحراء للبرتوكيماويات

0.05M10.13.2---7,001-6,654-4,935YANSAB-18,337.5 5,675.0  -32.60562.50223.42429.48ين�صاب

54,662511136,721Sipchem%60.0-%7,683.30.3664.514.61.610605.4 4,855.8  119.07 23.05333.33273.326�صبكيم العاملية

20,88234,634210,417APPC%90.1-%39.7-3,562.70.16159.912.12.1 1,714.2  22.28 25.20141.38135.325املتقدمة

M10.31.8---3,724-6,48524,614Saudi Kayan-28,500.0 15,477.6  -19.001,500.00617.64324.84كيان ال�صعودية

2.30M9.33.9---844,671-235,957-155,883Petro Rabigh-31,798.8 8,154.5  -36.30876.00153.232,012.12برتو رابغ

3,734,0552,211,7419,396,706%60.3-%413,096.81.1941.729.52.468.8 171,369.5  5,125.2 8,664.743,538.65القطاع

Cement اال�صمنت

72,82082,64771,765Arab Cement%1.5%11.9-3,792.03.7912.529.91.6 2,390.3  303.31 47.4080.0056.92اال�صمنت العربية

125,287165,346100,483Yamamah Cement%24.7%24.2-6,507.03.7213.022.32.2 3,017.1  501.75 48.20135.00117.93ا�صمنت اليمامة

123,141167,657144,729Saudi Cement%14.9-%26.6-6,553.55.6311.428.72.2 2,931.3  574.50 64.25102.0088.15ا�صمنت ال�صعوديه

128,768148,218113,486Qassim Cement%13.5%13.1-6,502.511.3412.742.83.4 1,925.7  510.29 144.5045.0023.55ا�صمنت الق�صيم

140,563212,146149,402Southern Cement%5.9-%33.7-9,240.05.2112.718.83.5 2,632.5  729.42 66.00140.0062.33ا�صمنت اجلنوبيه

97,624151,067121,668Yanbu Cement%19.8-%35.4-5,433.84.9610.422.22.3 2,334.3  520.72 51.75105.0055.25ا�صمنت ينبع

100,604103,08662,748Eastern Cement%60.3%2.4-4,128.04.3711.022.82.1 1,964.1  375.43 48.0086.0058.53ا�صمنت ال�صرقية

24,24137,83422,908Tabuk Cement%5.8%35.9-1,854.01.2216.812.71.6 1,140.0  110.06 20.6090.0085.22ا�صمنت تبوك

813,0481,068,001787,189%3.3%23.9-44,010.84.6312.123.42.4 18,335.5  3,625.5 783.00547.88القطاع

Retail التجزئة

25,19819,50714,192A.Othaim Market%77.6%1,220.63.1617.114.53.729.2 326.4  71.19 54.2522.5011.47اأ�صواق ع العثيم
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Mouwasat 21,88334,00020,500%6.7%35.6-1,500.02.2426.819.13.1 476.5  55.88 60.0025.007.50املوا�صاة 

3,3358,5989,040SASCO%63.1-%61.2-652.50.6322.910.01.4 450.2  28.50 14.5045.0045.00خدمات ال�صيارات

1.32M7.25.4---2,211-4,312-3,663Thim>ar-385.0 71.9  -38.5010.0010.0013.24ثمار

1,5884,8142,700Fitaihi Group%41.2-%67.0-882.50.12146.412.21.4 609.8  6.03 17.6550.0039.75فتيحي

90,64372,41288,397Jarir%2.5%5,430.08.7715.517.08.025.2 679.4  350.69 135.7540.0035.17جرير

18,13619,59013,800Aldrees%31.4%7.4-1,035.02.5016.513.23.1 329.1  62.59 41.4025.0025.00الدري�ض

127,20133,809108,119AlHokair%17.6%2,604.03.1111.914.62.5276.2 1,023.9  218.04 37.2070.0035.70احلكري

3,930Alkhaleej Trng-7386,034-%87.8-679.52.7616.413.53.4 202.5  41.38 45.3015.006.19اخلليج للتدريب

286,511194,453249,155%15.0%14,389.12.7117.513.83.547.3 4,169.7  821.1 302.50215.78القطاع

Energy & Utilitiesالطاقة واملرافق اخلدمية 

38,11910,82127,248Gas&Industrialization%39.9%1,815.01.3619.912.61.9252.3 942.7  102.18 24.2075.0051.14الغاز والت�صنيع

1,730,676714,6051,500,475Saudi Electricity%15.3%47,707.50.3047.311.91.0142.2 49,679.0  1,238.58 11.454166.59715.80كهرباء ال�صعودية

1,768,795725,4261,527,723%15.8%49,522.50.3245.011.91.0143.8 50,621.7  1,340.8 4,241.59766.95القطاع

Agriculture & Food Industries الزراعة وال�صناعات الغذائية

277,893212,502158,035SAVOLA Group%75.8%15,050.00.4468.713.42.230.8 6,716.0  219.10 30.10500.00369.93جمموعة �صافوال

1,5681,8427,420Food%78.9-%14.9-401.00.2970.08.92.3 177.1  5.72 20.0520.0020.00الغذائية

30,89018,64113,681SADAFCO%125.8%1,384.51.5627.417.12.565.7 555.4  50.60 42.6032.5018.92�صدافكو

363,434287,099293,676Almarai%23.8%19,205.09.2818.036.54.626.6 4,194.8  1,067.06 167.00115.0051.47املراعي

0.14M10.95.259.0%26.9%914575720Anaam Holding-613.1 118.4  -56.2510.909.731.54اأنعام القاب�صة

9,88711,94310,156H B%2.6-%17.2-957.11.4922.516.62.0 474.2  42.52 33.5028.5712.71حلواين اإخوان

0.23M16.72.3--68.7%11,337-16,84036,194NADEC-2,298.0 1,003.9  -38.3060.0029.2913.90نادك

0.12M8.01.3---1,801-3,0521,338Qassim Agriculture-537.5 400.7  -10.7550.0050.005.97الق�صيم الزراعيه

3,239Tabuk Agriculture-75-1,624---514.00.6539.818.71.4 374.4  12.91 25.7020.0014.50تبوك الزراعيه

�صماك 1.12M7.47.6---7,429-4,987-8,619Saudi Fisheries-1,130.0 148.0  -56.5020.007.7022.37االأ

1.13M13.73.4---1,969523-429Eastern Agriculture-352.5 102.7  -47.007.507.508.48ال�صرقية الزراعيه

16,83611,40213,602Jouff Agriculture%23.8%684.03.1410.925.71.347.7 514.3  62.75 34.2020.0019.04اجلوف الزراعيه

000Bishah Agriculture--11.36.2--348.8 56.5  - 69.755.005.00بي�صة الزراعيه

0.05M13.10.8-4.0%-93.7%69972811,186Jazan Development-550.0 655.5  -11.0050.0049.402.34جازان للتنمية

700,635520,302533,721%31.3%44,025.51.5031.116.52.834.7 15,491.7  1,406.1 939.47665.17القطاع

Telecommunication & Information Technology االت�صاالت وتقنية املعلومات

2,402,6152,990,2173,012,329STC%20.2-%19.7-97,600.04.5210.820.22.4 40,415.1  9,046.2 48.802000.00325.75االت�صاالت

806,851674,932539,430Etihad Etisalat%49.6%31,920.03.9111.716.02.919.5 11,191.3  2,739.88 45.60700.00409.38احتاد ات�صاالت

856,6630ZAIN KSA-819,734---6.61.7--15,330.0 9,280.1  - 10.951400.00629.89زين ال�صعودية

000Atheeb Telecom--10.01.8--1,760.0 1,000.0  - 17.60100.0035.00عذيب لالت�صاالت

2,389,7322,808,4863,551,759%32.7-%14.9-146,610.02.8910.719.12.5 61,886.4  12,128.3 4,200.001,400.02القطاع

Insurance التاأمني

125,58243,29033,496Tawuniya%274.9%2,962.53.2018.524.82.4190.1 1,239.3  160.23 59.2550.0026.68التعاونية

0.62M8.33.7-57.1%-1,0052,344-7,360Malath Insurance-921.0 250.0  -30.7030.0014.2418.71مالذ للتاأمني

36,28423,8403,295MEDGULF%1001.2%2,168.00.9528.610.92.552.2 870.9  75.79 27.1080.0020.00ميدغلف للتاأمني

1.37M5.415.8---3,251-5,229-2,638ALLIANZ SF-852.5 54.0  -85.2510.003.1013.70األيانز اإ�ض اإف

2.22M7.38.933.2%-4,5823,440-786SALAMA-655.0 73.2  -65.5010.004.0022.20�صالمة

0.58M8.43.6---2,309-7,063-540Walaa Insurance-606.0 167.3  -30.3020.008.0011.63والء للتاأمني
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2,3892,3081,542Arabian Shield%55.0%624.00.18176.510.13.13.5 202.7  3.54 31.2020.008.00الدرع العربي

0.29M8.24.7---2,674-2,930368SABB Takaful-1,315.8 277.5  -38.7034.005.9110.01�صاب تكافل

0.95M8.14.0---3,745-5,070-5,205SANAD-646.0 161.5  -32.3020.008.0018.93�صند

0.76M8.310.8---3,429-1,760-1,804SAICO-887.5 82.5  -88.7510.004.007.56�صايكو

1.86M6.310.2---5,192-5,662-2,530Saudi Indian-640.0 62.8  -64.0010.004.0018.64ال�صعودية الهندية

0.03M8.73.5---560-586962Gulf Union-673.2 191.8  -30.6022.008.800.68اإحتاد اخلليج

هلي للتكافل 0.78M8.015.9---1,599-356-1,999ATC-1,275.0 80.0  -127.5010.002.657.78االأ

هلية 2.32M6.216.5---9,603-7,531-979Al-Ahlia-1,022.5 61.8  -102.2510.004.0023.22االأ

2.73M5.112.4---5,175-6,776-5,651ACIG-637.5 51.5  -63.7510.004.0027.28اأ�صيج

0.48M8.03.8---2,937-3,7800AICC-604.0 160.7  -30.2020.008.009.58التاأمني العربية

441374962Trade Union---975.00.04874.99.94.0 246.3  1.11 39.0025.0010.50االحتاد التجاري

738898Sagr Insurance-1,074---1,620.00.042274.510.18.0 201.4  0.71 81.0020.008.40ال�صقر للتاأمني

0.03M9.43.5---39-1,0790U C A-660.0 188.0  -33.0020.008.000.68املتحدة للتاأمني

1,0419,013Saudi Re-886---1,200.00.04273.010.21.2 1,017.6  4.40 12.00100.0040.00اإعادة

37,2902,0410Bupa Arabia-%942.00.8029.410.52.21727.1 420.3  32.04 23.5540.0016.00بوبا العربية

000Weqaya Takaful--10.04.0--808.0 200.0  - 40.4020.008.00وقاية للتكافل

000ARCCI--10.07.9--1,575.0 200.0  - 78.7520.006.00الراجحي للتاأمني

000ACE--10.06.5--645.0 100.0  - 64.5010.004.00اي�س

000AXA-Cooperative--10.03.8--754.0 200.0  - 37.7020.008.00اك�صا- التعاونية

164,21828,03621,044%680.4%25,669.50.6721.716.22.4485.7 6,761.1  -641.00242.2868.2القطاع

�صتثمار املتعدد Multi-Investment �صركات االأ

161SARCO-633300-%768.80.5888.022.62.3111.1 339.1  8.74 51.2515.0015.00امل�صايف

10,45711,9724,746Saudi Advanced%120.3%12.7-624.20.7120.317.30.8 747.8  30.78 14.4543.2043.20املتطورة

0.29M8.51.4-37.7%8.8%4,6237,4234,251.Al Ahsa for Dev-573.3 418.5  -11.7049.0049.0014.01االح�صاء للتنميه

0.39M10.71.5--24.4%784-1,9911,037SISCO-1,071.0 724.7  -15.7568.0054.0126.40�صي�صكو

1.29M19.10.9-28.5%-15,13921,173-158,800Assir-2,161.2 2,417.2  -17.10126.3963.30163.06ع�صري

0.37M6.72.6---915-1,496-1,542Al Baha-264.0 100.6  -17.6015.0015.005.53الباحة

4.88M3.31.613.9%-53.7%104,83792,058226,493Kingdom-32,130.0 20,572.4  -5.106300.00315.0030,729.2اململكة

97.60M15.01.24.7%78.3%135,558129,43876,024-37,592.5 25,320.4  -6,616.59554.5030,899القطاع

�صتثمار ال�صناعي Industrial Investment االأ

14,85116,07410,817BCI%37.3%7.6-830.52.0015.112.32.6 337.4  55.09 30.2027.5021.63بي �صي اآي

6,55663,809MA’ADEN-49,114%23.0--17,945.00.19101.217.61.1 16,248.5  177.37 19.40925.00337.94معادن

54,22550,73753,854Astra Indust%0.7%2,549.62.4114.320.71.76.9 1,537.3  178.57 34.4074.1223.06اأ�صرتا ال�صناعية

15,82037,81115,621Pharmaceutical%1.3%58.2-2,292.02.2317.130.11.3 1,804.9  133.81 38.2060.0039.00الدوائية

9,95410,35122,067Glass%54.9-%3.8-772.51.6618.617.61.8 440.9  41.44 30.9025.0019.99زجاج

4,0194,0516,905FIPCO%41.8-%0.8-470.92.5427.017.73.9 121.9  17.47 68.506.885.87فيبكو

0.66M13.32.1221.5%-67.2%6,9932,17521,295Maadaniyah-697.7 339.3  -27.3025.5616.4916.77معدنية

104,70163,77044,849Saudi Chemical%133.5%2,396.84.708.121.11.864.2 1,332.4  296.94 37.9063.2461.31الكيميائيه ال�صعوديه

24,67119,15216,504SPM%49.5%1,717.52.9519.416.13.628.8 483.1  88.63 57.2530.0014.97�صناعة الورق

57,07745,82671,631AlAbdullatif%20.3-%3,542.51.9322.616.52.624.6 1,343.7  156.97 43.6081.2524.38العبداللطيف

0.94M9.64.2---1,495-3967,599Saudi Export-433.1 104.1  -40.1010.8010.8010.13ال�صادرات

339,930242,995334,951%1.5%33,648.12.7716.719.42.039.9 24,093.4  1,119.4 1,329.34575.43القطاع
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Building & Construction الت�صييد والبناء

13,85311,630203,783MMG%93.2-%3,475.00.8433.214.71.919.1 1,831.5  104.56 27.80125.0057.70جمموعة املعجل

28,18230,83841,469SSP%32.0-%8.6-1,632.01.9216.78.93.6 455.1  98.02 32.0051.0016.00االنابيب ال�صعودية

52,78052,13649,814Ceramic%6.0%3,000.07.3616.332.33.71.2 807.2  184.02 120.0025.0015.90اخلزف

23,34724,00429,002Gypsum%19.5-%2.7-1,393.33.1114.117.02.6 538.9  98.59 44.0031.6717.08اجلب�ض

20,10747,19792,262Cables%78.2-%57.4-2,363.61.3123.816.31.9 1,239.8  99.38 31.1076.0061.72الكابالت

4,897Saudi Industrial-131974-%86.6-394.00.07136.66.81.5 271.0  2.89 9.8540.0040.00�صدق

72,35040,50998,070Amiantit%26.2-%3,003.01.5716.613.71.978.6 1,586.6  181.43 26.00115.5096.53اميانتيت

8,18610,62727,348Pipes%70.1-%23.0-963.91.0928.123.41.3 736.2  34.28 30.6031.5027.03اأنابيب

53,83159,83981,679Zamil Industrial%34.1-%10.0-2,632.54.1414.125.12.3 1,129.7  186.18 58.5045.0034.03الزامل لل�صناعة

28,52025,21628,224AL Babtain%1.1%1,543.12.7913.713.72.813.1 556.0  112.85 38.1040.5040.50البابطني

10,1514,35411,072SVCP%8.3-%630.02.3617.813.33.2133.1 199.9  35.46 42.0015.008.40الفخارية

13,22930,12621,387MESC%38.1-%56.1-1,592.00.8049.713.13.0 525.8  32.04 39.8040.0019.19م�صك

حمر 24,42418,61449,199Red Sea%50.4-%1,875.04.8412.922.62.831.2 678.3  145.34 62.5030.009.00البحر االأ

349,091356,064728,412%52.1-%2.0-24,497.41.9718.615.82.3 10,556.0  1,315.0 666.17443.07القطاع

Real Estate Development التطوير العقاري

19,79821,22131,420Real Estate%37.0-%6.7-3,156.00.8929.425.31.0 3,032.2  107.24 26.30120.0036.77العقارية

15,19218,16229,432Taiba%48.4-%16.4-2,520.00.5331.518.80.9 2,822.0  80.10 16.80150.00103.48طيبة لال�صتثمار

050,00088,729Makkah--4,895.01.3522.022.91.3 3,768.2  222.16 29.70164.82137.62مكة لالن�صاء

24,03622,95521,830Arriyadh Development%10.1%1,305.00.8814.914.00.94.7 1,398.2  87.74 13.05100.0099.97التعمري

0.34M9.41.1---63,525-113,123-181,787Emaar E .C-9,137.5 7,951.6  -10.75850.00255.00289.49اإعمار

0.07M9.92.0---9,638-18,2407,893Jabal Omar-13,293.7 6,629.5  -19.80671.40276.2650.27جبل عمر

ركان 616,154618,269719,500Dar Al Arkan%14.4-%0.3-18,306.01.948.712.41.4 13,395.4  2,092.12 16.951080.00665.91دار االأ

602,017599,244717,017%4.2-%52,613.31.3911.715.11.29.6 38,997.1  2,249.6 3,136.221,575.01القطاع

Transport النقل

56,033107,650282,202Shipping%80.1-%47.9-5,496.81.2713.715.71.1 4,933.3  401.18 17.45315.00209.08النقل البحري

7,10124,637SAPTCO-6,013%75.6--1,093.80.4021.910.80.8 1,344.3  50.02 8.75125.00104.53النقل اجلماعي

3,2281,4622,277Mubarrad%41.8%439.20.3569.89.52.6120.8 171.8  6.29 24.4018.0018.00مربد

21,91921,48324,949Budget Saudi%12.1-%1,281.04.5115.521.13.32.0 386.1  82.45 70.0018.307.97بدجت ال�صعودية

87,193123,494334,065%73.9-%29.4-8,310.71.1315.414.41.2 6,835.4  539.9 476.30339.58القطاع

Media and Publishingاالعالم والن�صر

4,0743,2388,500Tihama%52.1-%453.01.5319.716.41.825.8 246.3  23.02 30.2015.0015.00تهامه لالعالن

بحاث والت�صويق 3,26110,72535,971SRMG%90.9-%69.6-2,304.00.9729.815.71.8 1,255.2  77.26 28.8080.0048.36االأ

17,60911,37243,561SPPC%59.6-%1,014.01.3912.212.41.454.8 744.7  83.35 16.9060.0028.50طباعة وتغليف

24,94425,33588,032%71.7-%1.5-3,771.01.1820.514.51.7 2,246.2  183.6 155.0091.86القطاع

Hotel & Tourismالفنادق وال�صياحة

14,626318,06033,722Hotels%56.6-%95.4-2,215.15.725.623.81.3 1,645.2  394.63 32.1069.0136.35الفنادق

0.16M7.15.0---423-57902Shams-362.4 72.3  -35.7010.1510.151.58�صم�ض

14,203318,00334,624%59.0-%95.5-2,577.44.976.621.71.5 1,717.5  393.1 79.1646.50القطاع

17,556,36715,891,25924,398,192%27.8-%0.818.519.22.210.8 596,102.4 41,135.015,769.820,453.4ال�صوق
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أسواق

يف املببلببتببقببى الببعببلببمببي ملببكببافببحببة اجلببرائببم 

اإدارة  )مدير  العتيبي  اأحمد  ك�صف  املعلوماتية 

خ�صائر  عن  �صاب(  بنك  يف  االحتيال  مكافحة 

تقدر بب 28.9 مليون ريال نتيجة اإ�صاءة ا�صتخدام 

االئتمانية  البطاقات  طريق  عن  متت  واحتيال 

»فيزا« يف ال�صعودية خالل عام 2008م مو�صًحا 

اخل�صائر  بلوغ  �صهد   2008 من  ول  االأ الربع  اأن 

باالحتيال عن طريق البطاقات االئتمانية 8.07 

اإىل  الثاين  الربع  يف  وانخف�صت  ريببال،  مليون 

4.68 مليون ريال، بينما ت�صاعدت مرة اأخرى 

خالل اأيام ال�صيف يف الربع الثالث اإىل 8.77 

يف  قلياًل  لتنخف�ض  عببادت  بينما  ريببال،  مليون 

الربع الرابع اإىل 7.4 ماليني ريال. 

املالية  اخل�صائر  حجم  اإن  العتيبي  وقببال 

ال�صنوية امل�صجلة للعمليات االحتيالية من خالل 

فاقت  العاملي  النطاق  على  االئتمان  بطاقات 

تف�صي ظاهرة  بدء  موؤكًدا  ريال،  اأربعة مليارات 

�صرقة بطاقات االئتمان واإ�صاءة ا�صتخدامها يف 

لببكببرتوين،  االإ الربيد  خببالل  من  املحلية  ال�صوق 

اإهمال  كانت  ر�صدت،  التي  احلببوادث  وغالبية 

العميل يف احلفاظ على بيانات ح�صابه امل�صريف 

ورقمه ال�صري، وعدد العتيبي طرق احلماية من 

لكرتوين امل�صريف، وذلك با�صتخدام  االحتيال االإ

دمج  اأو  ال�صري،  الرقم  اإدخببال  يف  كثرية  رموز 

الببرمببوز  ا�صتخدام  اأو  احلببببروف،  مببع  رقببببام  االأ

# @، واحلروف الكبرية وال�صغرية،   $ اخلا�صة 

اأو دمج الكلمات اخلاطئة هجائًيا. 

من  االحتيال  مكافحة  اإدارة  مدير  وحببذر 

مهمات  يف  العام  لببكببرتوين  االإ الربيد  ا�صتعمال 

وجتنب  بعملك،  اخلا�صة  البيانات  اأو  العمل 

بجهة  اخلببا�ببض  لببكببرتوين  االإ الببربيببد  ا�صتخدام 

املالية  الببعببرو�ببض  طلبات  على  الببرد  يف  العمل 

e- ر�صائل  على  الرد  بتجنب  م�صدًدا  الوهمية، 

املالية  العرو�ض  بخ�صو�ض  تببرد  التي   Mails
بتغيري  البنوك  عمالء  ن�صح  فيما   ، الوهمية 

والكلمات  ال�صحب  لبطاقات  ال�صرية  رقبببام  االأ

نرتنت كل �صهرين تفاديا  ال�صرية مل�صتخدمي االإ

ب�صهولة  تتم  اإلكرتوين  �صطو  عمليات  حل�صول 

من قبل املحتالني املحرتفني.

خ�سائر �سنوية

اأكببرث  منحى  اتخذ  �صبق  مببا  على  التاأكيد 

�صامي  د.  اأوردهببا  التي  للبيانات  وفًقا  خطورة 

فببزيببادة  املببعببلببومببات(  تقنية  )مببركببز  احلببربببي 

وتنوع  للبنوك  لكرتوين  االإ ال�صطو  جرائم  ن�صبة 

خالف  كبري  ب�صكل  اجتاهاتها  وتعدد  اأ�صاليبها 

�صرار  اجلرائم التقليدية، اأدى اإىل كثري من االأ

واجلهات  للموؤ�ص�صات  خا�صة  املالية  واخل�صائر 

لل�صركات  ال�صنوية  اخل�صائر  وبلغت  املببالببيببة، 

العامل ما يقارب تريليون دوالر،  فببراد حول  واالأ

ومن املتوقع اأن تزيد لعدة اأ�صباب منها: االعتماد 

ا�صتخدام  وانت�صار  التقنية  و�صائل  على  املتزايد 

احلياة،  مناحي  خمتلف  يف  املعلوماتية  النظم 

نرتنت  االإ ل�صبكة  امل�صتمر  التو�صع  اإىل  اإ�صافة 

لكرتونية.  جهزة واملواقع االإ وتزايد عدد االأ

 القرصنة  المالية اإللكترونية:
مكافحة مستمرة لوقف نزيف الخسائر

من الريا�ض- أحمد السيد

�سهد ال�سهر املا�سي )اأكتوبر 2009م( حدثني يف منت�سف ال�سهر ونهايته، 

ول كان انعقاد امللتقى العلمي ملكافحة اجلرائم املعلوماتية يف الريا�ض،  الأ

اأحدث منتجاتها ويندوز  انطالق  ال�سعودية  اإعالن مايكرو�سوفت  والثاين 

7، ومل يكن القا�سم امل�سرتك بينهما �سوى حماربة الحتيال والقر�سنة مبا 

ي�سكله من ازدياد القلق لدى املتعاملني مع البنوك اإما عرب الو�سائل العادية 

قرا�سنة  بيدي  اأر�سدتهم  وا�ستنزاف  الختترتاق  من  خوًفا  نرتنت  الإ اأو 

حمرتفني، واأظهر كال احلدثني مدى خطورة الو�سع واأهمية ت�سافر اجلهود 

اخل�سائر  من  وتقلل  لكرتوين  الإ الخرتاق  من  حتد  حا�سمة  حلول  لو�سع 

التي يتعر�ض لها القت�ساد على اختالف اأمناطه.
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�صرار الناجمة عنها والتحقيق فيها،  ومعاينة االأ

با�صتخدام  متقدمة  نظم  اعتماد  اإىل  اإ�صافة 

البيانات  وتعديل  احليوية  القيا�صات  تقنيات 

ملواجهة  املالية  واملببوؤ�ببصبب�ببصببات  البنوك  قبل  مببن 

اأن  يريد  ال  وكاأنه  يبدو  الذي  املايل  اال�صتنزاف 

يتوقف خا�صة يف ظل اجلهود التي تبذلها  موؤ�ص�صة 

القواعد  من  العديد  خالل  من  ال�صعودي  النقد 

امل�صريف  االحببتببيببال  تتناول  الببتببي  ر�بببصبببادات  واالإ

وطرق الوقاية منه، وكيفية التعامل معه، وقواعد 

ا بعد  موال. واأي�صً احل�صابات اجلارية، وغ�صيل االأ

التاأكيد امل�صتمر على ازدياد عمليات الت�صيد اإىل 

وهمية  اإنرتنت  مواقع  قامة  الإ حماولة  األببف   44

باملقارنة   2007 عام  خالل  عنها  الك�صف  جرى 

.2006 عبببام  يف  مكت�صفة  حببالببة  لبببببف  23اأ  مببع 

جراء  من  مريكية  االأ البنوك  خ�صائر  بلغت  كما 

يف  دوالر  مليار   4،5 يقارب  ما  الهويات  تزوير 

وال�صرقة  االحتيال  طببرق  تتعدد  فيما  2007م، 

ا�صتخدام  اأو  لكرتوين  االإ الربيد  اخببرتاق  ومنها 

و اإن�صاء موقع 
ر�صائل اجلوال ال�صطياد ال�صحايا، اأ

اإلكرتوين م�صابه متاًما ملوقع البنك الذي يتعامل 

معه ال�صحية، حيث يوفر املحتال ل�صحيته رابًطا 

يقوم ال�صحية بالذهاب اإليه ودون اأن ي�صعر باأنه 

البنك  بياناته على �صفحة  وي�صجل  موقع مزيف 

يبداأ  ثببم  ومببن  املببحببتببال،  هببذا  عليها  فيح�صل 

كرث �صيوًعا  با�صتغاللها كيفما �صاء، وهو النوع االأ

خرية. يف الفرتة االأ

نرتنت  منية خا�صة واأن كثريين ي�صتخدمون االإ االأ

على  والببدخببول  امل�صرفية  اأعمالهم  اإنببهبباء  يف 

ح�صاباتهم البنكية واإجراء العديد من العمليات 

ي�صتلزم  ما  الفواتري وغريها،  و�صداد  كالتحويل 

يتعر�ض  ال  حتى  مببان  االأ من  كربى  درجببة  توفر 

وكلمات  الت�صجيل  معرف  ل�صرقة  امل�صتخدمون 

لب  وفًقا   7 ويندوز  يعد  ذلك  عن  وف�صاًل  ال�صر، 

مبايكرو�صوفت  الت�صويق  مدير  ال�صنو�صي  وائل 

تو�صلت  التي  املكتبية  احللول  اأف�صل  العربية 

مبا  ت�صغيل،  نببظببمببة  كبباأ مببايببكببرو�ببصببوفببت  اإلببيببهببا 

اإىل  ال�صركات  تطلعات  يواكب  اأداء  من  يحمله 

والتوا�صل،  الببتببعبباون  تعزز  ذكية  تقنية  حلول 

نظام  ويت�صم  اأعمالها،  واإنتاجية  باأداء  وترتقي 

يتيحه  مبا  كببربى،  باأهمية  »ويببنببدوز7«  الت�صغيل 

للم�صتخدمني من اإجناز اأعمالهم بطرق جديدة 

ومبتكرة تت�صم بالب�صاطة الإجناز املهام اليومية، 

كل  عمل  اأ�صلوب  مع  تتكيف  النظام  يف  ومرونة 

م�صتخدم، كما يقدم حلواًل مبتكرة يف م�صاعدة 

عمال على الت�صدي للتحديات احلقيقية  قطاع االأ

ت�صغيل  على  عالية  قدرة  مع  يواجهها،  قد  التي 

التاأقلم  وكذلك  احلديثة،  والربامج  التقنيات 

مع اآخر ما قد تتو�صل اإليه هذه التكنولوجيا من 

تطور يف امل�صتقبل.

اإن�صاء  اإىل  ما�صة  احلاجة  تبقى  النهاية  يف 

اجلهات  يف  املعلومات  جببرائببم  مكافحة  وحببدة 

منية املعنية مببا�صرة بالغات جرائم املعلومات  االأ

اإن�صاء مركز وطني  باأهمية  واأو�صى احلربي 

جرائم  مبخاطر  للتوعية  وتوجيهي  ا�صت�صاري 

اخلببرباء  مببن  جمموعة  ي�صم  بحيث  املعلومات 

بع�ض  من  واال�صتفادة  والتقنيني،  واملتخ�ص�صني 

واال�صتفادة  توجيههم  واإعببادة  »الهاكرز«  كببوادر 

منهم يف القر�صنة البي�صاء، وذلك مبعنى معرفة 

منية وذلك  الثغرات ومكامن ال�صعف يف النظم االأ

�صاليب الدفاعية لتلك الثغرات.  لتعزيز االأ

خماطر القر�سنة 

ل�صان  على  مايكرو�صوفت  قالت  جانبها  من 

�صمري نعمان )الرئي�ض التنفيذي اجلديد لل�صركة 

يف ال�صعودية( اإنها تعمل منذ فرتة على حماربة 

امللكية  للحقوق  املحرتفني  وانتهاك  القر�صنة 

الفكرية ما يوؤدي اإىل خ�صائر كربى لدى ال�صركات 

خرى ب�صكل عام ، الفًتا  امل�صنعة للربجميات واالأ

�صنوًيا  طائلة  اأمببوااًل  تنفق  مايكرو�صوفت  اأن  اإىل 

ال�صوق  حالة  ملعرفة  والببدرا�ببصببات  البحوث  على 

التي  الثغرات  ومعاجلة  منية  االأ واالخببرتاقببات 

نظمة اإىل جانب الن�صخ املقلدة  تن�صاأ عادة يف االأ

جهزة وتوقع العديد من املوؤ�ص�صات  التي ت�صر االأ

براثن  �ببصببواء يف  حببد  والبب�ببصببغببرى على  الببكببربى 

ال�صركات  تلك  تكبد  اإىل  يبببوؤدي  مببا  القرا�صنة 

مني  االأ التهاون يف اجلانب  نتيجة  خ�صائر كربى 

لكرتوين. االإ

وتوقع �صمري نعمان اأن ي�صاهم نظام ويندوز 

7  احلديث يف حماية م�صتخدميه من االخرتاقات 
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»االقتصادات الناشئة« 
تقود القاطرة

زم��ة  ه��ل تعافى ال��ع��ا⁄ م��ن الأ

م�����ازال يف  ال��ط��ري��ق  اأن  اأم  امل��ال��ي��ة 

بدايته ؟

ج���اب���ة  ل ح������دود ف��ا���س��ل��ة ل���الإ

فالتقارير الواردة يف ذلك ل تعرتف 

فقط  ����س���ود  والأ ب��ي�����ض  الأ بنظرية 

يف  مقبولة  غري  نظرية  باعتبارها 

عمال، ولذا تبدو  م�سائل املال اأو الأ

امل�ساألة تلفة بع�ض ال�سيء، لكن 

يبدو اأن الو�سع العاملي واخلليجي 

ا يدعو  للتفاوؤل. kوالعربي اأي�س

التعافي من األزمة العالمية
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تقرير  اأوردهبببا  الببتببفبباوؤل  عنا�صر  اأوىل 

لب�صحيفة »فاينان�صيال تاميز« اللندنية ن�صر 

ويف  النا�صئة  �ببصببواق  االأ بلدان  اأن  يببام  اأ منذ 

بريك  مبجموعة  املعروفة  البلدان  مقدمتها 

ورو�صيا  الببربازيببل  داخلها  يف  وت�صم   Bric
املك�صيك،  اإليها  وي�صاف  وال�صني،  والهند 

مل  وبولندا  وماليزيا،  واإندوني�صيا،  وتركيا، 

زمة املالية  ت�صب باأ�صرار ملمو�صة جراء االأ

على خالف الواليات املتحدة ومعظم اأوروبا 

�صدرت  التي  البالد  التقرير  اعتربها  التي 

خرين. زمة اإىل االآ االأ

وكدليل على ما �صبق فاإن اأكرب ال�صحايا 

العظيم  البببركبببود  هبببذا  يف  البب�ببصببركببات  مببن 

املتقدمة،  �ببصببواق  لببالأ القوية  الببرمببوز  كانت 

للتاأمني  مريكية  االأ الدولية  املجموعة  مثل 

جرنال  و�صركة  جروب،  �صيتي  وبنك   ،AIG
موتورز.

اقببتبب�ببصببادات هببذه  اإن  الببتببقببريببر  وقبببال 

البلدان واأ�صواقها �صهدت يف البداية هبوًطا، 

االقببتبب�ببصببادي  البببركبببود  مببن  خببرجببت  لكنها 

خروج  من  تقريًبا  اأ�صهر  �صتة  قبل  العاملي 

فيها  �صهم  االأ واأ�ببصببواق  املتقدمة،  البلدان 

يف   100 على  تزيد  بن�صبة  اأعلى  اإىل  قفزت 

يف  �صجلتها  التي  الدنيا  النقطة  من  املائة 

اأدائها  يف  تفوقت  وبذلك  املا�صي،  اأكتوبر 

تزيد  بن�صبة  املتقدمة  البلدان  اأ�صواق  على 

على 50 يف املائة.

ال�صركات  تلك  واأرببباح  مبيعات  اأن  كما 

موؤقًتا،  عانت  النا�صئة  �صواق  االأ يف  الدولية 

حاجة  دون  زمببة  االأ من  جنت  معظمها  لكن 

اإىل تدخل حكومي.

 ،HSBC ويوؤيد ذلك تقرير اآخر لب  بنك 

النا�صئة  �صواق  لالأ  HSBC »موؤ�صر  بعنوان 

النا�صئة  �ببصببواق  االأ تقود  اأن  توقع   .)EMI(

عملية تعايف االقت�صاد العاملي.

الربع  يف   50.7 من  منًوا  املوؤ�صر  و�صجل 

هذا  من  الثالث  الربع  يف   55.3 اإىل  الثاين 

قوى يف  العام، موؤكًدا على الزيادة الف�صلية االأ

�صواق  اأداء قطاعي ال�صناعة واخلدمات يف االأ

النا�صئة منذ الربع الثاين من العام املا�صي.

نوعية  قفزة  حقق  املوؤ�صر  يكون  وبهذا 

يف   43.8 عند  م�صتوياته  اأدنببى  من  منطلًقا 

44.3 يف  و  املا�صي  العام  من  خري  االأ الربع 

خل�ض  فيما  احلببايل،  العام  من  ول  االأ الربع 

زمببة  االأ اأن  اإىل  تاميز«   »فاينان�صيال  تقرير 

خرية مل تت�صبب يف اإعاقة واإحباط  العاملية االأ

�بببصبببواق  املبب�ببصببار البب�ببصبباعببد القببتبب�ببصببادات االأ

النا�صئة، بل اإنها عملت على ت�صريعه، م�صرًيا 

ا�صتنتاج  يف  تعجلوا  امل�صتثمرين  اأن  اإىل 

الوقت  يف  الطابع،  عاملية  كانت  زمببة  االأ اأن 

ال�صيناريوهات التي تقول  الذي تكاثرت فيه 

بعد  فيما  تبني  حيث  حلت،  قد  النهاية  اإن 

معظم  ن  الأ فقط،  عاملية  ن�صف  زمبببة  االأ اأن 

باأنظمة  اأ�صاًل  بببداأت  النا�صئة  االقت�صادات 

وب�صيا�صات  وال�صالبة،  باملتانة  تتمتع  بنكية 

ح�صيفة يف جمال االقت�صاد الكلي.

قمة الع�سرين

التي عقدت  خرية  االأ الع�صرين  ويف قمة 

ما  هناك  كان  املا�صي  2009م  �صبتمرب  يف 

يوؤكد بروز حالة التعايف هذه واإن كان هناك 

خطط  على  بببقبباء  االإ �ببصببرورة  عببلببى   تاأكيد 

مع  الكربى  الببدول  انتهجتها  التي  نعا�ض  االإ

التحذير من اأن ال�صعور بالعودة اإىل الو�صع 

الطبيعي يجب اأال يقود اإىل اإفراط يف الثقة، 

قمتهم  الع�صرين  جمموعة  قادة  ا�صتغل  كما 

اأخببطبباء  يببكببرروا  اأال  على  عزمهم  ظببهببار  الإ

ت�صديد  �صرورة  على  اأكببدوا  حيث  املا�صي، 

اأزمة  اأي  اندالع  تفادي  بغية  املايل  ال�صبط 

ال�صماح  عدم  �صرورة  اإىل  جديدة م�صريين 

حيث  ال�صابقة  امل�صرفية  املمار�صات  بعودة 

اإىل  امل�صوؤولية  وغياب  التب�صر  عببدم  اأدى 

زمة احلالية، والتي تعد اأ�صواأ اأزمة  اندالع االأ

مالية يف غ�صون �صبعة عقود. 

اخلليج والعامل العربي

تبدو  والعربي  اخلليجي  ال�صعيد  على 

عدة  اأعلنت  مببا  بعد  تببفبباوؤاًل  اأكببرث  ال�صورة 

طبيعتها  اإىل  مور  االأ عودة  قرب  عن  تقارير 

خالد  بنت  لبنى  تاأكيد  ذلك  ومن  ال�صابقة 

اأن  اخلببارجببيببة  الببتببجببارة  وزيبببرة  القا�صمي 

زمببة  االأ من  اخلببروج  من  مبببارات متكنت  االإ

جبببببراءات  االإ بفعل  الببعبباملببيببة  االقببتبب�ببصبباديببة 

من  للحد  احلكومة  اتخذتها  التي  ال�صريعة 

واالقت�صاد  البنوك  على  زمببة  االأ تداعيات 

ماراتي. االإ

اأوائل  مببارات كانت من  االإ اأن  واملعروف 

زمببة  ببباالأ ثببًرا  تبباأ واخلليجية  العربية  البببدول 

ب�صكل ظاهر حيث ا�صطرت بع�ض �صركاتها 

واحببد  يبببوم  يف  مببوظببف   1500 فبب�ببصببل  اإىل 

النمو  عمليات  عن  اأخببرى  �صركات  وتوقف 

عن  ثالثة  �صركات  اأعلنت  فيما  والتطوير 

مارات. تقلي�ض فروعها داخل وخارج االإ

الببقببا�ببصببمببي عببلببى هام�ض  كببيببد  تبباأ وجببباء 

لبببكبببرتوين يف  االحببتببفببال ببباإطببالق املببوقببع االإ

ك�صفت  اأن  بعد  2009م  املا�صي  �صبتمرب 

الببوزيببرة عببن اتبب�ببصبباالت اأولببيببة مببع االحتبباد 
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وروببببببببي ال�ببصببتببئببنبباف املببفبباو�ببصببات بني  االأ

احلرة  التجارة  اتفاقية  لتوقيع  اجلانبني 

بني الدول الب 27 يف االحتاد والدول ال�صت 

العربية  اخلليج  لدولة  التعاون  جمل�ض  يف 

قطعت  ال�صابقة  املببفبباو�ببصببات  اأن  مببوؤكببدة 

الكامل  االتفاق  اإىل  للو�صول  مراحل هامة 

زمة العاملية. قبل اأن تتوقف حتت تاأثري االأ

دول  اأن  اإىل  القا�صمي  لفتت  وفيما 

توقف  فرتة  خالل  متكنت  التعاون  جمل�ض 

وروبي من توقيع  املفاو�صات مع االحتاد االأ

اتفاقيات للتجارة احلرة مع دول واأطراف 

دولية كانت اأ�صهل واأ�صرع منها مع اجلانب 

االتفاقية بني دول جمل�ض  ومنها  وروبببي  االأ

اأفتا«،   « دول  وجموعة  و�صنغافورة  التعاون 

ا عن ات�صاالت بني دول جمل�ض  ك�صفت اأي�صً

والتي  �صور  مريكا  دول  وجمموعة  التعاون 

رغببببواي  واالأ رجببنببتببني  واالأ الببربازيببل  ت�صم 

والباراغواي لتوقيع اتفاقية للتجارة احلرة 

بني اجلانبني. 

اإن  الوزيرة  قالت  التفاوؤل  يف  واإمعاًنا 

�صتربز  الببتببجببارة اخلببارجببيببة  اإحبب�ببصبباءات 

حتبب�ببصببًنببا يف قببيببمببة البببتبببجبببارة اخلببارجببيببة 

مارات يف عام 2009 عن م�صتوياتها يف  لالإ

عام 2008 والتي بلغت 787 بليون درهم.

ماراتية  االإ الوزيرة  قالته  ما  يوؤكد  وما 

لين�ض«    »مرييل  موؤ�ص�صة  عن  �صادر  تقرير 

مريكية  االأ امل�صرفية    )Merrill Lynch(

مارات يف و�صع اأف�صل بني الدول  قال اإن االإ

املرتقب  التعايف  مببن  فببادة  لببالإ اخلليجية 

لالقت�صاد العاملي وارتفاع اأ�صعار النفط. 

ينكم�ض  اأن  الببتببقببريببر  تببوقببع  وفببيببمببا 

العام  يف   %1 بن�صبة  مبباراتببي  االإ االقت�صاد 

على  وقببع  الببذي  بال�صرر  ثًرا  متاأ اجلبباري 

ثببريببن  نبب�ببصبباءات املببتبباأ قببطبباعببي الببعببقببار واالإ

العاملي  االقت�صادي  بالرتاجع  بدورهما 

االقت�صاد  ي�صجل  اأن  املرجح  من  نببه  اأ اإال 

عببام  يف   %2 بن�صبة  �ببصببعببوًدا  مببباراتبببي  االإ

 .2010

اإجمايل  اأن  اإىل  التقرير   اأ�ببصببار  كما 

باإعتبارها  قببطببر-   لببدولببة  املحلي  الببنبباجت 

امل�صال  الطبيعي  للغاز  منتجة  دولببة  اأكببرب 

 %8 بن�صبة  �صريتفع   - العامل  م�صتوى  على 

2% من  مببن  ببباأكببرث  اأي  املببقبببببل،  الببعببام  يف 

اأداء  عن  مو�صوعة  كانت  التي  التوقعات 

االقت�صاد القطري لعام 2009. 

اأ�صعار  و�صول  اإن  التقرير  معدو  وقال 

يعني  لببلببربمببيببل  دوالًرا   65 نببحببو  الببنببفببط 

اخلليجي  الببتببعبباون  جمل�ض  دول  انطالقة 

جمدًدا نحو التوفري يف عام 2010 متوقعني، 

يف الوقت نف�صه، اأن ت�صجل موازنات الدول 

ا مبعدل 5.6% من اإجمايل  اخلليجية فائ�صً

الناجت املحلي مقابل عجز بن�صبة 0.8% يف 

عام 2009.

كرث تفاوؤاًل فحمله حمافظو  اأما اخلرب االأ

العربية خالل  النقد  وموؤ�ص�صات  امل�صارف 

والثالثني  الثالثة  العادية  الببدورة  اجتماع 

وموؤ�ص�صات  املبب�ببصببارف  حمافظي  ملجل�ض 

املا�صي  �صبتمرب  نهاية  يف  العربية  النقد 

تعايف  اأعببلببنببوا  حيث  ظبي  اأبببو  يف  2009م 

زمة  االأ �صلبيات  من  العربية  االقت�صاديات 

حتقيق  �ببصببرورة  موؤكدين  العاملية  املالية 

ا�ببصببتببقببالل اأكببببرب لببلببمبب�ببصببارف املببركببزيببة 

العربية، للقيام بدور اأكرب يف الرقابة على 

العربية،  الدول  يف  والنقد  املال  موؤ�ص�صات 

بهدف منع ح�صول اأزمات يف اأ�صواق املال 

والعقارات.

وقببببال حمببافببظ املبب�ببصببرف املببركببزي 

ال�صويدي  نا�صر  بببن  �صلطان  مببباراتبببي  االإ

اإن  لببالجببتببمبباع  الببراعببيببة  الببدولببة  كلمة  يف 

الببتبب�ببصببهببيببالت الببتببي اتببخببذتببهببا احلببكببومببة 

زمة  االأ بعد  املركزي  وامل�صرف  االحتادية 

و�صع  ا�صتقرار  اإىل  اأدت  العاملية  املالية 
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اآالف رجال  10 ماليني حاج ومعتمر �صنوًيا، وي�صتقطب  ي�صتقبل  بلد  يف 

ويحب  كثرًيا،  املدن  بني  اأعماله  رجال  ويتنقل  التجارية،  والوفود  عمال  االأ

يوجد  ال  نحب  الذي  اجلميل  البلد  هذا  يف  وخارجًيا،  داخلًيا  ال�صفر  �صكانه 

�صوى �صركتني اثنتني »بالعدد« مدرجة يف قطاع الفنادق وال�صياحة، ويف نف�ض 

ال�صوق عندما تتاأمل مثاًل قطاع العقارات الذي ي�صيطر على الذهنية اجلمعية 

قليل  �صركاته  عببدد  فبباإن  �صنوًيا  الببريبباالت  تريليونات  فيه  وت�صخ  ا�صتثمارًيا 

اأ�ص�صت مببادرات حكومية،  �صركات  �صا�ض  االأ كانت يف  اأكرث  اأو  ون�صفها  جًدا 

كرب عربًيا نتيجة الوفرة  مر نف�صه ينطبق على قطاع التجزئة الذي يعد االأ واالأ

االقت�صادية، وارتفاع ن�صبة اال�صتهالك وكرثة املجاالت.

يتيح  الببذي  القانوين  ال�صكل  اإىل  التحول  اأنظمة  يف  اخللل  اأن  اأعتقد  وال 

م�صاهمة  �صركات  اإىل  حتولت  اليوم  العمالقة  ال�صركات  من  فكثري  دراج،  االإ

فمن  اقت�صادًيا،  الغريب  الو�صع  هذا  اإىل  اأدت  اأمور  عدة  هناك  ولكن  مغلقة، 

باأ�صعار  اأو طرحها لالكتتاب العام  جهة يريد الكثريون بيع جزء من �صركاتهم 

غري جمدية للم�صتثمر، وبع�صهم ينتظر موجات �صعود جنونية اأح�صبها لن تاأتي 

تدار  التي  ال�صركات  من  كثري  تعرف  املقابلة  اجلهة  ومن  الهدف،  هذا  ليحقق 

باأ�صاليب اإدارية عتيقة اأن اإدراجها �صيك�صف اأوراقها و�صت�صقط عنها اأوراق التوت 

نظمة بالن�صبة لل�صركات امل�صاهمة. ف�صاحات التي تفر�صها االأ عندما تلتزم باالإ

والعقار،  التجزئة،  قطاعات  بببداع يف  االإ اإىل  نفتقد  اأننا  �صباب  االأ اأحد  ا  اأي�صً

هي  ال�صركات  من  وكثري  كرث،  قطاعات  بالتاأكيد  ومعهم  املعلومات،  تقنية  وحتى 

ال�صرائية  القوة  ال�صوق  البقاء يف  البع�ض ي�صاعدها على  ن�صخ منمطة من بع�صها 

للقطاعني العام واخلا�ض، اأو البريوقراطية التي تعيق ن�صوء مناف�صني اأقوياء لهم.

يف  معدومة  �صبه  ثقافة  كرب  االأ الكيانات  وتكوين  واالندماجات  التحالفات  اإن 

يجاد من�صاآت عمالقة م�صتقرة  ال�صوق ال�صعودية، وهي رمبا كانت خطوات مهمة الإ

ذات ربحية معقولة ميكن بيعها للم�صتثمرين واإدراجها يف ال�صوق.

ا ال تزال قنوات اال�صتثمار حمدودة،  ال تزال ثقافة اال�صتثمار �صعيفة، لكن اأي�صً

وكثري من ال�صركات املدرجة متتلك فيها احلكومة اأو من ميثلها ح�ص�صا �صبه ثابتة 

ا لل�صناديق واملوؤ�ص�صات التي تعنى باأموال  بل وتنمو اأحياًنا وهذا حق م�صروع خ�صو�صً

ا احل�ص�ض الثابتة للموؤ�ص�صني والعائالت التجارية وهي حق  املتقاعدين، وهناك اأي�صً

م�صروع لهم، اإذا واحلالة هكذا ال بد من اإيجاد واإدراج املزيد واملزيد من ال�صركات 

لتحقيق التوازن بني الدعوة اإىل اال�صتثمار واالدخار وبني الواقع املعا�ض.

مزيد من التنوع

محمد اليامي
كاتب اقت�صادي

منار
ال�صيولة  وحت�صن  مبببارات  االإ يف  امل�صارف 

لديها، فيما اأو�صح حمافظ البنك املركزي 

ملجل�ض  احلالية  البببدورة  رئي�ض  ال�صوداين 

العربية  املببركببزيببة  املبب�ببصببارف  حمببافببظببي 

�صابر  الدكتور  العربية  النقد  وموؤ�ص�صات 

ح�صن اأن الدرو�ض امل�صتفادة من اأزمة املال 

العاملية وتاأثرياتها على الدول العربية، توؤكد 

للرقابة  االهتمام  من  مزيد  اإيالء  �صرورة 

تدعيم  مع  املال  موؤ�ص�صات  على  �صراف  واالإ

وا�صتقاللها،  املركزية  امل�صارف  �صلطة 

وزيادة التعاون والتن�صيق بني الدول يف هذا 

املجال املهم. 

املحافظة على الثقة 

اإ�ببصببارات على  رغببم كببل مببا �صبق مببن 

يبقى  العامل  دول  اأوردة  يف  التعايف  �صريان 

الببرتاخببي مبباثبباًل يف جميع  الببتببحببذيببر مببن 

واأبببرزهببا  مببر  االأ هببذا  البببواردة يف  التقارير 

تاأكيدات قمة الع�صرين و كذلك املجتمعون 

موؤخًرا يف  املوؤمتر امل�صريف العربي البنوك 

�صبتمرب  يف  ا  اأي�صً عقد  الببذي  وال�صركات 

طالب  حيث  بببوظبببببي  ببباأ م   2009 املببا�ببصببي 

بالرتكيز  وال�صركات  البنوك  املحا�صرون 

على البقاء واال�صتمرار اأكرث من اهتمامهم 

الر�صاميل  على  متدنية  عوائد  بتح�صيل 

من اأجل ا�صتعادة الثقة والطماأنينة يف ظل 

�صهم والعقارات، كما  الرتاجع يف اأ�صعار االأ

�صدد امل�صاركون على �صرورة ر�صم �صيا�صات 

مالية ونقدية لتحفيز �صبل اخلروج من اأجل 

اإعادة بناء ثروات القطاع اخلا�ض املتكاملة 

والعودة اإىل النمو و�صط تراجع الطلب على 

النفط وتوقع ا�صتقرار اأ�صعاره احلالية حتى 

نهاية 2009.

يف  واملتخ�ص�صون  اخلببرباء  دعببا  كما 

توجيه  �ببصببرورة  اإىل  املببوؤمتببر  اأعببمببال  ختام 

ن  الأ العربية  البببببلببدان  نحو  اال�صتثمارات 

جدوى  اأكرث  اأنها  اأثبتت  املتكررة  التجارب 

ي�صتلزم  مببا  اخلببببارج،  يف  اال�صتثمار  مببن 

م�صرفية  عربية  معايري  منظومة  اعتماد 

االقت�صادات  حقيقة  عن  تعرّب  وا�صتثمارية 

الببعببربببيببة وا�ببصببرتاتببيببجببيبباتببهببا و�بببصبببرورة 

املايل  النظام  بناء  يف  الفعالة  م�صاركتها 

العاملي اجلديد. 
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ال�ستثماري  املنفذ  يعترب  العقارية  ال�سناديق  يف  ال�ستثمار  اأن  على  ختترباء  اتفق 

امل�ستقبلي اأمام امل�ستثمرين، واأ�ساروا اإىل اأن ذلك ميثل فر�سة ا�ستثمارية جيدة من حيث 

�سا�سية لل�سوق العقاري يف ال�سعودية الذي يتميز  بنق�ض كبري يف املعرو�ض من  العوامل الأ

اأن  باعتبار  متزايد،  طلب  مقابل  وامل�ستقبل  احلا�سر  يف  والعقارية  ال�سكنية  الوحدات 

ن�سبة كبرية من ال�سعوديني ل ميلكون م�ساكنهم مع معدل منو �سكاين مطرد ، كما اأن وجود 

اجلهات  من  كثري  ووجود  ال�سعودية  املالية  ال�سوق  هيئة  مظلة  حتت  العقارية  ال�سناديق 

امل�ستقلة التي تدخل يف اإن�ساء ال�سندوق العقاري كال�سركة املالية املرخ�سة وجمل�ض اإدارة 

ال�سندوق واملحا�سب القانوين واملثمنون وغريهم تعطي ال�سناديق ثقال اأكرب .

خالد الزومان من الرياض 

خبـراء:

الصناديق العقارية..
 منفذ جديد الستثمارات 

المستقبل

الصناديق العقارية..
 منفذ جديد الستثمارات 

المستقبل
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الببتببداول يف وحببدات  اأن  ويبببرى اخلبببرباء 

ال�صناديق اال�صتثمارية يعتمد على عدة عوامل 

منها: درجة ثقة امل�صتثمرين ذوي اخلربة الكافية 

حالًيا بعدالة التثمينات الدورية للعقارات التي 

متتلكها ال�صناديق اال�صتثمارية، ومن ثم الثقة 

يف ال�صعر اال�صرت�صادي املعلن عنه كموؤ�صر للبيع 

ت�صعري  اآليات  تطور  �صرط  ال�صراء، في�صبح  اأو 

منه  البد  اأمببًرا  ال�صعودية  يف  العقارية  ال�صوق 

املنظم  اال�صتثمار  وتن�صيط  الببتببداول  لتحفيز 

تفا�صيل  اأن  اأجمعوا على  القطاع، كما  يف هذا 

الالئحة التي حتتوي على �صروط و�صوابط من 

�صاأنها و�صع قواعد تنظيمية �صفافة مما يجعل 

ال�صناديق العقارية جديرة بالثقة ومتتاز باآلية 

ي�صعها  اأ�ص�ض  �صمن  اال�صتثمار  من  للتخارج 

مدير ال�صندوق قبل الطرح وتقرها الهيئة.

فر�سة ا�ستثمارية جيدة

اقت�صادي  )خبري  جمعة  بن  فهد  الدكتور 

الدولية(  الطاقة  اقت�صاديات  جمعية  وع�صو 

اأحببد  لبببدى  ال�صيولة  تببتببوفببر  عببنببدمببا  اإنبببه  قبببال 

وذلك  تنميتها،  يف  يفكر  قد  فاإنه  �صخا�ض  االأ

با�صتثمارها كوديعة مقابل عائد  م�صاوm  ل�صعر 

الفائدة ال�صائد يف ال�صوق ومبعدل خطر قد ال 

د. فهد بن جمعة: الصناديق 
العقارية  أقل مخاطرة  وأكثر 
أماًنا وعائًدا مقارنة بالصناديق 

االستثمارية األخرى

يذكر، لكن عندما تكون اأ�صعار الفائدة متدنية 

يبببام فبباإنببه �صيبحث  كما هببو احلببال يف هببذه االأ

املتاحة وذات  القنوات اال�صتثمارية  اأف�صل  عن 

العائد املجزي من خالل مقارنة تلك القنوات 

كان  مببا  فببباإذا  واملببخبباطببرة،  العائد  ناحية  مببن 

ا�صتثماراته فاإن عليه  يف�صل عائًدا كبرًيا على 

اأن يحت�صب معداًل كبرًيا من املخاطرة مرتبًطا 

بذلك العائد. 

اأق�صى  عن  يبحث  امل�صتثمر  كان  اإذا  اأمببا 

اأدنى معدل  عائد ممكن على ا�صتثماراته عند 

ا فهنا تكون املعادلة بني معدل  خطر ممكن اأي�صً

اال�صتثمارات  تلك  يف  اخلطر  ومعدل  الربحية 

عاماًل حا�صًما يف حتديد تلك اال�صتثمارات على 

ال�صندات  يف  اال�صتثمار  يكون  اأن  املثال:  �صبيل 

خماطره  مبعدل  املرتبط  املتدين  العائد  ذات 

�صهم  االأ يف  ي�صتثمر  اأن  اأو  ال�صفر  من  قريبة 

�صيولة،  واأ�صرع  خماطرة  واأعلى  ربحية  على  االأ

لكن عندما يكون العائد على ال�صندات متدنيا 

�صهم ي�صهد نوًعا من التذبذب وا�صتداد  و�صوق االأ

امل�صاربة بحيث تكون الفر�ض اال�صتثمارية اأقل 

جاذبية، كما اأنه يف حالة ارتفاع معدل الت�صخم 

فاإن  املا�صي  العام  يف  كان  كما  ملحوظ  ب�صكل 

اال�صتثمار يف العقار ي�صبح مالًذا اآمنا  وحتوطا 

�صد ارتفاع الت�صخم.
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العقارية وجودة  ال�صناديق  لكن ماذا عن 

فر�صة  متثل  اإنببهببا  يقول  فيها؟  اال�صتثمارات 

�صا�صية  االأ العوامل  حيث  من  جيدة  ا�صتثمارية 

لل�صوق العقاري يف ال�صعودية الذي يتميز  بنق�ض 

ال�صكنية  البببوحبببدات  مببن  املببعببرو�ببض  يف  كبببببري 

طلب  مقابل  وامل�صتقبل  احلا�صر  يف  والعقارية 

متزايد، حيث اإن ن�صبة كبرية من ال�صعوديني ال 

ميلكون م�صاكنهم مع معدل منو �صكاين مطرد. 

كما اإن نظام الرهن العقاري اجلديد �صيدعم 

مما  ومنوه  تو�صعه  من  ويعزز  العقاري  القطاع 

فال�صناديق  مربًحا،  ا�صتثمارًيا  قطاًعا  يجعله 

العقارية  تعترب اأقل خماطرة  واأكرث اأماًنا وعائًدا 

اإال  خببرى،  االأ اال�صتثمارية  بال�صناديق  مقارنة 

ثقة  وتواجه عدم  مازال حمببدوًدا،  اأن عددها  

هذه  بني  يفرقون  ال  الذين  امل�صتثمرين  بع�ض 

ال�صمعة  العقارية ذات  وامل�صاهمات  ال�صناديق 

ال�صعوديني  الكثري من  التي تورط فيها  ال�صيئة 

بعد اأن تعرثت م�صاهماتهم ومل يح�صل بع�صهم 

تلك  تاريخ  اأن  كما  ن.  االآ حتى  اأموالهم  على 

ال�صناديق ال يتجاوز العامني مما يتطلب منها 

اإي�صال ر�صالتها اإىل اأكرب عدد من امل�صتثمرين 

يف حماوله ن�صر ثقافة اال�صتثمار العقاري بينهم 

�صواق العقارية وت�صييق  وتعزيز مركزها يف االأ

املحتكرين  التقليديني  العقاريني  على  اخلناق 

�صواق منذ عقود. لتلك االأ

العقارية  ال�صناديق  اأن  جمعة  بن  ويببرى 

خيار  من  بكثري  اأف�صل  خياًرا  تعترب  احلالية 

الالئحة  تنظمها  حيث  العقارية،  امل�صاهمات 

ال�صادرة بقرار من جمل�ض هيئة ال�صوق املالية 

وتبباريببخ   )2006-193-1( بببرقببم  ال�صعودية 

1427/6/19هب وت�صتند اإىل نظام ال�صوق املالية 

يف  )م/30(  رقببم  امللكي  باملر�صوم  ال�صادر 

1424/6/2هب، وتفر�ض هيئة �صوق املال رقابة 

�صارمة على مدراء تلك ال�صناديق املتمثلة يف 

�صركات الو�صاطة املالية التي من املفرو�ض اأنها 

اأعمالها  اأداء  وتاأهيل ميكنها من  تتمتع بخربة 

بكل فعالية وكفاءة خلدمة امل�صاهمني وتعظيم 

العائد على ا�صتثماراتهم من خالل فتح �صندوق 

يتم تداول وحداته يف اأ�صواق املال. 

ال�صناديق  تلك  تنويع حمافظ  فاإن  كذلك 

التي حتتوي على ا�صتثمارات يف تطوير اأو بناء اأو 

تاأجري ال�صقق، الفلل، املنتجعات، يجعلها اأكرث 

اأماًنا وا�صتقرار. لذا تقدم �صناديق اال�صتثمار 

من  م�صرتكة  عقاري  ا�صتثمار  برامج  العقارية 

امل�صاركة  يف  للم�صتثمرين  الفر�صة  اإتاحة  اأجل 

يقوم  الذي  الربنامج،  ذلك  اأرببباح  يف  جماعًيا 

باإدارته مدير متخ�ص�ض مقابل ر�صوم حمددة، 

ودقببة  بببالببوقببت  الببعببقبباريببة  ال�صناديق  وتتميز 

مواعيدها من خالل حتديد ال�صندوق الفرتة 

رباح  االأ و�صرف  والت�صفية  لربناجمه  الزمنية 

مل�صاهميه. 

ميكن  اأنببه  اإىل  جمعة  بن  الدكتور  وي�صري 

بناء  العقارية  ال�صناديق  اأنواع   بني  التفريق 

اأجلها;  من  قامت  التي  اأهدافها  اختالف  على 

ب�صراء  ويل   االأ التطوير  �صناديق  تقوم  حيث 

اإليها  �صا�صية  االأ اخلدمات  واإدخببال  را�صي  االأ

ن�صائي فاإنها  ثم بيعها، اأما �صناديق التطوير االإ

�صكنية  وحببدات  باإن�صاء  وتقوم  ر�ببض  االأ متتلك 

ال�صناديق  تقوم  بينما  بيعها،  ثم  جتارية  اأو 

را�صي اأو الوحدات ال�صكنية.  خرى بتاأجري االأ االأ

كما ميكن النظر اإىل تلك ال�صناديق على اأ�صا�ض 

املدة الزمنية، حيث يوجد �صناديق ت�صتثمر يف 

جل الق�صري على مدى ثالث �صنوات، بينما  االأ

جل الطويل على  ت�صتثمر بع�ض ال�صناديق يف االأ

مدى اأطول من �صابقتها.

البب�ببصببنبباديببق  يف  اال�صرتاك   اأن  ويبببببني 

اال�صتثمارية العقارية ال يعني دائًما اأنه �صيكون 

نه يعتمد  اأف�صل من غريه يف جميع احلاالت الأ

على قدرة مدراء ال�صناديق على تنويع م�صادر 

قد  التي  للمخاطر  واإدارتببهببم  ا�صتثماراتهم 

يواجهونها مع تغري الدورة االقت�صادية لقطاع 

ال�صنوات،  مببن  عببدد  بعد  تتكرر  التي  العقار 

قوانني  �صدور  من  عمال  االأ بيئة  تغري  وكذلك 

ال�صناديق  من  كبري  عدد  ان�صمام  اأو  جديدة 

عنه  ينتج  ممببا  املالية  ال�صوق  اإىل  العقارية 

لتلك  الربح  هام�ض  من  تقل�ض  قوية  مناف�صة 

ال�صناديق. فعلى امل�صتثمر اأن يقارن اأداء تلك 

خرى  ال�صناديق مع ال�صناديق اال�صتثمارية االأ

رباح. ومع متو�صط اأداء ال�صوق و توزيع االأ

ثقل اأكرب

التنفيذي  )الببرئببيبب�ببض  الببر�ببصببود  عبببببداهلل 

ال�صناديق  اأن  يببرى  املالية(  ك�صب  ملجموعة 

لال�صتثمار  تببوريببق  عببن  عبببببارة  هببي  العقارية 

اأو  العقاري  امل�صروع  يتحول  بحيث  العقاري 

اأوراق مالية �صغرية قابلة  �صل العقاري اإىل  االأ

بع�ض  واإنفاذ  والرهن  وال�صراء  والبيع  للتداول 

ولكن  و�صهل،  �صريع  ب�صكل  الق�صائية  حكام  االأ

نه  التداول يف هذه ال�صناديق ال يزال �صعيًفا الأ

تن�صاأ  وحببني  املالية،  ال�صركات  بوا�صطة  يببدار 

�صوق لتداول ال�صناديق من خالل هيئة ال�صوق 

املالية ال�صعودية فال �صك اأن هذا يعطي �صيولة 

اأكرب وجاذبية لتلك ال�صناديق. 

الهيئة  مظلة  حتت  وجببودهببا  اأن  وي�صيف 

تدخل  التي  امل�صتقلة  اجلهات  من  كثري  ووجود 

املالية  كال�صركة  العقاري  ال�صندوق  اإن�صاء  يف 

واملحا�صب  ال�صندوق  اإدارة  املرخ�صة وجمل�ض 

ال�صناديق  تعطي  وغريهم  واملثمنني  القانوين 

اإىل  ال�صناديق  اأنظمة  حتتاج  لكن  اأكرب،  ثقاًل 

نظمة ذات عمر  حتديث م�صتمر حيث اإن تلك االأ

ق�صري ومل ت�صقل باملمار�صة بعد.

ويببوؤكببد اأن اأفبب�ببصببل اآلببيببة لببلببتببداول هببي اأن 

تكون مركزية وعن طريق �صوق منظم، بحيث 

والت�صوية،  املقا�صة  عملية  ال�صوق  ذلك  يتوىل 

وعدالة  ف�صاح  االإ عملية  على  ا  اأي�صً وي�صرف 

ن�صر املعلومات. و..»من وجهة نظري اأن الهيئة 

رمبا  مببر  االأ ولكن  التنظيم  هببذا  نحو  متوجهة 

يحتاج مزيًدا من الوقت«.

تالفت  العقارية  ال�صناديق  اأن  ويو�صح 

الكثري من ال�صلبيات التي وقعت فيها امل�صاهمات 

مبببوال  االأ توظيف  عملية  و�صبطت  الببعببقبباريببة 

ومنعت الكثري من التالعبات التي وقعت فيها 

امل�صاهمات العقارية، لكن ال يزال يوجد بع�ض 

هيئة  دعم  الرشود:  عبداهللا 
السوق المالية لتلك الصناديق 
يمنحها سيولة وجاذبية أكبر
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بها  االهتمام  الهيئة  على  يجب  التي  الثغرات 

ملنع وجود م�صاكل يف ال�صناديق.

يف  اال�صتثمار  عملية  نظمت  كونها  وحببول 

امل�صاهمات  و�صع  »اأواًل  الر�صود  يقول  العقار 

العقارية على النظام القدمي كان له اأثر اإيجابي 

وال  اململكة،  �صهدتها  التي  العقارية  الثورة  يف 

العقارية  ال�صناديق  نببظببام  اأن  الببيببوم  اأ�ببصببك 

�صيكون له اأثر اإيجابي و�صي�صاهم يف حل م�صاكل 

كالقطاع  بالعقار  عالقة  ماله  وكببل  �صكان  االإ

وال�صناعي  ال�صحي  الببقببطبباع  اأو  ال�صياحي 

م�صتقباًل«.

امل�ستثمر ال�سعودي اأكÌ وعًيا

وم�صت�صار  )حملل  املببانببع  خالد   الدكتور 

مبببايل( يقول  اإنبببه مببن خببالل ر�ببصببد تبببداوالت 

اأن  ا�صتنتاج  ن�صتطيع  التاريخية  �صهم  االأ �صوق 

ملتطلبات  وعًيا  اأكرث  اأ�صبح  ال�صعودي  امل�صتثمر 

اأو حمددات ال�صراء والبيع، وذلك بعد اأن غلبت 

امل�صاربة على طبيعة ال�صوق يف بداية تعرفهم 

عليه، ثم االنتقال التدريجي ال�صتخدامه كاأداة 

وو�صيلة ا�صتثمارية كما ن�صاهد حالًيا.

وي�صيف: »من هنا فاإن التداول يف وحدات 

ال�صناديق اال�صتثمارية يعتمد على عدة عوامل 

منها درجة ثقة امل�صتثمرين ذوي اخلربة الكافية 

حالًيا بعدالة التثمينات الدورية للعقارات التي 

متتلكها ال�صناديق اال�صتثمارية، ومن ثم الثقة 

يف ال�صعر اال�صرت�صادي املعلن عنه كموؤ�صر للبيع 

ت�صعري  اآليات  تطور  �صرط  ال�صراء، في�صبح  اأو 

منه  البد  اأمببًرا  ال�صعودية  يف  العقارية  ال�صوق 

لتحفيز التداول وتن�صيط اال�صتثمار املنظم يف 

هذا القطاع«.  

يف  موؤثرة  اأخببرى  نقطة  هناك  اأن  ويعترب 

العقارية  الوحدات  حول  امل�صتثمرين  توجهات 

وهي �صفافية ال�صوق املتوقعة، فتداول الوحدات 

العقارية مرتبط باملعلومة ب�صكل كبري، ويعترب 

د.خالد المانع: تداول الوحدات 
شفافية  أكــثــر  العقارية 
بشكل  بالمعلومة  الرتباطه 

كبير

نوًعا من التحدي اأمام �صرية املعلومة، ويف حال 

وجدت اآليات �صبط فاإن ال�صوق �صيالقي دعًما 

ا وامل�صتثمر ال�صعودي  من هذا اجلانب، خ�صو�صً

العقارية  والببوحببدات  بالعقار،  نف�صًيا  مرتبط 

ي�صبح  قببد  لكنه  لببه،  بالن�صبة  جديد  مفهوم 

يوؤمنون  الذين  للم�صتثمرين  بالن�صبة  مثرًيا 

خارطة  على  قادًما  جديًدا  تغرًيا  هناك  ببباأن 

من  وانتقاله  ال�صعودية  يف  العقاري  اال�صتثمار 

تقدًما  اأكرث  �صكل  اإىل  احلايل  التقليدي  �صكله 

وتعقيًدا يف امل�صتقبل.

طببار  االإ حول  يتمحور  احلديث  ببباأن  ويتابع 

بني  املتداخلة  العالقات  ينظم  الذي  القانوين 

احلايل  ب�صكلها  العقارية  اال�صتثمارات  �صيوع 

واجلهات  �صخا�ض  االأ من  كبري  بعدد  املرتبط 
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ن  االآ العمل عليه  يتم  الذي  اأطببراف، وهو  عدة 

ب�صكل جاد وحثيث،  امل�صئولة  قبل اجلهات  من 

من  �صل�صلة  عرب  طببار  االإ هذا  تكامل  حال  ويف 

ب�صكل  العقار  اأ�صواق  فاإن  والت�صريعات   النظم 

خا�ض  ب�صكل  اال�صتثمارية  وال�صناديق  عببام 

ت�صتحوذ  التي  همية  االأ درجة  بنف�ض  �صتحظى 

املهم  من  ولكن  حالًيا،  �صهم  االأ اأ�صواق  عليها 

جميع  بني  فيما  تكاماًل  هناك  اأن  اإىل  االنتباه 

�صواق ولي�ض تفا�صاًل، وهذا مرتبط بنظريات  االأ

�صول واإدارة املخاطر تبًعا للخطة  تخ�صي�ض االأ

ي فرد اأو موؤ�ص�صة ا�صتثمارية، ومن هنا  املالية الأ

البع�ض  بع�صها  ن�صاط  �صواق  االأ تعزز  اأن  يتوقع 

ولي�ض اأخذ ح�صة من بع�صها البع�ض.

مرتبًطا  تقنًيا  عاماًل  هناك  اأن   ويعتقد 

كانت  فبباإذا  العقارية،  الوحدات  هذه  باأ�صعار 

قليلة ال�صعر فاإن ذلك �صيكون عامل جذب لدى 

ا�صتثمار  خيارات  �صت�صكل  نها  الأ امل�صتثمرين 

قابلة للح�صول عليها.

�سهام يف التنمية العقارية للمملكة الإ

املهند�ض عبداهلل بن عبد الرحمن  ال�صعيد 

اال�صت�صارية(  امل�صاريع  احتبباد  �صركة  )رئي�ض 

العقاري  اال�صتثمار  �صناديق  ماهية  يو�صح 

مهيكلة  ا�ببصببتببثببمبباريببة  حمببافببظ  اإنبببهبببا  بببقببولببه 

خمتلفة  عقارية  اأ�ببصببول  من  تتكون  ومنظمة، 

اأن  �صول، وميكن  االأ فئات  �صمن جمموعة من 

عام،  اأو  خا�ض  ب�صكل  ال�صناديق  تلك  متتلك 

فببراد  االأ امل�صتثمرين  ملنح  عام  ب�صكل  وتهدف 

العقارية  املحافظ  ا�صتثمارات  دخببول  فر�صة 

وت�صمح  ب�صكل �صخ�صي،  �صول  االأ امتالك  دون 

اإىل قاعدة م�صتثمرين  الو�صول  �صول  ملالك االأ

اأو�صع واأكرث �صيولة، كما تعد �صناديق اال�صتثمار 

لل�صوق،  ال�صيولة  جللب  رائعة  و�صيلة  العقاري 

يوجد  التي  الراكدة  �صواق  االأ وهذه �صرورة يف 

تواجهه  و�صع  وهو  مع�صرون،  م�صتثمرون  فيها 

ال�صوق العقارية نوًعا ما حالًيا، وتوفر �صناديق 

لل�صوق  والثقة  ال�صفافية  العقاري  اال�صتثمار 

لل�صركات  جاذبة  طريقة  يجعلها  مما  الدولية 

نهم من خاللها يتمكنون  اال�صتثمارية الدولية الأ

من تنويع ا�صتثماراتهم وخماطرهم. 

يف  الببعببقبباري  القطاع  دور  اإن  يقول  وهببو   

يف  وم�صاهمته  اململكة  يف  االقت�صادية  الببدورة 

جمايل ال�صعودي يعد اأ�صا�صًيا،  الناجت املحلي االإ

 30 عن  تزيد  لفرتة  العقارية  لل�صوق  واملتتبع 

ت�صيطر  العقارية  امل�صاهمات  اأن  يلحظ  عاًما 

خالل  اململكة  يف  العقارات  متويل  �صوق  على 

الفرتة ال�صابقة، حيث كانت الوعاء اال�صتثماري 

�صبه الوحيد الذي يقدم خدمة متويل العقارات 

يف ال�صعودية، وقد �صجلت امل�صاهمات العقارية 

ال�صلبيات  من  كثرًيا  و  يجابيات  االإ من  عببدًدا 

من  الكثري  �صياع  اإىل  بببدورهببا  اأدت  ببا  اأيبب�ببصً

دفع  مببا  وهبببذا  امل�صاهمني.  وحببقببوق  مببببوال  االأ

امل�صاهمات  اإيقاف  اإىل  ب  اهلل  حفظها  ب  الدولة 

وقوع  مينع  بديل  عن  والبحث  متاًما  العقارية 

العقارية  ال�صوق  وحلاجة  خطاء،  االأ تلك  مثل 

اإىل مثل هذه امل�صاهمات العقارية التي يرتتب 

على توقفها بالكلية �صلل كامل يف اأهم قطاعات 

ال�صناديق  تطبيق  اإىل  اخللو�ض  مت  اإذ  الدولة 

اال�صتثمارية العقارية، وهي تطلق من خالل اإما 

بنك جتاري اأو �صركة مالية عرب �صروط �صارمة 

وباإ�صراف كامل من هيئة �صوق املال وبالتعاون 

مع �صركات تطوير عقارية.

 وي�صيف اأن هيئة �صوق املال ا�صرتطت وجود 

ي م�صاهمة عقارية ميكن  �صندوق ا�صتثماري الأ

منها  حماولة  يف  وذلببك  ال�صوق،  يف  تطلق  اأن 

التي  العقارية  امل�صاهمات  اإىل  احلياة  عببادة  الإ

خ�صرت جزًءا كبرًيا من م�صداقيتها يف ال�صابق 

وقد  واملتعرثة،  الوهمية  للم�صاهمات  نتيجة 

اإ�صراف هيئة ال�صوق املالية على �صناديق  اأدى 

من  املببزيببد  اإعببطبباء  اإىل  الببعببقبباري  اال�صتثمار 

�صاعدت  كما  للم�صتثمرين،  والطماأنينة  مان  االأ

ا على زيادة ثقتهم بتلك ال�صناديق، حيث  اأي�صً

يدار نظام ال�صناديق العقارية من قبل �صركة 

�صاأن  ومببن  الهيئة،  من  مرخ�صة  ا�صتثمارية 

امل�صرتكني  مع  ال�صركة  عالقة  يجعل  اأن  ذلك 

لتنظيم  امل�صئول  الوكيل  عالقة  ال�صندوق  يف 

يف  العالقة  ذات  طببببراف  االأ جميع  م�صوؤولية 

امل�صروع العقاري مو�صوع اال�صتثمار.

وبالنظر اإىل الئحة ال�صناديق اال�صتثمارية 

العقارية التي اأقرتها هيئة �صوق املال وطبقتها 

تتوافق  والتي  ال�صابقة،  �صنوات  الثالث  خالل 

م. عبداهللا السعيد: الصناديق 
الطرق  أفضل  العقارية  
لجذب الشركات االستثمارية 

الدولية
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ودون  مببوؤخببًرا،  العقارية  نببظببمببة  االأ تببطببور  مببع 

حتتوي  الببتببي  الببالئببحببة  تفا�صيل  يف  الببدخببول 

قواعد  و�صع  �صاأنها  من  و�صوابط  �صروط  على 

البب�ببصببنبباديببق  يببجببعببل  ممبببا  �ببصببفببافببة  تنظيمية 

للتخارج  باآلية  ومتتاز  بالثقة  جديرة  العقارية 

مدير  ي�صعها  اأ�ببصبب�ببض  �صمن  اال�صتثمار  مببن 

اأن  اإال  ال�صندوق قبل الطرح وتقرها الهيئة ،  

وامل�صتفيدين  املتعاملني  وطموحات  توجهات 

وامل�صرعني تتفق على �صرورة اإجراء حتديثات 

ككل.  العقاري  للقطاع  اجلذرية  اإىل  ت�صل  قد 

همية الق�صوى لهذا القطاع  ويعود ذلك اإىل االأ

ال�صوق  وكببرب  اال�ببصببتببثببمببارات  �صخامة  بف�صل 

العقارية ال�صعودية وت�صعبها ون�صبة اإ�صهامها يف 

الناجت املحلي االإجمايل، وكذلك تزايد الطلب 

ف�صاًل  والببتببجبباريببة،  ال�صكنية  الببوحببدات  على 

البنية  م�صاريع  على  حمببدود  الال  نفاق  االإ عن 

كاملدن  العمالقة  العقارية  وامل�صاريع  التحتية 

امل�صاريع  من  وغريها  واجلامعات  االقت�صادية 

دفع  بغر�ض  اهلل  رعاها  الدولة  بها  تقوم  التي 

عجلة التنمية وتطور البالد. 

وقد بداأت الدولة بالفعل يف معاجلة الكثري 

نظمة امل�صرعة  من الق�صايا و�صن القوانني واالأ

امل�صاهمات  عمل  تنظيم  اأهمها  من  وكان  لها، 

العقارية وح�صرها يف ال�صركات املرخ�صة لها 

ت�صرف  التي  العقارية  ال�صناديق  الئحة  �صمن 

ونظام  ال�صعودية،  املالية  ال�صوق  هيئة  عليها 

الرهن العقاري الذي وجه امللك حفظه اهلل اإىل 

�صراع باالنتهاء منه والذي يتوقع اأن  �صرورة االإ

ي�صدر قبل نهاية العام اجلاري. ويبقى املطلب 

هم توحيد هذا القطاع ال�صخم والرئي�ض يف  االأ

حياة املواطن حتت مظلة واحدة تكون امل�صوؤولة 

عنه م�صوؤولية تامة، وتكون اإحدى اأهم اأعمالها 

املتعلقة  والت�صريعات  نظمة  االأ وحتديث  تطوير 

الق�صايا  جلميع  موحد  مرجع  اأنببهببا  كما  بببه، 

التوازن  م�صوؤولياتها خلق  وتكون من  العقارية، 

بني العر�ض والطلب حتى ال يتعر�ض هذا القطاع 

ي هزة توؤثر يف اأدائه ومنوه يف امل�صتقبل. الأ

لل�صناديق  اأن  »ال�ببصببك  قببائبباًل:   ويختم 

العقارية،  التنمية  يف  ببببارًزا  دوًرا  العقارية 

البيئة  طببالببت  الببتببي  احلببديببثببة  فببالببتببطببورات 

قناة  اإن�صاء  تطلبت  اململكة  يف  اال�صتثمارية 

معمول  هو  ما  مع  تتواكب  جديدة  ا�صتثمارية 

للحفاظ  �بببصبببواق اخلببارجببيببة، وذلبببك  االأ بببه يف 

توجيه  ح�صن  و�صمان  امل�صتثمرين  ثروات  على 

جميع  على  بالنفع  يعود  مبا  اال�صتثمارات  هذه 

امل�صتثمرين  �ببصببواء  املببجببال  هببذا  يف  العاملني 

الببعببقبباريببة  نبب�ببصببطببة  االأ مبببن  املبب�ببصببتببفببيببديببن  اأو 

ال�صناديق  �صتكون  وبالتايل  )كم�صاهمني(، 

اأداة فاعلة للم�صتثمر املحلي، وكذلك  العقارية 

جنبي وذلك �صي�صاعد  جذب دخول اال�صتثمار االأ

كثرًيا على تنمية االقت�صاد ال�صعودي وحتالفات 

الذي  مر  االأ جنبية،  االأ مع  ال�صعودية  ال�صركات 

�صينتج عنه كيانات اقت�صادية قوية، ملا لها من 

خربة �صابقة يف ذلك الكيان، وال�صيما اأن الفر�ض 

اال�صتثمارية يف اململكة متاحة وجمدية. 

هببذه  عببلببى  الببهببيببئببة  اإ�بببصبببراف  اأن   ويوؤكد 

الهيئة  كون  للغاية،  جيًدا  اأمًرا  يعد  ال�صناديق 

عقارية  جهة  وجبببود  لببعببدم  جببيببًدا  بببديبباًل  تعد 

خمت�صة يف الوقت احلايل يعمل حتت مظلتها 

ال�صوق العقاري بال�صعودية، كما اأن لدى الهيئة 

مكانات املادية والب�صرية والقدرة التنظيمية  االإ

حلل م�صكالت ال�صوق العقاري، كما اأنها قادرة 

على اإلزام غري امللتزمني يف ال�صوق. 

العقاري  القطاع  يف  فجوة  وجببود  ظل  ويف 

اأن  املتوقع  فاإنه من  التجاري  اأو  ال�صكني  �صواء 

يكون ل�صناديق اال�صتثمار العقارية دور كبري يف 

�صد هذه الفجوة، واأن حتظى باإقبال امل�صتثمرين 

العقاري  اال�صتثمار  �صناديق  تعد  حيث  عليها، 

عادة ا�صتثمارات ذات خماطر متو�صطة تقدم 

عوائد بني 6 اإىل 8 يف املائة، وما يجعلها و�صيلة 

على  ال�صعيف  ارتباطها  هو  جذابة  ا�صتثمارية 

خرى. �صول االأ املدى البعيد بفئات االأ
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بتتن  يف حتتتتتتتوار  عتتتتدنتتتتان 

عتتام  اأمتتتني  النعيم  عتتبتتداهلل 

ال�سناعية  التجارية  الغرفة 

لتتلتتمتتنتتطتتقتتة التت�تتستترقتتيتتة مع 

»تداول« ثمة تاأكيد على عدة 

ال�سيا�سات  اأن  اأهمها  اأ�سياء 

النقدية ال�سعودية جنحت يف 

جتنيب اململكة كافة التاأثريات 

عن  جنتتمتتت  التتتتتي  ال�سلبية 

زمة املالية العاملية، كما اأن  الأ

جنبية  تزايد ال�ستثمارات الأ

القت�ساد  تطوير  اإىل  اأدى  

املحلي يف كافة املجالت.

وجوه

خالد الزومان من الرياض 

اأمني عام غرفة ال�سرقية

»اللوائح« القريبة من »واقعية« السوق 
أكثر قدرة على تفادي األزمات المفاجئة
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نجحت  النقدية  السياسات 
كافة  المملكة  تجنيب  في 
الناجمة عن  التأثيرات السلبية 

األزمة العالمية.

ب��ع��م��ل ال�����س��رك��ات وال���ت���ي ت�����س��رف عليها 

هيئة ال�سوق املالية؟

مبببببنببيببة على  البببلبببوائبببح  كبببانبببت  كببلببمببا   -

راء  الآ وحقيقية  مببو�ببصببوعببيببة  ا�ببصببتببطببالعببات 

ا�صتيعابا  اأكبببرث  كببانببت  وكلما  امل�صتثمرين، 

البب�ببصببركببات ومبب�ببصبباحلببهببا، كانت  لببتببوجببهببات 

اللوائح اأكرث قربا من »واقعية« ال�صوق، واأكرث 

حداث  زمات املفاجئة واالأ قدرة على تفادي االأ

االفتعالية. 

اأقوى اقت�ساد اإقليمي

يف  الق��ت�����س��ادي��ة  و�����س����اع  الأ ت���ق���راأ  ك��ي��ف   ·
ت���ن���ف���ي���ذ اخل���ط���ط  امل����م����ل����ك����ة؟ وه�������ل مت 

مثل؟ اخلم�سية ب�سكلها الأ

- كببافببة املببوؤ�ببصببرات تببو�ببصببح بببجببالء اأن 

االقت�صاد ال�صعودي  لي�ض اأقوى اقت�صاد عربي 

فح�صب، بل اإنه اأقوى اقت�صاد اإقليمي. هذا من 

ناحية، ومن ناحية اأخرى، فاإنه يف واحدة من 

الرئي�صة،  املوؤ�صرات  اأف�صل حاالته، من حيث 

جمالية، وبح�صاب  حيث زادت يف املح�صلة االإ

ا مبعيار  رقام عما كانت عليه منذ عام، واأي�صً االأ

معدل الت�صخم، والبطالة، فاإن اململكة حققت 

زمة  اآثار االأ تقدًما كبرًيا فيما يتعلق بتخفيف 

املالية العاملية التي ت�صببت منذ اأكرث من عام، 

وال تزال، يف رفع معدالت البطالة يف كافة دول 

املالية  املوؤ�ص�صات  من  الكثري  واأغلقت  العامل، 

والبنوك وامل�صارف حتى يف اأكرث دول العامل 

تقدًما، واأقواها اقت�صادًيا، وعلى �صبيل املثال، 

الواليات  يف  اأفل�صت  التي  البنوك  عببدد  فبباإن 

ن على مائة بنك كبري، بينما  املتحدة، زاد االآ

جنح اقت�صادنا يف جتنب الكثري من مظاهر 

زمة العاملية، وحافظ على م�صتويات معقولة  االأ

�صعار  االأ خف�ض  يف  جنببح  اإنببه  بببل  للت�صخم، 

جنح  كما  الرئي�صة،  ال�صلع  من  لعدد  بالن�صبة 

الفر�ض  اآالف  توفري  يف  ال�صعودي  االقت�صاد 

خريجي  وبناتنا  بنائنا  الأ اجلديدة  الوظيفية 

وهذا  العليا.  واملعاهد  اجلامعات  وخريجات 

على  احلكم  اإىل  يقودنا  منه،  كبري  جانب  يف 

اأداء االقت�صاد الوطني، فيما يتعلق باخلطط 

هببداف  االأ من  الكثري  تت�صمن  التي  اخلم�صية 

اال�صرتاتيجية، التي ت�صتمل على اآمال عري�صة 

نحو  على  وال�صحة  التعليم  تطوير  جمال  يف 

جمال  يف  التقدم  من  املزيد  وحتقيق  خا�ض، 

�صهدنا  حيث  والتعليمية،  ال�صحية  اخلدمات 

خريين، اأكرب حركة ابتعاث  خالل العامني االأ

يف تاريخ اململكة، تهدف يف جانب كبري منها 

واخلربات  التقنيات  اأحدث  وتوطني  نقل  اإىل 

ذلك  اإىل  اإ�صافة  املجاالت.  كافة  يف  العاملية 

�صا�صية يف جميع  فاإن تطوير املرافق والبنية االأ

وقببراه،  ومببدنببه  وحمافظاته  الببوطببن  مناطق 

�صعدة،يف  ت�صهد اإجنازات كبرية على كافة االأ

خالل  الببدولببة  فيه  خ�ص�صت  البببذي  الببوقببت 

 475 قوامه  مبلًغا  احلالية  املالية  ميزانيتها 

كل  على  اال�صتثماري  نببفبباق  لببالإ ريبببال  مليار 

اإنفاقية  ميزانية  كاأكرب  التنموية  امل�صاريع 

باحلر�ض  الثقة  يعطي  مما  اململكة  تاريخ  يف 

تت�صمنها  التي  اال�صرتاتيجيات  اإمتببام  على 

بحاجة  الزلببنببا  كنا  واإن  اخلم�صية،  اخلطط 

اإىل  تهدف  التي  الرامية  اخلطط  تفعيل  اإىل 

رئي�صي  كم�صدر  النفط  على  االعتماد  تقليل 

نا�صبة  وغببري  متنوعة  بدائل  واإيببجبباد  للدخل 

جيال، ف�صاًل عن اأن اأحد  ل�صمان م�صتقبل االأ

اأهم حتديات اإمتام اخلطط اخلم�صية للبالد 

الدور  يربز  وهنا  امل�صاريع،  تنفيذ  يف  يتمثل 

احلكومي يف تاأهيل القطاع اخلا�ض للت�صدي 

تهيئة  خببالل  مببن  رئي�ض  ب�صكل  املهمة  لهذه 

البيئة املثالية له خا�صة يف حالة حدوث هزات 

�صارة  يف االقت�صاد العاملي. وال يفوتني هنا االإ

دارة  اإىل دور الكادر الب�صري الوطني املوؤهل الإ

وتنفيذ مثل هذه اخلطط وجعلها واقًعا معا�ًصا 

بكل التفا�صيل.  

منها  ق�صايا  عببدة  احلبببوار  يببتببنبباول  كما 

ال�صركات ملفهوم احلوكمة ومدى  كيفية دعم 

خرية  تطبيقها لدى منت�صبي الغرفة، ودور االأ

يف دعم اإدارة عجلة التنمية يف اململكة، ف�صاًل 

�صهم  عن روؤية ال�صركات جتاه اال�صتثمار يف االأ

ال�صوق  يف  العمل  تطور  من  اال�صتفادة  ومدى 

وغريها.

خدمة ال�ستثمار

يف  ال���ن���ق���دي���ة  ال�����س��ي��ا���س��ات  ت����ق����راأ  ك���ي���ف   ·
زمة  الأ تاأثري  ال�سعودية؟ وهل حدت من 

املالية العاملية؟

خالل  ومببن  للجميع،  وا�ببصببح  هببو  كما   -

املتابعة املو�صوعية واملن�صفة، فاإن ال�صيا�صات 

اململكة  جتنيب  يف  جنحت  ال�صعودية  النقدية 

عن  جنمت  الببتببي  ال�صلبية  الببتبباأثببريات  كببافببة 

زمة املالية العاملية، وا�صتطاعت اأن حتافظ  االأ

وامل�صارف  بالبنوك  املالية  املببوجببودات  على 

ال�صعودية، واأن توظفها يف خدمة اال�صتثمارات، 

زمة،  ثار ال�صلبية لالأ كما جنحت يف تفادي االآ

الوظائف  عببدد  بخف�ض  يت�صل  مببا  خا�صة 

مر الذي عانت منه  االأ العمالة، وهو  وت�صريح 

اآثبباره  وامتدت  اقت�صادًيا،  العامل  دول  اأقببوى 

اإىل معظم دول املنطقة العربية واإقليم ال�صرق 

و�صط ب�صكل عام.  االأ

توقعات   

اخل��ت��ام��ي��ة  ل��ل��ن��ت��ائ��ج  ت��وق��ع��ات��ك  م���اه���ي   ·
ل��ل��ق��وائ��م امل��ال��ي��ة ل��ل�����س��رك��ات امل���درج���ة يف 

ال�������س���وق ال�������س���ع���ودي يف ظ����ل امل���ت���غ���ريات 

الراهنة؟

لهذه  اخلتامية  النتائج  تاأتي  اأن  اأتوقع   -

التي  النهو�ض  حببالببة  مببع  متوائمة  الببقببوائببم 

كرث  العامل االأ النفط بحكمه  اأ�صواق  ت�صهدها 

تابعنا  ال�صعودي،  االقت�صاد  حالة  يف  ح�صًما 

كببربى  اأ�ببصببعببار  يف  الببكبببببرية  الببقببفببزة  جميًعا 

�صهم  االأ �صوق  يف  املدرجة  والبنوك  ال�صركات 

ال�صتمرار  مببتبباحببة  الببفببر�ببصببة  فببباإن  وبببالببتببايل 

تببوازن يف  هناك  كان  ما  متى  االنتعا�صة  هذه 

اأي  فبباإن  راأيببنببا  وكما   ، النفط  اأ�صعار  �صعود 

�صعود مفاجئ و�صريع يعقبه هبوط اأكرث �صدة 

وق�صوة.

ا�ستطالعات مو�سوعية

اخلا�سة  اللوائح  على  م��اآخ��ذك  ه��ي  م��ا   ·

الستمرار  متاحة  الفرصة 
السعودي  السوق  انتعاشة 
في  ت���وازن  ه��ن��اك  طالما 

صعود أسعار النفط.
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جانب  ا�ستقطاب امل�ستثمرين الأ

يف  امل��م��ل��ك��ة  جن��ح��ت  م����دى  اأي  اإىل   ·
اإىل  جانب  الأ امل�ستثمرين  ا�ستقطاب 

�سوقها؟

جنبية ق�صية  - ت�صكل اال�صتثمارات االأ

احلرمني  خببادم  حكومة  اأعطتها  اأولببويببة 

البب�ببصببريببفببني كبببل اهببتببمببامببهببا، ببببببدًءا من 

اال�صتثمار،  ومناخ  بيئة  وتطوير  حت�صني 

مبببن خببببالل تببقببدمي احلبببوافبببز واملبببزايبببا 

جنبي، اإىل  اإ�صدار  املنا�صبة للم�صتثمر االأ

والت�صريعات  واللوائح  والقوانني  نظمة  االأ

�صاأنها  مببن  التي  املختلفة  االقت�صادية 

وت�صجيع  املبا�صرة،  اال�صتثمارات  ت�صجيع 

وامل�صتثمر  املحلي  امل�صتثمر  بني  ال�صراكة 

ببببرز  النتائج  اأ جببنبببببي، وقببد كببان مببن  االأ

معدالت  زيببادة  التوجه  هذا  حققها  التي 

وتببزايببد  املبببببا�ببصببر،  جببنبببببي  االأ اال�صتثمار 

قطاع  يف  خا�صة  جنبية  االأ اال�صتثمارات 

من  العديد  اإن�صاء  �صهد  الذي  ال�صناعة 

ال�صركات يف جماالت ا�صتثمارية خمتلفة، 

اقت�صادنا  يببخببدم  ذلببك  اأن  يف  وال�ببصببك 

عدة،  واأ�صعدة  م�صتويات  على  الوطني 

يف  املحلي  االقت�صاد  تطوير  اإىل  ويببوؤدي 

احلكومة  اأعلنت  وموؤخًرا  املجاالت.  كافة 

احلببوافببز  مببن  جمموعة  عببن  ال�صعودية 

ومنها  جببانببب  االأ للم�صتثمرين  اجلببديببدة 

تببخببفببيبب�ببض البب�ببصببرائببب عببلببى البب�ببصببركببات 

وال�صماح    ،%  20 اإىل   %45 من  جنبية  االأ

 ،%100 بن�صبة  اأجنبية  �صركات  بتاأ�صي�ض 

واملبب�ببصبباواة يف املببعببامببلببة بببني البب�ببصببركببات 

قدمت  كما  املحلية،  وال�صركات  جنبية  االأ

التنمية  �صندوق  من  ائتمانية  ت�صهيالت 

ال�صناعية ال�صعودي لتلك ال�صركات.

اإجنبباًزا مهًما  اململكة  واأخببرًيا حققت 

 13 الببب  املرتبة  باحتاللها  ال�صدد  بهذا 

�صمن  وذك  دولببة   183 اأ�صل  من  عاملًيا 

اال�صتثمار  تناف�صية  م�صتوى  ت�صنيف 

البنك  اأ�ببصببدره  البببذي  التقرير  بح�صب 

الدويل يف �صهر �صبتمرب املن�صرم، وتتهياأ 

وائببل يف  االأ الع�صرة  نادي  نكون �صمن  اأن 

غ�صون العام املقبل بح�صب خطة 10*10 

والتي و�صعتها الهيئة العامة لال�صتثمار.

دعم اإدارة عجلة التنمية

دعم  يف  التجارية  الغرفة  دور  هو  ما   ·
إدارة عجلة التنمية يف اململكة؟ ا

طبببار  االإ هببي  التنمية  ق�صية  تعد   -

هداف  كرب الذي ت�صب فيه االأ و�صع واالأ االأ

عليه  وتركز  للغرفة،  الرئي�صة  واملببحبباور 

واأن�صطتها،  وفعالياتها  براجمها  كافة 

اخلا�صة  التفا�صيل  جميع  يف  اإليه  وتتجه 

بكافة  تبب�ببصببعببى  وهبببي  الببيببومببي،  بببعببمببلببهببا 

اإىل  داريبببببببة،  االإ وهببيبباكببلببهببا  تنظيماتها 

الوطني  بطابعها  الق�صية  هببذه  خببدمببة 

يف  كله  ذلببك  ويتجلى  واال�ببصببرتاتببيببجببي، 

املتخ�ص�صة  اأو  النوعية  اللجان  اأعمال 

جلنة   26 نحو  اإىل  عببددهببا  و�ببصببل  الببتببي 

و�صهري  واأ�صبوعي  يومي  ب�صكل  تبحث 

وامل�صكالت  الق�صايا  العام،  مببدار  وعلى 

االقت�صادية  القطاعات  كافة  تهم  التي 

راأ�ببض  على  تببي  وتبباأ ال�صرقية،  باملنطقة 

املنطقة،  يف  اخلببا�ببض  القطاع  اأولببويببات 

اللجان  عمل  خببالل  من  الغرفة  وت�صهم 

الببو�ببصببول  يف  الببنببوعببيببة  اأو  املتخ�ص�صة 

ت�صاعد  مهمة  وتببو�ببصببيببات  قببببرارات  اإىل 

مببوؤ�ببصبب�ببصببات و�ببصببركببات الببقببطبباع اخلببا�ببض 

اأدائها،  معدالت  رفع  يف  عمال  االأ ورجال 

ويخدم  الوطني،  االقت�صاد  يخدم  مما 

هناك  ذلك  اإىل  اإ�صافة  التنمية،  عملية 

تتبناها  الببتببي  املبببببببادرات  مببن  الببعببديببد 

والندوات  امللتقيات  من  والعديد  الغرفة، 

واملحا�صرات التي تنظمها لبحث خمتلف 

ب�صكل  والتنموية  االقت�صادية  ق�صايانا 

خا�ض، والكثري من الربامج التوعوية التي 

عمال باملتغريات  تهدف اإىل ربط رجال االأ

واملحلية،  قليمية  واالإ العاملية  االقت�صادية 

ملا  مواكًبا  اخلا�ض  القطاع  اأداء  ليكون 

�بببصبببعبببدة. كببذلببك،  يببحببدث عببلببى هبببذه االأ

مراكزها  خببالل  مببن  تعمل  الغرفة  فبباإن 

ومركز  التدريب  مركز  مثل  املتخ�ص�صة 

واملتو�صطة  ال�صغرية  املببنبب�ببصبباآت  تنمية 

وغريها  على رفع كفاءة واأداء االقت�صاد 

�صواء  التنمية،  هداف  الأ الوطني، حتقيًقا 

على  اأو  الب�صرية  الببكببوادر  م�صتوى  على 

ب�صكل  يجري  حيث  املوؤ�ص�صات،  م�صتوى 

م�صتمر تطوير املدخالت الرئي�صة لعلمية 

اال�صت�صارات  خمتلف  وتقدمي  التنمية،  

والتنظيمية(  داريببببببة  واالإ )الببقببانببونببيببة 

ملن�صاآت القطاع اخلا�ض، ومن �صاأن ذلك 

القطاع  اإ�صهام  تطوير  اإىل  يوؤدي  اأن  كله 

اخلا�ض يف عملية التنمية، ورفع معدالت 

جمايل.      النمو، وزيادة الناجت املحلي االإ

م�ساكل و�سعوبات

ما هي اأبرز امل�ساكل وال�سعوبات التي   ·
تواجه التجار يف الوقت الراهن؟

التجار  تواجه  - هناك معوقات عدة 

باملقام  اإجرائية  حتديات  مقدمتها  ويف 

فنجد  اآخببر،  جانب  يف  وتن�صيقية  ول  االأ

اأن قراًرا مي�ض التاجر ي�صدر من جهات 

متابعة  عملية  يجعل  ما  متنوعة  حكومية 

مر معقدة.   االأ

امل�صاكل  بببببرز  اأ فببباإن  الببعببمببوم  وعببلببى 

والبب�ببصببعببوبببات الببتببي تببواجببه الببتببجببار يف 

الوقت الراهن: الغ�ض التجاري، التقليد، 

جراءات  االإ اإىل  اإ�صافة  املناف�صة،  �صعوبة 

التعاطي مع  البريوقراطية والروتينية يف 

عمليات اال�صترياد والت�صدير، حيث حتد 

جراءات من تدفق حركة التجارة  هذه االإ

وتعوق اال�صتثمار التجاري.  

احلوكمة وتطبيقها

ال�������س���رك���ات  ت���دع���م  م�����دى  اأي  اإىل   ·
م��ف��ه��وم احل��وك��م��ة وت��ط��ب��ي��ق��ه��ا ل��دى 

إدراج  ا م��ن��ت�����س��ب��ي��ه��ا؟ وم�����اذا ع���ن دع���م 

ال�سركات يف ال�سوق املالية؟

- مفهوم احلوكمة من املفاهيم التي 

خببرية،  االأ ونبببة  االآ يف  بها  االهتمام  ات�صع 

تنظيم  على  ال�صرقية  غببرفببة  وحتببر�ببض 

ي�صارك  املو�صوع،  هذا  حول  �صنوية  ندوة 

فببيببهببا ممببثببلببون لببلبب�ببصببركببات، فبب�ببصبباًل عن 

عن  من�صوبون  يح�صرها  تدريبية  دورات 

مر الذي  ال�صركات باملنطقة ال�صرقية، االأ

احلوكمة  مفهوم  تطبيق  ات�صاع  اإىل  اأدى 

االجتبباه  وزاد  �صركاتنا،  مببن  الكثري  يف 

ف�صاح  واالإ ال�صفافية،  مبادئ  تفعيل  اإىل 

وجوه
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تزايد االستثمارات األجنبية 
يخدم  الصناعة  في  خاصة 

اقتصادنا الوطني.

والروتينية  البيروقراطية 
االستيراد  مع  التعاطي  في 
مشاكل  أب���رز  والتصدير 

التجار.

املالية  واملعلومات  البيانات  عببن  الكامل 

واملببحببا�ببصبببببيببة يف الببكببثببري مببن البب�ببصببركببات 

والوحدات االقت�صادية يف ال�صوق املالية.  

ال  ال�صعودي  املال  �صوق  عن  وباحلديث 

التوجهات  اإىل  باإيجابية  اأ�صري  اأن  يفوتني 

�صوق  اإىل  ال�صركات  اإدراج  دعم  املتمثلة يف 

دائببرة  وات�صاع  ا�صتمرارها  ل�صمان  املببال 

االقت�صاد  ع�صب  تقوية  وبالتايل   مالكها 

الوطني.  

همال   اتهامات بالإ

ال��ت��ج��اري��ة  ل��ل��غ��رف  ات���ه���ام���ات  ه���ن���اك   ·
القت�سادية  القطاعات  بع�ض  باإهمال 

اأي���دي  ال�����س��ي��ط��رة عليها يف  ي��ج��ع��ل  م��ا 

جانب ما راأيك؟ الأ

- هذه اتهامات غري �صحيحة، وال اأ�صا�ض 

لها من الواقع، والغرف التجارية ال�صناعية 

تنوع  بف�صل  خا�صة  ال�صرقية  وغرفة  عامة، 

واهتمامات  اإداراتببهببا  جمال�ض  اهتمامات 

م�صرتكيها وجلانها املتخ�ص�صة، تهتم بكافة 

اأولوية  تعطي  وال  االقت�صادية،  القطاعات 

القطاعات،  بقية  على  لقطاع  اأف�صلية  اأو 

دعم  على  وبفهم  واع  ب�صكل  تعمل  اأنها  كما 

وتعزيز �صيطرة ال�صركات الوطنية يف كافة 

القطاعات االقت�صادية، وهذه اأولوية ال�صك 

فيها على االإطالق. 

   دعم الن�ساط التجاري

عليها  تعتمد  ال��ت��ي  دوات  الأ اأه���م  م��ا   ·
»غ���رف���ة ال�����س��رق��ي��ة« يف دع���م ال��ن�����س��اط 

التجاري وال�سناعي يف املنطقة؟

دوات  واالأ ليات  االآ من  الكثري  هناك   -

لهذا  حتقيًقا  الغرفة،  عليها  تعتمد  التي 

الهدف. وقد حتدثت يف اإجابتي على �صوؤال 

وا�صتفا�صة،  وبتو�صع  مر،  االأ هذا  يف  �صابق 

من  الكثري  تعتمد  الغرفة  اأن  فاأكرر  واأعود 

وياأتي  املجال،  هببذا  يف  دوات  واالأ لببيببات  االآ

تن�صيق  حلقة  اإيجاد  بالطبع  مقدمتها  يف 

احلكوميني  وامل�صئولني  عمال  االأ رجال  بني 

من خالل اللجان املتخ�ص�صة اأو النوعية، 

واملببحببا�ببصببرات  املببلببتببقببيببات  اإىل  اإ�ببصببافببة 

تعالج  التي  املو�صعة  واللقاءات  والندوات 

التجاري  القطاعني  ق�صايا  خاللها  مببن 

والبب�ببصببنبباعببي، والبببعبببديبببد مبببن البببربامبببج 

اأداء  تعزيز  اإىل  تهدف  التي  والفعاليات 

ن�صطة  هذين القطاعني،  ودعم خمتلف االأ

التجارية وال�صناعية باملنطقة ال�صرقية. 

امل�سوؤلية الجتماعية 

الج��ت��م��اع��ي��ة  ل��ل��م�����س��وؤل��ي��ة  ب��ال��ن�����س��ب��ة   ·
وال��ن�����س��اط الج��ت��م��اع��ي.. م���اذا قدمت 

غرفة ال�سرقية للمنطقة؟

- تقدم غرفة ال�صرقية الكثري يف هذا 

املجال الذي تعطيه اهتماًما من نوع خا�ض، 

به  قامت  مما  اأقببوى  ذلك  على  اأدل  ولي�ض 

خري من تبني تنظيم امللتقى  خالل العام االأ

يف  لدورها  تاأكيًدا  التطوعي،  للعمل  ول  االأ

وحر�صها  االجتماعية،  امل�صئولية  جمببال 

جهزة  على تعبئة جهود بقية املوؤ�ص�صات واالأ

التوجه،  لهذا  دعًما  هلية  واالأ احلكومية 

الذي كانت الغرفة اأوىل املوؤ�ص�صات اهتماًما 

عاًما   27 منذ  اأن�صاأت  حيث  فيه،  بالعمل 

وقدم  بال�صرقية،  املر�صى  اأ�صدقاء  جلنة 

يببزالببون  وال  خاللهاب  مببن  عببمببال  االأ رجبببال 

طائلة،  مببالغ  وعينية  مبباديببة  تببربعببات  ب 

الطبية  اخلدمات  دعم  يف  منهم  اإ�صهاًما 

بامل�صت�صفيات واملراكز والوحدات ال�صحية 

الغرفة من جماالت  و�صعت  وقد  باملنطقة. 

اإدارة  فاأن�صاأت  االجتماعية،  م�صئولياتها 

ق�صًما  كانت  اأن  بعد  املجتمع،  قطاع خدمة 

يقت�صر ن�صاطه على جلنة اأ�صدقاء املر�صى، 

الرب،  واأعمال  اخلريية  عمال  باالأ اهتماًما 

اإىل  اأ�صف  ن�صطة االجتماعية.  االأ وخمتلف 

ذلك ما تقوم به الغرفة من اأداء يف خدمة 

وخمتلف  العامة  واملنا�صبات  االحتفاالت 

املنطقة  تهم  الببتببي  والفعاليات  الببربامببج 

البب�ببصببرقببيببة،  وكببلببهببا ممببا يببدخببل يف اإطبببار 

دعم خدمة  وكذلك  االجتماعية،  ن�صطة  االأ

طالب وطالبات و�صباب املنطقة يف الكثري 

وجه االجتماعية، وخدمة الكثري من  من االأ

رامل واليتامى يف جماالت عدة.   �صر واالأ االأ

تطوير املوارد الب�سرية

ومنت�سبيها  الغرفة  إدراك  ا م��دى  م��ا   ·
ملفهوم تطوير املوارد الب�سرية؟

بتفوق  وي�صهد  يبببوؤكبببده،  ممببا  هبببذا   -

اأف�صل  جائزة  على  ح�صولها  فيه،  الغرفة 

من  وهببي  خبببري،  االأ العام  خببالل  عمل  بيئة 

اجلوائز املتميزة التي ت�صهد للغرفة بح�صن 

ملفهوم  ومن�صوبيها  وم�صرتكيها  اإدراكببهببا 

تعطيه  البببذي   الب�صرية،  املببببوارد  تطوير 

الربامج  خالل  من  االهتمام،  من  الكثري 

عببدة،  جمببباالت  يف  التدريبية  والبببببدورات 

منها على �صبيل املثال: اإدارة الوقت، كتابة 

واإعداد التقارير، تنمية املهارات القيادية، 

وغريها  وهي  الناجح،  داري  االإ موا�صفات 

من العناوين ت�صري اإىل حر�ض الغرفة على 

تطوير مهارات وقدرات من�صوبيها، تفعياًل 

عمال م�صرتكي  لر�صالتها يف خدمة رجال االأ

عن  وف�صاًل  م�صاحلهم.  ورعاية  الغرفة 

العديد  تنظيم  على  الغرفة  حتر�ض  ذلك 

من الربامج التدريبية لرفع م�صتوى وكفاءة 

من�صاآت  خمتلف  يف  الببببب�ببصببريببة  البببكبببوادر 

داء هذه  القطاع اخلا�ض باملنطقة، دعًما الأ

املن�صاآت يف خدمة اقت�صادنا الوطني.  

حتول    

حت��ول  ج����دى  الأ م��ن  اأن���ه  تعتقد  ه��ل   ·
يف  ال�سعودي  ال�سوق  اإىل  امل�ستثمرين 

الوقت الراهن؟

العمل  اأهببمببيببة هببو  كببببرث  واالأ جببببدى  االأ

حتول  اأما  اال�صتثمار،  جماالت  تنويع  على 

فهو  ال�صعودية  ال�صوق  اإىل  امل�صتثمرين 

يف  مطلوب  هو  كما  وقببت،  كل  يف  مطلوب 

الوقت الراهن. 
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ول ملر�ض اأنفلونزا الطيور ثم وباء ال�سار�ض  ابتداء  من  عام 1997م حيث كان الظهور الأ

تربة التي ظللت �سماوات اخلليج �سيف العام اجلاري  يف العام 2003 مروًرا بت�سونامي والأ

ل  والتي  واآ�سيا  اأفريقيا  يف  الفقراء  ظهراين  بني  ال�ساكنة  وبئة  والأ مرا�ض  الأ تلك  ثم 

والكوارث  وبئة  والأ مرا�ض  الأ لهذه  وا�سحة  عالقة  ثمة  فاإن  عتتالم،  الإ و�سائل  تر�سدها 

واإيرادات  بدخول  ثالثة  ناحية  ومن  اأخرى،  ناحية  من  والقت�ساد  ناحية  من  الطبيعة 

النا�ض وال�سركات.

المجهر

كتب - معاوية كنة

الرياض - معاوية كنة

َمن يحرك َمن ؟!
األزمات.. واالقتصاد العالمي:
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�صاأنه اأن يت�صبب يف انخفا�ض اإنفاق امل�صتهلك 

لتجميد  التجارية  عمال  واالأ ال�صركات  ويدعو 

خططها اال�صتثمارية.

�سيوية ال�سار�ض وجتربة القارة الآ

اال�ببصببتببدالل  ميكن  اخل�صو�ض  هببذا  ويف 

ال�صار�ض  مر�ض  مع  �صيوية  االآ القارة  بتجربة 

اال�صتهالك  يف  حاد  انخفا�ض  اإىل  اأدى  الذي 

تبباأثببرت  الببتببي  االقببتبب�ببصبباديببات  يف  ال�صخ�صي 

من  اخلببروج  �صخا�ض  االأ جتنب  فقد  بالوباء، 

ن يف املك�صيك.  منازلهم متاًما كما يحدث االآ

ففي يوم التا�صع والع�صرين من اأبريل 2003م 

كافة  تعليق  كالديرون  فيليب  الرئي�ض  اأعلن 

ابتداء  ال�صرورية  غري  الوطنية  الن�صاطات 

ال�صهر.  مببن  اخلام�ض  وحببتببى  مببايببو  اأول  مببن 

واإغببالق  الريا�صية  حببداث  االأ اإلغاء  اأدى  وقد 

تكبد  اإىل  الرتفيهية  ن�صطة  االأ وكافة  امل�صارح 

يببقببدر اقببتبب�ببصبباديببون مببن البببببنببك البببدويل 

املعدية  الوبائية  مرا�ض  االأ من  اأي  انببدالع  اأن 

الببتببي جنمت  بتلك  اأ�ببصبببببه  وفببيببات  مبببعببدالت 

اجتاحت  التي  �صبانية  االإ نفلونزا  االأ �صمن 

الف  – 1919 »مئات االآ  1918 العامل يف عام 

يف  كبري  انكما�ض  يف  �صيت�صبب  رواح«  االأ من 

ال�صركات  اأرباح  العاملي، وزيادة يف  االقت�صاد 

امل�صنعة للعقاقري الطبية، وبالنظر اإىل قائمة 

وبئة التي اجتاحت العامل خالل  مرا�ض واالأ االأ

هذه  مالحظة  ميكن  فاإنه  خببرية  االأ ال�صنوات 

واالقت�صاد  وبئة  االأ هذه  بني  الكبرية  العالقة 

وا�صح  تاأثري  وىل  لببالأ اأن  املوؤكد  فمن  العاملي، 

على االقت�صاد، يوؤكد ذلك التقارير الرا�صدة 

البنك  تقارير  منها  التي  احلبباالت  هببذه  ملثل 

جملة  ن�صرته  الببذي  التقرير  ويبني  البببدويل، 

»اأيكونومي�صت« اأنه ومنذ اندالع مر�ض اأنفلونزا 

1997 وانت�صار وباء  ول مرة يف عام  الطيور الأ

ال�صار�ض يف عام 2003 تو�صعت دائرة البحوث 

مرا�ض  اخلا�صة بالتكاليف االقت�صادية لهذه االأ

املعدية. 

ال�سورة القامتة 

تفعله  اأن  التقرير �صورة ملا ميكن  ويعطي 

العاملي حيث  االقت�صاد  اأنفلونزا اخلنازير يف 

على  البببدويل  البنك  يف  االقببتبب�ببصبباديببون  قببدر 

اأي  انببدالع  اأن  املا�صي  العام  يف  املثال  �صبيل 

مرا�ض الوبائية املعدية مبعدالت وفيات  من االأ

نفلونزا  االأ �صمن  جنمت  الببتببي  بتلك  اأ�صبه 

�صبانية التي اجتاحت العامل يف عام 1918  االإ

الناجت  انكما�ض  اإىل  يببوؤدي  اأن  ميكن   1919  -

املحلي االإجمايل العاملي مبعدل 4.8 يف املئة. 

وعلى الرغم من اأن هذه البحوث والدرا�صات 

ثار  االآ على حتديد حجم  ت�صاعد  اأن  باإمكانها 

اخلنازير  نفلونزا  الأ االقت�صادية  والتداعيات 

فاإن الك�صاد بات يعني، وعلى عك�ض مما يعتقد 

للوباء  ال�صالبة  �صافية  االإ ثببار  االآ اأن  البع�ض، 

لو  ممببا  بكثري  دراماتيكية  اأقببل  ت�صبح  رمبببا 

كان هذا الوباء قد ظهر يف اأوقات طبيعية. اإذ 

يدعي االقت�صاديون اأن الوباء �صوف يوؤثر على 

الطلب والعر�ض العامليني على حد �صواء، اإال اأن 

الطلب يبقى هو اجلانب الذي يحظى باأهمية 

نه يخ�صع دائًما ويتاأثر بحالة الغمو�ض  خا�صة الأ

حتى  املحيطة  واملخاوف  الروؤية  و�صوح  وعدم 

مر الذي من  مع اإمكانية انت�صار املر�ض. وهو االأ

مدينة  يف  واخلبببدمبببات  الببتببجببزئببة  �ببصببنبباعببات 

 55 بلغت  خ�صائر  وحدها  العا�صمة  مك�صيكو 

مليون دوالر يومًيا منذ تاريخ 24 اأبريل 2003م 

عندما عمدت ال�صلطات اأواًل اإىل اإغالق جميع 

يت�صاعف هذا  اأن  املتوقع  وبات من  املدار�ض. 

اإىل  ا  اأي�صً ال�صلطات  اجتهت  اأن  بعد  املبلغ 

اإغالق كافة املطاعم التي يجل�ض فيها الزبائن. 

�صواق ب�صورة حادة  واإىل ذلك فقد تفاعلت االأ

حيث انخف�ض البيزو »العملة املك�صيكية« اأمام 

الدوالر بن�صبة بلغت 5.5 يف املئة منذ اأن بداأت 

حالة الطوارئ.

ال�سحة للبيع؟ 

التقارير  اإىل  �بببصبببارة  االإ هببنببا  املببهببم  مببن 

دوية الكربى وهي  رباح �صركات االأ الرا�صدة الأ

�صخمة  اأرباح  عن  تك�صف  كونها  مهمة  اإ�صارة 

فيه  تع�صف  ع�صيب  وقت  يف  ال�صركات  لهذه 
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بالعامل اأزمة اقت�صادية عا�صفة، ووفًقا لهذه 

العاملية  دوية  االأ اأ�صهم �صركات  فاإن  التقارير 

دوية  وحتديًدا �صركتي »رو�ض« ال�صوي�صرية لالأ

و»جالك�صو�صميث كالين« الربيطانية  اللتني 

�صوق  يف  كبببببرية  بن�صب  اأ�صهمها  ارتببفببعببت 

اإىل  الن�صبة  و�صلت  حيث  املالية  التعامالت 

اإىل   الثانية  ن�صبة  و�صلت  فيما  وىل  لالأ  %3،8

زيببورخ  لبور�صتي  املالية  التعامالت  يف   %3

تنتجان  وال�صركتان  الببتببوايل،  على  ولببنببدن 

اخلنازير،  نفلونزا  الأ امل�صادة  دويببة  االأ بع�ض 

من  العديد  عليها  يعتمد  هامة  نقطة  وتلك 

والطبية  الوبائية  الق�صايا  يف  املتخ�ص�صني 

ببباأن  �صكوكهم  يف  االقت�صاديني  واملحللني 

احلمالت  وراء  معلنه  غببري  اأهببداًفببا  هناك 

االإعالمية ال�صخمة والتي فاقت اأي حمالت 

وباء  من  واخلوف  الهلع  بث  مت�صمنة  اأخري 

اأنفلونزا اخلنازير. 

ويبببدلبببل هبببببوؤالء عببلببى حتببلببيببالتببهببم تلك 

الذي  العام  وهو  2006م  عام  اإىل  بالرجوع 

�ببصببابببة  االإ ن�صبة  يف  كبببببرًيا  ارتببفبباًعببا  �صهد 

خر وفًقا  باأنفلونزا الطيور والذي �صهد هو االآ

للكثريين حملة اإعالمية �صخمة �صاهمت كما 

التي  رو�ببض  �صركه  اأرببباح  ارتفاع  يف  يوؤكدون 

نفلونزا  االأ لهذه  امل�صاد  امل�صل  باإنتاج  تقوم 

اإىل  9 مليارات فرنك �صوي�صري.

دوية  عالم واأرباح �سركات الأ الإ

هببداف  »االأ فر�صية  تاأكيد  من  وللمزيد 

هذا  اأ�صحاب  يقارن  وجدت  اإن  املعلنة«  غري 

ال�صركات  هببذه  اأربببباح  الببزيببادة يف  االجتببباه 

�صابات الفعلية التي حدثت بالفعل  وحجم االإ

الر�صمية  للتقارير  ووفًقا  العامل،  اأنحاء  يف 

ملنظمة ال�صحة العاملية للعام املا�صي 2008م 

�صابات الب�صرية باأنفلونزا الطيور  فاإن عدد االإ

قد بلغ 391 اإ�صابة تويف على اأثرها 247 فقط 

يف 15 دولة من اأ�صل 63 دولة اكت�صف املر�ض 

فيها. وهذا بدوره يقودنا للنظر يف ما حدث 

الببدويل  امل�صتوى  على  واإ�ببصببراف  زيبببادة  مببن 

بحجم  وبئة  االأ بهذه  اخلا�صة  دوية  االأ ب�صراء 

واملعاناة  احلقيقي  املر�ض  وحجم  ينا�صب  ال 

على  العاملية  ال�صحة  منظمة  فر�صتها  التى 

بالنظر  منه  التاأكد  ميكن  ما  وهببذا  الببدول. 

ما  قدر  الذي  الدويل  البنك  اإح�صاءات  اإىل 

الطيور  اأنفلونزا  مكافحة  على  العامل  اأنفقه 

ما بني 1.25 اإىل تريليوين دوالر اأمريكي اأي 

املحلى  الناجت  اإجمايل  من   %3.1 يعادل  ما 

يقدر  حبب�ببصبباءات  االإ لهذه  وتعقيًبا  العاملي. 

�صركة  يف  مايل  حملل  وهو  هولفورد  جينف 

اأن  ميكن  مببا  اأن  املالية  للو�صاطة  جيفريز 

دوية وراء الوباء  يتحقق من فوائد ل�صركات االأ

حتققت  التي  تلك  من  اأقببل  �صيكون  اجلديد 

بالرغم  هذا  الطيور  اأنفلونزا  انت�صار  اأثناء 

ال�صحة  منظمة  �صغط  – من  يقول  – كما 
م�صال  االأ هببذه  ل�صراء  الببدول  على  العاملية 

دوية ، ويلمح هولفورد اإىل ال�صغط املماثل  واالأ

التي قامت به املنظمة والهالة االإعالمية التي 

قائاًل  هنا  وي�صيف  الطيور  اأنفلونزا  رافقت 

رافقت  التي  االإعالمية  الهالة  من  »بالرغم 
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منظمة  من  ب�صغط  الطيور  اأنفلونزا 

العامل  دفعت  التي  العاملية  ال�صحة 

نفاق مليارات الدوالرات وهي ذاتها  الإ

اخلنازير  اأنفلونزا  حملة  ترافق  التي 

لهذه  املتوقعة  الببعببوائببد  اأن  اإال  الببيببوم 

العائد  لكن  اأقبببل،  �صتكون  ال�صركات 

 .. �صابًقا  حببدث  ملببا  ممبباثبباًل  �صيكون 

دوية املتكد�صة  م�صال واالأ مزيد من االأ

ال�صحة  لببوزارات  التابعة  املخازن  يف 

عببلببى مبب�ببصببتببوى البببعبببامل« ويبب�ببصببري هنا 

وهي  للغاية  هامة  نقطة  اإىل  هولفورد 

دوية  اجتاه منظمة ال�صحة و�صركات االأ

ويبدو  املخزونات  هذه  من  لال�صتفادة 

الت�صريحات  بع�ض  من  وا�صًحا  ذلك 

تتحدث  التي  املنظمة  اإىل  املن�صوبة 

م�صال  االأ هذه  ا�صتخدام  اإمكانية  عن 

ملواجهة  الطيور  باأنفلونزا  اخلا�صة 

اأو  نف�صها  بها  اإمببا  اخلنازير  اأنفلونزا 

بخلطها باإ�صافات جديدة. 

ال�سورة املقابلة 

ال�صورة  ر�صد  ميكننا  املقابل  يف 

ال�صالبة لهذه احلالة من خالل �صركات 

ال�صعودية فقد واجهت  العمرة هنا يف 

ماأزًقا   - زالببت  – وما  ال�صركات  هذه 

منذ  وذلك  املادية  الناحية  من  كبرًيا 

اأنفلونزا  مر�ض  انت�صار  عن  عببالن  االإ

اخلنازير الذي اأدى اإىل تقل�ض اأعداد 

وفًقا  احلببج  يف  والراغبني  املعتمرين 

املعلومات  وبح�صب  التقارير،  حببدث  الأ

 100 مببن  اإكببرث  طالبت  فقد  املتوفرة 

�ببصببركببةعببمببرة خببارجببيببة يف رمبب�ببصببان 

عربية  بببلببدان  عببدة  يف  تعمل  ال�صابق 

ال  ذلببك  كببان  واإن  اأموالها،  با�صتعادة 

اأجربت  اأحياًنا حيث  املنفعة  يخلو من 

نفلونزا عدة �صركات لتخفي�ض كلفة  االأ

باململكة  الداخل  حلجاج  �صواء  احلج 

اأو خارجها طمًعا يف تعوي�ض اخل�صائر 

املرتتبة على تخوف الكثريين من احلج 

هذا العام ، وهو ما منح كثريين خيار 

التفكري اجلدي يف االن�صمام حلمالت 

احلج املتميزة التي حرموا منها طوال 

ال�صنوات املا�صية الرتفاع اأ�صعارها..

ريم أسعد
كاتبة اقت�صادية

املجتمع  اقت�صاديات  على  توؤثر  التي  العنا�صر  اأهببم  من  التطوعي  العمل  يعترب 

اخلري  لعمل  حًبا  ال�صعوب  اأكببرث  من  احلبيبة  بالدنا  �صعب  ويعترب  اأفبببراده،  وعالقات 

مدفوعني يف ذلك ب�صريعتنا ال�صمحة واأركان و�صعب االإميان التي حتث على اخلري بكل 

مر  ن العمل التطوعي ي�صاحبه جانب مادي ب�صكل رئي�صي فيجب اأن ال يوؤخذ االأ اأوجهه، والأ

بتهاون اأو ب�صاطة مطلقة. 

ن�صان يف حياته اليومية مثل اإعطاء  من املهم التمييز بني ال�صدقة التي يقوم بها االإ

يف  �صنوًيا  امل�صتحقة  الزكاة  من  الرياالت  مليارات  وبني  املببرور  اإ�صارة  عند  لفقري  ريال 

الزكاة  اإيببرادات  بلغت   ،2005 عام  يف  وغريهم،  واأفببراد  �صركات  من  باأكمله  االقت�صاد 

امل�صتحقة من ال�صركات امل�صاهمة املدرجة يف تداول فقط عدة مليارات )وهذا ال ي�صمل 

خرى(. ثرياء االأ ال�صركات غري املدرجة اأو ممتلكات االأ

�صلمان  بن  �صلطان  مببري  االأ جمعية  لقاء  حل�صور  اأيببام  من  دعيت  اأخببرى،  ناحية  من 

مري حممد  امللكي االأ ال�صمو  الدمام على �صرف �صاحب  اأقيمت يف  عاقة والتي  بحاث االإ الأ

بن فهد وبتنظيم من ال�صيخ عبد الرحمن علي الرتكي، حيث ت�صمن احلفل فيلما وثائقًيا 

عاقات  االإ مبختلف  امل�صابني  عدد  ازديبباد  مثل  اأغلبنا  يعرفها  ال  مهمة  حقائق  ا�صتعر�ض 

احلقائق  ومن  وتاأهيلهم،  عالجهم  على  �صنوًيا  ت�صرف  التي  واملبالغ  �صنوًيا  ال�صعودية  يف 

والتاأهيل  البند )العالج  ريال حتت هذا  مليون  يقارب ثالثمائة  كانت مبلغ  اأذهلتني  التي 

وت�صاءلت  التفا�صيل.  اإىل  التطرق  دون  وله عدة دالالت  بي�صري  لي�ض  مبلغ  وهو  بحاث(  واالأ

اإنفاق حكومي  اأم  اأهل اخلري؟  موال؟ هل ب�صخ مبا�صر من  اأين جاءت هذه االأ عندئذ، من 

مبا�صر؟ اأم االثنني مًعا؟

املهم  من  فاإن  املجتمعية  االقت�صادية  عمال  االأ من  وغريها  عاقة  االإ على  القيام  ن  والأ

موال امل�صتحقة من الزكاة على مثل هذه البنود وغريها.  معرفة كيف ت�صرف االأ

تلك  خا�صة  والتربعات  الزكاة  اأمببوال  ت�صريف  بكيفية  العلم  هو  ينق�صنا  ما  اأن  اأرى 

نها تعترب دخواًل م�صتمرة ومن خالل ذلك  التي ت�صتقطب من ال�صركات الكربى وامل�صاهمة الأ

اأننا كثرًيا ما نقراأ  ميكن و�صع ا�صرتاتيجيات اإنفاقية لعدة �صنوات بل لعقود قادمة، وبرغم 

ال�صورة  اأن  اإال  واملر�صى  واملحتاجني  للمتقاعدين  ت�صرف  اإجمالية  مبالغ  عن  ال�صحف  يف 

ن من حق املجتمع اأن يعرف  �صا�صية: الداخل والوارد، والأ دائًما تفتقر العنا�صر املحا�صبية االأ

الزكاة  م�صلحة  من  اأمتنى  فاإين  الزكاة  اأمببوال  من  عليه  يتح�صل  ما  ومب�صط  وا�صح  ب�صكل 

والدخل بالت�صافر مع وزارة ال�صوؤون االجتماعية ووزارة املالية بن�صر اإح�صاءات مب�صطة ب�صكل 

دوري تو�صح ما يقتطع للزكاة وكيف يتم اإنفاقه على خمتلف امل�صاريع املجتمعية التنموية وربط 

ال�صورة ب�صكل منظم بحيث ت�صبح هذه اجلهود اأكرث فعالية وتنظيًما من و�صعها احلايل.

واهلل املوفق

ريم أسعد

العمل التطوعي والصورة الناقصة

زوايا
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�سهم اإىل املعلومات التي ت�ساعدهم على حتقيق اأكرب قدر من  يحتاج امل�ستثمرون يف �سوق الأ

مان يف التعامل وعدم تكبد اخل�سائر.. ال�سطور القادمة ت�سب يف باب التوعية ال�ستثمارية  الأ

كونها ت�سرح وتو�سح كثرًيا من النقاط التي ل ينتبه اإليها البع�ض وتكون اأحد اأ�سباب تكبدهم 

اخل�سائر.

المحفظة

ما مدى حساسيتك للمخاطر؟
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وهناك عالقة طردية بني املخاطرة والعوائد، 

ا�صتثمارك  تعر�ض  احتمال  زاد  كلما  اأنببه  اأي 

للخ�صارة، كان العائد املتوقع اأكرث ارتفاًعا. ومن 

عن  البحث  الناجحة  اال�صتثمار  اأ�صاليب  بببني 

طريقة للموازنة ما بني املخاطر والعائد. 

اخلا�صة،  املخاطر  من  مالك  راأ�ض  حلماية 

اإىل  ت�صتثمرها  التي  مببوال  االأ اأغلب  نقل  ميكنك 

ا�صتثمارية م�صمونة والت�صحية ببع�ض  ح�صابات 

النمو امل�صتقبلي لتكون بذلك اأقل عر�صة خل�صارة 

مببر يتطلب منك  االأ امل�صتثمر. وهببذا  املببال  راأ�ببض 

البحث عن اال�صتثمارات التي حققت منًوا ثابًتا 

خالل فرتة طويلة من الزمن، والتي ا�صتطاعت 

الرغم  وعلى  �صحابها.  الأ الثابتة  العوائد  تاأمني 

ما  على  بناء  �صمانه  ميكن  ال  امل�صتقبل  اأن  من 

مد  االأ الطويلة  النتائج  اأن  اإال  املا�صي،  حدث يف 

عليها  تبنى  اأن  ميكن  التي  الدعائم  اإحببدى  هي 

اال�صتثمارات.

ح�سا�سية املخاطر

يف  الببدخببول  امل�صتثمرين  بع�ض  يرغب  قببد 

ويذكر  كبرية.  خماطر  على  تنطوي  ا�صتثمارات 

هنا اأن ح�صا�صية املخاطر ميكن اأن تتاأثر بعوامل 

الذين  خرين  واالآ املايل  واملركز  العمر  قبيل  من 

ال�صخ�صية.  طبيعة  حتى  اأو  عليك  يعتمدون 

فمثاًل، بع�ض امل�صتثمرين لديهم ح�صا�صية خا�صة 

التعامل  اأكرب على  ويبدون قدرة  جتاه املخاطر، 

مع اخل�صائر التي تلحق بهم.

يف  اال�صتثمار  يف  رغبة  اأكرث  جتدهم  كذلك 

ا. ال�صركات ذات املخاطر والعوائد العالية اأي�صً

اأكرث  فيكونون  املتحفظون  امل�صتثمرون  اأمببا 

مياًل لال�صتثمارات التي ال تنطوي على خماطر 

عالية اأو عدمية املخاطر على الرغم من اأنها ال 

تدر عليهم عوائد عالية.

جتاه  ح�صا�صيتك  فببباإن  تتقاعد،  وعببنببدمببا 

مياًل  اأكبببرث  وت�صبح  تببتببزايببد،  �ببصببوق  املببخبباطببر 

لالجتاه نحو ا�صتثمارات اأقل خماطرة، خ�صية اأن 

املال،  اإىل  ال�صوق فجاأة، وتكون يف حاجة  يهبط 

فتجد نف�صك يف و�صع خمتلف عما خططت له، 

حتمي  اأماًنا  اأكرث  ا�صتثمارات  اإىل  تنتقل  لذلك 

بها مدخراتك التي عملت طوال حياتك لتكوينها 

واحلفاظ عليها خللفك من بعدك.

�سهم اختيار الأ

حمفظتك  اإىل  الببببتببببوازن  تببعببيببد  عببنببدمببا 

اال�صتثمارية يف فرتة التقاعد لتتنا�صب مع درجة 

حتتاج  ف�صوف  تطلعاتك،  تنا�صب  التي  املخاطر 

�صهم املخ�ص�صة للنمو  اإىل حتويل اأموالك من االأ

درار الدخل والتي : �صهم املخ�ص�صة الإ اإىل االأ

للعوائد  ثابتا  م�صدًرا  كانت  اأنها  اأثبتت   -

والتي  امل�صتثمرين  مببن  الكثري  اإىل  بالن�صبة 

موالهم  يداعات الأ ي�صتخدمونها يف اإعادة �صخ االإ

املوظفة.

- تببنببطببوي عببلببى مببعببدل خمبباطببرة مببتببدن، 

لتتجنب فقدان راأ�ض مالك امل�صتثمر. 

الحتمال  نظًرا  ثابتة  اإيبببرادات  اأنها  اأثبتت 

رباح يف امل�صتقبل. اإدرارها لالأ

كيف تقي�ض اأداء حمفظتك املالية؟

املنا�صبة  املحفظة  لنف�صك  تتخذ  اأن  بعد 

اختيار  طريقة  حببول  حببذًرا  تكون  اأن  املهم  من 

تلك  اأداء  اأن  مبببن  والبببتببباأكبببد  اال�ببصببتببثببمببارات 

على  قببادر  واأنبببك  للقيا�ض،  قابل  اال�صتثمارات 

حاجاتك  تغيري  مببع  عليها  التعديالت  اإجبببراء 

املالية طوال �صنوات تقاعدك، فمثاًل ميكنك اأن 

مما  اأعلى  خماطرة  معدل  ذي  �صهم  بيع  تقرر 

كامل حمفظتك  باأن  تيقنت  اإذا  وخا�صة  توقعته 

ملعدل  نتيجة  اأكبببرب  خمبباطببرة  مبببعببدل  �صتتاأثر 

ال�صهم،  ذلببك  عليها  ينطوي  الببتببي  املببخبباطببرة 

اأنببواع  كل  تقييم  تعيد  اأن  ال�صواب  من  كذلك 

تتاألف منها حمفظتك �صنوًيا  التي  اال�صتثمارات 

التعديالت ال�صرورية عليها وعلى طرق  جراء  الإ

توزيع اال�صتثمارات.

جمايل العائد الإ

�صهم  االأ اأداء  تقييم  اإعادة  يف  ت�صرع  عندما 

التعرف  هي  وىل  االأ اخلطوة  فاإن  بك،  اخلا�صة 

والببذي  �ببصببهببم،  االأ لتلك  جببمببايل  االإ العائد  على 

�صافة  باالإ اخل�صائر  اأو  يببرادات  االإ كامل  ي�صاوي 

اإىل اأية عوائد اأخرى كنت قد ح�صلت عليها. فاإن 

اال�صتثمارات  من  خمتلفة  جمموعة  لديك  كان 

اأداء  تقييم  عليك  ال�صعب  فمن  حمفظتك،  يف 

على  داء  االأ هببذا  وتق�صيم  اال�ببصببتببثببمببارات  تلك 

نواع املختلفة منها. وملقارنة العائد على �صوء  االأ

معدل  ح�صاب  ميكنك  املختلفة،  اال�صتثمارات 

ن�صبة  ح�صاب  ميكنك  كذلك  منها.  لكل  العائد 

على  االإجمايل  العائد  تقييم  طريق  عن  العائد 

ولية لال�صتثمار، فمثاًل، اإن ا�صتثمرت  التكلفة االأ

)3،700( ريال يف �صهم ما بعائد اإجمايل قدره 

نفاق خف�ض الإ

اإن مل يكن لديك راأ�ض املال الكايف لال�صتثمار 

الدخل  حتقق  لن  حمفظتك  فاإن  التقاعد،  عند 

امل�صتوى  نف�ض  على  للحفاظ  اإليه  حتتاج  الببذي 

ولتجنب  تقاعدك،  قبل  اعتدته  الببذي  املعي�صي 

يجب  التقاعدية  ا�صتثماراتك  اإنفاق  �صراع يف  االإ

عليك اأن تخف�ض من نفقاتك احلالية وادخارها 

عدة  تقاعدك  تببوؤجببل  اأن  وميكنك  لتقاعدك. 

اإن  لك  امل�صتحق  التقاعد  مبلغ  لزيادة  �صنوات 

بعقالنية  نببفبباق  االإ وكببذلببك  ممكًنا،  ذلببك  كببان 

الالزم  املال  راأ�ض  تخ�صي�ض  على  قببادًرا  لتكون 

لال�صتثمار وتقوية مركزك املايل.
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اال�صتثماري  الدخل  كمية  على  للتعرف 

الذي حتتاج اإليه لدعم دخلك املتح�صل من 

من   %80 التقاعدي، ميكنك ح�صاب  الراتب 

من  املبلغ  وطببرح  للتقاعد،  ال�صابق  الراتب 

دفعات التقاعد التي تتقا�صاها ب�صكل �صنوي 

فمثاًل، اإن كنت تتقا�صى دخاًل �صنوًيا يعادل 

واأ�صبح  التقاعد،  قبل  ريبببال(   45.000(

دخلك بعد التقاعد )30.000( �صنوًيا راتًبا 

حتتاج  �صوف  اأنببك  ذلببك  فمعنى  تقاعدًيا، 

الراتب  لدعم  �صنوًيا  ريببال(   6.000( اإىل 

التقاعدي.

الدخل ال�صابق للتقاعد : 45.000 ريااًل 

ال�صابقة  االحتياجات   36.000  =  0.80*

للتقاعد - الراتب التقاعدي )30.000ريال( 

= 6.000 ريال )املبلغ الذي حتتاج اإليه من 

اال�صتثمار(.

-4( باإنفاق  احتياجاتك  تقابل  كنت  اإن 

ت�صتثمرها  التي  �صول  االأ اإجمايل  من   )%5

دعم  على  قببادًرا  تكون  ف�صوف  عببام،  كل  يف 

اإىل  اللجوء  دون  التقاعد  �صنوات  يف  نف�صك 

مر،  راأ�ض مالك ب�صرعة. وللقيام مبثل هذا االأ

قل  االأ على  حتقق  اأن  ا�صتثماراتك  على  فاإن 

نفاق منها. اأما اإن كنت  مقدار ما ميكنك االإ

ثابت،  وب�صكل  اال�صتثمارات  تلك  من  تنفق 

اإجببراء  اإىل  حتتاج  ف�صوف   ،)%5( من  اأكببرث 

بع�ض التغيريات يف حمفظتك لتحقيق النمو 

الذي حتتاج اإليه.

اإن قررت الدخول يف ا�صتثمار ما، فحاول 

االطالع على تاريخ العوائد التي حققها مثل 

اأنه �صوف يحقق  ذلك اال�صتثمار للتاأكيد من 

العائد الذي تريد. ولكن تذكر اأن ال�صوق قد 

داء القوي يف املا�صي  تكون �صعبة التنبوؤ، واالأ

على  ال�صابق  داء  االأ هذا  ا�صتمرار  الي�صمن 

حاله يف امل�صتقبل.

اإن كانت الفجوة ما بني راتبك التقاعدي 

والدخل الذي حتتاج اإليه كبرية، فمن العبث 

ب�صراء  الببفببجببوة  تببلببك  تببعببويبب�ببض  حتببباول  اأن 

عالية،  خماطر  على  تنطوي  التي  �صهم  االأ

خيارات  اإىل  اللجوء  ميكن  ذلك،  من  وبببداًل 

العمل  مثل  تريد  الذي  الدخل  لتاأمني  اأخرى 

قالل من النفقات التي ال  بدوام جزئي اأو االإ

داعي لها.

يجب اإجراء التغيريات على حمفظتك 

ال�ستثمارية؟

ميبببكبببن لبببال�بببصبببتبببثبببمبببارات املببببدرجببببة يف 

حمفظتك اأن تك�صب اأو تخ�صر. وميكن لراأ�ض 

ب�صبب  التغيري  اأن يطراأ عليه  �صا�صي  االأ املال 

النمو الذي يطراأ على فئة من اال�صتثمارات، 

م�صتويات  اإىل  املحفظة  بكامل  يدفع  والببذي 

اإن كنت  تببتببوقببع. فببمببثبباًل،  اأعببلببى ممببا كببنببت 

�صهم،  االأ يف  حمفظتك  من   )%60( ت�صتثمر 

اال�صتثمارات،  من  اأخرى  اأنواع  يف  و)%40( 

فرتة  مببدى  على  عالًيا  �صهم  االأ اأداء  وكببان 

املحفظة  من  �صهم  االأ ح�صة  فبباإن  حمببددة، 

ميكن اأن ترتفع تلقائًيا لت�صل اإىل )70%(من 

ممثلة  الباقية   )%30( ال  وتبقى  املحفظة، 

الذي  مر  االأ اال�صتثمارات،  من  اأخرى  نواع  الأ

قد يعر�صك يف النهاية اإىل خماطر عالية.

عببببادة البببتبببوازن  اإىل  اإحببببدى الببطببرق الإ

حمفظتك، اأن تقوم ببيع بع�ض اال�صتثمارات 

وا�صتعمال  اأكرب من غريها  ب�صكل  التي منت 

التي  اال�صتثمارات  بع�ض  ل�صراء  احل�صيلة 

حققت منًوا اأقل اأو بقيت على حالها من حيث 

�صول  االأ بيع  يف  تببرتدد  وقببد  النمو.  م�صتوى 

اأعلى  ب�صعر  تبيع  لكنك  العايل،  النمو  ذات 

اإحدى  يعد  الذي  مر  االأ اأقل،  ب�صعر  وت�صرتي 

طريقة  وهببنبباك  الببذكببيببة.  اال�صرتاتيجيات 

املدخرة  مببوال  االأ ا�صتثمار  يف  تتمثل  اأخببرى، 

لتعيد  �صول »الراكدة«  يف كل �صهر ل�صراء االأ

التوازن اإىل حمفظتك من جديد لتمثل درجة 

املخاطر التي تريدها.

التوازن  اإعادة  امل�صتثمرين  بع�ض  يتعمد 

�صتثمارية مرة واحدة يف العام.  ملحافظهم االإ

زمببنببي خمتلف  جبببدول  اتببببباع  ولببكببن ميكنك 

تبًعا  اال�صتثمارية  املحفظة  تبببوازن  عبببادة  الإ

كيفية الحصول على اإليرادات

يكون  �صوف  العائد  معدل  فبباإن  ريبببااًل،   )750(

يف  ريببال   )70.000( ا�صتثمرت  واإن   .)%20(

 )8.500( قببدره  اإجمالًيا  عائًدا  يببدر  ما  �صهم 

�صوف  احلالة  هببذه  يف  العائد  معدل  فبباإن  ريببال 

اأعلى يف  اأن العائد  يكون )12%(. ويالحظ هنا 

اال�صتثمار  يف  عنه   )3.700( قببل  االأ اال�صتثمار 

على )70.000(. االأ

ا�ستعمال املوؤ�سرات املالية 

تقييم  بهدف  العائد  ح�صاب  اإىل  �صافة  باالإ

اال�صتثمارات اخلا�صة بك، ميكنك االطالع على 

اأداء اال�صتثمارات ومقارنتها باأداء ال�صوق ب�صكل 

معني،  مايل  موؤ�صر  اإىل  اللجوء  طريق  عن  عام 

والذي ي�صتعمل مقيا�ًصا يحدد اأداء جمموعة من 

ودرا�صة  معني،  اقت�صادي  قطاع  �صمن  �صهم  االأ

القطاع  ذلبببك  يف  االقببتبب�ببصببادي  داء  االأ جمببمببل 

والتعرف بالتايل على اأداء املحفظة ب�صكل عام. 

مبقدار  حمفظتك  يف  �صهم  االأ خرت  اإن  فمثاًل، 

�صهم املدرجة  )5%( العام املا�صي يف حني اأن االأ

فهذا   ،)%15( ربحت  )تا�صي(  موؤ�صر  �صمن 

يعني اأنك بحاجة اإىل اإعادة تقييم اال�صتثمارات 

انطوت  التي  املببرتديببة  النتائج  لفهم  الببفببرديببة 

املوؤ�صر  يكون  اأن  يجب  ولكن  اأ�صهمك.  عليها 

الذي ت�صتعمله ميثل اال�صتثمارات امل�صابهة لتلك 

الفئة  حيث  من  عنها  تختلف  وال  متلكها  التي 

والت�صنيف.

)1()2(

العائد االإجمايل :750 ريااًل

ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب=ن�صبة العائد)%20(       

�صعر ال�صراء:3.700 ريال

العائد االإجمايل:8.500 ريال

بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب=ن�صبة العائد)%12(

�صعر ال�صراء:70.000 ريال
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والتغريات  املالية  واحتياجاتك  هدافك  الأ

التي تطراأ عليها.

ال�ستفادة من الو�سطاء

يجب  اال�صتثمار،  قببرار  تتخذ  اأن  بعد 

هذا  يف  الو�صطاء  اأحبببد  مببع  العمل  عليك 

ال�صراء  طرق  اأن�صب  على  للتعرف  املجال 

الو�صطاء  ببباأهببم  قائمة  وهببنبباك  والبببببيببع، 

املرخ�صني، الذين وردت اأ�صماوؤهم يف املوقع 

ويذكر  املالية.  ال�صوق  لهيئة  لببكببرتوين  االإ

املوؤهل هو ذلك احلا�صل على  الو�صيط  اأن 

قوانني  وفق  العمل  يلزمه  قانوين  ترخي�ض 

على  ن�صت  التي  ال�صعودية،  ال�صوق  هيئة 

الواجب  للر�صوم والعموالت  قواعد حمددة 

وامل�صاربة  االجتبببار  واأ�ببصببالببيببب  تقا�صيها 

امل�صروعة وكيفية تقدمي املعلومات للراغبني 

الدخول يف هذا املجال.

الببتببي ميببكببن طرحها  �ببصببئببلببة  االأ ومبببن 

على مثل هوؤالء الو�صطاء قبل ال�صروع يف 

التعامل معهم:

- مبببا اخلببببربة الببتببي متببلببكببهببا يف جمببال 

اال�صتثمارات اخلا�صة باملتقاعدين.

على  يتوجب  الذي  اال�صتثمار  حجم  ما   -

ال�صخ�ض املتقاعد الدخول فيه؟

و�صع  على  ت�صاعدين  اأن  ميكنك  هببل   -

مرحلة  مببن  ا�صتثماراتي  لنقل  خطة 

على  الرتكيز  اإىل  النمو  على  الرتكيز 

الدخل؟

- كيف ميكنك اإبقائي على ات�صال معك 

للتعرف على اأداء ا�صتثماراتي؟

)تا�صي(  �صهم  االأ كببل  تبببداول  موؤ�صر  ويعد 

�صوق  يف  �صهم  االأ اأداء  تقيم  التي  املقايي�ض  من 

وراق املالية يف اململكة وهو يتاألف من )127(  االأ

2008م.  عام  نهاية  حتى  وذلك  متداولة  �صركة 

تنتمي هذه ال�صركات اإىل العديد من القطاعات 

وال�صناعة  كببالببزراعببة  البببببالد  يف  االقت�صادية 

اأن ن�صبة كبرية من  والتجزئة واالت�صاالت، كما 

�صهم يف هذا املوؤ�صر تعود اإىل �صركات عاملة  االأ

يف جمال البرتوكيماويات وال�صناعة يف حني اأن 

ن�صبة  �صوى  ت�صكل  ال  خببرى  االأ القطاعات  بع�ض 

�صهم املدرجة. �صغرية من االأ

�صهم ال�صعودية ان�صمامها الر�صمي لالحتاد  اأخرًيا وبعد طول انتظار �صهدت �صوق االأ

الدويل للبور�صات WFE، االحتاد الذي ي�صم حتت قبته 53 �صوقا مالية حول العامل. 

ال اأُخفي عن القارئ الكرمي اأن انتظار حتقق هذا االن�صمام بداأ بالن�صبة يل منذ 

عوام املا�صية بحكم متابعتي الل�صيقة جلميع ما ين�صره االحتاد  ربعة االأ ما يقارب االأ

انتظم  التي  والبيانات  االإح�صاءات  اإىل غزارة  اإ�صافة  ودوريببة،  �صهرية  تقارير  من 

�صواق  لكرتوين لالحتاد يف ن�صرها با�صتمرار تبداأ من القيم الراأ�صمالية لالأ املوقع االإ

�صواق; �صاملة على �صبيل  املالية حول العامل، وتنتهي باأدق التفا�صيل املتعلقة بتلك االأ

خرى،  �صواق االأ جنبية املدرجة جزئًيا يف االأ املثال عدد ال�صركات املدرجة املحلية واالأ

ال�صركات  وعدد  ومقارنتها،  �صواق  االأ اأن�صطة  تعك�ض  التي  وقيمها  التداوالت  وحجم 

�صواق، وكامل  �صا�صية لالأ املدرجة حديًثا، وال�صركات التي مت �صطبها، وكافة املوؤ�صرات االأ

جميع  واإح�صاءات  �صواق،  االأ تلك  يف  العاملة  اال�صتثمارية  ال�صناديق  حول  املعلومات 

�صواق وقيمها، مبا فيها ال�صندات وال�صكوك  دوات املالية املتداولة يف اأي من تلك االأ االأ

جنبية على  املحلية والدولية منها وقيم ال�صفقات املنفذة عليها، والتدفقات املالية االأ

�صواق، وغريها من املعلومات واالإح�صاءات الهائلة التدفق التي ال ميكن ح�صرها هنا،  االأ

�صواق املالية حول  بحار يف هذا املحيط املت�صع من بيانات االأ واأترك للقارئ متعة وفائدة االإ

العامل دون اأية ر�صوم يدفعها!

�صعادتي ال�صخ�صية بهذا االن�صمام الهام ترتكز على عّدة اأ�صباب; ياأتي يف مقدمتها 

ول- اأن ال�صوق املالية ال�صعودية بهذا االن�صمام تعلن اأهليتها لالرتقاء  ال�صببان التاليان: االأ

ف�صاح عن كامل معلوماتها، وب�صورة منتظمة،  اإىل م�صتوى املعايري الدولية يف الن�صر واالإ

واأنها قد اأخذت على عاتقها م�صوؤولية حتقيق اأعلى درجات ال�صفافية الالزمة حول كامل 

عمليات ال�صوق واأن�صطتها، جازًما اأن هذه اخلطوة �صتدفع بال�صركات املدرجة يف ال�صوق اإىل 

ف�صاح وال�صفافية ب�صورة تتالءم مع اإجناز املرحلة الراهنة، وهذا دور لي�ض من  مزيد من االإ

ال�صهولة حتقيقه اإال بجهود كثيفة �صُتبذل من قبل كوادرها الوطنية، وقريًبا �صنطلع مًعا على 

اأول التقارير ال�صهرية التي �صي�صدرها االحتاد الدويل قبل منت�صف نوفمرب 2009م، �صتدرج 

فيه بيانات واإح�صاءات ال�صوق املالية ال�صعودية. 

بال�صوق  املتعلقة  حبب�ببصبباءات  واالإ املعلومات  ونببوع  وكببم  م�صتوى  ارتفاع  الثاين-  ال�صبب 

ال�صعودية اأمام جميع املراقبني حملًيا ودولًيا، اإذ على الرغم من الر�صيد املت�صاعد ملعلومات 

ال�صوق طوال ال�صنوات القليلة املا�صية، اإال اأن فائدتها مل تنعك�ض اإال حملًيا وب�صورة اأقل من 

املعايري الدولية املتعارف عليها! الواقع القادم بعد هذا االن�صمام موؤداه اأو�صع ب�صورة كبرية 

جًدا; اإذ اإن تلك املعلومات وما �صي�صاف اإليها من تفا�صيل اأدق، �صتكون متاحًة ل�صرائح اأو�صع 

واأبعد اأمام املراقبني حملًيا ودولًيا، كما �صتكون يف قوالب منظمة ودقيقة ميكن مقارنتها بدرجة 

�صواق املالية املتقدمة والنا�صئة على حد �صواء. اأكرث مرجعية مع بقية االأ

WFE تـداول« عضو في االتحاد الدولي للبورصات «

تداولنا

عبد الحميد العمري
ع�صو جمعية االقت�صاديني ال�صعوديني
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يهدف باب ثقافة ا�ستثمارية لزيادة وعي القارÇ حول اأ�سا�سيات ال�سوق عرب تقدË �سرح مب�س§ ويف 

اإذا  �سهم عن معرفتها  الأ ب�سوق  اأو مهتم  ي متداول  التي لغنى لأ �سا�سية  الأ للم�سطلحات  �سهلة  لغة 

اأراد ال�ستثمار يف ال�سوق، واملعرفة وحدها عزيزي القارÇ هي التي متكنك من احلكم على اأداء �سركة 

القرار  �ساحب  اأنت  جتعلك  التي  هي  ا  اأي�سً واملعرفة  ل،  اأم  فيها  لال�ستثمار  منا�سبة  كانت  اإذا  وما  ما 

ال�ستثماري واأن لتن�ساق خلف ال�سائعات، ويعترب دورنا هنا يف جملة تداول مكماًل لدور كل من هيئة 

وزيادة  املتداولني  لدى  املالية  الثقافة  ون�سر  لزيادة  )تداول(  املالية  ال�سوق  و�سركة  املالية  ال�سوق 

املفاهيم  من  جديدة  جمموعة   Çالقار عزيزي  لك  نقدم  العدد  هذا  ويف  لديهم.  ال�ستثماري  الوعي 

وامل�سطلحات املالية يف �سكل مب�س§.

مغرية،  اأ�صعاره  تبدو  �صهم  يف  اال�صتثمار 

املحفظة  مدير  يقوم  �صعار  االأ ترتفع  وعندما 

رباح. بالبيع لتحقيق االأ

 VALUE
INVESTING

VARIABLE-
RATE

(CARDS) 
الفائدة املتغرية: وهي حا�صل جمع الفائدة 

الرئي�صية ون�صبة اأخرى يحددها البنك.

املال املوجود يف خزنة البنك.

VAULT CASH

ب�صراء  يقوم  �صركة(  اأو  )فببرد  م�صتثمر 

ال�صهم اأو الورقة املالية من امل�صدر، ويعر�صها 

للبيع حتت وثيقة ت�صجيل فعالة.

 VOLUNTARY
NDERVVRITER

�صهم وال�صندات  حجم التداول: عدد االأ

املتداولة خالل فرتة زمنية معينة كاليوم اأو 

�صبوع. االأ

VOLUME

تذبذب ال�صعر: وهو االرتفاع اأو االنخفا�ض 

يف  االنخفا�ض  اأو  االرتفاع  ن�صبة  اأو  �صعر  يف 

�صعر �صهم يف مدة زمنية معينة.

VOLATILITY

�صركة لال�صتثمار يف راأ�ض املال املغامر يف 

�صركات جديدة اأو �صركات نامية.

 VENTURE
 CAPITAL
COMPANY

 VOODOOO
ACCOUNTING

املبتكرة.  املحا�صبة  من  اآخر  نوع  جمرد  هو 

جهات  من  املالية  البيانات  تعديل  يتم  اأن  ميكن 

ت�صخم  اإىل  بها  مبببر  االأ �صينتهي  ولببكببن  عبببدة، 

الربحية  زيببادة  النفقات.  اإخفاء  اأو  يبببرادات  االإ

تكت�صفها  ما  عببادة  املحا�صبية  اخلببدع  خالل  من 

رباح  مر عندما تختفي االأ ال�صركة، ويحدث هذا االأ

ال�صابقة مثل ال�صحر، ومن هنا جاء ا�صمها.

اأي ربح يتحقق من ارتفاع �صعر ورقة مالية ال 

يزال امل�صتثمر حمتفًظا فيها، وبالتايل فاإن الربح 

بل هو ربح دفببرتي، مامل حتقق  فعلًيا.  يتحقق  مل 

عملية البيع.

 UNREALISED
GAIN
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مارات العربية املتحدة لل�صرافه-  مركز االإ

UAEEXCHANGE

عببالمببة جتببباريبببة عبباملببيببة رائبببببدة يف جمببال 

مببارات  االإ دولببة  يف  ومقرها  املالية.  التحويالت 

اخلدمات  من  جمموعة  وتوفر  املتحدة.  العربية 

املببمببيببزة والببفببريببدة ومببنببهببا اإكبب�ببصببربيبب�ببض مببوين 

العاملية  �صبكتها  ال�صريعة عرب  املالية  للتحويالت 

 430 من  اأكببرث  ت�صم  والتي  اخلم�ض  القارات  يف 

مكتًبا مبا�صًرا يف 21 بلًدا. ملعرفة املزيد الرجاء 

WWW.UAEEXCHANGE.COM: زيارة املوقع

 UAE
EXCHANGE

اأ�صهم غري مدرجة اأو خارج قاعة التداول: وهو 

اأي �صهم ال يتم تداوله داخل البور�صة.

 UNLISTED
STOCKS

اأو  يتم ت�صنيفها كق�صرية  اأرببباح ال  توزيعات   

جل. متو�صطة اأو طويلة االأ

 UNALLOCATE
D GAIN

�صدار العا�صر( امل�صدر: دليل امل�صطلحات اال�صتثمارية )هيئة  ال�صوق املالية االإ

املببال  راأ�بببض  �ببصببحبباب  الأ العامي  امل�صطلح   .1

من  ن�صيبهم  من  اأكببرث  ياأخذون  قد  الذين 

النقد واالئتمان.

الذي  املخاطر  املال  راأ�ض  اأ�صحاب  وهناك   .2

اأمل  على  املتعرثة  ال�صركات  يف  ي�صتثمرون 

اأن تتح�صن.

حيان، يح�صل الراأ�صماليون  يف كثري من االأ

على   VULTURE CAPITALIST اجل�صعون 

 VENTURE مال اأكرث من اأ�صحاب راأ�ض املال

.CAPITALISTS

 VULTURE
CAPITALST

نتائج  االقت�صادي  النمو  يحقق  عندما 

على  ال�صلبية  بببباآثببباره  �صيلقي  مببا  �صلبية. 

على  البيئية  والكوارث  االجتماعية  الرعاية 

يتفوق على قيمة وحده  الذي  املثال -  �صبيل 

�صافية للمدى الق�صري. يف النمو االإ

 UNECONOMIC
GROWTH

نوع من اأنواع اال�صتثمار الذي يتم فيه توزيعه 

وراق املالية; لتقليل  على جمموعة متنوعة من االأ

املخاطر. ويوفر هذا النوع من اال�صتثمار فر�صة 

�صهم، يف وقت ال  االأ امل�صاهمة يف عدد كبري من 

موال �صاحبها من امل�صاركة  تخول اأحجام تلك االأ

وت�صمى  �ببصببهببم،  االأ مببن  مببتببنببوعببة  جمببمببوعببة  يف 

الواليات املتحدة بال�صناديق امل�صرتكة.

 UNITTRUSTS
(UK)

�صنوات   10 يببتببجبباوز  ال  عببمببره  �ببصببنببدوق 

بالعادة تاأ�ص�ض لل�صيطرة على حقوق الت�صويت 

يف موؤ�ص�صة اأو �صركة.

 VOTING
TRUST

عقد  اأو  اأمببر  لو�صف  ي�صتخدم  ا�صطالح 

غري حممي، اأو ال غطاء يحميه من اخل�صارة 

املحتملة.

 UNCOVERED
OPTION

حتويل  يتوىل  الببذي  اال�صتثماري  البنك 

ال�صركة اإىل �صركة م�صاهمة عامة.

UNDER-
WRITE R
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يوجد لدي مبل≠ من املال واأريد اأن اأ�ستثمره يف 

ال�سكوك، لكن ل اأعلم كيف اأو عن طريق من؟

���س��رك��ة ح��ائ��ل، كم  �سهم يف   2000 اأم��ل��ك  ك��ن��ت 

اأح�سل  كيف  و  امل��راع��ي  �سركة  يف  ن�سيبي  �سيكون 

�سهم؟ على الأ

2000 �صهم يف �صركة حائل ت�صاوي 400 �صهم 

اأن  اأي  �صعودي  ريال   1000 اإ�صافة  املراعي مع  يف 

�صهما واحدا من  تعادل  اأ�صهم من �صركة حائل   5

اأرباًحا  هللة  خم�صون  اإليه  ي�صاف  املراعي  �صركة 

�صهم فاإنه  نقدية، اأما عن كيفية احل�صول على االأ

بامل�صتثمرين  املحافظ اخلا�صة  اإيداعها يف  قد مت 

بعد اعتماد اال�صتحواذ من قبل اجلمعية العمومية 

غري العادية.

ون�ستمر يف التوا�سل يف هذا العدد مع اأ�سئلتكم وا�ستف�ساراتكم ومقرتحاتكم التي ن�سعد بها وبالرد عليها وناأمل 

�سا�سي. يف املزيد من تفاعلكم مع هذا الباب الذي اأ�سميناه )ج�سور( فهو منكم واإليكم واأنتم حموره الأ

�سهم ميكنكم الت�سال بخدمة العمالء يف مركز  رباح و�سهادات الأ ولال�ستف�سار عن املحافß ال�ستثمارية والأ

اليدا´ ل�سركة ال�سوق املالية ال�سعودية تداول هاتف 012189090

مييل: للتوا�سل مع هذا الباب يرجى اإر�سال امل�ساركة على الإ

magazine@tadawul.com.sa 

مر املدخل؟ كم مدة �سالحية الأ

مر هي ح�صبما يتم اختياره وقت  مدة �صالحية االأ

مر يف مدة اأق�صاها ال تتعدى ثالثني يوما. اإدخال االأ

يتم تداول ال�صكوك عن طريق بع�ض من �صركات 

ممكن  التنفيذ  واآليات  اأ�صعارها  وملتابعة  الو�صاطة، 

نرتنت. متابعة ذلك من خالل مواقع تداول على االإ

 ìافتتا قبل  اأوام���ري  اأدخ��ل  اأن  اأ�ستطيع  متى 

ال�سوق وبعد اإغالق ال�سوق؟

ال�صاعة  و حتى  10 �صباًحا  ال�صاعة  اعتباًرا من 

4 ع�صًرا.

ات
سار

تف
س

ا

رباì و متى؟ كيف يل اأن اأعلم طريقة �سرف الأ

رباح يف موقع  االأ ال�صركة تعلن عن طريقة �صرف 

تداول.
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ال��ت��داول تلفة م��ن �سركة  ه��ل ع��م��ولت 

خرى؟ لأ

حددت العموالت ب�صقف اأعلى يبلغ 0.0012 

للجميع دون ا�صتثناء.

ما هو مكرر الربحية، وهل البيانات التاريخية لل�سركات املتداولة متوفرة يف موقع تداول؟

اأما البيانات التاريخية فهي متوفرة بدون اأي  مكرر الربحية هي عملية ح�صابية حل�صاب جدوى اال�صتثمار طويل املدى، 

بيانات حل�صابات مالية.

�سهم املمنوحة ‹انkا واأ�سهم  ما الفرق بني الأ

حقوق اأولية عند اإجراء رفع راأ�ض املال؟

يتم �صرفها  التي  املمنوحة جماًنا وهي  �صهم  االأ

رباح املبقاة )غري املوزعة( اأو من غري عالوة  من االأ

اأولية  اأ�صهم حقوق  اأما  املال،  راأ�ض  لزيادة  �صدار  االإ

فهي لزيادة راأ�ض املال لكن عن طريق حقوق اأولوية 

حقية  للم�صاهمني املقيدين يف ال�صجل يوم اعتماد االأ

�صهم املخ�ص�صة. يف االأ

�سهم ما بني حمافظي  هل يجوز يل مناقلة الأ

لدى �سركات الو�ساطة املختلفة؟

نعم.

ه���ل ي���ج���وز مل���واط���ن���ي دول اخل��ل��ي��ج وامل��ق��ي��م��ني 

ج��ان��ب  الأ ع��ن  وم���اذا  ال�سعودي،  ال�سوق  ال��ت��داول يف 

غري املقيمني؟

يببجببوز ملببواطببنببي دول اخلببلببيببج واملببقببيببمببني، اأمببا 

طريق  عببن  الببتببداول  فيتم  املقيمني  غببري  جببانببب  االأ

يتم  والتي  الو�صاطة  �صركات  مع  املبادلة  اتفاقيات 

التن�صيق لها.
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األسواق الخليجية 

مل تغلق موؤ�صرات اأ�صواق املال اخلليجية ب�صكل اإيجابي يف نهاية �صهر اأكتوبر كما كانت عليه يف �صهر �صبتمرب، ماعدا بع�ض 

املالية،  وراق  لالأ اأبو ظبي  و�صوق  املالية  وراق  لالأ الدوحة  �صوق  مثل  ت�صاعدي،  اجتاه  قوية ويف  بدايتها  كانت  التي  �صواق  االأ

واللذان بداآ باإيجابية حتى منت�صف ال�صهر، ثم غريا اجتاههما اإىل الهبوط. اأما موؤ�صر ال�صوق املالية ال�صعودية فقد اأفتتح يف 

�صبوع الثالث والذي بداأ من بعده ب�صلوك منحى �صلبي ليغلق  ول من ال�صهر ب�صلبية، اإال اأنه اتخذ م�صارا �صاعدا حتى االأ اليوم االأ

يجابية  �صوق الدوحة  يف نهاية ال�صهر منخف�صا عما كان عليه يف بدايته. وقد كان يف مقدمة املوؤ�صرات املالية من الناحية االإ

وراق املالية. اأما اأكرث موؤ�صرات اأ�صواق املال اخلليجية �صلبية  وراق املالية يليه ال�صوق املالية ال�صعودية، ثم �صوق البحرين لالأ لالأ

وراق املالية. وراق ثم موؤ�صر �صوق م�صقط لالأ وراق املالية يليه موؤ�صر �صوق دبي لالأ فهو موؤ�صر �صوق الكويت لالأ

هم
س

األ
ق 

وا
س

أ

�سواق اخلليجية خالل �سهر اكتوبر عام 2009 م �سهم ال�سعودية مقارنة بالأ اأداء �سوق الأ
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Dow Jones الذي اأغلق بارتفاع طفيف جدا يقل عن  �صواق العاملية ب�صكل اإيجابي ماعدا موؤ�صر الب  مل يغلق اأي من االأ

النقطة املئوية. وقد �صارت معظم موؤ�صرات اأ�صواق املال العاملية على ن�صق واحد مبا فيها موؤ�صر ال�صوق املالية ال�صعودية 

�صواق العاملية باأقل مما اأغلقت عليه ال�صهر املا�صي، اإال اأنها اتخذت بعدها  )تداول(، فقد افتتحت معظم موؤ�صرات االأ

م�صارا �صاعدا ا�صتمر لثالث اأ�صابيع تقريبا، ثم تبداأ بعد ذلك م�صارا هابطا لتخ�صر كل ما مت حتقيقه خالل ال�صهر. وقد 

كان اأكرث املوؤ�صرات اإيجابية موؤ�صر Dow Jones يليه موؤ�صر ال�صوق املالية ال�صعودي )تداول(، ثم موؤ�صر FTSE 100. اأما 

.NASDAQ وبعد ذلك موؤ�صر DAX يليه موؤ�صر   CAC 40 اأكرث املوؤ�صرات �صلبية فهو موؤ�صر

األسواق العالمية 

�سواق العاملية خالل �سهر اكتوبر عام 2009 م �سهم ال�سعودية مقارنة بالأ اأداء �سوق الأ
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�صعار ت�صري مب�صار ت�صاعدي منذ  الطاقة: كانت تداوالت العقود امل�صتقبلية لقطاع الطاقة اإيجابية يف بداية تداوالت ال�صهر، وقد كانت االأ

�صرعان  اأنها  اإال  ب�صكل طفيف  للنفط  امل�صتقبلية  العقود  اأ�صعار  �صبتمرب تغريت  ل�صهر  التداول  اأيام  اأول  ال�صهر. ففي  ال�صهر طوال  بداية 

�صبوع الثالث، و�صارت على هذا املنوال حتى  مارتفعت بحده لت�صجل م�صتويات جديدة لهذه ال�صنة، وعاودت االنخفا�ض ب�صكل طفيف يف االأ

نهاية ال�صهر، وقد اأقفلت اأ�صعارها ب�صكل اإيجابي مقارنة ببداية ال�صهر.

اأما العقود امل�صتقبلية للغاز الطبيعي فقد كانت اأ�صعارها ت�صري ب�صكل متذبذب حتى منت�صف ال�صهر، اإال اأنها اتخذت م�صارا هابطا بعد 

ذلك، وت�صتمر باالنخفا�ض حتى نهاية ال�صهر، لتغلق على انخفا�ض مقارنة ببداية ال�صهر.

ب�صكل  ت�صري  للذرة  امل�صتقبلية  العقود  اأداء  ال�صهر، فقد كان  اإيجابي منذ بداية  ب�صكل  للحبوب  امل�صتقبلية  العقود  اأ�صعار  احلبوب: �صارت 

وىل، اإال اأنها انخف�صت ب�صكل طفيف –مقارنة باالرتفاع  �صابيع الثالث االأ مت�صاعد يف معظم اأيام ال�صهر فقد ارتفعت ب�صكل حاد يف االأ

العقود المستقبلية للسلع:

Soybeansفول ال�سويا

Crude Oil Brentالنفط
Natural Gasالغاز

Cornالذرة
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داء العقود امل�صتقبلية للذرة.  خري للتداول.وبالن�صبة لعقود القمح، فقد كانت حركة اأ�صعارها م�صابهة حلد كبري الأ �صبوع االأ احلاد- يف االأ

دائها �صيئة، على الرغم االنخفا�ض احلاد الذي �صهدته يف منت�صف ال�صهر  رز فلم تكن املح�صلة النهائية الأ اأما العقود امل�صتقبلية لالأ

خري بارتفاع وارتداد حاد يف اأ�صعارها، لتغلق على ارتفاع مقارنة  �صبوع االأ بعد ارتفاعها يف اأول اأ�صبوعني. وقد عو�صت هذا االنخفا�ض االأ

ببداية ال�صهر.

ول، ثم ا�صتمرت اأ�صعارها ت�صري ب�صكل اأفقي حتى نهاية  �صبوع االأ بالن�صبة للعقود امل�صتقبلية لفول ال�صويا، فقد ارتفعت ب�صكل حاد يف االأ

ال�صهر.

املعادن الثمينة: بداأت العقود امل�صتقبلية للذهب مب�صار �صاعد يف اأول اأيام �صهر اأكتوبر، ثم اتخذت بعدها م�صارا اأفقيا، لتبداأ بعد ذلك 

باالنخفا�ض وب�صكل طفيف حتى نهاية ال�صهر، ولتغلق على ارتفاع مقارنة ببداية ال�صهر.

وىل من �صهر اأكتوبر، اإال اأنها غريت م�صارها بعد ذلك لتتحول اإىل  �صابيع االأ اأما العقود امل�صتقبلية للف�صة، فقد ارتفعت ب�صكل حاد يف االأ

م�صار هابط ال يقل حده، وتغلق اأ�صعارها على انخفا�ض طفيف مقارنة ببداية ال�صهر.

Wheat القمح Rough Rice رز الأ

Goldالذهب
Silverالف�سة
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طة
سا

لو
ت ا

كا
شر

ء 
أدا

اداء �سركات الو�ساطة )جميع عمليات البيع وال�سراء ( اأكتوبر 2009م 

الرتتيبالن�سبةال�سفقاتالرتتيبالن�سبةكمية التداولتالرتتيبالن�سبة قيمة التداول�صركة الو�صاطة

4%1645,27611.67%11,626,000,17417.26%37,120,619,070.3516.30اجلزيرة كابيتال

2%2867,25715.68%21,460,682,30315.50%32,373,260,545.3514.21�صركة الراجحي للخدمات املالية

6%3479,6618.67%31,190,588,33312.64%28,130,912,031.5512.35 �صاب لالوراق املالية

هلي كابيتال 1%4899,05016.25%41,051,543,51811.16%26,226,195,830.4011.51 االأ

3%5760,67013.75%5978,381,33510.38%24,636,501,705.6010.82 �صامبا كابيتال

5%6575,62510.41%6872,498,2789.26%22,437,862,190.409.85فرن�صي تداول

�صتثمار 8%7368,6706.66%7688,899,0147.31%16,298,950,545.507.16العربي لالإ

7%8423,7247.66%8487,198,0075.17%12,903,573,907.555.66الريا�ض املالية

�صتثمار كابيتال 9%9145,1742.62%9332,076,5283.52%8,146,819,220.353.58 االإ

10%10107,4881.94%10224,842,1512.39%5,968,970,510.502.62ال�صعودي الهولندي املالية

�صتثمار 11%1191,0371.65%11171,783,5691.82%3,889,899,098.651.71�صركة البالد لالإ

12%1247,3590.86%1281,160,8030.86%2,272,856,206.351.00 فالكم للخدمات املالية

14%1317,7060.32%1352,938,6600.56%1,473,457,880.750.65  كريديت �صوي�ض العربية ال�صعودية

13%1423,8520.43%1445,414,9800.48%1,055,875,719.250.46 اأ�صول املالية

15%1514,3430.26%1533,898,1750.36%1,026,527,653.650.45 هريمي�ض ال�صعودية 

16%1611,9280.22%1626,922,8820.29%765,868,012.200.34جدوى لال�صتثمار 

19%198,0240.15%1713,888,9690.15%457,521,530.850.20رنا لال�صتثمار   

18%188,0690.15%1814,935,9950.16%430,889,220.200.19 بايونريز ال�صعودية 

17%179,2080.17%1918,319,6690.19%406,964,447.750.18   االوىل جوجيت للو�صاطة املالية

وراق املالية  22%213,3650.06%206,299,3810.07%352,669,232.700.15دويت�صه لالأ

20%204,5790.08%217,116,8760.08%282,931,126.100.12مورغان �صتانلي ال�صعودية  

21%253,7910.07%224,393,8910.05%196,449,273.200.09 �صركة وثيقة املالية 
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�صتثمار 24%222,6910.05%235,960,2250.06%193,737,446.350.09جمموعة النفيعي لالإ

23%233,0520.06%244,886,1460.05%179,252,582.000.08�صعاع كابيتال

و�صط لال�صتثمار املايل  25%262,0260.04%254,326,4130.05%130,678,606.900.06 �صركة ال�صرق االأ

26%281,9050.03%263,228,0440.03%95,979,785.050.04اأرباح املالية 

�صتثمار مارات خلدمات االإ 27%241,5100.03%274,461,2620.05%89,315,235.100.04 االإ

28%271,2480.02%283,900,8090.04%78,664,663.050.03املال �صكيوريتيز  

29%291,0680.02%291,662,5510.02%49,491,676.050.02 وطن لال�صتثمار

30%301,0330.02%301,448,4950.02%41,818,131.450.02جمموعة التوفيق املالية

31%31682.000.01%311,131,4790.01%35,673,661.350.02 عودة العربية ال�صعودية

32%32514.000.01%32984,6810.01%30,856,192.650.01بيت اال�صتثمار العاملي )ال�صعودية(

35%3334.000.00%3398,6010.00%1,684,574.750.00 و�صاطة كابيتال

33%3449.000.00%3434,9370.00%738,052.650.00 بي ام جي املالية 

34%3547.000.00%3510,2760.00%272,598.450.00 جمموعة الدخيل املالية جمموعة

 227,783,738,165.009,421,917,410.005,531,715.000

نرتنت( اأكتوبر 2009م  اداء �سركات الو�ساطة )جميع عمليات البيع وال�سراء عن طريق الإ

 الرتتيبالن�سبة قيمة التداول�سركة الو�ساطة
الن�سبة عن طريق 

النرتنت
الرتتيب الن�سبةكمية التداولت

الن�سبة عن طريق 

النرتنت
الرتتيبالن�سبةال�سفقات

 الن�سبة عن 

طريق النرتنت

%381.59%526,485.0013.78%179.65%1,295,160,816.0023.15%181.29%30,173,741,844.7521.76اجلزيرة كابيتال

%289.45%680,438.0017.82%280.89%791,370,722.0014.14%282.59%20,347,795,827.0514.67�صامبا كابيتال

هلي كابيتال %177.39%695,816.0018.22%369.33%729,057,194.0013.03%371.20%18,672,915,402.8013.47 االأ

%582.62%475,605.0012.45%478.14%681,735,966.0012.18%476.85%17,242,424,372.4012.43 فرن�صي تداول

%456.85%493,063.0012.91%538.67%564,842,180.0010.10%543.20%13,984,408,056.1510.09�صركة الراجحي للخدمات املالية

اداء �سركات الو�ساطة )جميع عمليات البيع وال�سراء ( اأكتوبر 2009م 

الرتتيبالن�سبةال�سفقاتالرتتيبالن�سبةكمية التداولتالرتتيبالن�سبة قيمة التداول�صركة الو�صاطة
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%652.28%250,758.006.57%644.47%529,433,403.009.46%644.91%12,632,867,057.859.11�صاب لالوراق املالية

�صتثمار %851.82%191,046.005.00%746.35%319,326,403.005.71%746.52%7,581,642,012.155.47العربي لالإ

%758.66%248,541.006.51%852.31%254,867,570.004.56%852.59%6,786,404,720.904.89الريا�ض املالية

%1146.52%50,002.001.31%1136.28%81,566,284.001.46%940.92%2,442,364,852.551.76ال�صعودي الهولندي املالية

%1034.83%50,562.001.32%1025.03%83,130,931.001.49%1027.08%2,206,064,870.801.59 اال�صتثمار كابيتال

�صتثمار  %970.95%64,594.001.69%957.38%98,569,774.001.76%1154.45%2,118,241,612.901.53 �صركة البالد لالإ

%1289.54%42,405.001.11%1290.16%73,177,934.001.31%1289.60%2,036,459,774.301.47 فالكم للخدمات املالية

%1395.27%22,724.000.59%1391.42%41,520,534.000.74%1393.61%988,391,055.450.71 اأ�صول املالية

%1497.26%8,956.000.23%1497.46%17,854,337.000.32%1497.43%396,513,942.200.29االوىل جوجيت للو�صاطة املالية

%1583.33%6,686.000.18%1582.19%11,415,833.000.20%1581.83%374,382,932.750.27 رنا لال�صتثمار 

%1791.01%2,449.000.06%1793.07%5,547,124.000.10%1692.38%178,977,483.700.13جمموعة النفيعي لال�صتثمار

%1681.59%3,093.000.08%1882.06%3,605,552.000.06%1777.25%151,765,376.200.11�صركة وثيقة املالية

%1819.16%2,285.000.06%1625.73%6,927,190.000.12%1818.84%144,283,205.700.10 جدوى لال�صتثمار

%2011.46%925.000.02%1919.02%2,840,618.000.05%1923.87%102,869,338.600.07بايونريز ال�صعودية 

%1934.01%1,038.000.03%2117.24%842,557.000.02%2018.74%33,588,534.500.02�صعاع كابيتال 

%2176.48%790.000.02%2079.80%1,155,964.000.02%2179.95%33,435,262.050.02 جمموعة التوفيق املالية

%2259.64%637.000.02%2249.63%825,071.000.01%2250.99%25,235,357.600.02وطن لال�صتثمار

%246.25%78.000.00%242.22%86,641.000.00%236.10%4,798,784.800.00املال �صكيوريتيز

%232.30%330.000.01%230.39%133,516.000.00%240.43%4,368,332.400.00هريمي�ض ال�صعودية 

%2580.85%38.000.00%2581.88%8,414.000.00%2580.32%218,949.450.00جمموعة الدخيل املالية

138,664,158,960.005,595,002,5283,819,344

نرتنت( اأكتوبر 2009م  اأداء �سركات الو�ساطة )جميع عمليات البيع وال�سراء عن طريق الإ

 الرتتيبالن�سبة قيمة التداول�سركة الو�ساطة
الن�سبة عن طريق 

النرتنت
الرتتيب الن�سبةكمية التداولت

الن�سبة عن طريق 

النرتنت
الرتتيبالن�سبةال�سفقات

 الن�سبة عن 

طريق النرتنت
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تقرير التداول اإلحصائي التفصيلي حسب 
الجنسية ونوع المستثمر – أكتوبر 2009

املتداولة  �صهم  لالأ جمالية  االإ القيمة  بلغت 

�صهر  خببالل  ال�صعودية  املالية  ال�صوق  يف 

ريبببال،  113.9مبببلبببيبببار  اأكتوبر 2009م  

تببداوالت  عن   )%90.88( قببدره  بارتفاع  

والتي   ،2009 الببعببام  مببن  �صبتمرب  �صهر 

من  نببفببذت  مليار ريال،    59.69 كببانببت 

بلغت  وقبببد  �صفقة.  مببلببيببون  خبببببالل2.77 

اأي  ريببال  مليار   104.4 فبببراد  االأ مبيعات 

بن�صبة )91.6%( من جميع عمليات ال�صوق 

بلغت   102مليار  ال�صراء فقد  اأما عمليات 

جميع  مببن   )%89.5( بن�صبة  اأي  ريبببال 

مبيعات  بلغت  بينما  البب�ببصببوق،  عببمببلببيببات 

ريال  مليار   2.364 ال�صعودية  ال�صركات 

اأما عمليات  ن�صبته )%2.1(  ت�صكل  ما  اأي 

ال�صراء فقد بلغت 4.17 مليار ريال اأي ما 

لل�صناديق  بالن�صبة  اأما   .)%3.7( ن�صبيه 

مبيعاتها   اإجببمببايل  بلغ  فقد  اال�صتثمارية 

2.128 مليار ريال اأي ما ن�صبته )%1.9( 

بلغت  2.339  فقد  ال�صراء  عمليات  اأمببا 

مليار ريال اأي ما ت�صكل ن�صبته )2.1%( يف 

امل�صتثمرين اخلليجيني  بلغت مبيعات  حني 

 )%1.5( بن�صبة  اأي  ريببال  مليار    1.68

مليار   1.527 بلغت  فقد  للم�صرتيات  اأمببا 

بلغت  وقببد   )%1.3( ن�صبته  مببا  اأي  ريببال 

مبيعات امل�صتثمرين العرب املقيمني   )غري 

ما  اأي  ريببال  مليار    1.922 اخلليجيني( 

بلغت  حببني  يف   )%1.7( ن�صبته  ت�صكل 

بن�صبة  اأي  ريال  مليار  م�صرتياتهم1.937  

جانب املقيمني فقد  )1.7%( اأما مبيعات االأ

بلغت331.4 مليون اأي ما ن�صبته )%0.3( 

وقد بلغت م�صرتياتهم234.3  مليون اأي ما 

جانب عرب  ن�صبته )0.2%( اأما مبيعات االأ

1.118 مليار  اتفاقيات املبادلة فقد بلغت 

ريال اأي ما ن�صبته )1.0%( اأما امل�صرتيات 

فقد بلغت 1.77 مليون ريال وهو ما ت�صكل 

ن�صبته )%1.6(.

 اح�سائية التداول ح�سب ت�سنيف اجلن�سية ونوع امل�ستثمر ل�سهر اأكتوبر 2009  

�سهم املتداولة  الن�سبة   ت�سنيف اجلن�سية  نوع امل�ستثمر  نوع العملية  الكمية  الن�سبة  عدد عمليات البيع وال�سراء  الن�سبة  قيمة الأ

91.6% 104,388,303,495.65 93.7% 2,592,163 93.2% 4,390,002,926  بيع 

 فرد 

 ال�صعوديني 

89.5% 101,954,862,428.80 91.7% 2,536,696 90.0% 4,242,960,283  �صراء 

2.1% 2,364,241,805.15 1.5% 40,481 1.7% 78,485,662  بيع 

 �صركة 

3.7% 4,169,976,120.75 3.0% 83,488 4.4% 207,131,775  �صراء 

1.9% 2,128,386,555.70 0.9% 25,788 1.4% 64,779,845  بيع 

 �صندوق ا�صتثماري 

2.1% 2,338,934,203.70 0.9% 26,262 1.5% 72,690,531  �صراء 

1.5% 1,680,229,544.75 0.7% 20,432 1.2% 58,598,876  بيع 

 اخلليجيني 

1.3% 1,526,911,760.10 0.8% 23,338 1.2% 56,622,362  �صراء 

1.7% 1,922,172,238.95 2.8% 77,082 1.5% 72,491,632  بيع 

 )غري اخلليجيني( العرب املقيمني  

1.7% 1,937,311,055.50 3.1% 85,375 1.5% 72,397,066  �صراء 

0.3% 331,360,345.30 0.3% 9,525 0.3% 13,029,580  بيع 

جانب املقيمني    )غري العرب واخلليجيني( االأ

0.2% 234,297,896.65 0.4% 10,204 0.2% 8,211,377  �صراء 

1.0% 1,117,675,097.00 0.014% 387 0.7% 35,257,684  بيع 

جانب     )عرب اتفاقيات املبادلة(االأ

1.6% 1,770,075,617.00 0.018% 495 1.1% 52,632,811  �صراء 

100% 113,932,369,082.50 100% 2,765,858 100% 4,712,646,205 اجماليات البيع

100% 113,932,369,082.50 100% 2,765,858 100% 4,712,646,205 اجماليات ال�صراء
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اإلدراجات الجديدة
�سركة بروج للتامني التعاوين

راأ�صمال ال�صركة: 130 مليون ريال مق�صم اإىل 

13 مليون �صهم.

اأ�صهم االكتتاب: 5.2  مليون �صهم متثل %40 

من اأ�صهم ال�صركة. 

�صعر الطرح: 10 رياالت لل�صهم الواحد.

فرتة االكتتاب: من 2009/10/03 م اإىل 

2009/10/09 م.

�سركة العاملية للتاأمني التعاوين

راأ�صمال ال�صركة: 200 مليون ريال مق�صم اإىل 

20 مليون �صهم.

اأ�صهم االكتتاب: 6 مليون �صهم متثل 30% من 

اأ�صهم ال�صركة. 

�صعر الطرح: 10 رياالت لل�صهم الواحد.

فرتة االكتتاب: من 2009/10/03 م اإىل 

2009/10/09 م.

ال�سركة اخلليجية العامة للتامني التعاوين

راأ�صمال ال�صركة: 200 مليون ريال مق�صم اإىل 

20 مليون �صهم.

اأ�صهم االكتتاب: 8 مليون �صهم متثل 40% من 

اأ�صهم ال�صركة. 

�صعر الطرح: 10 رياالت لل�صهم الواحد.

فرتة االكتتاب: من 2009/10/03 م اإىل 

2009/10/09 م.

يف نهاية �صهر اأكتوبر 2009 م اأغلق املوؤ�صر 

عند  )تبببداول(  ال�صعودية  املالية  لل�صوق  العام 

م�صتوى 6،268.55 نقطة منخف�صًا53.49  نقطة 

وبالن�صبة  ال�صابق.  بال�صهر  مقارنة   )%0.85(

فقد  تاريخه  العام حتى  بداية  من  املوؤ�صر  داء  الأ

حقق عائدًا ايجابيًا بن�صبة %30.51.

وقد كانت اأعلى نقطة اإغالق للموؤ�صر خالل 

م�صتوى  عند  م   2009/10/24 يببوم  يف  ال�صهر 

6،568.47 نقطة.

امل�صدرة يف  �صهم  لالأ ال�صوقية  القيمة  بلغت 

مليار   1،218.33 م   2009 اأكتوبر  �صهر  نهاية 

ريال اأي ما يعادل 324.89  مليار دوالر اأمريكي، 

عن   %0.99 ن�صبببببته  بلغت  انخفا�صًا  م�صجلة 

ال�صهر ال�صابق.

املتداولة  �صهم  لالأ جمالية  االإ القيمة  بلغت 

ل�صهر اأكتوبر 2009 م 113.93 مليار ريال اأي ما 

يعادل 30.38 مليار دوالر اأمريكي وذلك بارتفاع 

بلغت ن�صبببببته 90.88% عن ال�صهر ال�صابق.

ل�صهر   املتداولة  �صهم  االأ عدد  اإجمايل  وبلغ 

اأكتوبر 2009 م 4.71 مليار �صببببهم مقابل 2.23 

ال�صابق،  ال�صهر  خببالل  تداولها  مت  �صهم  مليار 

وذلك بارتفاع بلغت ن�صبببببته %111.31.

اإجمايل عدد ال�صفقات املنفذة خالل  اأما   

مليون   2.77 بلغ  فقد  م   2009 اأكتوبر  �صهر  

تنفيذها  مليون �صفقة مت   1.75 �صفقة مقاببببل 

بارتفاع  وذلببك  م،   2009 �صبتمرب  �صهر  خببالل 

بلغت ن�صبببببته %57.95.

اأكتوبر  الببتببداول خببالل �صهر  اأيببام  بلغ عببدد 

�صهر  خببالل  يببومببًا   17 مقابل  يببومببًا   21  ،2009

�صبتمرب 2009 م.

 القيمة المتداولة لألسهم تتجاوز 113.93 مليار ريال
و 2.77 مليون صفقة تم تنفيذها خالل أكتوبر 2009 م

إعادة تداول أسهم 
مجموعة أنعام 

الدولية القابضة  إلى 
نظام التداول اآللي 

المستمر
بناء على قرار جمل�ض هيئة ال�صوق املالية 

رقم )5- 28- 2009( بتاريخ 2009/10/25 

جمموعة  �صركة  اأ�صهم  تبببداول  اإعبببادة  مت  م، 

يل  اأنعام الدولية القاب�صة اإىل نظام التداول االآ

ولوائحه  املالية  ال�صوق  لنظام  وفقًا  امل�صتمر 

ربببعبباء  االأ يببوم  مببن  ابببتببداء  وذلببك  التنفيذية، 

2009/10/28 م.

اأداء موؤ�سرات القطاعات 

Performance of Sectoral Indices

Sectoral Indices
ن�سبة التغري  للعام حتي تاريخه  �سبتمرب - 2009 م اأكتوبر - 2009 م

موؤ�سرات القطاعات

YTD  % Change September - 2009 October - 2009
Banks & Financial Services 22.56% -3.49% 17,265.55 16,662.86 امل�صارف واخلدمات املالية

Petrochemical Industries 65.60% 2.19% 5,138.61 5,251.16 ال�صناعات البرتوكيماوية

Cement 27.26% -4.02% 4,050.99 3,888.07 �صمنت االأ

Retail 18.46% -0.97% 4,465.64 4,422.28 التجزئة

Energy & Utilities 22.54% 8.18% 3,868.55 4,185.09 الطاقة واملرافق اخلدمية

Agriculture & Food Indust. 29.07% 2.29% 4,871.22 4,982.88 الزراعة وال�صناعات الغذائية

Telecom. & Information  Tech. 12.47% -1.19% 1,874.06 1,851.75 ت�صاالت وتقنية املعلومات االإ

Insurance 94.61% 13.59% 1,044.49 1,186.39 التاأمني

Multi-Investment 25.50% 2.31% 2,518.02 2,576.15 �صركات اال�صتثمار املتعدد

Industrial Investment 41.87% 3.04% 4,529.46 4,667.28 اال�صتثمار ال�صناعي

Building & Construction -0.33% -7.46% 4,222.47 3,907.36 الت�صييد والبناء

Real Estate Development 9.24% -2.58% 3,604.37 3,511.28 التطوير العقاري

Transport 15.91% 1.00% 3,385.56 3,419.40 النقل

Media & Publishing 10.18% -4.08% 2,049.05 1,965.42 االعالم والن�صر

Hotel & Tourism 54.63% 5.60% 5,838.15 6,164.97 الفنادق وال�صياحة
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مقارنة معلومات التداول عن �سهر اكتوبر 2009 م مع  �سهر �سبتمرب 2009 م

Comparing Trading Information for October 2009 with September 2009

Trading Information
ن�سبة التغري September  �سبتمرب October  اأكتوبر

معلومات التداول

Change % 2009 2009

Transactions 57.95% 1,751,152 2,765,858 عدد ال�صفقات املنفذة

* Shares Traded 111.31% 2,230,178,426 4,712,646,205 �صهم املتداولة * عدد االأ

Value Traded (SR) 90.88% 59,687,763,422.35 113,932,369,082.50 �صهم املتداولة )ريال( قيمة االأ

Number of Trading Days - 17 21   عدد اأيام التداول    

Daily Average of Transactions 27.86% 103,009 131,708 املتو�صط اليومي لعدد ال�صفقات املنفذة

* Daily Average of Shares Traded 71.06% 131,186,966 224,411,724 �صهم املتداولة * املتو�صط اليومي لالأ

Daily Average of Value (SR) 54.52% 3,511,044,907 5,425,350,909 �صهم املتداولة )ريال( املتو�صط اليومي لقيمة االأ

Market Capitalization (SR biln) -0.99% 1,230.48 1,218.33 �صهم امل�صدرة )مليار ريال(   القيمه ال�صوقيه لالأ

Tadawul All Share Index (TASI) -0.85% 6,322.04 6,268.55  املوؤ�صر العام  )نقطة( 

* Adjusted for all corporate actions * معدلة جلميع اجراءاآت ال�صركات 

مقارنة معلومات التداول عن �سهر اأكتوبر 2009 م مع �سهر اأكتوبر 2008 م

Comparing Trading Information for October 2009 with October 2008

Trading Information
ن�سبة التغري October  اأكتوبر October  اأكتوبر

معلومات التداول

Change % 2008 2009

Transactions -9.53% 3,057,245 2,765,858 عدد ال�صفقات املنفذة

* Shares Traded -7.55% 5,097,631,395 4,712,646,205 �صهم املتداولة * عدد االأ

Value Traded (SR) -5.22% 120,208,046,970.25 113,932,369,082.50 �صهم املتداولة )ريال( قيمة االأ

Number of Trading Days - 18 21   عدد اأيام التداول    

Daily Average of Transactions -22.46% 169,847 131,708 املتو�صط اليومي لعدد ال�صفقات املنفذة

* Daily Average of Shares Traded -20.76% 283,201,744 224,411,724 �صهم املتداولة * املتو�صط اليومي لالأ

Daily Average of Value (SR) -18.76% 6,678,224,832 5,425,350,909 �صهم املتداولة )ريال( املتو�صط اليومي لقيمة االأ

Market Capitalization (SR biln) 12.00% 1,087.84 1,218.33 �صهم امل�صدرة )مليار ريال(   القيمه ال�صوقيه لالأ

Tadawul All Share Index (TASI) 13.20% 5,537.82 6,268.55  املوؤ�صر العام  )نقطة( 

* Adjusted for all corporate actions * معدلة جلميع اجراءاآت ال�صركات

 اأداء موؤ�سرات القطاعات

Performance of Sectoral Indices

Sectoral Indices
ن�سبة التغري  للعام حتي تاريخه  �سبتمرب - 2009 م اأكتوبر - 2009 م

موؤ�سرات القطاعات

YTD  % Change September - 2009 October - 2009

Banks & Financial Services 22.56% -3.49% 17,265.55 16,662.86 امل�صارف واخلدمات املالية

Petrochemical Industries 65.60% 2.19% 5,138.61 5,251.16 ال�صناعات البرتوكيماوية

Cement 27.26% -4.02% 4,050.99 3,888.07 �صمنت االأ

Retail 18.46% -0.97% 4,465.64 4,422.28 التجزئة

Energy & Utilities 22.54% 8.18% 3,868.55 4,185.09 الطاقة واملرافق اخلدمية

Agriculture & Food Indust. 29.07% 2.29% 4,871.22 4,982.88 الزراعة وال�صناعات الغذائية

Telecom. & Information  Tech. 12.47% -1.19% 1,874.06 1,851.75 ت�صاالت وتقنية املعلومات االإ

Insurance 94.61% 13.59% 1,044.49 1,186.39 التاأمني

Multi-Investment 25.50% 2.31% 2,518.02 2,576.15 �صركات اال�صتثمار املتعدد

Industrial Investment 41.87% 3.04% 4,529.46 4,667.28 اال�صتثمار ال�صناعي

Building & Construction -0.33% -7.46% 4,222.47 3,907.36 الت�صييد والبناء

Real Estate Development 9.24% -2.58% 3,604.37 3,511.28 التطوير العقاري

Transport 15.91% 1.00% 3,385.56 3,419.40 النقل

Media & Publishing 10.18% -4.08% 2,049.05 1,965.42 االعالم والن�صر

Hotel & Tourism 54.63% 5.60% 5,838.15 6,164.97 الفنادق وال�صياحة
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�سهم ح�سب القطاعات - اكتوبر 2009م تداول الأ

Sectoral Activities - August 2009

إرتفاعا يف اأ�سعارها )مقارنة �سعر اإغالق اكتوبر 2009 م مع �سبتمرب 2009 م( كرث ا ال�سركات الأ

Top Gainers (Comparing Close Price of October 2009 with September 2009)

Company
ن�سبة التغري

2009/09/30 2009/10/31 ال�سركة

% Change

Anaam Holding 60.62% 40.00 64.25 انعام القاب�سة

Bupa Arabia 57.14% 17.50 27.50 بوبا العربية

Al-Ahlia 39.93% 68.25 95.50 الهلية

Tawuniya 32.86% 46.10 61.25 التعاونية

Shams 26.93% 32.30 41.00 �سم�ض

كرث اإنخفا�سا يف اأ�سعارها )مقارنة �سعر اإغالق اأكتوبر 2009 م مع �سبتمرب 2009 م( ال�سركات الأ

Top Losers (Comparing Close Price of October 2009 with September 2009)

Company
ن�سبة التغري

2009/9/30 2009/10/31 ال�سركة

% Change

Cables -24.79% 35.90 27.00 الكابالت

Yanbu Cement -15.07% 56.75 48.20 ا�صمنت ينبع

Alujain -14.18% 19.75 16.95 اللجني

Al Bilad -12.58% 22.25 19.45 البالد

MESC -12.53% 43.10 37.70 م�صك
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TASI & Valume Traded - October 2009 �سهم املتداولة- اكتوبر 2009م �سهم جميع ال�سركات والأ موؤ�سر تداول لأ

بااملاليني

كرث ن�ساطا - اكتوبر 2009 م ال�سركات اخلم�ض الأ

Top Five Active Stocks - October 2009

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

Alinma 4.95% 59.04% 136,876 االإمناء

Saudi Kayan 2.77% 17.09% 76,584 كيان ال�صعودية

Petrochem 2.58% 15.94% 71,415 برتوكيم

Weqaya Takaful 2.48% 8.45% 68,476 وقاية للتكافل

SABIC 2.46% 15.20% 68,130 �صابك

كرث ن�ساطا - اكتوبر 2009 م ال�سركات اخلم�ض الأ

Top Five Active Stocks - October 2009

By number of shares traded  سهم املتداولة� من حيث عدد الأ

Company
ن�سبة ال�سركة من اجمايل ال�سوق ن�سبة ال�سركة من القطاع  ال�سهم املتداولة

ال�سركة

% To Market % To Sector Shares Traded

Alinma 16.70% 85.02% 786,891,477 االإمناء

Saudi Kayan 7.02% 31.89% 330,794,117 كيان ال�صعودية

Emaar E.C 4.36% 60.03% 205,627,154 اإعمار

ZAIN KSA 3.84% 61.66% 180,961,775 زين ال�صعودية

Petrochem 3.67% 16.69% 173,178,484 برتوكيم

كرث ن�ساطا - اكتوبر 2009 م ال�سركات اخلم�ض الأ

Top Five Active Stocks - October 2009

 By value of shares traded  سهم املتداولة� من حيث قيمة الأ

Company
ن�سبة ال�سركة من اجمايل ال�سوق ن�سبة ال�سركة من القطاع قيمة ال�سهم املتداولة

ال�سركه

%To Market %To Sector Value Traded -SAR

Alinma 9.48% 64.35% 10,795,315,931.55 االإمناء

SABIC 8.06% 32.67% 9,186,496,418.00 �صابك

Saudi Kayan 5.21% 21.12% 5,937,189,211.90 كيان ال�صعودية

Al Rajhi 2.86% 19.40% 3,254,466,714.75 الراجحي

Petrochem 2.42% 9.79% 2,752,520,704.85 برتوكيم
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FINANCIAL INDICATORS - 31/10/2009  املوؤ�سرات املالية الرئي�سية - 2009/10/31 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 الإ
القيمه 

الدفرتيه

ال�سعر/القيمه 

الدفرتيه

العائد على 

ال�سهم
ال�سعر للعائد

�سهم امل�سدره  الأ

)مليون(

القيمه ال�سوقيه 

)مليون(

حقوق امل�ساهمني 

)مليون(

�سايف الدخل 

)مليون(

Riyad 28.10 18.01 1.55 1.77 15.92 1,500.000 42,150.00 27,148.08 2,647.59 الريا�ض

AlJazira 21.30 15.89 1.34 0.67 31.72 300.000 6,390.00 4,765.59 201.47 اجلزيرة

Saudi Investment 19.60 17.19 1.14 1.20 16.32 450.000 8,820.00 7,734.89 540.46 ا�صتثمار

Saudi Hollandi 33.80 18.31 1.85 2.52 13.40 330.750 11,179.35 6,057.30 834.27 ال�صعودي الهولندي

Saudi Fransi 44.20 21.74 2.03 3.76 11.77 723.214 31,966.07 15,720.69 2,716.66 ال�صعودي الفرن�صي

SABB 49.80 17.49 2.85 3.55 14.02 750.000 37,350.00 13,118.14 2,663.21 �صباب

Arab National 46.20 21.46 2.15 3.86 11.97 650.000 30,030.00 13,946.83 2,508.25 العربي الوطني

SAMBA 53.50 24.12 2.22 5.06 10.58 900.000 48,150.00 21,710.25 4,551.02 �صامبا

Al Rajhi 74.25 18.18 4.08 4.48 16.57 1,500.000 111,375.00 27,271.30 6,721.51 الراجحي

AL Bilad 19.45 11.02 1.77 0.08 246.12 300.000 5,835.00 3,305.70 23.71 البالد

Alinma 13.55 10.40 1.30 0.19 70.59 1,500.000 20,325.00 15,599.75 287.92 االإمناء

Total Banks & Financial 
Services Sector

- 17.56 2.26 2.66 14.92 8,903.964 353,570.42 156,378.51 23,696.07 اإجمايل قطاع امل�سارف واخلدمات املالية

CHEMANOL 16.25 11.65 1.39 0.21 75.72 120.600 1,959.75 1,405.32 25.88 كيمانول

Petrochem 15.60 9.95 1.57 - - 480.000 7,488.00 4,778.40 - برتوكيم

SABIC 79.00 34.55 2.29 1.60 49.49 3,000.000 237,000.00 103,659.59 4,789.08 �صابك

SAFCO 114.00 26.70 4.27 8.02 14.22 250.000 28,500.00 6,675.72 2,004.90 �صافكو

Industrialization 26.50 16.27 1.63 0.85 31.36 460.685 12,208.14 7,496.42 389.32 الت�صنيع

Alujain 16.95 7.47 2.27 -0.84 (M)  (س) 69.200 1,172.94 516.72 -58.07 اللجني

Nama Chemicals 11.40 12.33 0.92 -0.31 (M)  (س) 128.520 1,465.13 1,585.03 -40.26 مناء للكيماويات

SIIG 23.40 11.90 1.97 -0.10 (M)  (س) 450.000 10,530.00 5,356.78 -45.25 املجموعة ال�صعودية

Sahara Petrochemical 20.15 10.98 1.83 0.06 361.82 292.530 5,894.48 3,212.25 16.29 ال�صحراء للبرتوكيماويات

YANSAB 30.80 10.09 3.05 -0.05 (M)  (س) 562.500 17,325.00 5,675.03 -29.48 ين�صاب

Sipchem 23.15 14.53 1.59 0.36 64.81 333.333 7,716.67 4,844.85 119.07 �صبكيم العاملية

Advanced 24.40 11.63 2.01 0.158 154.90 141.375 3,449.55 1,643.55 22.27 املتقدمة

Saudi Kayan 18.50 10.32 1.79 -0.02 (M)  (س) 1,500.000 27,750.00 15,477.61 -24.84 كيان ال�صعودية

Petro Rabigh 37.10 9.31 3.99 -2.30 (M)  (س) 876.000 32,499.60 8,154.56 -2,012.12 برتو رابغ

Total Petrochemical Industries 
Sector

- 19.68 2.32 0.60 40.28 8,664.743 394,959.26 170,481.82 5,156.79 اإجمايل قطاع ال�صناعات البرتوكيماوية

Arab Cement 44.60 29.48 1.51 3.79 11.76 80.000 3,568.00 2,358.38 303.31 اال�صمنت العربية

Yamamah Cement 45.70 21.52 2.12 3.72 12.30 135.000 6,169.50 2,904.87 501.75 ا�صمنت اليمامة

Saudi Cement 60.25 28.74 2.01 5.63 10.70 102.000 6,145.50 2,931.30 574.50 ا�صمنت ال�صعوديه

Qassim Cement 140.50 36.77 3.82 11.34 12.39 45.000 6,322.50 1,654.74 510.29 ا�صمنت الق�صيم

Southern Cement 63.50 16.30 3.89 5.21 12.19 140.000 8,890.00 2,282.51 729.42 ا�صمنت اجلنوبيه

Yanbu Cement 48.20 22.23 2.17 4.96 9.72 105.000 5,061.00 2,334.33 520.72 ا�صمنت ينبع

Eastern Cement 46.80 23.10 2.03 4.37 10.72 86.000 4,024.80 1,986.76 375.44 ا�صمنت ال�صرقية

Tabuk Cement 20.20 11.92 1.70 1.22 16.52 90.000 1,818.00 1,072.53 110.06 ا�صمنت تبوك

Total Cement Sector - 22.38 2.40 4.63 11.58 783.000 41,999.30 17,525.42 3,625.49 �صمنت اإجمايل قطاع االأ

A. Othaim Market 49.90 14.51 3.44 3.16 15.77 22.500 1,122.75 326.38 71.19 ا�صواق ع العثيم

Mouwasat 56.75 19.15 2.96 3.88 14.62 25.000 1,418.75 478.82 97.07 املوا�صاة

SASCO 14.30 10.23 1.40 0.63 22.58 45.000 643.50 460.31 28.50 خدمات ال�صيارات

Thimar 39.50 7.27 5.44 -1.32 (M)  (س) 10.000 395.00 72.67 -13.24 ثمار

Fitaihi Group 17.15 12.49 1.37 0.12 142.28 50.000 857.50 624.48 6.03 جمموعة فتيحي

Jarir 134.00 17.18 7.80 8.77 15.28 40.000 5,360.00 687.37 350.69 جرير

Aldrees 40.00 13.16 3.04 2.50 15.98 25.000 1,000.00 329.09 62.59 الدري�ض

AlHokair 34.10 14.63 2.33 3.11 10.95 70.000 2,387.00 1,024.21 218.04  احلكري 

Alkhaleej Trng 44.00 13.51 3.26 2.76 15.95 15.000 660.00 202.66 41.38 اخلليج للتدريب

Total Retail Sector - 13.90 3.29 2.85 15.36 302.500 13,844.50 4,205.99 862.24 اإجمايل قطاع التجزئة

Gas & Industrialization 23.70 12.81 1.85 1.36 17.40 75.000 1,777.50 960.86 102.18 الغاز والت�صنيع

Saudi Electricity 11.15 11.92 0.94 0.30 37.51 4,166.594 46,457.52 49,678.98 1,238.58 كهرباء ال�صعودية

Total Energy & Utilities Sector - 11.94 0.95 0.32 35.98 4,241.594 48,235.02 50,639.84 1,340.76 اإجمايل قطاع الطاقة واملرافق اخلدمية

SAVOLA Group 29.50 13.39 2.20 0.44 67.32 500.000 14,750.00 6,695.84 219.10 جمموعة �صافوال

Food 21.20 8.86 2.39 0.29 74.07 20.000 424.00 177.29 5.72 الغذائية

SADAFCO 41.00 17.48 2.35 1.56 26.33 32.500 1,332.50 568.05 50.60 �صدافكو 
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Almarai 165.25 36.04 4.59 9.28 17.81 115.000 19,003.75 4,144.57 1,067.06 املراعي

Anaam Holding 64.25 10.86 5.92 -0.14 (M)  (س) 10.900 700.33 118.36 -1.54 اأنعام القاب�صة

H B 32.00 15.90 2.01 1.49 21.50 28.571 914.29 454.39 42.52 حلواين اإخوان

NADEC 37.00 16.73 2.21 -0.23 (M)  (س) 60.000 2,220.00 1,003.86 -13.90 نادك

Qassim Agriculture 10.95 8.01 1.37 -0.12 (M)  (س) 50.000 547.50 400.75 -5.97 الق�صيم الزراعيه

Tabuk Agriculture 25.60 18.76 1.36 0.65 39.64 20.000 512.00 375.16 12.92 تبوك الزراعيه

Saudi Fisheries 57.25 7.40 7.74 -1.12 (M)  (س) 20.000 1,145.00 147.95 -22.37 �صماك االأ

Sharqiya Dev Co 46.40 11.55 4.02 -1.39 (M)  (س) 7.500 348.00 86.59 -10.40 ال�صرقية للتنمية

Jouff Agriculture 32.80 25.71 1.28 3.14 10.45 20.000 656.00 514.26 62.75 اجلوف الزراعيه

Bishah Agriculture 69.75 11.298 6.17 - - 5.000 348.75 56.49 -  بي�صة الزراعيه 

Jazan Development 11.50 13.01 0.88 -0.05 (M)  (س) 50.000 575.00 654.87 -2.34 جازان للتنمية

Total Agriculture & Food 
Industries

- 16.39 2.82 1.49 25.74 939.471 43,477.11 15,398.43 1,404.18 اإجمايل قطاع الزراعة وال�صناعات الغذائية

STC 46.00 20.31 2.26 4.52 10.17 2,000.000 92,000.00 40,626.27 9,046.16 االت�صاالت

Etihad Etisalat 44.10 15.99 2.76 3.91 11.27 700.000 30,870.00 11,191.26 2,739.88 احتاد ات�صاالت

Zain KSA 10.75 6.63 1.62 -2.33 (M)  (س) 1,400.000 15,050.00 9,280.07 -3,255.68  زين ال�صعودية

Atheeb Telecom 17.10 10.00 1.71 - - 100.000 1,710.00 1,000.00 - عذيب لالت�صاالت

Total Telecomm. & Information 
Tech. Sector

- 14.79 2.25 2.03 10.43 4,200.000 139,630.00 62,097.59 8,530.35 اإجمايل قطاع االت�صاالت وتقنية املعلومات

Tawuniya 61.25 26.09 2.35 3.20 19.11 50.000 3,062.50 1,304.70 160.23 التعاونية

Malath Insurance 29.30 8.33 3.52 -0.62 (M)  (س) 30.000 879.00 249.96 -18.71 مالذ للتاأمني

MEDGULF 25.70 10.90 2.36 0.95 27.13 80.000 2,056.00 872.35 75.79 ميدغلف للتاأمني

ALLIANZE SF 86.00 5.37 16.02 -1.37 (M)  (س) 10.000 860.00 53.70 -13.70 األيانز اإ�ض اإف

SALAMA 67.25 7.41 9.08 -2.22 (M)  (س) 10.000 672.50 74.07 -22.20 �صالمة

Walaa Insurance 31.50 8.32 3.79 -0.58 (M)  (س) 20.000 630.00 166.32 -11.63 والء للتاأمني

Arabian Shield 33.50 10.14 3.30 0.18 189.53 20.000 670.00 202.74 3.54 الدرع العربي

SABB Takaful 39.00 9.79 3.98 -0.36 (M)  (س) 34.000 1,326.00 333.01 -12.15 �صاب تكافل

SANAD 32.40 8.03 4.04 -0.92 (M)  (س) 20.000 648.00 160.52 -18.49 �صند

SAICO 83.50 8.25 10.12 -0.76 (M)  (س) 10.000 835.00 82.51 -7.56 �صايكو

Saudi Indian 63.25 6.29 10.06 -1.86 (M)  (س) 10.000 632.50 62.87 -18.64 ال�صعودية الهندية

Gulf Union 30.10 8.66 3.47 -0.03 (M)  (س) 22.000 662.20 190.61 -0.68 اإحتاد اخلليج

ATC 120.50 7.98 15.10 -0.78 (M)  (س) 10.000 1,205.00 79.78 -7.78 هلي للتكافل االأ

Al - Ahlia 95.50 6.18 15.45 -2.32 (M)  (س) 10.000 955.00 61.81 -23.22 هلية االأ

ACIG 66.50 5.01 13.04 -2.73 (M)  (س) 10.000 665.00 50.98 -27.28 اأ�صيج

AICC 30.10 8.00 3.76 -0.64 (M)  (س) 20.000 602.00 160.01 -12.78 التاأمني العربية

Trade Union 32.20 9.81 3.28 0.04 882.68 25.000 805.00 245.22 0.91 االحتاد التجاري

Sagr Insurnce 79.00 10.07 7.85 0.04 2215.99 20.000 1,580.00 201.37 0.71 ال�صقر للتاأمني

U C A 37.80 9.41 4.02 -0.05 (M)  (س) 20.000 756.00 188.27 -0.91 املتحدة للتاأمني

Saudi Re 13.50 10.11 1.33 0.06 230.27 100.000 1,350.00 1,011.25 5.86 اإعادة

Bupa Arabia 27.50 10.41 2.64 1.13 24.44 40.000 1,100.00 416.56 45.00 بوبا العربية

Weqaya Takaful 43.80 10.00 4.38 - - 20.000 876.00 200.00 - وقاية للتكافل

ARCCI 73.50 10.00 7.35 - - 20.000 1,470.00 200.00 - الراجحي للتاأمني

ACE 64.25 10.00 6.43 - - 10.000 642.50 100.00 - اي�س

AXA - Cooperative 37.10 10.00 3.71 - - 20.000 742.00 200.00 - اك�صا - التعاونية

Total Insurance Sector - 10.72 3.74 0.15 36.38 641.000 25,682.20 6,868.60 96.30 اإجمايل قطاع التاأمني

SARCO 50.25 26.80 1.87 0.08 658.49 15.000 753.75 402.07 1.14  امل�صايف 

Saudi Advanced 14.00 17.79 0.79 0.71 19.65 43.200 604.80 768.36 30.78 املتطورة

Al Ahsa for Dev. 11.55 8.70 1.33 -0.29 (M)  (س) 49.000 565.95 426.37 -14.01 االح�صاء للتنميه

SISCO 15.70 10.71 1.47 -0.39 (M)  (س) 68.000 1,067.60 728.02 -26.39 �صي�صكو

Assir 15.90 19.21 0.83 -1.29 (M)  (س) 126.389 2,009.58 2,427.56 -163.06 ع�صري

Al Baha 20.30 6.85 2.96 -0.37 (M)  (س) 15.000 304.50 102.75 -5.53 الباحة

Kingdom 5.10 3.54 1.44 -4.88 (M)  (س) 6,300.000 32,130.00 22,283.26 -30,729.16 اململكة

Total Multi-Investment Sector - 4.10 1.38 -4.67 42.55 6,616.589 37,436.18 27,138.40 -30,906.23 اإجمايل قطاع �صركات اال�صتثمار املتعدد

BCI 29.90 12.27 2.44 2.00 14.92 27.500 822.25 337.44 55.09 بى �صى اآى
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MAADEN 17.30 17.57 0.98 0.19 90.22 925.000 16,002.50 16,248.53 177.37 معادن

Astra Indust 33.90 20.62 1.64 2.41 14.07 74.118 2,512.59 1,528.28 178.57 اأ�صرتا ال�صناعية

Pharmaceutical 37.40 33.37 1.12 2.23 16.77 60.000 2,244.00 2,002.27 133.81 الدوائية

Glass 29.60 17.76 1.67 1.66 17.86 25.000 740.00 443.97 41.44 زجاج

FIPCO 66.25 17.74 3.74 2.54 26.07 6.875 455.47 121.93 17.47 فيبكو

Maadaniyah 26.50 13.27 2.00 -0.66 (M)  (س) 25.556 677.25 339.25 -16.77 معدنية

Saudi Chemical 36.90 21.07 1.75 4.70 7.86 63.240 2,333.56 1,332.37 296.94 الكيميائيه ال�صعوديه

SPM 54.50 16.10 3.38 2.95 18.45 30.000 1,635.00 483.09 88.63 �صناعة الورق

AlAbdullatif 43.60 16.54 2.64 1.93 22.57 81.250 3,542.50 1,343.73 156.97 العبداللطيف

Saudi Export 39.60 9.78 4.05 -0.94 (M)  (س) 10.800 427.68 105.60 -10.13 ال�صادرات

Total Industrial Investment Sector - 18.27 1.29 0.84 26.42 1,329.339 31,392.79 24,286.47 1,119.40 اإجمايل قطاع اال�صتثمار ال�صناعي

MMG 26.60 14.65 1.82 0.84 31.80 125.000 3,325.00 1,831.50 104.56 جمموعة املعجل

SSP 31.70 17.29 1.83 1.92 16.49 51.000 1,616.70 881.84 98.02 نابيب ال�صعودية االأ

Ceramic 118.50 32.31 3.67 7.36 16.01 25.000 2,962.50 807.64 184.02 اخلزف

Gypsum 41.20 17.08 2.41 3.11 13.23 31.667 1,304.67 540.71 98.59 اجلب�ض

Cables 27.00 16.92 1.60 1.31 20.65 76.000 2,052.00 1,286.15 99.38 الكابالت

Saudi Industrial 9.65 7.28 1.33 0.07 133.80 40.000 386.00 291.21 2.89 �صدق

Amiantit 23.00 13.95 1.65 1.57 14.64 115.500 2,656.50 1,610.88 181.43 اميانتيت

Pipes 30.60 23.37 1.31 1.09 28.12 31.500 963.90 736.20 34.28 اأنابيب

Zamil Industrial 57.75 25.11 2.30 4.14 13.96 45.000 2,598.75 1,130.06 186.18 الزامل لل�صناعة

AL Babtain 36.30 13.76 2.64 2.79 13.03 40.500 1,470.15 557.41 112.85 البابطني

SVCP 40.90 13.36 3.06 2.36 17.30 15.000 613.50 200.41 35.46 الفخارية

MESC 37.70 13.14 2.87 0.80 47.03 40.000 1,508.00 525.45 32.07 م�صك

Red Sea 57.75 22.61 2.55 4.84 11.92 30.000 1,732.50 678.42 145.34 حمر البحر االأ

Total Building & 
Constructuion Sector

- 16.63 2.09 1.97 17.63 666.167 23,190.17 11,077.89 1,315.04 اإجمايل قطاع الت�صييد والبناء

Real Estate 25.10 25.33 0.99 0.89 28.09 120.000 3,012.00 3,039.95 107.24 العقارية

Taiba 16.65 18.81 0.89 0.53 31.18 150.000 2,497.50 2,821.88 80.10 طيبة لال�صتثمار

Makkah 28.20 22.86 1.23 1.35 20.92 164.816 4,647.82 3,768.23 222.16  مكة لالن�صاء 

Arriyadh Development 12.20 13.98 0.87 0.88 13.90 100.000 1,220.00 1,398.15 87.74 التعمري

Emaar E .C 10.45 9.35 1.12 -0.34 (M)  (س) 850.000 8,882.50 7,951.56 -289.49 اإعمار

Jabal Omar 18.85 9.89 1.91 -0.07 (M)  (س) 671.400 12,655.89 6,639.91 -50.27 جبل عمر

Dar Al Arkan 16.30 12.40 1.31 1.94 8.41 1,080.000 17,604.00 13,395.43 2,092.12 ركان دار االأ

Total Real Estate 
development Sector

- 12.44 1.29 0.72 11.19 3,136.216 50,519.71 39,015.11 2,249.60 اإجمايل قطاع التطوير العقاري

Shipping 17.30 15.66 1.10 1.27 13.58 315.000 5,449.50 4,932.66 401.18 النقل البحري

SAPTCO 8.50 10.78 0.79 0.40 21.24 125.000 1,062.50 1,347.32 50.02 النقل اجلماعي

Mubarrad 24.40 9.48 2.57 0.35 69.84 18.000 439.20 170.68 6.29 مربد

Budget Saudi 66.75 21.07 3.17 4.51 14.81 18.300 1,221.53 385.60 82.45 بدجت ال�صعودية

Total Transport Sector - 14.35 1.20 1.13 15.14 476.300 8,172.73 6,836.27 539.94 اإجمايل قطاع النقل

Tihama 30.00 15.13 1.98 1.53 19.55 15.000 450.00 226.89 23.02 عالن تهامة لالإ

SRMG 28.00 15.66 1.79 0.97 28.99 80.000 2,240.00 1,252.59 77.26 بحاث و الت�صويق االأ

SPPC 16.70 12.41 1.35 1.39 12.02 60.000 1,002.00 744.75 83.35 طباعة وتغليف

Total Media & Publishing Sector - 14.35 1.66 1.18 20.11 155.000 3,692.00 2,224.24 183.63 اإجمايل قطاع االعالم والن�صر

Hotels 30.60 23.42 1.31 5.72 5.35 69.006 2,111.59 1,615.97 394.63 الفنادق

Shams 41.00 7.12 5.76 -0.16 (M)  (س) 10.150 416.15 72.27 -1.58 �صم�ض

Total Hotel & Tourism Sector - 21.33 1.50 4.97 5.35 79.156 2,527.74 1,688.24 393.05 اإجمايل قطاع الفنادق وال�صياحة

Market - 14.49 2.04 0.48 18.06 41,135.040 1,218,329.12 595,862.81 19,606.62 اجمايل ال�صوق

FINANCIAL INDICATORS - 31/10/2009  املوؤ�سرات املالية الرئي�سية - 2009/10/31 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 الإ
القيمه 

الدفرتيه

ال�سعر/القيمه 

الدفرتيه

العائد على 

ال�سهم
ال�سعر للعائد

�سهم امل�سدره  الأ

)مليون(

القيمه ال�سوقيه 

)مليون(

حقوق امل�ساهمني 

)مليون(

�سايف الدخل 

)مليون(

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 
(3rd Q 2009 as recent).

ال�صركات التي مل ُتعلن �صايف الدخل، وال�صركات اخلا�صرة )اآخر اأربعة اأرباع(، غري م�صمولة يف 

ح�صاب ن�صبة ال�صعر للعائد للقطاعات ولل�صوق.

خر اأربعة اأرباع )تنتهي يف  �ض :املوؤ�صر �صالب الن ال�صركة �صجلت خ�صائر وفقًا للبيانات املالية الآ

الربع الثالث 2009 م(.




