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بــــدايــــــــــة...

لمـاذا المـجلـة

ألنه في عصر ''صناعة'' المال تغيرت المسلمات في وقت أضحى فيه ''الجديد'' في 
كل يوم ميزة لمعالم االقتصاد الحديث، أصبحت ''المعلومة''  أغلى من السابق، 

صارت ضرورية ألي خطوة مستقبلية، عليها يتوقف نجاح مشروع أو فشله، وعليها 
تعتمد التحليالت والقرارات.

لذا كان البد لنا من اللحاق بالركب، ومتابعة التطورات في كل ميادين عالم وعلم 
األسواق المالية في عصر العولمة المتسارع، فكانت المجلة واحدة من الخطوات الكثيرة 

التي اتخذناها في تداول والتي تصب في إطار توعية وتثقيف المعنيين.
تداول تطلق العدد األول من مجلتها المجانية ربع السنوية التي ستحمل االسم نفسه.

من اليوم باتت ''تداول'' في التدوال بين أيدي المهتمين والمسؤولين وهدفنا في 
ذلك واضح ألن ''رسالتنا خدمتكم''.

الفكرة بسيطة وشفافة... لكنها في الوقت نفسه عميقة وموضوعية إلى أبعد الحدود 
كما نسعى.

مجلة تداول، نريدها وسيلة للتقارب معكم، قناة للحوار وااللتقاء بين الجميع. 
حاضرة دوماً لتبادل اآلراء ووجهات النظر، وذلك لالرتقاء باالقتصاد السعودي في مختلف 

ميادينه إلى أعلى المستويات والمراتب التي نبتغيها جميعاً.
نريدها مجلة مالية واقتصادية  ''حديثة'' تعنى بسوق األسهم المحلية السعودية، وال تغفل 
عما  يجرى حولنا من متغيرات وأحداث على الساحتين اإلقليمية والعالمية ذات التأثير 

علينا بشكل أو بآخر.
نريدها مرجعاً موضوعياً عن سوقنا الوطنية التي سنبذل كل جهد لتطويرها وتحديثها، 

إيمانا منا بإن أسواق األسهم هي واجهة االقتصاد في دول القرن الحادي والعشرين.
''تداول'' كما نأمل ستكون سنداً لكل مستثمر صغيراً كان أم كبيراً، لتلبية متطلباتكم 

وتزويدكم بالمعلومات التي تحتاجونها.
ستكون عوناً دائماً لكم على معرفة أداء سوق األسهم السعودية ومؤشراته بواقعية 

وموضوعية وبأسلوب مبسط.
نزف إليكم عددنا األول ونبقى على استعداد تام لتقبل كل اقتراحاتكم وتساؤالتكم 

واستفساراتكم لتطوير عملنا ولخدمتكم بشكل أفضل وأسمى...
ونسأل الله التوفيق في مهمتنا هذه.

       م�ساعد النمر

musaed.nemer@tadawul.com.sa

؟
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تكنولوجيا تداول

الإنترنت  عبر  ال�سعودية  الأ�سهم  تداول   

خطوة مهمة، ماذا اأ�سافت اإلى ال�سوق المحلية؟ 

محطة

ما هي ا�ستراتيجيات عمل �سناديق ال�ستثمار 

في كل من البنك ال�سعودي الفرن�سي والبنك ال�سعودي 

البريطاني، وما هي اأبرز مزاياها؟ 

تحاليل 

قطاع

تحليل لأداء قطــاع ال�سمنــت و�سركــاته 

العاملـة في المملكة.

�شركات

ا�ستعرا�ض اأعمال �سركتي فيبكو و�سا�سكو 

والتعريف بهما وباأهم اأن�سطتهما. 

المراأة

تدير  كيف  الم�ستثمرة،  ال�سعودية  المراأة 

اأعمالها؟ الواقع الراهن واأهمية الدور الم�ستقبلي.

تقارير

العام  من  الأول  الن�سف  عن  تداول  تقرير 

الحالي، وتحليل لأبرز موؤ�سرات �سوق الأ�سهم ال�سعودية.

ن�سرة تقرير �سناديق ال�ستثـمـار في

الـبنوك ال�سعودية.

الــمـحور

هل تنجح ال�سركات ال�سعودية بالخروج من 

الحالية،  اأ�سكالها  غالبية  تميز  الذي  العائلية  كنف 

�سوق  على  مدرجة  م�ساهمة  �سركات  اإلى  وتتحول 

والم�ستقبل  الحالي  الواقع  المحلية؟  الأ�سهم 

المرتقب، اأ�سئلة تحاول ''تداول'' الإجابة عنها.

مقابلة مع الدكتور الزامل

تجربة  عن  يتحدث  الزامل  عبدالرحمن 

�سركاته العائلية بعد التحول الى �سركة م�ساهمة، 

ويقيم الإنجازات التي تحققت.

   عن تداول

مقابلة مع مدير تداول

�سـوق  عن  يتحدث  ال�سويلمي  عبدالله 

المرحـلــة  واأولويــات  ال�سعوديـــة  الأ�سهم 

الـراهنـة والمقبلة.

خدمات تداول

خدمات  اإدارة  تلعبه  الذي  الدور  هو  ما 

تـداول لم�ساعدة الم�ستثمرين والمهتمين بالأ�سهم. 

وتزويدهم بالمعلومات؟

تداول على الإنترنت

اإبحار في موقع تداول على �سبكة الإنترنت 

مع �سرح تب�سيطي له وكيفية ال�ستفادة من الخدمات 

التي يقدمها للم�ستثمرين والمهتمين.

الــعــــدد
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اأخبار محلية

17مـلـيـون ريــال اأربــاح الـربـــع الأول لأ�سـمـنـت تــبـــوك

البنوك ال�سعودية 

تت�سـدر خليـجـيــًا

للصناع��ات  السعودية  الشركة  أبرمت 
مع  مبدئيا  اتفاقا  ''س��اب��ك''  األساسية 
السعودية،  ال���ب���ن���وك  م����ن  ث���م���ان���ي���ة 
على  للحصول  والعالمية  واإلقليمية، 
حوالي  قيمتها  تصل  قروض  مجموعة 
شراء  عمليات  لتم�ويل  ملياريورو   4,2
''دي  ش�ركة  في  البتروكيماويات  قطاع 
إس إم'' اله�ولن�دي�ة الت�ي اتفقت ''سابك'' 
ملياري  ت��ت��ع��دى  بقيمة  ش��رائ��ه��ا  ع��ل��ى 
يورو. وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة 
المهندس  المنتدب  العضو  ''س��اب��ك'' 
القروض  أن  الماضي  بن حمد  محمد 
أوروبا''  ''سابك  لشركة  قرضاً  تشمل 
و12,1  ي��ورو،  مليون   400 من  بأكثر 
مليار يورو بضمان ''سابك لوكسمبورج''، 
الشركة  ب�����اس�����م  ي����ورو  م��ل��ي��ون  و820 
''سابك''  أن  ال��ى  وأش��������ار  ال��م��ش��ت��راة. 
قامت ب��ع���د تحلي����ل العروض المقدمة 
م���ن ال�����������ب�����������ن��وك ب��ت��ف�����وي��ض ع�����دد من 

ت  س��س��ا لم�ؤ ا
وهي  المال�ي��ة 
الشركة العربية 
ت  ا ر ستثما لال

والمؤسسة  ''أب���ي���ك���ورب''  ال��ب��ت��رول��ي��ة 
سي''  بي  ''اي  المصرف��ي���ة  ال��ع��ربية 
الوطني''البنك  الع��ربي  والب��ن��ك 
العربي المحدود''، وكيردت أجريكول 
اندو يوز ''البنك السعودي الفرنسي''، 
وهونج  ال����دول����ي،  ال��خ��ل��ي��ج  وب���ن���ك 
السعودي  ''البنك  سي  بي  شنقهاي 
مورجان،  ب��ي  وج���ي  ال��ب��ري��ط��ان��ي''، 
األمريكي،  السعودي  البنك  وأخيرا 
فيما كان جي بي مورجان المستشار 
ه�ذه  خالل  حاضراً  لسابك  المالي 

المف�اوض��ات.
''سابك''  إلى  تؤول  االتفاق،  وحسب 
البتروكيماوية  الشركات  أسهم  كامل 

للش��ركة. الم�م�ل�وكة 

قائمة  تبوك  أسمنت  أصدرت شركة 
عام  من  األول  للربع  المالي  المركز 
2002م مقارنة بنفس الفترة من عام 
أن  المالي  المركز  وأوضح  2001م. 
بلغ  المتداولة  ال��م��وج��ودات  مجموع 
مقابل  ري�������االً،   416,442,216
عام  ف���ي  ري������االً   360,940,228
ق����دره  ب���ان���خ���ف���اض  أي  2001م، 
944,497,12 رياالً، ما نسبته 5 في 
المطلوبات  م��ج��م��وع  وب���ل���غ  ال��م��ئ��ة 
المتداولة 019,054,71 رياالً مقابل 
الفترة  لنفس  ري���االً   853,597,95
من عام 2001م أي بانخفاض قدره 
834,543,24 رياالً وبنسبة 26 في 

المئة وقد أوضحت قائمة الدخل عن 
الفترة المنتهية في 31 مارس 2002م 
بلغ  ال���م���ح���ق���ق  ال����رب����ح  ص����اف����ي  أن 
128,431,17 رياالً وذلك بعد خصم 
التشغيلية  واألع����ب����اء  ال��م��ص��روف��ات 
مقابل  األخ����رى  اإلي������رادات  وإض���اف���ة 
الفترة  لنفس  608,093,11رياالت 
عام 2001م أي بزي�ادة قدره��ا 520,6 
المئة.  ف��ي   57 وبنسبة  ري���االً   337,
أقرت  قد  الشركة  أن  بالذكر  الجدير 
العام  ع��ن  لمساهميها  أرب����اح  ت��وزي��ع 
2001م بنسبة 7 في المئة أي بمعدل 

ثالثة رياالت ونصف للسهم الواحد.
)الرياض(

األم�يرك��ي  السعودي  البنك  إحتل 
األرباح  األولى في صافي  المرتب��ة 
مج�لس  دول  ف���ي  ب��ن��ك��اً   50 ب��ي��ن 
التعاون الخليجي لعام 2001 حس�ب 
ت��ص��ن��ي�����ف م���ؤس���س���ة ''ك���اب���ي���ت���ال 

ان�ت�لج�ن�ت�س''.
دوالر  مليون   9,600 البنك  وحقق 
عن  المئة  في   6,12 بزيادة  أرباحا 
تلته  األس��ب��ق،  ال��ع��ام  أرب���اح  مستوى 
المصرفية  ال����راج����ح����ي  ش����رك����ة 
أرب�����اح قدره  ب��ص��اف��ي  ل��الس��ت��ث��م��ار 
بنك  ث���م  دوالر،  م��ل��ي��ون   73,411
دوالر  مليون   361 ب��واق��ع  ال��ري��اض 
وبذلك  المئة.  ف��ي   56,11 ب��زي��ادة 
القائمة  السعودية  البنوك  تصدرت 

ألكبر 50 بنكاً في دول الخليج. 
و أشارت القائمة أيضاالى أن بنك 
المرتبة  في  ج��اء  الوطني  الكويت 
حجم  ف��ي  الخليج  لبنوك  ال��راب��ع��ة 
 75,342 ب���واق���ع  األرب������اح  ص��اف��ي 
القائمة  وبينت  هذا  دوالر.  مليون 
تدهوراً جاداً في معدل نمو صافي 
من  خليجياً  بنكاً   50 أك��ب��ر  أرب���اح 
الى  2000م،  عام  المئة  في   5,15

19,3 في المئة عام 2001م.
)االقتصادية( 

بقــرو�ض قــيــمتها 2.4 مــلــيــار يـورو

''�سابك'' تــ�سـتري ''دي. ا�ض. ام'' الهولـنـديــة
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''التربـيـة النـمـوذجـيـة'' تـتـحول الى 

�سركــة م�سـاهـمــة لــلتـعـلـيـم الأهـلــي

األول  االجتماع  مؤخراً  الرياض  في  عقد 
''م����دارس  ل��ش��رك��ة  التأسيسية  للجمعية 
مغلقة(  )مساهمة  ال��ن��م��وذج��ي��ة''  التربية 
منهية بذلك المراحل اإلجرائية والتنفيذية 
الالزمة لتحويلها من ''مؤسسة فردية'' إلى 
أول شركة مساهمة مغلقة للتعليم األهلي 

في السعودية ومنطقة الخليج العربي.
نسب��ة  شكل�وا  ال��ذين  الح�اض��رون  وأق��ر 
المساهمين  مجموع  من  المئة  في   97,5
محمد  اإلدارة  م��ج��ل��س  رئ��ي��س  ب��رئ��اس��ة 
الشركة  إلدارة  التنطيمية  األطر  الخضير 
األنظمة  م����ن  وم���ج���م���وع���ة  ال����ج����دي����دة 
والقرارات. واعتبر الخضير أن ''اإلجتماع 
التربية  م�����دارس  ل��ت��ح��وي��ل  ب���داي���ًة  ي��ع��د 
إلى شركة  فردية  النموذجية من مؤسسة 
مساهمة مغلقة بعد اإلنتهاء من المراحل 
ال���الزم���ة وال��ح��ص��ول على  واإلج�������راءات 
موافقة وزارة التجارة وانتهاء االكتتاب في 

أسهم الشركة''.

من جهته كشف رئيس المركز االستشاري 
المالي  المستشار  والتمويل  لالستثمار 
دراسة  'عن  الدخيل''  عبدالعزيز  للشركة 
العامة  ال��ه��ي��ئ��ة  ل��ص��ال��ح  ال��م��رك��ز  ي��ع��ده��ا 
الفرص  تتناول  السعودية  في  لالستثمار 
االستثمارية في قطاعي التعليم والتدريب 
وتهدف الى وضع األطر المالئمة وتحديد 
التعليم في  لقطاع  االستثمارية  التوجهات 

البالد.
إجمالي  يتجاوز  الجدوى  لدراسات  ووفقاً 
 200 وتجهيزات  م��ن  ال��م��دارس،  أص���ول 
وتم  دوالر).  مليون   53,3) ري��ال  مليون 
مال  ب��رأس  شركة  إل��ى  ال��م��دارس  تحويل 
201 مليون ريال (53,6 مليون دوالر) كما 
سهم  أل��ف   613 ط��رح  عبر  االكتتاب  ت��م 
25 في المئة من إجمالي  لالكتتاب تمثل 
أسهم الشركة الجديدة البالغة نحو 2,46 

مليون سهم.
)الحياة(

الفواتير عبر 

الإنـترنــت والــواب

 38 % ارتـفـاع اأربـاح الـبنـك الهـلــي الـتـجـاري

المصرفية  ال��راج��ح��ي  ش��رك��ة  أعلنت 
ت��ق��دي��م خدمة  ب���دء  ل��الس��ت��ث��م��ار ع���ن 
قنواتها  عبر  ال��م��ي��اه  ف��وات��ي��ر  تسديد 
الهاتف  ت��ش��م��ل  ال���ت���ي  اإلل��ك��ت��رون��ي��ة 
ال��ص��راف االلي  ال��م��ص��رف��ي وأج��ه��زة 
وكانت  و''ال������������واب''.  و''اإلن�����ت�����رن�����ت'' 
الراجحي المصرفية قد وقعت أخيراً 
والصرف  المياه  مصلحة  مع  اتفاقاً 
الصحي ، يمكن عمالء الراجحي من 
ع��ب��ر أجهزة  ال��م��ي��اه  ف��وات��ي��ر  ت��س��دي��د 
الصراف لتحسم من حسابه مباشرة. 
المدير  نائب  الخيل  أب��ا  ع��زام  وبين 
ال���ع���ام ل��ل��م��ج��م��وع��ة ال��م��ص��رف��ي��ة، أن 
االستعدادات  جميع  أن��ه��ت  ال��ش��رك��ة 
الالزمة لتطبيق هذه الخدمة التي بدأ 
الرياض  مدينة  في  فعلياً  بها  العمل 
كمرحلة أولية فيما تجري االستعدادات 
لتطبيقها في جميع من�اط�ق الم�م�ل�ك��ة 
الراجحي  ش�ركة  أن  يش�ار  الح�ق�اً. 
واسعة  ش��ب��ك��ة  ت��م��ت��ل��ك  ال��م��ص��رف��ي��ة 
يتجاوز  السعودية  في  اآلل��ي  للصرف 
منتشرة  ج��ه��ازاً   720 أجهزتها  ع�دد 

في جميع أنحاء السعودية.

)االقتصادية(

األهلي  البنك  إدارة  مجلس  رئيس  أعلن 
سالم  عبدالله  المنتدب  والعضو  التجاري 
عن  للبنك  األرب����اح  ص��اف��ي  أن  ب��اح��م��دان 
بلغت   ق��د  2002م  ع��ام  م��ن  األول  ال��رب��ع 
مليون   402 ب���  مقارنة  ري��ال  مليون   734
ريال لنفس الفترة من العام السابق بزيادة 
المئة(.  في   83( ري��ال  مليون   332 بلغت 
متوسط  على  العائد  ارتفع  لذلك  ونتيجة 
الموجودات من 7,1 في المئة خالل الربع 
األول من عام 2001م إلى 9,2 في المئة 
خالل الربع األول من عام 2002م، كما بلغ 
المساهمين  حقوق  متوسط  على  العائد 
2,34 في المئة مقارنة مع 1,27 في المئة 

ال��ع����ام الم���اض����ي. ل���ل��رب���ع األول م���ن 
وأشار باحمدان الى أن إجمالي موجودات 
في  ري������ال  م���ل���ي���ار   8,100 ب���ل���غ  ال���ب���ن���ك 
31/3/2002م من هذا العام بزيادة بلغت  
11مليار ريال )3,12في المئة(. وعزى أن 
هذه الزيادة إلى التوسع العام في نشاطات 
البنك  منتجات  نتيجة  الشخصي  التمويل 
الرائدة في هذا المجال  وذلك من خالل 
طرح البنك في الربع األول من هذا العام 

عددا من المنتجات الجديدة المتنوعة. 
)الرياض(
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في  الصناعية  التجارية  الغرفة  أص��درت 
االستثمارية  ال���ف���رص  دل��ي��ل  ال����ري����اض، 
للصناعات الصغيرة والمتوسطة. وهدفت 
الحركة  تنشيط  إلى  إص��داره  من  الغرفة 
الصناعات  م���ج���ال  ف���ي  االس���ت���ث���م���اري���ة 
مج�االت  أه��م  م��ن  تعد  ال��ت��ي  المتوسطة 
تغذي  ال��ت��ي  الوطن��ي  ال��ناتج  مضاعف��ة 
الصناعات واألنشطة اإلن�تاجي��ة األخرى.

ال  استثمارية  فرصة   74 الدليل  ويضم 
م��ن��ها  ألي  االستثماري��ة  التكاليف  تتعدى 
تت���الءم  يجع�لها  ريال، مما  خمسة ماليين 
الصناعات  ق��ط��اع  وإم��ك��ان��ات  وق�����دارات 

الصغيرة.
وتتنوع هذه الفرص في سبعة من مجاالت 
التالي  النحو  على  الوسيطة،  الصناعات 

قطاع  ف�����ي  اس���ت���ث���م���اري���ة  ف����رص����ة   21
قطاع  ف��ي   19 ال��م��ع��دن��ي��ة  ال��م��س��ت��ل��زم��ات 
 10 واللدائن،  البالستيكية  المستلزمات 
فرص في قطاع المستحضرات الكيماوية، 
المستحضرات  ق���ط���اع  ف����ي  ف�����رص   6
الغذائية، 5 فرص في قطاع المستلزمات 
النسيجية، 5 فرص في قطاع المستلزمات 
في  اس��ت��ث�����م��اري�����ة  ف����رص  و8  ال���ورق���ي���ة، 

المست�لزمات األخرى.
بيانات  أن  إل��ى  الغرفة  بيانات  وأش���ارت 
المستخلصة  األولية  والمؤشرات  الدليل 
مكاتب  خمسة  مع  بالتعاون  إعدادها  تم 

استشارية وطنية لضمان دقتها.

)االقتصادية(

أعلنت وحدة خدمات اإلنترنت في مدينة 
عبر  والتقنية  للعلوم  العزيز  عبد  الملك 
أن موقع  تقدمها  التي  النشرة اإلحصائية 
المرتبة  إحتل  اإلنترنت  تداول على شبكة 
قبل  من  زي��ارة  المواقع  أكثر  بين  الثامنة 
وفق  المملكة  في  المحليين  المستخدمين 

إحصائيات شهر مايو 2002م الماضي.
المرتبة  ه���ذه  ت����داول  م��وق��ع  ح��ج��ز  وق���د 
العالمية  المواقع  مصاف  بين  المتقدمة 
hotmail, windowsupdate, msn أمثال

اس��ت��خ��دام��اً على  ال��م��واق��ع  أك��ث��ر  م��ن  تعتبر  وال��ت��ي 
النطاق الدولي.

تـــــداول ثــامـــــــندليل الفر�ض ال�ستثمارية ال�سغيرة والمتو�سطة

اأكـثر المواقع زيارًة

Luxury Homes in Dubai

 
Own your dream home in a magnificent golf course com-
munity surrounded by more than 20 beautiful Lakes.
Discover Andalucia
Come and see our superb show villa and  
visit our web-site   www.andaluciadubai.com
For details contact Heidi Steen at Andalucia Dubai on 
Tel: (971) 4 399 2218, Fax: (971) 4 399 2105 or
e-mail: andlucia@emirates.net.ae
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نظمت موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي 

''�ساما'' حفل توزيع جوائز لجنة منتجات 

 Investment Products) اال�ستثمار 

فندق  في  اأقيم  الذي   ،(Committee

الفي�سلية في الريا�ض، برعاية موؤ�س�سة 

ع�سير لل�سحافة والن�سر ممثلة ب�سحيفة 

رويترز  �سركة  مع  وبالتعاون  الوطن، 

العالميـة للأنبـاء، وذلك بح�ســور حوالي 

ومدير  تــنـفــيــذي  مــديــر  مئة 

المحلية  البنوك  من  لل�ستثمارات 

المالي  القطاع  في  وم�سوؤولون 

والم�سرفي.

وتعتبر الجوائز التي وزعت والتي دخلت 

اعتمدتها  هامة  مبادرة  الرابع،  عامها 

تنمية  بهدف  ال�سعودية  الم�سارف 

اال�ستثمارية  ال�سناديق  قطاع  وتعزيز 

الم�ستركة في المملكة. وتُمنح الجوائز 

لل�سناديق اال�ستثمارية الم�ستركة التي 

حققت اأف�سل اأداء خلل العام الما�سي 

وخلل ال�سنوات الثلث الما�سية بعد 

من  واعتمادها  ال�سناديق  هذه  تقييم 

ِقبل مدققين خارجيين. 

البريطاني  ال�سعودي  البنك  فاز  وقد 

بجائزة اأف�سل البنوك اأداء ب�سكل عام  

في  فئة منتجات االإ�ستثمار خلل فترة 

عام واحد، في حين فاز بنك الريا�ض 

بجائزة االداء االإ�ستثماري العام االف�سل 

على فترة الثلث �سنوات، هذا باالإ�سافة 

طبعا الى العديد من الجوائز االأخرى 

االأخرى  البنوك  توزيعها على  تم  التي 

الم�ساركة. 

بالمنا�سبة  اأقيم  الذي  الحفل  وتخلل 

موؤ�س�سة  محافظ  لوكيل  رئي�سة  كلمة 

النقد العربي ال�سعودي جماز عبد اهلل 

ال�سحيمي األقاها نيابة عنه مدير مركز 

بالمعهد  المالية  الخدمات  درا�سات 

الم�سرفي الكتور عبد اهلل بن حمدان 

لكل من مدير عام  وكلمات  الدليقان، 

موؤ�س�سة ع�سير لل�سحافة والن�سر لوؤي 

لوكالة  التنفيذي  المدير  مطبقاني، 

ال�سرق  في  للأنباء  رويترز 

كولي،  مايكل  االأو�سط 

الرحمن  عبد  بن  ووليد 

البنك  من  ال�سقري 

نيابة  الهولندي  ال�سعودي 

منتجات  لجنة  رئي�ض  عن 

البنوك  في  االإ�ستثمار 

ال�سعودية ماهر البيات. 

حفل توزيع جوائز'' لجنة منتجات الإ�ستثمار''

الجمعيـة الـعـمـوميـة لـل�سـركــة ال�سـعــوديــة لــلكــهرباء

�سليمان الحمدان من البنك 

ال�سعودي البريطاني ي�ستلم 

الجائزة من كولي

العادية  غير  العمومية  الجمعية  أق��رت 
يوم  مساء  للكهرباء  السعودية  للشركة 
البنود  جميع  2002/6/18م  ال��ث��الث��اء 
والتي  اإلدارة  قبل مجلس  المقترحة من 
المجلس  تقرير  على  الموافقة  تتضمن 
الشركة  ح���س���اب���ات  م���راق���ب���ي  وت���ق���ري���ر 
وكذلك  ل��ل��ش��رك��ة،  ال��م��ال��ي��ة  وال���ق���وائ���م 
إدارة  م��ج��ل��س  اق���ت���راح  ع��ل��ى  ال��م��واف��ق��ة 
الشركة بشأن توزيع األرباح الصافية بما 
في ذلك صرف أرباح نقدية بواق����ع (4) 
لألهالي  ال��واح��د  للسهم  ري���االت  أرب��ع��ة 
الموافقة على  تم  كما  ومن في حكمهم. 
األساسي  النظام  من   (6) المادة  تعديل 
الشركة  ب��رأس��م��ال  وال���خ���اص  ل��ل��ش��رك��ة 
يلي:  ك��م��ا  ال��ت��ع��دي��ل  ب��ع��د  نصها  ليصبح 
ريال  مليار   3,38 ال��ش��رك��ة  م��ال  ''رأس 
سهم''.  م��ل��ي��ون   7,765 ع��ل��ى  م��ق��س��م��ة 
الشركة  م��ال  رأس  أن  ب��ال��ذك��ر  ال��ج��دي��ر 
أموال  رؤوس  من  أساساً  يتكون  الجديد 
المندمجة  ال��ع��ش��رة  ال��ك��ه��رب��اء  ش��رك��ات 
والبالغة قيمتها 1,23 مليار ريال إضافة 
الغير موزعة  األرباح  كل من  الى رسملة 
عن الفترة من العام 1414ه� وحتى العام 
1418ه� والبالغة 3,1 مليار ريال أضافه 
الى رسملة المبالغ المحصلة من صندوق 
تاريخ  وحتى  إنشائه  منذ  الكهرباء  رسم 
مليار   6,12 والبالغ  2001/12/31م 
ري���ال ي��ض��اف ال���ى ذل���ك ص��اف��ي أصول 
مشاريع الكهرباء التابعة للمؤسسة العامة 
 . ري��ال  مليار   2,1 تبلغ  والتي  للكهرباء 
ويشار الى أن مجلس الوزراء في المملكة 
تأسيس  1999م على  وافق في عام  قد 
الشركة السعودية للكهرباء ودمج شركات 
تقوم  أن  على  ضمنها  العشر  الكهرباء 
الحكومة بالتنازل عن نصيبها من األرباح 
الموزعة بشرط ال تتجاوز نسبة ٪10 من 
وذلك  ال��واح��د  للسهم  االسمية  القيمة 
لمدة عشر أعوام من قيام الشركة. وفي 
تعامل   10٪ التوزيع  نسبة  تجاوز  حالة 
المساهمين.  بقية  مثل  الحكومة  حصة 

ومن المعلوم أن قرار دمج شركات 
الكهرباء يتوقع أن يؤدي الى توحيد 
وقطع  والصيانة  التشغيل  ب��رام��ج 
الغيار مما يقلل من تكلفة التشغيل 
أداء  ك��ف��اءة  م��ن  وي��رف��ع  والصيانة 
جديداً  م���ج���االً  وي��ف��ت��ح  ال��ش��رك��ة 
ال��م��ب��ن��ي��ة ع��ل��ى أسس  ل��ل��م��ن��اف��س��ة 

تجارية. 
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الأمـــــــــل تـــ�ضـــــــا�ؤل  الأمـــــــريــكــــيـــــــة:  الأ�ضـــــواق 

الأ�سواق  الم�سجعة  البداية  عك�ض  على 

االأ�سهم االأمريكية خلل الربع االأول من 

مخالفاً  الثاني  الربع  جاء  العام،  هذا 

الأغلبية توقعات المراقبين حيث �سجلت 

موؤ�سرات االأ�سهم الرئي�سية انخفا�ساً منذ 

بداية العام، وقد ظهر ال�سعف في اأدائها 

مع انخفا�ض االأ�سواق ب�سكل متتابع على 

مدى الخم�سة اأ�سابيع االأخيرة من الربع 

  NASDAQ الن�سداك  فقد  اإذ  الثاني. 

الثاني في  الربع  ٪22 من قيمته خلل 

 (S&P) بي  اند  اأ�ض  موؤ�سر  تراجع  حين 

بن�سبة ٪14 وبلغ مـعدل انخفا�ض موؤ�سر 

ت�ساءلت  وقد   .Dow (11٪( داوجونز 

االأ�سواق  بتح�سن  الم�ستثمرين  اآمال 

المالية والتي كانت متوقعة خلل الربع 

بع�ض  ظهور  مع  العام  هذا  من  الثاني 

االأمريكي  االقت�ساد  في  التح�سن  بوادر 

ب�سكل عام.

فبعد اأن �سجل الناتج المحلي االقت�سادي 

االأمريكي نمواً بلغ ٪6 خلل الربع االأول 

من العام الحالي توقع اأن يتجه االقت�ساد 

تحفظاً  اكثر  نمو  معدالت  ت�سجيل  الى 

وا�ستمرارية خلل الربع الثاني. 

كما اأن هذا التح�سن لم يترجم بعد الى 

اأرباح تحقق من قبل ال�سركات االأمريكية 

في  االم�ستثمرون  اإليه  يتطلع  ما  وهو 

بع�ض  فبا�ستثناء   . الحا�سر  الوقت 

القطاعات المحدودة مثل تجارة التجزئة 

الخدمات  �سركات  وبع�ض  اال�ستهلكية 

المالية، بقيت معظم ال�سركات تعاني من 

الى  اأدى  مما  االأرباح.  انعدام  اأو  تدني 

زيادة العبء على الم�ستهلكين االأمريكيين 

اال�ستهلكية  الم�ساريف  زادت  حيث 

بدرجة ملحوظة، االأمر الذي اأدى بالتالي 

الى ت�ساعد حاد في معدالت اال�ستيراد 

ليبلغ مقدار العجز في الميزان التجاري 

االأمريكي نحو 9،35 مليار دوالر في �سهر 

اأبريل . وقد نتج عن تنامي هذا العجز 

زيادة التحفظ ناحية الدوالر االأمريكي 

اأدنى  لي�سجل  �سعباً  ربعاً  واجه  الذي 

اليورو  مقابل  �سنتين  خلل  له  معدل 

خلل  معدل  واأدنى 

مقابل  اأ�سهر  �سبعة 

الين.

لقطاع  بالن�سبه  اأما 

فقد  ال�سكني  العقار 

حافظ على مو�سعه 

بلغ  حيث  المتقدم 

الوحدات  عدد 

الجديدة  ال�سكنية 

733ر1 مليون وحدة 

�سهر  بحلول  �سنوياً 

اأظهر  كذلك   . مايو 

ازدياد  نتيجة  تح�سناً  ال�سناعة  قطاع 

ا�ستغلل  معدل  ليرتفع  اال�ستهلك 

االإنتاجية الى 75٪. 

مبيعات  تباطاأت  اأخرى  ناحية  من 

اال�ستطلعات  التجزئة،واأظهرت 

لدى  اال�ستهلكية  االتجاهات  انخفا�ض 

الم�ستهلكين بدرجة ملحوظة خلل �سهر 

يونيو. وقد األقى تباطوؤ االقت�ساد بظلله 

 )Daw( على موؤ�سري داوجونز

و اأ�ض اند بي )S&P( في حين تاأثر موؤ�سر 

خ�سائر  من   )NASDAQ( ن�سداك 

ال�سركات المدرجة وقلق الم�ستثمرين من 

تدنى اأو انعدام االأرباح.

 فقد خف�ست العديد من ال�سركات من 

توقعاتها للمبيعات واالأرباح والتى كانت 

البداية مما زاد من قلق  متحفظة منذ 

الم�ستثمرين حيال احتمال تغير االأو�ساع 

ال�سلبية لل�سركات في الم�ستقبل المنظور.. 

ال�سركات  هذه  بع�ض  واجهت  كذلك 

�سعوبات في االإيفاء بالتزاماتها المالية 

وت�سديد القرو�ض الم�ستحقة عليها حيث 

في  المخت�سة  ''مودي''  �سركة  خف�ست 

الت�سنيف االئتماني لل�سركات، ت�سنيف 

عدد من ال�سركات وخا�سة تلك العاملة 

في مجال االت�ساالت الل�سلكية بحلول 

حدى  مما  المن�سرم.  الربع  اأواخر 

واالأحجام  الحذر  لتوخي  بالم�ستثمرين 

جديدة  ا�ستثمارات  باأي  القيام  عن 

لي�ساعف ذلك من االآثار ال�سلبية الناتجة 

�سركات  لمنتجات  الطلب  �سعف  عن 

التقنية مقل�ساً االآمال باأي تح�سن ملمو�ض 

للقت�ساد في القريب العاجل.
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الأ�ضواق الأ�ر�بية:ا�ضتمرار التذبذب
رغم تاأمل الم�ستثمرين باأن تتمكن القارة 

التباطوؤ  من  الخروج  من  االأوروبية 

االأمريكي،  االقت�ساد  قبل  االقت�سادي 

فقد تابع االقت�ساد االأوروبي تذبذبه دون 

ظهور دليل على تح�سن قريب مما حدى 

بالم�ستثمرين للنظر للأ�سواق االأمريكية 

اأمًل في اأن توفر دفعة للقت�ساد االأوروبي 

خا�سة مع تميزها بقوة الطلب.

االأوروبية  الموؤ�سرات  جميع  اأنهت  وقد 

انخفا�ض  على  الثاني  الربع  الرئي�سية 

 )DAX( داك�ض  موؤ�سر  انخف�ض  حيث 

كاك  وانخف�ض   21٪ بن�سبة  االألماني 

)CAC( الفرن�سي بن�سـبة ٪19  في حين 

البريطاني   )FTSE( فوت�سي  انخف�ض 

بالدوالر  العوائد  اأن  اإال    12٪ بمعدل 

لل�سركات االأوربية �سجلت تح�سناً بف�سل 

انخفا�ض الدوالر االأمريكي مقابل اليورو 

البريطانية  االأ�سواق  انخفا�ض  ليتحول 

 10,3٪ الى  والفرن�سية   8,2٪ الى 

احت�ساب  عند   2،13٪ الى  واالألمانية 
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الدوالر  �سرف  اأ�سعار  في  التغيرات 

مقابل الجنيه االإ�سترليني واليورو.

ومازالت البيانات القادمة من المنطقة 

اأي  بان  توحي  لدرجة  متغيرة  االأوربية 

تح�سن قد يطراأ على االقت�ساد االأوروبي 

اأح�سن  في  ومتوا�سعاً  بطيئاً  �سيكون 

االأحوال.

فبعد ربع اأول ن�سط لهذا العام، بداأ معدل 

حيث  بالتباطوؤ  االقت�سادي  الن�ساط 

في  التجزئة  تجارة  معدالت  انخف�ست 

االأولى  للمرة  وفرن�سا  المتحدة  المملكة 

خلل العام في �سهر مايو بن�سبه 6،0 ٪  

و٪3،1 ح�سب الترتيب  في حين و�سل 

معدل الت�سخم في بريطانيا الى 3،2٪ 

قبل  من  الم�ستهدف  الحد  من  مقترباً 

يبلغ  والذي  المركزي  البريطاني  البنك 

٪5،2. ورغم قوة الطلب البريطاني فلم 

ينمو الناتج المحلي البريطاني باأكثر من 

العام.  هذا  من  االأول  الربع  خلل   1٪

اأي  عن جدوى  الت�ساوؤل  من  ذلك  ليزيد 

�سجل موؤ�سر نيكاي )NIKKEI( في طوكيو 

اأف�سل اأداء لموؤ�سر رئي�سي خلل الربع 

هذا  وا�ستمر  2002م  عام  من  االأول 

الثاني  الربع  خلل  االإيجابي  االأداء 

بلغ ٪2 عند احت�ساب  لي�سجل ارتفاعاً 

من   . الدوالر  مقابل  الين  في  التغير 

كونج  هونج  �سوق  كان  اأخرى  ناحية 

لي�سجل  طوكيو  بعد  اأداء  االأف�سل 

انخفا�ساً بمعدل 4 ٪ خلل هذا الربع. 

الناتج  في  نمواً  اليابان  �سجلت  وقد 

خلل   4،1٪ بلغ  االقت�سادي  القومي 

الربع االأول من العام مما زاد من انق�سام 

هذا  لكون  موؤكد  بين  المحللين  اآراء 

التح�سن بداية لنمو م�ستمر بعد معاناة 

مدى  على  اقت�سادي  ركود  من  اليابان 

ال�سنوات الما�سية وبين من يعتقد كون 

هذا الربع تح�سناً موؤقتاً لن يدوم طويًل. 

علماً باأن المزيد من التقارير القادمة من 

تغيرات  تظهر  اليابان 

في اأداء االقت�ساد تكون 

لدورة  بداية  عادة 

جديدة  اقت�سادية 

ي�ساحبها تح�سن ونمو 

ا�ستمرار  ملحوظ رغم 

بع�ض العقبات الهيكلية 

فقد  االقت�سادية. 

تابعت اأن�سطة الت�سدير 

الى  لت�سل  تزايدها 

�سنة  الع�سرين  خلل  معدالتها  اأعلى 

اال�ستهلك  تابع  حين  في  الما�سية 

المحلي انخفا�ض معدالته. 

الت�سنيف  تعر�ض  اآخر  جانب  ومن 

بدرجة  للإنخفا�ض  لليابان  االئتماني 

مقلقة من قبل �سركتي الت�سنيف ''مودي 

حدا،  على  كًل  بور''  اند  و''�ستاندر   ''

ويعزى �سبب هذا الخف�ض الى التباطوؤ 

االقت�سادي  للإ�سلح  خطة  و�سع  في 

اإ�سافة الى تراكم الديون المعدومة لدى 

كبار البنوك. ومن جانب اآخر لم يوؤدي 

انخفا�ض معدالت الفائدة الى معدالت 

تاريخية الى اأي تح�سن ملحوظ في هونج 

كونج نظراً النتقال العديد من ال�سركات 

الى ال�سين بهدف خف�ض تكاليف العمالة 

والموظفين. وقد �سجلت البطالة معدالً 

ويتوقع   .4،7٪ لتبلغ  جديداً  قيا�سياً 

هونج  في  االقت�ساد  تح�سن  المحللون 

كونج ببطء خلل الربع القادم.

تدخل من قبل البنك 

البريطاني.  المركزي 

التح�سن  بدء  ورغم 

معدل  فان  البطيء 

منطقة  في  الت�سخم 

اليورو بقى في معدل 

زيادة  مايمثل   4،2٪

المعدل  ملحوظة عن 

المقبول اأو الم�ستهدف 

البنك  قبل  من 

االأوروبي  المركزي 

البالغ 2٪. 

اأ�سواق  عانت  وقد 

االأ�سهم االأوروبية من تتابع البيانات المالية 

ال�سلبية من قبل �سركات االت�ساالت. فعلى 

�سبيل المثال قامت �سركة الهواتف النقالة 

الفنلندية نوكيا بخف�ض تقديراتها المالية 

مبيعاتها على  ونمو  القريب  المدى  على 

المدى البعيد الى ٪10 ليوؤدي ذلك الى 

انخفا�ض ال�سهم بن�سبة ٪40 خلل هذا 

الربع ليبلغ معدل انخفا�ض �سهم ال�سركة 

الى ٪49 من بداية العام.

االأوروبية  االت�ساالت  �سركات  تكن  ولم 

االأخرى اأف�سل حظاً حيث انخف�ست اأ�سهم 

بن�سبة   )VODAVONE( فودافون  �سركة 

لي�سل  الثاني  الربع  خلل   28٪

انخفـــا�سهـــا الى ٪48 من بــدايـــة العــام 

2002م. 
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كان �سوق االأ�سهم االأرجنتيني االأ�سوء اأداًء 

�سمن االأ�سواق النا�سئة خلل الربع االأول 

من عام 2002م مع ا�ستمرار نف�ض االأداء 

خلل الربع الثاني حيث خ�سر 

الم�ستثمرون ٪53، مع احت�ساب التغيير 

في �سعر �سرف البي�سو مقابل الدوالر 

نتيجة ال�ستمرار عدم اال�ستقرار 

ال�سيا�سي واالقت�سادي.

كذلك ا�ستمرت معاناة البرازيل 

االقت�سادية متاأثرة بجارتها االأرجنتين 

لينخف�ض �سوق اأ�سهمها بمعدل 32٪ 

خلل الفترة نف�سها.  

ولم يكن اأداء االأ�سواق النا�سئة االأخرى 

حول العــالم اأف�ســل حظــاً من ال�سوق 

البرازيلي اأو 

االأرجنتين.

على �سعيد اآخر كانت 

كوريا اأف�ضل االأ�سواق 

اأداء  �سمن هذه 

المجموعة بف�سل النمو 

القوي القت�سادها 

مدعوماً بطلب قوي 

من ال�سوق الداخلي. 

وا�ستمر معدل البطالة 

عند اأدنى معدل 

تاريخي له وهو 1،3٪ 

مع توقع نمو في الناتج االقت�سادي 

القومي خلل هذا العام بن�سبة 7،5٪ 
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اأدائها  الخليجية  االأ�سواق  تابعت 

في  هذا  ويعزى  عام.  ب�سكل  الجيد 

ال�سيولة  زيادة  الى  الحاالت  اأغلب 

نتيجة  تعتبر  والتي  المتوفرة 

العالمية  الفائدة  معدالت  النخفا�ض 

اال�ستثمارات  نحو  االتجاه  وازدياد 

هذه  مثل  عنه  نتج  مما  الداخلية 

من  وكان  النقدي.  والتو�سع  ال�سيولة 

االأداء  لذلك  المبا�سرة  النتائج 

المنطقة  البنوك في  المتميز الأ�سهم 

العقارات  اأ�سعار  ارتفاع  الى  اإ�سافة 

ظاهراً  كان  والذي  ملحوظة  بدرجة 

العقار  �سوق  في  كبير  ب�سكل 

الكويتي. 

وقد اأدت االحتياطيات ال�سخمة من 

مراجعة  الى  العالمية  العملت 

الدول  لبع�ض  االئتماني  الت�سنيف 

ت�سنيف  ُرفع  المثال  �سبيل  فعلى 

الى   +A من  الطويل  للمدى  الكويت 

الكويت  خف�ست  فقد  كذلك   -AA

بحلول   0,5٪ بن�سبه  الفائدة  معدل 

قوية  دفعة  اأعطى  مما  الربع  نهاية 

عام  ب�ضكل  الكويتية  االأ�سهم  ل�سوق 

للأ�سهم  الموزعة  االأرباح  من  وزاد 

فقد  اآخر  جانب  ومن  خا�ض.  ب�سكل 

مابين  الثنائية  العلقات  تطورت 

في  وذلك  الخليجية  االأ�سواق  بع�ض 

في  ال�سركات  ا�سهم  بع�ض  اإدراج 

اأبرزها  ومن  االأخرى  االأ�سواق 

االت�ساالت  �سركة  ا�سهم  اأدراج 

الخليج  بنك  وكذلك  القطرية 

االأول في �سوق اأبو ظبي للأوراق 

المالية.

األقت  فقد  اآخر  جانب  ومن 

المناطق  في  االأحداث 

على  بظللها  الفل�سطينية 

نحو  الم�ستثمرين  توجهات 

في  جديدة  با�ستثمارات  القيام 

االأ�سواق  وكذلك  االأ�سواق  تلك 

ليبقى  االأردن)  (لبنان،  القريبة 

العربية  االأ�سواق  من  عدد 

نف�ض  �سمن  متاأرجحاً  االأخرى 

هي  كما  ال�سابقة  المعدالت 

الم�سري  ال�سوق  في  الحالة 

تخوف  من  عانى  الذي 

من  االأجانب  الم�ستثمرين 
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�سعر  تقلبات  نتيجة  فيه  الدخول 

تراجع  الى  اإ�سافة  الجنيه  �سرف 

ربحية ال�سركات المدرجة .

(الم�سدر: �سركة رنا لل�ستثمار)

مما دفع البنك المركزي الكوري لرفع 

معدالت الفائـــــــــدة بـ ٪25،0 لي�سل الى 

٪25,4 لكبح جماح اأي بوادر للت�سخم.
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في حوار مع مدير تداول عبداهلل ال�سويلمي، تعر�ص مجلة تداول 

في عددها الأول لواقع اأداء �سوق الأ�سهم ال�سعودية، والتوقعات 

الم�ستقبلية لها، بال�سافة اإلى اأولويات عمل القيمين على هذه 

ال�سوق خالل المرحلة الراهنة وفي الفترة المقبلة.

قفزات اإيجابية 

بات من الوا�سح اأن موؤ�سر �سوق الأ�سهم ال�سعودية حقق خالل 

الأ�سهر الأولى من العام الحالي قفزات اإيجابية عديدة مقارنة 

بالعام الما�سي، كما زاد حجم التداول في ال�سوق ب�سكل كبير، 

ليتجاوز عتبة المليار ريال في اليوم، وذلك اأكثر من مرة، كما 

يقول ال�سويلمي.

اأما الأ�سباب التي اأدت الى هذا النمو فتكمن براأيه في ''اأن اإعالن 

نتائج ال�سركات كان لها تاأثير كبير في تحفيز اإقبال الم�ستثمرين 

هذه  معظم  ونتائج  اأداء  واأن  �سيما  ل  المحلية،  ال�سوق  على 

ال�سركات كان اأداًء جيداً خالل الف�سل الأول من العام الحالي. 

وتوزيع منح  اأرباح مجزية  ال�سركات ل�سرف  اأعطى توجه  وقد 

اأ�سهمها مزيداً من الثقة للم�ستثمرين، و�سجع م�ستثمرين جدد 

اأداء ال�سوق  تاأثر  اأن ي�ستمر  اإلى ال�سوق''، متوقعاً  على الدخول 

خالل الفترة المقبلة بنتائج ال�سركات المتداولة، على اعتبار اأنها 

المحرك الأ�سا�سي لل�سوق.

هي ال�سوق الأكبر في المنطقة،عربي�ً و خليجي�ً، اذ ت�ست�أثر ب�أكثر من 40 في المئة من 

اإجم�لي القيمة ال�سوقية للأ�سواق العربية مجتمعة. و لم يعد خ�في�ً اأن تح�سن ن�س�ط الأ�سواق 

العربية ع�مة نجم ب�سكل رئي�س عن الٴداء الجيد الذي حققته �سوق الأ�سهم ال�سعودية على 

مختلف الم�ستوي�ت خلل الأ�سهر الأخيرة. 

جهود متوا�صلة لتطوير ال�صوق ال�صعودية

وجعلها اأكـثر جـــاذبــيـة لــال�صـتـثـمـار

مدير تداول عبداهلل ال�سويلمي:

اأولويات المرحلة

تن�سب اأولويات عمل تداول في هذه المرحلة كما ي�سرح مديرها 

للبنوك، وذلك بهدف جذب م�ستثمرين  الم�ساندة  على تقديم 

للم�ستثمرين  جديدة  خدمات  واإ�سافة  ال�سوق،  اإلى  جدد 

الحاليين.

كانت خدمة  ''لقد  فيقول  مثالً،  ال�سويلمي  يقدم  ذلك  وعلى 

مهماً  مطلباً  الإنترنت  �سبكة  عبر  المحلية  الأ�سهم  تداول 

الآن،  اإلى  جيداً  عليها  الإقبال  كان  وقد  ال�سعودية،  لل�سوق 

من  اأكبر  عدد  دخول  على  و�سي�سجع  �سي�ساعد  الأمر  وهذا 

الم�ستثمرين اإلى ال�سوق''.

ويتابع: ''تداول نظام ي�سجع مثل هذه المبادرات ، وذلك عبر 

ناحية  من  للبنوك  المطلوبة  والت�سهيالت  الدعم  تقديمه 

الأنظمة  واللوائح.

فمن الأهداف الأ�سا�سية خالل فترة تطوير اأنظمة تداول كان 

دعم اآلية الإف�ساح في ال�سوق، وذلك بتوفير الآليات لل�سركات 

التي بات باإمكانها اإدخال معلوماتها من خالل �سبكة الإنترنت. 
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كما يقوم تداول بتدريب موظفي ال�سركات على ا�ستخدام انظمة 

ال�سركات والأف�ساح لتي�سير العمل وتطويره''.

اإلى هذا تتركز جهود تداول في هذه الفترة اأي�سا على اإكمال 

الإعدادات لم�ساندة طرح �سركات جديدة في ال�سوق المحلية. 

من  العديد  �سرح  ''كما  ال�سويلمي:  يقول  الإطار  هذا  وفي 

الم�سووؤلين في الدولة �سيتم قريباً طرح اأ�سهم �سركة الت�سالت 

للتداول، وحالياً يتم ال�ستعداد لذلك حيث من المتوقع اأن يكون 

هناك اقبال كبير على اأ�سهم هذه ال�سركة،  وقد بداأنا باتخاذ 

واأنظمة  تداول،  اأنظمة  اإعداد  من  للتاأكد  الالزمة  الإجراءات 

البنوك لهذا الحدث الكبير الذي تنتظره ال�سوق، ومتى تم تحديد 

التاريخ الر�سمي للبدء بالتداول، فاإن ذلك �سيجذب م�ستثمرين 

اأكثر، و�سيزيد بالتالي حجم التداول في ال�سوق المحلية''.

ومن الأولويات الحالية لتداول كما يو�سح ال�سويلمي اأي�ساً ''تاأمين 

اآليات اإ�سافية لتوفير بيانات ال�سوق ومعلوماتها للم�ستثمرين عن 

طريق ترخي�ص ن�سر هذه البيانات من قبل اإدارة تداول للجهات 

التي تهتم بالح�سول على هذه المعلومات وتوزيعها. ي�ساف اإلى 

ذلك بذل تكثيف الجهود لتوعية الم�ستثمرين وغير الم�ستثمريين 

اأمامهم  المتاحة  والفر�ص  ال�سعودية،  ال�سوق  بمزايا  وتعريفهم 

لال�ستثمار بهذه ال�سوق، واإطالعهم على الآلية التي يمكن عن 

طريقها الدخول اإلى �سوق الأ�سهم، وتاأتي هذه المجلة لتندرج في 

اإطار هذاالتوجه''.

مزايا تـــداول

وعن الجديد الذي اأ�سافه تداول ''كنظام'' اإلى ال�سوق المحلية، 

فيو�سح ال�سويلمي: ''لقد كانت ال�سوق ال�سعودية �سّباقة دوماً اإلى 

تطبيق الأنظمة الإلكترونية للتداول منذ مطلع الت�سعينيات ابتداء 

ذلك  كان  حيث   ،)ESIS( الأ�سهم  لمعلومات  األآلي  النظام  من 

النظام من اأف�سل الأنظمة المتبعة في حينه، واأثبت نجاحه على 

مدى �سنوات ا�ستخدامه. ثم جاء نظام ''تداول'' الذي بداأ العمل 

به خالل اأكتوبر الما�سي، وكانت من اأهم ميزاته امكانية ال�سراء 

والبيع عدة مرات خالل اليوم الواحد، وهذا الأمر اأعطى �سيولة 

ال�ستثمارية،  بالمحفظة  للتحكم  اأو�سع  وامكانية  لل�سوق  اكبر 

اإ�سافة اإلى اأن اأنواع الأوامر التي تم توفيرها على غرار ما هو 

بيانات  قاعدة  توفير  كذلك  العالمية،  الأ�سواق  في  موجود 

عبر  فوري  ب�سكل  ون�سرها  ال�سركات  معلومات  عن  متكاملة 

لل�سركات  الإمكانية  وتوفير  الإنترنت،  على  تداول  موقع 

لإدخال معلوماتها بنف�سها، مما يعّد اأحد العنا�سر الأ�سا�سية 

ل�سفافية ال�سوق.

وهـكـذا �سـخـر نـظـام تـــداول كــل الـتـقـنـيات الحديثة لم�سلحة 

الم�ستثمر حيث اأن موقع تداول على الإنترنت وفر الـكثـير مـن 

المعـلومـات للـم�ستثمـرين كـمـا يــرى ال�سـويلـمـي والــذي اختتم 

من  كـبيراً  اإقبالً  يالقي  الموقع  هــذا  ''اإن  بالقول:  ت�سريحه 

المهـتمين بالـ�سوق الـ�سعـودية ويعتبر الأغنى بـالمعلومات مقارنة 

بمواقع اأ�سواق المنطقة الأخرى، والجهود م�ستمرة لتطوير �سوقنا 

اأو  المحلي  للم�ستثمر  �سواء  جاذبية  اأكثر  وجعله  الوطني 

الأجنبي''.

روؤية تطويرية 

اإدارة  على  القيمين  لدى  التطويرية  الروؤية  ال�سويلمي  ويلخ�ص 

ال�سوق ال�سعودية بالإ�سافة اإلى تحقيق الأولويات المذكورة اآنفاً 

''في اإيجاد و�سائل جذب لم�ستثمرين جدد اإلى ال�سوق المحلية، 

وتوفير خدمات اإ�سافية للم�ستثمر، وت�سهيل و�سائل الدخول لل�سوق 

كما كان الحال مع اإطالق العمل بتداول الأ�سهم ال�سعودية عبر 

الأنترنت، اإ�سافة اإلى بدء التداول باأدوات ا�ستثمارية اأخرى اإلى 

ال�سعودية  ال�سوق  لربط  اإمكانية  هناك  اأن  كما  الأ�سهم  جانب 

باأ�سواق اإقليمية اأخرى ل �سيما الأ�سواق الخليجية'

حاوره: نادر �صباغ

بالرغم من اأن نظام تداول لم يم�ص على العمل به اأكثر 

من ت�سعة اأ�سهر، اإل اأن الإح�سائيات التي �سجلتها حركة 

تداول الأ�سهم خالل الربع الأول من عام 2002م تظهر 

ارتفاعاً لفتاً في حركة ال�سوق على مختلف ال�سعد. 

الربع  المتداولة في  ال�سعودية  الأ�سهم  اإجمالي  ارتفع  اإذ 

الأول من عام 2002م بمعدل 37 في المئة عما كانت 

 169 نحو  اإلى  لت�سل  2001م  الرابع  الربع  في  عليه 

المتداولة  الأ�سهم  قيمة  ارتفعت  حين  في  �سهم.  مليون 

24 مليار ريال  اإلى حوالي  لت�سل  المئة  63 في  بمعدل 

خالل نف�ص الفترة.

وفي عام 2001م، ارتفع عدد الأ�سهم المتداولة بمعدل 

في  �سهم،  مليون   693 حوالي  اإلى  لي�سل  المئة  28في 

بزيادة  ريال،  مليار   48 حالي  التداول  قيمة  بلغت  حين 

حوالي 31 في المئة عن العام ال�سابق.

وحققت �سوق الأ�سهم ال�سعودية في الربع الأول من عام 

2002م مكا�سب بلغت حوالي 4 في المئة وفقاً لموؤ�سر 

بلغ  كما   ،(30 بي  (اآر  �سركة  ثالثين  لأكبر  الريا�ص  بنك 

معدل الأرباح الموزعة لل�سوق حوالي 4 في المئة، اأي اأن 

اإجمالي مكا�سب ال�سوق بلغ حوالي8 في المئة.

حول تداول بالأرقام

اأتى نظام تداول كمرحلة جديدة من مراحل تطور �سوق 

اأ�س�ص  على  ال�سوق  هذه  قيام  لدعم  ال�سعودية  الأ�سهم 

بيانات  يقدم  تداول  فاإن  هذا  وعلى  والكفاءة  العدالة 

ال�سوق ب�سكل  مبا�سر اإلى الو�سطاء وموزعي المعلومات 

لجميع  الإنترنت  على  البيانات  هذه  عر�ص  اإلى  اإ�سافة 

بياناتها  ن�سر  من  ال�سركات  تمكين  كذلك  المهتمين 

مبا�سرة على موقع تداول

نظام تداول
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ت�سطلع ادارة خدم�ت تداول بدور مهم بين الإدارات المختلفة في تداول وذلك لإنج�ز عدد من العملي�ت المختلفة، وتتكون اإدارة 

خدم�ت تداول من ثلث اإدارات متخ�س�سة تقوم كل واحدة منه� بتقديم مجموعة وا�سعة من الخدم�ت لقط�ع كبير من 

الم�ستثمرين والمهتمين ب�لأ�سهم واأ�سواق الم�ل. مدير خدم�ت ال�سوق في تداول، عبداهلل القحط�ني ي�سرح مه�م هذه الإدارة 

ال�سوق والتاأكد من مطابقة الأر�سدة النهائية في نهاية اليوم مع 

اأو  الحركات التي نفذها الم�ستثمر على ح�سابه �سواء بالبيع 

ال�سراء اأو التحويل الخ...

(تحويل  الإيداع  عمليات  تنفيذ  اإلى  بالإ�سافة  ذلك  كل 

بين  (النقل)  التحويل  وعمليات  ح�ساب)  اإلى  ال�سهادات 

الح�سابات وكذلك عمليات الرهن وفك الرهن. 

البداية من مركز الإيداع حيث تقوم اإدارة هذا المركز بت�سوية 

جميع العمليات المنفذة عن طريق البنوك الم�ساركة في نظام 

تداول. كما تقوم الإدارة باإجراء عملية المقا�سة بين البنوك في 

البنك  على  الم�ستحقة  المبالغ  بخ�سم  وذلك  اليوم  نهاية 

اأر�سدة  ومتابعة  البائع،  البنك  لح�ساب  واإ�سافتها  الم�ستري 

في  الم�سجلين  الم�ستثمرين  لجميع  ال�ستثمارية  الح�سابات 

اإدارة خـدمـات تــداول
تخ�ص�ص في خدمة الم�صتثمرين والمهتمين  في الأ�صهم
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مركز الإيداع

فتح  ''لتداول''  الإيداع  مركز  يقدمها  التي  الخدمات  من 

الح�سابات  اأ�سا�ص  على  تداول  نظام  يقوم  اإذ  الح�سابات، 

الإلكترونية بحيث يحتفظ الم�ستثمر بجميع اأ�سهمه في ح�ساب 

اأ�سهم في النظام يتم الخ�سم منه بالبيع اأو التحويل اأو ال�سحب، 

والإ�سافة اإليه بال�سراء اأو التحويل اأو الإيداع، وهناك نوعان من 

الح�سابات: ح�ساب ال�سوق وح�ساب الع�سو.

ويمكن  الإيداع  مركز  لدى  فتحه  يتم  ال�سوق  فح�ساب 

فقط  وال�سراء  بالبيع  بنك  اأي  طريق  عن  التعامل  للم�ستثمر 

اأخرى  خدمات  اأي  من  ال�ستفادة  الم�ستثمر  ي�ستطيع  ول 

تقدمها البنوك مثل الرهن والتحويل وغيرها.

البنوك  اأحد  طريق  عن  فتحه  فيتم  الع�سو  ح�ساب  اأما 

مبا�سرة  الخدمات  اأف�سل  لتقديم  الم�ساركة  ال�سعودية 

للم�ستثمر وعن طريق هذا الح�ساب ي�ستطيع الم�ستثمر اإتمام 

عملية البيع وال�سراء والإيداع وال�سحب والتحويل.

ال�سركات  اإجراءات  بتنفيذ  الإيداع  مركز  اإدارة  تقوم  كذلك 

التي توؤثر على عدد الأ�سهم التي يملكها الم�ستثمر بالزيادة 

ال�سركات  تقرها  التي  الأ�سهم  منح  مثل  التخفي�ص  اأو 

الم�ساهمة، حيث يتم اإيداعها مبا�سرة في ح�ساب الم�ستثمر 

تم  ال�سـابقـة  الفترة  وخالل  اإقرارها.  من  التـالي  اليوم  في 

تـنـفـيـذ اأربـاح اأ�سهم �سركات الغاز والت�سنيع الوطنية والبنك 

وتخفي�ص  مبرد  �سركة  اأ�سهم  وتجزئة  الهولندي  ال�سعودي 

راأ�ص مال �سركة ال�سيارات.

مركز  اإدارة  تقدمها  التي  الأخرى  الخدمات  ومن 

اأو  للم�ستثمر  �سواء  المختلفة  التقارير  خدمة  الإيداع 

الفترة  الإدارة خالل  الم�ساهمة فقد قامت  ال�سركات 

ال�سابقة بتنفيذ عدد من التقارير لل�سركات الم�ساهمة 

عن  ال�سركة  تطلبها  التي  المعلومات  جميع  تو�سح 

على  تمت  التي  الحركات  وكذلك  م�ساهميها  اأر�سدة 

�سجل ال�سركة. وتزود الإدارة الم�ستثمر بناًء على طلبه 

تمت  التي  الحركات  جميع  لمعرفة  مف�سلة  بتقارير 

على ح�سابه �سواء خالل يوم محدد اأو فترة معينة.

اإدارة المعلومات

اإدارة معلومات  تداول هي  الثانية في خدمات  الإدارة 

تداول التي تقوم بمتابعة الحركة اليومية لتداول الأ�سهم 

واإ�سدار عدة ن�سرات يومية و�سهرية وربع �سنوية وكذلك 

الإدارة  وتقوم  ال�سوق،  لن�ساط  ال�سنوي  التقرير  اأعداد 

بتوفير هذه المعلومات منذ بداية التداول عام 1985م 

حتى تاريخه لقطاع كبير من المهتمين والباحثين.

اآلي لجميع  ب�سكل  اإر�سالها  يتم  الن�سرات  وجميع هذه 

الم�سجلين في قاعدة البيانات الخا�سة بموقع تداول 

تقوم  كذلك   ،)www.tadawul.com.sa( الإنترنت  على 

اإدارة معلومات تداول بمتابعة ون�سر بيانات التداول من 

خالل هذا الموقع.

اإدارة الت�صجيل

الت�سجيل  اإدارة  فهي  تداول  خدمات  في  الثالثة  الإدارة  اأما 

هذه  تقوم  اإذ  الكفاءة.  وعالية  متنوعة  خدمات  تقدم  التي 

ال�سركات  بم�ساهمي  الخا�سة  ال�سجالت  بحفظ  الإدارة 

الم�ساهمة الذين يحتفظون باأ�سهمهم ب�سكل �سهادات اأ�سهم. 

من  م�ساهمة  �سركة   26 ب�سجالت  حالياً  الإدارة  وتحتفظ 

اأ�سل 77 �سركة م�ساهمة يتم تداول اأ�سهمها في ال�سوق.

الإدارة بخدمة �سركات  تقوم  الح�سر  المثال ل  �سبيل  وعلى 

والتعمير  لالإن�ساء  مكة  و�سركة  �سابك  �سركة  مثل  كبيرة 

و�سركة  الجماعي  النقل  و�سركة  ال�سعودية  البنوك  وجميع 

ال�سناعات الدوائية، وغيرها. 

ومتنوعة  بتقديم خدمات متعددة  الت�سجيل  اإدارة  تقوم  كما   

هذه  ومن  الم�ساهمين،  اأو  الم�ساهمة  لل�سركات  �سواء 

الخدمات: خدمة ا�ستقبال الم�ساهمين لإتمام جميع العمليات 

ي�ستطيع  الخدمة  هذه  خالل  فمن  للم�ساهم،  المختلفة 

اأو  �سهاداته  دمج  اأو  اآخر  لم�ساهم  اأ�سهمه  نقل  الم�ساهم 

الم�ساهم  ي�ستطيع  لذلك. كما  الحاجة  ن�ساأت  تق�سيمها متى 

عن طريق ق�سم ال�ستقبال الح�سول على ال�سهادات الجديدة 

التي تنتج عن عمليات التجزئة اأو المنح وغيرها.

اأرباح  توزيع  ومتابعة  بتنفيذ  الت�سجيل  اإدارة  تقوم  كذلك 

الأرباح  �سيكات  طباعة  يتم  حيث  ال�سركات  لبع�ص  الأ�سهم 

ومتابعة اإر�سالها للم�ستفيدين حتى و�سولها اإليهم.

اإدارة خـدمـات تــداول
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المحور

الم�صـــــتقبلمـفـتـاح

يظهر ا�ستبيان اأعدته الإدارة القت�سادية والبحوث في الغرفة 

التجارية ال�سناعية للمنطقة ال�سرقية هذا الواقع بو�سوح، اإذ اأن 

52 في المئة من عدد المن�ساآت في عينة الدرا�سة توؤيد عملية 

التحول اإلى �سركات م�ساهمة، مقابل 48 في المئة تعار�ص ذلك. 

والجدير بالهتمام اأن ن�سبة الموؤيدين تعتبر جيدة اإذا اأخذنا في 

العتبار حداثة عهد المملكة بتجربة ال�سركات الم�ساهمة.

اإدراكاً منها لأهمية هذا المو�سوع وتاأثيره على اأداء القت�ساد 

ال�سعودي ب�سكل عام، واأداء وتطور �سوق الأ�سهم المحلية ب�سكل 

مو�سوع  اإلى  العدد  لهذا  محورها  في  ''تداول''  تتطرق  خا�ص، 

م�ساهمة،  �سركات  اإلى  ال�سعودية  العائلية  ال�سركات  تحول 

وتعر�ص لواقع هذه الم�ساألة في الفترة الراهنة، وتتناول مزايا 

التحول واأ�سكاله وتاأثيراته واآلياته من مختلف الزوايا. 

كتب: نادر �صباغ

هل تنجح ال�سرك�ت ال�سعودية ب�لخروج من ''كنف'' الع�ئلية الط�غي على غ�لبية اأ�سك�له� الح�لية لتدخل في اإط�ر ال�سرك�ت الم�س�همة 

المتداولة في �سوق الأ�سهم كم� تتطلبه موجب�ت القت�س�د الحديث؟ متى �سيتم ذلك؟ وكيف؟ م� مزاي� عملي�ت التحول هذه؟ م� 

المعوق�ت التي تحول دون اإتم�مه� ب�ل�سكل المطلوب؟ اأ�سئلة كثيرة في واحد من اأكثر الموا�سيع القت�س�دية الأ�س��سية في المملكة، 

حظي ب�هتم�م العديد من الخبراء والمحللين المت�بعين واأ�سح�ب الراأي �سواء داخل ال�سعودية اأو خ�رجه�. 

ورغم كثرة م� قيل عن هذا المو�سوع، لم تح�سم النق��س�ت الكفة بين الموؤيدين والمع�ر�سين.
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ال�سعودية  العربية  المملكة  في  الم�ساهمة  ال�سركات  تمثل  ل 

كمجموعة اإل ما ن�سبته نحو 1 في المئة فقط من مجموع عدد 

ال�سركات الم�سجلة لدى وزارة التجارة. وفي حين اأن هناك اأكثر 

ال�سركات  عدد  فاإن  المملكة،  في  تعمل  �سركة  اآلف   10 من 

الم�ساهمة منها ل يتعدى 116 �سركة حتى الآن، الأمر الذي 

العائالت  بع�ص  تكون  اأن  من  ال�سعودية  الأ�سهم  �سوق  يحرم 

وقطاع  ال�سناعي  القطاع  في  خا�سة  المعروفة،  القت�سادية 

الخدمات ممثلة ك�سركات م�ساهمة وم�سجلة ب�سوق الأ�سهم.

فعلى �سبيل المثال، وعلى الرغم من اأن هناك اآلفاً من العائالت 

ال�سناعية الكبيرة تعمل في مختلف القطاعات، فاإن 20 �سركة 

فقط م�سجلة في القطاع ال�سناعي. وقبل الغو�ص في الأ�سباب 

لأنواع  �سريع  ا�ستعرا�ص  من  بد  ل  الواقع،  هذا  اأنتجت  التي 

ال�سركات الموجودة في المملكة. 

�صركات الأ�صخا�ص

نوعين:  اإلى  القانونية  الناحية  من  التجارية  ال�سركات  تق�سم 

�سركات الأ�سخا�ص و�سركات الأموال.

يقوم النوع الأول على وجود العتبار ال�سخ�سي، الذي يق�سد به 

قيام هذه ال�سركات على عدد محدود من ال�سركاء يوجد بينهم 

نوع من ال�سداقة اأو المعرفة اأو القرابة، وفي الأغلب تقوم هذه 

الكيانات القانونية على راأ�ص مال محدود ن�سبياً وعلى الأخ�ص 

المن�ساآت الفردية، كما اأن ال�سكل القانوني لهذه ال�سركات عادة 

اأ�سكالً  الأ�سخا�ص  �سركات  وتاأخذ  وغير معقد.  ب�سيطاً  يكون 

مختلفة، فهناك الموؤ�س�سة الفردية التي يمتلكها �سخ�ص واحد، 

وهي كيان قانوني قائم يمثل جميع حقوق والتزامات الموؤ�س�سة 

على مالكها، تندثر في الغالب بوفاة �ساحبها.

اأكثر  اأو  �سريكين  من  تتكون  التي  الت�سامن  �سركات  وهناك 

م�سوؤولين بالت�سامن في جميع اأموالهم عن ديون ال�سركة، ول 

بقية  موافقة  دون  للغير  ح�سته  عن  التنازل  لل�سريك  يجوز 

ال�سركاء. واأي�ساً تحل ال�سركة في حالة وفاة اأحد ال�سركاء اأو 

اإ�سهار اإفال�سه اأو الحجر عليه اأو ان�سحابه من ال�سركة. 

اأما �سركة التو�سية الب�سيطة، وهي ال�سكل الثالث من �سركات 

الأ�سخا�ص فتتكون من نـوعين مـن ال�سـركـاء: الأول ي�سـم �سركـاء 

مت�سـامنـين م�سـوؤولـين في جـمـيع اأموالهم عن ديون ال�سركة. اأما 

النوع الثاني في�سم �سركاء مو�سين م�سوؤولين عن ديون ال�سركة 

اأنواع �سركات الأ�سخا�ص هي ال�سركات  بقدر ح�س�سهم. اآخر 

اأكثر  اأو  �سريكين  من  تتكون  التي  المحدودة  الم�سوؤولية  ذات 

م�سوؤولين عن ديون ال�سركة بقدر ح�س�سهم في راأ�ص المال. ول 

يزيد عدد ال�سركاء عن خم�سين، ول يقل راأ�ص المال عن ن�سف 

مليون ريال ويق�سم اإلى ح�س�ص مت�ساوية القيمة. 

ال�صركات الم�صاهمة

في مقابل �سركات الأ�سخا�ص تظهر �سركات الأموال، و�سورتها 

ال�سائعة هي ال�سركات الم�ساهمة، وترتكز اأ�سا�ساً على العن�سر 

المالي، ول تقيم كبير اأهمية لالأ�سخا�ص الم�ساركين حيث تعتمد 

هذه ال�سركة على تجميع اأكبر قدر من الأموال من خالل طرح 

بهدف  وذلك  اأ�سهم.  �سكل  في  لالكتتاب  مالها  راأ�ص  من  جزء 

اقت�سادية  م�سروعات  لتمويل  ي�سلح  �سخم  مال  راأ�ص  تجميع 

كبرى مثل (ال�سناعات الثقيلة، �سركات التاأمين، النقل الجوي 

والبحري، الم�سارف، ا�ستخراج المعادن، المياه، الكهرباء). 

ويمكن تعريف ال�سركة الم�ساهمة باأنها تلك ال�سركة التي ينق�سم 

راأ�ص مالها اإلى اأ�سهم مت�ساوية القيمة وقابلة للتداول في �سوق 

الأ�سهم، ول ي�ساأل ال�سركاء اإل بقدر قيمة الأ�سهم التي يمتلكونها. 

وقد ن�ص الت�سريع ال�سعودي على األ يقل راأ�ص المال عن مليوني 

ريال لل�سركات المقفلة وع�سرة ماليين ريال لل�سركات التي تطرح 

اأ�سهمها لالكتتاب العام، ول يجوز اأن يقل عدد ال�سركاء فيها عن 

والإدارية  المالية  بهياكلها  الم�ساهمة  �سركات  وتتميز  خم�سة. 

القوية نتيجة عدم ارتباطها باأ�سخا�ص، مما يدعم قدرتها على 

اأموال  روؤو�ص  وتجميع  م�ساريع  اإقامة  في  والتو�سع  ال�ستمرار 

جديدة وفقاً للنظام المنظم لعمل �سركات الم�ساهمة.

المحور
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من�ساآت ذات من�ساآت ت�سامنمن�ساآت تو�سية

م�صوؤولية محدودة

من�ساآت فردية

يرى  الحديث، كما  القت�ساد  الم�ساهمة في  ال�سركات  وتعتبر 

العديد من الخبراء المحليين والدوليين، اأرفع نوع من �سركات 

الأعمال، فهي ال�سكل القانوني الأ�سمى من هذه الموؤ�س�سات. 

وهذا النوع الأرفع يميل اإلى تفادي العيوب الموجودة في الأنواع 

الأخرى من بنية الأعمال بتقديم عدد من المزايا الإيجابية التي 

الم�ساهمة  ال�سركات  مفهوم  تطوير  اأردنا  اإذا  اإدراكها  يجب 

بالمملكة وتحديث القت�ساد الوطني.

مميزات ال�صركات الم�صاهمة

تتمثل اأبرز الميزات التي تتحلى بها ال�سركات  الم�ساهمة، كما 

يرى رئي�ص المركز ال�ست�ساري لال�ستثمار الدكتور عبد العزيز 

محمد الدخيل، في قدرتها على تجميع قدر اأكبر من راأ�ص المال 

الذي يتم جمعه من عدد من النا�ص داخل المجتمع. عندما يبداأ 

عمل من الأعمال، فاإنه يبداأ في و�سط عدد محدود من النا�ص 

الذين ي�ساهمون بمدخراتهم. ولكن بتو�سع العمل، فاإن هذا العدد 

موؤازرة  في  ال�ستمرار  ي�ستطيع  ل  قد  النا�ص  من  المحدود 

الحتياجات المالية والمهنية للموؤ�س�سة النا�سئة.

فمن  الم�ساهمة،  ال�سركة  بنية  مفهوم  ن�ساأ  المنطلق  هذا  من 

وتتمتع  الجمهور.  من  اإ�سافي  مال  راأ�ص  جمع  يمكن  خاللها 

وذلك  الم�ساهمين،  من  وا�سعة  بقاعدة  الم�ساهمة  ال�سركات 

مقابل قاعدة الملكية ال�سيقة التي تتواجد في الأ�سكال الأخرى 

من بنية الأعمال، وفر�سة م�ساركة عامة الجمهور في الملكية 

لل�سركات  بارزاً  مظهراً  تمثل  �سغيرة-  بن�سبة  ولو  -حتى 

الم�ساهمة. 

لذلك فاإن ال�سركة الم�ساهمة هي اأف�سل و�سيلة للملكية العامة 

ال�سناعي  القطاعين  في  الكبرى  لل�سركات  البنى  واأن�سب 

والتجاري. وي�ساعد هذا الأمر بدوره في نقل التقنية ورفع كفاءة 

ن�سبة  اأن  المملكة  في  التجربة  دلت  وقد  والعاملين.  الإدارة 

ذات  المن�ساآت  في  ملحوظ  ب�سكل  ترتفع  ال�سعودية  العمالة 

الكيانات القانونية الأقرب اإلى �سكل ال�سركات الم�ساهمة اأو ذات 

الم�سوؤولية المحدودة منه اإلى ال�سركات ذات الطابع الفردي.

هذه الميزة تو�سلنا اإلى مو�سوع الف�سل بين الملكية والإدارة. 

ففي حين اأن الملكية والإدارة في الأ�سكال الأخرى من ال�سركات 

متحدتان، مما يعني اأن يكون المالك هو المدير في الأغلب. 

ولأن ال�سركات الم�ساهمة، مملوكة من قبل عد من الم�ساهمين 

فاإن هناك ف�سل بين الملكية والإدارة. 

فالمالكون (حملة الأ�سهم) يقومون بتعيين فريق اإداري متخ�س�ص 

الإدارة.  مجل�ص  خالل  من  الم�ساهمين  لموجهات  ي�ستجيب 

ومجل�ص الإدارة م�سوؤول اأمام عدد اأكبر من الم�ساهمين تمثلهم 

الجمعية العمومية، وهذا الأمر يوفر �سفافية اأكبر.

تقوية �صوق الأ�صهم 

اأي  في  م�ساهمة  �سركات  قيام  بين  مبا�سرة  العالقة  تبدو 

مجتمع اقت�سادي وبين تطوير وتقوية �سوق الأ�سهم فيه. فعند 

-في  تميل  فاإنها  الم�ساهمة  لل�سركات  الأ�سا�سي  التكوين 

الغالب- اإلى اأن تكون �سركات م�ساهمة مقفلة، ولكنها عندما 

تقوم بعمليات طرح الأ�سهم لالكتتاب الأولي، فاإنه يتم حينئذ 

ت�سجيلها في �سوق الأ�سهم مما يوؤدي اإلى تقييم ال�سوق هذه 

ال�سركات.

ون�ساط  حيوية  م�سدر  هي  الم�ساهمة  ال�سركات  فاإن  لذلك 

�سوق الأ�سهم، وكلما ارتفع معدل تكوين ال�سركات زاد عدد 

ت�سكل  فهي  وبالتالي  الأ�سهم  �سوق  في  الم�سجلة  ال�سركات 

الخطوة الأ�سا�سية الأولى لهذا ال�سوق. 

وبالفعل، دلت التجارب التي تم اعتمادها في معظم دول العالم 

ل �سيما في البلدان النامية ذات الأ�سواق النا�سئة اأن الإ�سراع 

في عمليات التخ�سي�ص ودعم وت�سجيع قيام �سركات م�ساهمة 

تلك  الأ�سهم في  اأ�سواق  اأ�سا�سيان في تطوير وتقوية  عامالن 

البلدان.

ن�صبة توزيع العمالة ال�صعودية والأجنبية على الكيانات القانونية المختلفة
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�صركات م�صاهمة     م�صئولية محدودة         ت�صامن        فردية          تو�صية         قاب�صة الكيان القانوني 

ـــــ      1          ـــــ ـــــ    9 �صناعي           11   

توزيع اأكبر مئة �صركة ح�صب الكيان القانوني ونوعية الن�صاط

ـــــ      ـــــ          ـــــ  1 ـــــ   م�صرفي          11   

4      1          ـــــ  3   4 تجاري          1    

2          4      8  5   81 متنوع          1    

ـــــ      ــــــ          ـــــ ـــــ    1 مقاولت          ـــــ    

ـــــ      ــــــ          ـــــ ـــــ    1 اأعمال زراعية         3    

ـــــ      ــــــ          ـــــ ـــــ    2 بترول          ـــــ    

1      ــــــ          ـــــ ـــــ    2 خدمات          6    

المحور
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قلة ال�صركات الم�صاهمة  

ال�سركات  بها  تتحلى  التي  الإيجابية  الميزات  هذه  كل  اإزاء 

كيانات  اأف�سل  يجعلها  مما  م�ستوى  من  اأكثر  على  الم�ساهمة 

الكبرى  القت�سادية  التكتالت  ع�سر  في  خا�سة  الأعمال 

يظهر  المعولم،  ع�سرنا  تميز  التي  الحدود  عابرة  وال�سركات 

�سوؤال عن �سبب قلة عدد ال�سركات الم�ساهمة في المملكة ن�سبة 

اإلى حجم القت�ساد وال�سوق، ل �سيما اأن الكثير من ال�سركات 

العائلية الناجحة موؤهل للتحول اإلى �سركات م�ساهمة والنطالق 

في اأ�سواق الأ�سهم. 

يبدو اأن العامل النف�سي -اأو القرار ال�سخ�سي- يحتل مقدمة 

�سركات  اإلى  العائلية  ال�سركات  تحول  تمنع  التي  الأ�سباب 

الم�ساهمة  ال�سركة  باأهمية  الكافي  الوعي  فعدم  م�ساهمة، 

بالحتفاظ  المالكين  الأفراد  اأو  العائالت  ورغبة  وفاعليتها، 

لأنف�سهم بالملكية المطلقة عامالن رئي�سان اأمام اإحجام ال�سركات 

في المملكة عن التحول اإلى م�ساهمة.

ي�ساف اإلى ذلك نق�ص الموارد والقوى العاملة الفنية المتاحة 

لإدارة ال�سركات في وزارة التجارة للتعامل ب�سكل �سريع وفعال مع 

الطلبات، وفر�ص الوزارة على نف�سها �سيا�سة الم�سوؤولية بعد نجاح 

اأو ف�سل ال�سركات الم�ساهمة المرخ�سة، وهذا الأمر ي�ستدعي 

و�ســـع مــعــايــــير واإجــراءات منا�سبــة ت�سمــن اأن ال�سركــات جـيـدة 

الأداء وحدها هي التي تن�سد دخول ال�سوق الأولي، ويجب األ 

تكون الوزارة م�سوؤولة باأي حال عن اأداء ال�سركات التي يمكن اأن 

وقت  متوقعة  اأو  موجودة  تكن  لم  لأ�سباب  تف�سل  اأو  تنجح 

عدد  من  الإقالل  اإلى  ال�سيا�سة  هذه  اأّدت  وقد  الترخي�ص، 

ال�سركات المرخ�ص لها بالتحول اإلى �سركة م�ساهمة.

ومن العوامل المعيقة للتحول، عملية التقييم المتبعة لتحديد 

ال�سعر العادل، فهذه العملية ل ت�سجع بع�ص ال�سركات الجيدة 

على التفكير بالتحول اإلى �سركات م�ساهمة، ففي بع�ص الحالت 

يميل التقييم اإلى تخفي�ص التقديرات التي و�سعت في مجالت 

الأرباح وتقييم المنتج والأ�سول، توخياً للتحفظ.

وفي هذه العملية فاإن القيمة المرخ�ص بها تكون اأقل من القيمة 

من  جزء  بيع  على  ال�سركة  اأ�سحاب  ي�سجع  ل  وهذا  العادلة، 

تمركز  ب�سعر منخف�ص. ويدخل  اإلى م�ساهمين جدد  �سركتهم 

اأمام  الأ�سهم في فئة اأو مجموعة معينة عاماًل اإ�سافياً معيقاً 

هذه  عدد  قلة  فرغم  م�ساهمة،  �سركات  اإلى  التحول  عمليات 

ال�سركات اإل اأن هذا العدد القليل نف�سه ت�سيطر عليه مجموعة 

محددة من رجال الأعمال والعائالت. 

عالقة ع�صوية 

في الختام يبدو وا�سحاً اأن الخ�سائ�ص الهامة والمميزة ل�سوق 

الأ�سهم تكمن في مدى م�ساركة ال�سركات الم�ساهمة فيها، اإذ 

تبدو العالقة بين الطرفين عالقة مبا�سرة وع�سوية، وفي حالة 

�سوق  في  الم�سجلة  الم�ساهمة  ال�سركات  عدد  فاإن  المملكة 

اأن  الأ�سهم قليل، حيث ل يتجاوز 68 �سركة فقط، ول يتوقع 

يرتفع هذا العدد اإل اإذا �سمح بتاأ�سي�ص عدد اأكبر من ال�سركات 

من  الأعمال  كيانات  اأف�سل  اأنها  جلياً  يبدو  التي  الم�ساهمة 

مختلف الأوجه.

خم�صة �صروط للتحول اإلى �صركة م�صاهمة

1ـــ تحقيق حجم وربحية جيد في ال�سنة ال�سابقة للطلب، وينبغي 

األ يقل �سافي الأ�سول عن خم�سين مليون ريال.

2ـــ يجب األ يقل العائد على حقوق الم�ساهمين في اأي من 

ال�سنوات الثالث الما�سية عن �سبعة في المئة.

3ـــ اأن تكون ال�سركة قد اأن�سئت قبل خم�ص �سنوات على الأقل.

4ـــ يجب اأن تطرح ال�سركة ما ل يقل عن اأربعين في المئة من 

اأ�سهمها الم�سدرة لالكتتاب العام.

5ـــ يجب اأن يكون لدى ال�سركة جهاز اإدارة موؤهل وقادر على 

الإدارة بكفاءة. 

كما تتطلب ال�سركات الم�ساهمة العاملة في مجالت معينة مثل 

ا�ستغالل المعادن واإدارة المنافع العامة (كالكهرباء والمياه) 

والأعمال الم�سرفية والتمويل ت�سريحاً بموجب مر�سوم ملكي قبل 

تاأ�سي�سها. 

(درا�سة للدكتور عبدالعزيز محمد الدخيل)
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قراراً  الزامل  �سركات  مجموعة  اتخذت  1998م  العام  في 

المملكة   في  المجموعة  اأن�سطة  من  عدد  بتحويل  ''تاريخياً'' 

والزامل   للحديد،  الزامل  م�سانع  هي:  ال�سعودية  العربية 

تقييم   تم  م�ساهمة.  �سركات  اإلى  للزجاج  والزامل  للمكيفات، 

الم�سروع من قبل بنك الخليج الدولي، وطرحت اأ�سهمها بعد 

ذلك في ال�سوق، وجرى تغطيتها بحوالي مرة ون�سف.

ومـنـذ ذلـك الـتـاريخ لم تـ�سـهد المـمـلـكة الـعربية ال�سـعودية اأي 

م�ساهمة   �سركات  اإلى  الـعـائلية  الــ�ســركــات  من  لأي  تحــول 

مدرجة على �سوق الأ�سهم المحلية.

في هذا العدد الذي يتناول مو�سوع تحويل ال�سركات العائلية 

حاورت   رئي�سي،  كمحور  م�ساهمة  �سركات  اإلى  ال�سعودية 

الذي تحدث  عن تجربة مجموعته في هذا  الزامل  ''تداول'' 

الم�سمار من مختلف الزاويا.

لماذا؟

عن اختيار تلك الأن�سطة الثالثة من المجموعة دون غيرها، 

ي�سير الزامل اإلى اأن ذلك ح�سل لأ�سباب عديدة، اأبرزها اأن 

بحوالي  (تقدر  اأ�ساًل  الحجم  كبيرة  ال�سركات  هذه  مبيعات 

اأن�سطتها   باأن  وتتميز  �سنوياً)،  ريال  مليون   و200  مليار 

عالمية، مما يعطيها بعداً دولياً  للم�ستثمرين (40 في المئة 

ت�سدر  الخارج، كما  اإلى  ت�سدر  ال�سركات  من منتجات  هذه 

بع�ص  التقنيات الخا�سة بال�سركات اأي�ساً)، اإ�سافة اإلى اأن عمر 

ذلك  وكل  عاماً،   25 الـ  يناهز  ال�سوق  في  ال�سركات  هذه  

ي�ساف طبعا اإلى ال�سمعة الطيبة لها.

 العامل الرئي�ص الذي دفع القيمين على ال�سركة للتحرك  باتجاه 

تحويلها اإلى �سركة م�ساهمة ي�سير اإليه الزامل بقوله   ''در�سنا 

معظم اأحوال ال�سركات العائلية في منطقة الخليج، ووجدنا اأن 

العديد من هذه ال�سركات تندثر خالل فترة ع�سرين عاماً تقريباً 

من ن�سوئها، اأي مع الجيل الثاني للعائلة الذي يلي  الموؤ�س�سين، 

وذلك لدخول الأبناء وتوزيع الح�س�ص، وذهاب  كل واحد منهم 

في اتجاه، لذا اقتنعنا باأنه لي�ص من م�سلحة عائلتنا اأن ن�سل اإلى 

المع�سلة  لهذه  الحل  اأن  الدرا�سة وجدنا  وبعد  المرحلة،  هذه 

يكمن في التحول اإلى �سركة م�ساهمة''.

ويتابع الزامل ''وهنا فاإن اأول �سوؤال يتبادر اإلى الذهن حتماً، 

الأمر   اأن  اأم  معنا؟  اآخرين  اأنا�ساً  نُدخل  اأن  نريد  هل  هو 

والتحليل  التفكير  وبعد  فقط؟  العائلة  اأفراد  على  �سيقت�سر 

فلن   فقط،  العائلة  اأفراد  على  الأمر  اقت�سر  اإذا  اأنه  وجدنا 

الم�ساهمة.  لل�سركات  الأخرى  المزايا  على  بالتالي  نح�سل 

الثالث  ال�سنوات  ا�ستفدنا خالل  باأننا  هنا  التاأكيد  واأ�ستطيع 

الما�سية من المزايا التي توقعناها بالفعل.''

المحور

''القرار الذي اتخذن�ه لي�س �سهل'' هذا م�  يقوله 

رئي�س مجل�س اإدارة مجموعة �سرك�ت الزامل، ع�سو 

مجل�س ال�سورى، ورئي�س المـجـل�س التنفيذي لمركز 

تنمية ال�س�درات ال�سعودية  الدكتور عبد الرحمن بن 

عبد اهلل الزامل، ويت�بع ''قرار  التحول من �سركة 

ع�ئلية اإلى �سركة م�س�همة، في ال�سعودية ب�لذات 

اأمر �سعب فهو يتطلب وجود م�لكين واعين 

ق�درين على ا�ستيع�ب كل المعطي�ت 

والمتطلب�ت، لذلك ف�إن عدداً كبيراً من ال�سرك�ت 

عبد الرحمن الزامل لـ '' تداول'':

تـحـّوِلنــا اإلى �صـركــة مـ�صــاهـمـة

اأفـــ�صــل حـمــايـة لـعـائـلـتــنــا
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المزايا الجديدة

�سركة   اإلى  التحول  بعد  الزامل  �سركة  في  تغير  الذي  ما 

عبد  عليها  يوؤكد  التي  الإيجابية  المزايا  اأولى  م�ساهمة؟ 

كانت  عائلية  اإدارة  من  الإدارة  تحول  هي  الزامل  الرحمن 

''فقد   محترفة،  مهنية  اإدارة  اإلى  المجامالت  عليها  تطغى 

الإدارة،  مجل�ص  في  اآخرين  مهنيين  اأمام  م�سوؤول  اأ�سبحت 

والمهنية ميزة اأ�سا�سية تطلعنا اإليها ووجدناها''. 

وي�سيف: عندما يدخل م�ساركون من موؤ�س�سات كبيرة فذلك 

يوفر الدعم والم�ساندة الإدارية والفنية المطلوبان، فمجل�ص 

عائالت  من  اأع�ساء  ت�سم  التمثيلية  واللجان  اليوم  اإدارتنا 

العليان، ابن محفوظ وغيرها، من موؤ�س�سة الخليج لال�ستثمار 

القطاع، مجموعات  اأخرى في  الكويت، ومن مجموعات  في 

منا،  جزءاً  الآن  اأ�سبحت  منها،  بال�ستفادة  نحلم  نكن  لم 

لمختلف  مو�سوعية  روؤية  لنا  ويقدمون  بخبراتهم،  يزودوننا 

الموا�سيع التي تطرح.'' وا�ستطيع القول بب�ساطة اأنني دخلت 

على  الزامل  ا�سم  وجود  بمجرد  وكرايزلر  فورد  مثل  التاريخ 

�سا�سة تداول الأ�سهم''.

''لم  الزامل،  يراها  كما  والمهمة  الأ�سا�سية  الميزة  هذه 

ال�سركات  فبع�ص  الأخرى  العائلية  ال�سركات  ت�ستوعبها  

عـلى  �سركاء  اإدخال  جدوى  عن  الآن  حتى  تت�ساءل  العائلية 

اعتبـار اأنهـا لتحتاج اإلى المال، وهنا اأ�سدد اأن التحول لي�ص 

فـقـط،  الأمـوال  با�ستقطاب  عالقة  له 

غـير  للمزايـا  يح�سل  اأن  يجب  بل 

المنظورة التي ذكرتها''.

الزامل  بنظر  التحول  يقت�سر  ول  هذا 

الم�ساهمة  ال�سركة   اإن  بل  ذلك،  على 

تقلل  لأنها  نف�سها  العائلة  على  تحافظ 

فرد  قبل  الجماعة من  بم�سلحة  وال�سرر  الخالف  احتمالت 

معين، لأنه اأ�سبح هناك اآلية تحمي ال�سركة من اأية ا�سطرابات 

محتملة، ويمكن لمن ل يعجبه الو�سع اأن يبيع اأ�سهمه في ال�سوق 

اأو يطالب الجمعية العمومية بتغيير الإدارة  مثاًل.

وعن التغييرات التي طراأت على ال�سركة بعد عملية  التحول، 

ويقول  م�ستمر،  نمو  في  مبيعاتها  حجم  اأن  الزامل  يك�سف 

''بداأنا منذ حوالي ثالث �سنوات بحجم مبيعات بحدود 900  

مليون ريال اأما اليوم فاإن الرقم ي�سل اإلى نحو مليار و200 

المتخ�س�سة  اللجان  وجود  بف�سل  ا�ستطعنا  اإذ  ريال،  مليون 

التكاليف  تخفي�ص  قدمتها،  التي  والتحليالت  والدرا�سات 

التي  القت�سادية  الهزات  نن�سى  اأن  دون  الفترة  هذه  خالل 

الربحية،   معدلت  على  اأثرت  والتي  باأ�سره  العالم  �سهدها 

على  الحفاظ  اإلى  تهدف  فل�سفتنا  لأن  علينا،  توؤثر  لم  لكنها 

زبائننا باأي ثمن''.

اآلية التحول 

بعد اأن اتخذت المجموعة قرار التحول اإلى �سركة م�ساهمة،  

عملية   باإجراء  المتخ�س�ص  ال�ستثماري  البنك  تكليف  تم 

التقييم، وقد قام البنك بالت�سال بالم�ساهمين، وا�ستطاع اأن 

بعدها   اأن�سئت  فقط،  �سهر  فترة  خالل  الكتتابات  يغطي 

ال�سركة، وانتظرت ل�سنتين ماليتين، ثم تقدمت اإلى موؤ�س�سة 

نظام  في  للدخول  التجارة  ووزارة  ال�سعودي،  العربي  النقد 

التداول، ليكون لها قاعدة اأو�سع في ال�سوق ومع النا�ص.

مـب�سطـة  كانت  المطلوبة  الإجراءات  اأن  الزامل  ويوؤكد 

و�سهـلـة، ولم ت�سـهـد �سعـوبـات، وقـد بـلـغـت تـكـلفة الـدرا�سـة  

ماليين   6 و   4 بين  ما  الـبنـك  اأنجـزهـا  التـي  الـتـقـيـيـمـيـة 

حتى  اأ�سهر  �ستة  حوالي  الأولى  المرحلة  وتطلبت  ريال، 

الدخول في تداول ال�سوق.

�صوق الأ�صهم المحلية

الزامل  يعتبر  المحلية،  ال�سعودية  الأ�سهم  ل�سوق  تقييمه  في 

من  المئة  في   52 ''فحوالي  �سغيرة،  �سوقاً  ال�سوق  هذه  اأن 

عائق  وهذا  للدولة،  مملوكة  الأ�سف  مع  الأ�سهم  اإجمالي 

 30 حوالي  المتبقية  الأ�سهم  حتى  تطويرها.  اأمام  اأ�سا�سي 

اإلى 35 في المئة منها مملوكة من قبل م�ستثمرين رئي�سين 

كبار ل يبيعون، مما يجعل الكمية المتداولة 

اأقل من 15 في المئة من الحجم الفعلي، 

لها   لي�ص  �سخمة  �سيولة  هناك  فاإن  لذلك 

ال�سركة  نقّيم  نحن  الآن  حتى  فر�سة. 

واأ�سهمها ح�سب العائد  الذي توزعه ولي�ص 

بح�سب النمو الذي تحققه وزيادة  الثروة.  

ين�سب   فحين  معاك�سة.  ب�سورة  الأمر  فيتم  الخارج  في  اأما 

والأرباح  الميزانية  على  �سركة  اأي  في  اإدارة  اأي  تركيز 

اأدائــهــا  اأمــام  عائـقــاً  ي�سكل  هذا  فاإن  فقط،  المحققة  

العام''.

انطالقاً من هذا الواقع يرى الزامل اأن الكثير من ال�سركات  

تنطلق   اأن  عليها  والمفرو�ص  كبيرة  قدرات  تمتلك  ال�سعودية 

خارجياً ل اأن تبقى مقيدة بنف�سية تحقيق الأرباح. 

اأمام  الرئي�سة  العوائق  من  اأن  اإلى  بالإ�سارة  الزامل  ويختم 

تحول ال�سركات العائلية اإلى �سركات  م�ساهمة في  ال�سعودية  

هو الخوف من ن�سر الميزانيات والإف�ساح عن الأرباح، وهو 

ما ل يجب اأن ي�ستمر. 

نظام جديد 

اأن   الزامل  يك�سف  ال�سورى،  مجل�ص  في  موقعه  خالل  من 

جديد   نظام  لإ�سدار  معمقاً  بحثاً  حالياً  يجري  المجل�ص 

يب�سط  م�ساهمة،  �سركات  اإلى  التحول  تنوي  التي  لل�سركات 

الإجراءات المتبعة وي�سهلها.

يجب على ال�صركات 

العائلية ال�صعودية اأن 

تنطلق اإلى الخارج

”
“

المحور
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تقرير تـــــــــداول

�صـــوق الأ�صهــم خــالل الـــنــ�صـف الأول من العام الحالي

20 في المئة ارتفاع الموؤ�صر مقارنة ببدايـة العـام

حافظت ال�سوق ال�سعودية خالل الربع الثاني من العام الحالي 

على الإندفاع الجيد الذي ميز اأدائها منذ بداية هذا العام، اإذ 

النفط  اأ�سعار  لم�ستويات  جيدا  ا�ستقرارا  الربع  هذا  �سجل 

العالمية، وحافظ الإقت�ساد ال�سعودي على م�ستويات جيدة من 

ال�سيولة كما اأظهرت الأرقام المن�سورة من قبل موؤ�س�سة النقد 

م�ستويات  الى  النقود(3)  عر�ض  م�ستوى  و�سول  بينت  التي 

قيا�سية في بع�ض ال�سهور. كما واأظهرت الميزانيات المن�سورة 

تطور ربحية كثير من ال�سركات، وخا�سة في قطاعي الإ�سمنت 

والبنوك، ويتوقع اأن ت�سدر �سركة ز�سابك�ض ميزانية متطورة للربع 

الثاني بعد �سرائها ال�سركة الهولندية.

الأموال  كمية  ت�ساعف  الى  اأدت  وغيرها  العوامل  هذه 

ريال  مليار   52 اإلى  الثاني  الربع  خالل  بال�سوق  الم�ستثمرة 

مقابل 25 مليارا تم ا�ستثمارها في الربع الأول. ويعود ال�سبب 

تداول  نظام  اإمكانيات  تفعيل  اإلى  الإرتفاع  لهذا  الرئي�سي 

عقد  �سرعة  في  لقدراته  المتداولون  وا�ستيعاب  الإلكتروبي، 

ال�سفقات وتاأمين ال�سفافية المطلوبة في ال�سوق.

قيمة الأ�صهم

بلغت القيمة ال�سوقية لالأ�سهم الم�سدرة في نهاية الن�سف الأول 

من العام الحالي 95،307 مليار ريال. بارتفاع 12 في المئة 

مقارنة مع ما كانت عليه في نهاية ال�سهور ال�ستة الأولى من العام 

ال�سابق 2001م عندما بلغت 92،274 مليار ريال.

الن�سف  فترة  المتداولة خالل  لالأ�سهم  الإجمالية  القيمة  اأما 

للفترة  مليارا   42 مقابل  ريال.  مليار   77 نحو  فبلغت  الأول 

نف�سها من العام الما�سي، محققة بذلك ارتفاعا بلغت ن�سبته 

86 في المئة. 

وبالن�سبة لإجمالي عدد الأ�سهم المتداولة خالل ال�ستة �سهور 

الأولى من عام 2002م فقد بلغت نحو 799مليون �سهم مقابل 

361 مليونا لنف�ض الفترة من العام الما�سي. محققة بذلك ن�سبة 

ارتفاع بلغت121 في المئة. اأما اجمالي عدد ال�سفقات المنفذة 

خالل ال�ستة �سهور الأولى من عام 2002م. فقد بلغ نحو 532 

عام  من  الفترة  لنف�ض  �سفقة  الف   307 مقابل  �سفقة  الف 

2001م محققة بذلك ن�سبة ارتفاعا مقداره 73 في المئة. 

معدلت التداول

ال�ستة  الأ�سهر  خالل  اليومية  التداول  معدلت  �سعيد  وعلى 

الأولى من عام 2002م. فقد بلغ المعدل اليومي لقيمة الأ�سهم 

المتداولة 516 مليون ريال مقابل 280 مليون ريال لنف�ض الفترة 

من العام ال�سابق 2001م. بن�سبة ارتفاع بلغت 84 في المئة هذا 

وبلغ المعدل اليومي لعدد الأ�سهم المتداولة خالل فترة الن�سف 

الأول نحو 32،5 مليون �سهم مقابـل 42،2مليون �سهم لنف�ض 

الفترة من العام الما�سي، بن�سبة ارتفاع بلغت 120 في المئة.

وقد بلغ المعدل اليومي لعدد ال�سفقات المنفذة خالل ال�ستة 

مقابل  �سفقة  نحو545،3  م   2002 عام  من  الأولى  �سهور 

بلغت  بارتفاع  ال�سابق،  العام  من  الفترة  لنف�ض  062،2�سفقة 

ن�سبته 72 في المئة.

ن�صاط القطاعات 

يعتبر قطاع الخدمات اأن�سط القطاعات تداولً من حيث عدد 

الأ�سهم المتداولة وعدد ال�سفقات خالل ال�سهور ال�ستة الأولى 

من هذا العام، حيث بلغ عدد الأ�سهم المتداولة لهذا القطاع نحو 

397 مليون �سهم �سكل ما ن�سبته 7،49 في المئة من اإجمالي 

عدد  بلغ  فيما  الأول.  الن�سف  خالل  المتداولة  الأ�سهم  عدد 

ال�سفقات المنفذة في اأ�سهم قطاع الخدمات نحو 161 الف 

 ت�صاعف حجم الأموال الم�صتثمرة بال�صوق في الربع الثاني

 ��ستمر�ر �لأد�ء �لإيجابي على مختلف �ل�سعد و�رتفاع في جميع موؤ�سر�ت �ل�سوق، بالرغم من بع�ض �لعو�مل �لتي طر�أت في نهاية 

�لربع �لثاني و�أفقدت �لموؤ�سر بع�سا من �أرباحه. بهذه �لكلمات يمكن �خت�سار تو�سيف �أد�ء حركة �سوق �ل�سهم �ل�سعودية خالل �لأ�سهر 

�ل�ستة �لأولى من �لعام �لحالي. �إذ �سجل موؤ�سر �ل�سوق �لمحلية �أعلى نقطة في 20/5/2002م )23،2927( محققا بذلك ن�سبة 

�رتفاع بلغت 20 في �لمئة مقارنة بما كان عليه �لموؤ�سر في 30/6/2001م )23،2439( نقطة.

وعند مقارنة �لموؤ�سر في نهاية �لن�سف �لأول من �لعام �لحالي مع �قفال نهاية �لعام �لما�سي �لذي �سجل 2430,11 نقطة في 

حينه. يظهر �أن هناك �رتفاعا بلغت ن�سبته 20  في �لمئة منذ بد�ية هذ� �لعام.
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�سفقة �سكل ن�سبة 3،30 في المئة من اإجمالي عدد ال�سفقات 

المنفذة خالل ال�ستة �سهور الأولى من هذا العام، اأما من حيث 

اأن�سط القطاعات  المتداولة فقد كان ال�سمنت  قيمة الأ�سهم 

حيث بلغت القيمة نحو 78،20 مليـار ريال اأي ما ن�سبتــه 9،26 

الن�سف  المتداولة خالل  الأ�سهم  اإجمالي قيمة  المئة من  في 

الأول من عام 2002م.

ن�صاط ال�صركات

احتلت �سركة موا�سى المكير�ض المركز الأول من حيث عدد 

ال�سفقات المنفذة خالل الن�سف الأول. فبلغ عدد ال�سفقات 

�سركة  تلتها  �سفقة.  الف   36 الفترة  هذه  في  لها  المنفذة 

كهرباء الو�سطي بنحو 30 الف �سفقة، ف�سركة �سابك بنحو 

29 الف �سفقة.

�سهور  ال�ستة  خالل  المتداولة  الأ�سهم  عدد  حيث  من  اأما   

المركز  اأي�سا  المكير�ض  موا�سى  �سركه  احتلت  فقد  الأولى، 

الأول. وبلغ عدد الأ�سهم المتداولة لهذه ال�سركة حوالي 170 

مليون   57 بنحو  للتعمير  الريا�ض  �سركة  تلتها  �سهم.  مليون 

�سهم ثم �سركة كهرباء الو�سطي بنحو 45 مليون �سهم. 

بنك  احتل  فقد  المتداولة.  الأ�سهم  قيمة  حيث  من  اأما 

الريا�ض المركز الأول، حيث بلغت القيمة المتداولة لإ�سهمه 

نحو 7 مليار ريال. تاله �سركة �سابك بما يقارب ال 5 مليار 

ريال ثم �سركة كهرباء الو�سطي بنحو 8،4 مليار ريال.

اأبرز المحطات

العام  من  الأول  الن�سف  �سهدها  التي  المحطات  اأبرز  من 

الحالي، اإ�سافة �سركة الزامل لال�ستثمار ال�سناعي براأ�سمال 

ال�سهم  قيمة  �سهم  مليون   6 وعدد  ريال  مليون   300 قدره 

ال�سـناعة  قطاع  تحت  اإدراجها  تم  وقد  ريال.   50 ال�سمـية 

برقم (2240) وتاريخ 2002/2/9 م.

وقد تم خالل هذا الن�سف تجزئة �سهم مبرد من 100 ريال 

زادت  حيث  م،   2002/1/26 بتاريخ  وذلك  ريال   50 الى 

عدد ال�سهم من 3 مليون �سهم الى 6 مليون.

راأ�سماله  بزيادة  الوطني  العربي  البنك  اآخر قام  على �سعيد 

من 1500 مليون ريـــال الى 1800 مليونا وذلك بمنح �سهم 

لي�سبح  م   2002/3/2 تاريخ  اأ�سهم. في  واحد لكل خم�سة 

عدد اأ�سهم البنك 36 مليون �سهم.

من  راأ�سماله  بزيادة  اأي�سا  الهولندي  ال�سعودي  البنك  وقام 

�سهم  بمنح  وذلك  ريـــال  مليون   945 الى  ريال  مليون   630

عدد  لي�سبح  م   2002/3/7 بـتاريخ  �سهمين.  لكل  واحد 

اأ�سهم البنك 9،18 مليون �سهم.

اأي�سا بزيارة راأ�سمالها من  من جهتها قامت �سركة اأمينتايت 

11 مليون �سهم اإلى 13 مليون �سهم بمنح �سهمين لكل 11 

�سهما، وذلك بتاريخ 2002/4/15 م لي�سبح بذلك راأ�سمال 

ال�سركة 650 مليون ريال.

اإعادة  الحالي  العام  من  الأول  الن�سف  خالل  وجرى  هذا 

تداول ال�سركة الكيمـــيائية براأ�ض مالها الجديد) 465 مليـون 

بتـاريخ  وذلك  �سهم  (مليــون   3،9 اأ�سهم)  (وبعدد  ريال 

2002/4/28م.

ومن العالمات الالفتة التي ميزت هذا الن�سف كان اندماج 

كهرباء  اإ�سم  تحت  واحدة  ب�سركة  الكهرباء  �سركات  جميع 

ال�سعودية وتم منحها الرقم ) 5110 (في ال�سوق ال�سعودي 

وتم  (ريال.   900،770،287،38 قدره)  براأ�سمال  لال�سهم 

الهالي  من  م�ساهم  لكل  �سهم   100 مقابل  �سهما   89 منح 

اأ�سهم  عدد  بذالك  لي�سبح  م   2002/6/29 بتاريخ  وذلك 

ال�سركة ) 418،755،765 ( �سهما وتم تداول ال�سركة بعد 

الندماج بتاريخ 2002/6/8 م. 

تقرير تـــــــــداول

موؤ�صر اأ�صعار ال�صهم للن�صف الأول من عام 2002م
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تاأ�س�ست �سركة ت�سنيع مو�د �لتعبئة و�لتغليف )فيبكو( - �سركة م�ساهمة �سعودية- في �لعام 1991م بر�أ�ض مال �سعودي 

100 في �لمئة وي�سغل �لم�سنع م�ساحة 000،75 متر مربع في �لمدينة �ل�سناعية �لثانية بالريا�ض. يعتبر �لن�ساط �لرئي�ض 

لل�سركة هو �سناعة مو�د �لتعبئة و�لتغليف من مركبات �لبولي بروبلين و�لبولي �إيثيلين ذ�ت �لجودة �لعالية �لموردة من 

م�سانع �سركات �سابك، كما ت�ستخدم �ل�سركة �آخر ما تو�سلت �إليه �لتكنولوجيا في مجال �إنتاج هذه �لمو�د

والأمالح ب�سبب تبطينها الداخلي والخارجي.

الطازجة  الخ�سروات  لتعبئة  فت�ستخدم  ال�سبكية  الأكيا�ض  اأما 

م�سممة  وهي  التمور،  وحماية  والفواكه  والبطاط�ض  والب�سل 

ب�سبب  طازجة  بداخلها  المعباأة  المواد  على  تحافظ  بطريقة 

فتحات التهوية، وقد ارتفع الطلب على هذا النوع من الأكيا�ض 

في المملكة مع النمو الكبير في اإنتاج المحا�سيل المذكورة. 

الخيوط

تنتج ''فيبكو'' اأ�سنافاً متعددة من الخيوط الم�سنوعة من مادة 

البولي بروبلين، مثل خيوط التعليق الزراعية الم�ستخدمة في 

اللبانات  ربط  وخيوط  المحمية،  البيوت  في  النباتات  تعليق 

البولي  رقائق  ال�سركة  تنتج  كما  الكابالت.  ح�سو  واألياف 

''الجامبو''  التعبئة  لأكيا�ض  كبطانة  الم�ستخدمة  اإيثيلين 

بكثرة  الم�ستخدمة  التربيط  اأ�سرطة  كذلك  وتنتج  وال�سغيرة. 

في قطاعات عري�سة �سناعية وتجارية. واأخيراً تنتج ال�سركة 

الأ�سرعة البال�ستيكية الم�ستخدمة لتغطية الب�سائع والأ�سمنت 

والخيام وغيرها.

مادة  من  المن�سوجة  الخا�سة  التعبئة  حاويات  ال�سركة  ت�سنع 

والعمالقة  الكبيرة  الحاويات  اإنتاج  ويعتبر  بروبلين.  البولي 

التي ت�ستخدم في تعبئة المنتجات ال�سناعية والزراعية اأحد 

ال�سنوات  في  الطلب  ازداد  وقد  لل�سركة،  الرئي�سة  المنتجات 

ال�سعات  ذات  المرنة  الحاويات  من  النوع  هذا  على  الأخيرة 

الكبيرة ب�سبب �سهولة التعبئة والنقل والتخزين والتفريغ.

وت�ستهر ''فيبكو'' بت�سنيع اأكيا�ض ''الجامبو'' التي تلبي متطلبات 

من  النتاجية  ال�سركة  طاقة  وتبلغ  مناف�سة.  وباأ�سعار  العمالء 

هذه الأكيا�ض بحدود 4000 كي�ض يومياً، يتم �سد معظم الطلب 

المحلي منها وي�سدر الباقي اإلى الخارج. كما تتمتع منتجات 

ال�سركة ب�سمعة جيدة في الأ�سواق الخارجية.

الأكيا�س

ت�ستخدم الأكيا�ض �سغيرة الحجم الم�سنوعة من مادة البولي 

الأغذية،  الأ�سمدة،  لتعبئة  متعددة  �سناعات  في  بروبلين 

ومواد  البذور  الأ�سمنت،  ال�سكر،  الملح،  الدقيق،  الحبوب، 

للماء  ومقاومة  عالية  متانة  ذات  ال�سغيرة  والأكيا�ض  اأخرى. 

فيبكو:منتـجات مبتكرة للتو�صع محليًا وخارجيًا

 �صــــــركــــــــــــــــــــــات
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موؤ�صرات مالية

 75،68 حالياً  المدفوع  به  الم�سرح  ال�ضركة  مال  راأ�ض  يبلغ 

القطاع  ويملك  لل�سهم.  ريالً   50 ا�سمية  بقيمة  ريال  مليون 

الخا�ض كامل راأ�ض المال.

 هذا وتبلغ القيمة الدفترية ل�سهم ال�سركة بحدود 4،56 ريالً 

القيمة الدفترية 

العائد على ال�صهم 

الربح الموزع  

متو�صط �صعر ال�صهم 

ال�صعر للعائد 

اإيراد المبيعات * 

�صافي الربح * 

راأ�س المال *  

الم�صدر: الزغيبي والقباني* الأرقام بالألف ريال

موؤ�صرات مالية

 �صــــــركــــــــــــــــــــــات

مقابل قيمته الإ�سمية البالغة 50 ريالً. وهذا يعني اأن ال�سركة لم 

تراكم اأرباحاً كبيرة تدعم القيمة الدفترية. كما اأنه لي�ض على 

ال�سركة قرو�ض طويلة الأجل ذات �ساأن، فقد تمكنت على مدى 

ال�سنوات الما�سية من �سداد قرو�ض �سندوق التنمية ال�سناعية.

مخططات م�صتقبلية

ومبتكرة  جديدة  منتجات  طرح  في  التو�سع  ال�سركة  تعتزم 

التركيز  طريق  عن  وذلك  عالمياً.  المطلوبة  منتجاتها  لأحد 

العام،  اأن�سئت خالل هذا  التي  والتطوير  الأبحاث  اإدارة  على 

مركز  مع  بالتعاون  موؤهلة،  �سعودية  هند�سية  كفاءات  وباإدارة 

الملك  ومدينة  ''�سابك''  ب�سركة  الخا�ض  والتطوير  الأبحاث 

الملك فهد  اأبحاث جامعة  والتقنية ومركز  للعلوم  عبدالعزيز 

كبار  من  لت�سبح  ال�سركة  ت�سعى  كما  والمعادن.  للبترول 

ال�ساقة  للخدمة  (الجامبو)  العمالقة  الأكيا�ض  م�سنعي 

وت�سويقها محلياً وعالمياً.

تداول الأ�صهم

�سوق  في  التداول  قليلة  الأ�سهم  من  ''فيبكو''  اأ�سهم  تعتبر 

اإلى محدودية  الأ�سهم المحلية، ويعود �سبب هذا النخفا�ض 

عدد الأ�سهم، وكذلك اإلى احتفاظ عدد من المالك باأ�سهمهم. 

يقف  لل�سهم  للعائد  ال�سعر  عائد  اأن  المرفق  الجدول  ويبين 

عند 6،20 مرة تقريباً.

ومن المالحظات على توزيع ملكية الأ�سهم اأنها مح�سورة في 

�سهم  اأن  ويالحظ  الموؤ�س�سين،  الم�ساهمين  من  قليل  عدد 

ال�سركة يعتبر من الأ�سهم منخف�سة التداول اإلى حٍد كبير.

 7 بمبلغ  �سافية  اأرباحاً  2001م  العام  في  ال�سركة  وحققت 

العام  في  تحقيقها  تم  ماليين   5 بمبلغ  مقارنة  ريال  ماليين 

راأ�ض  على  عائداً  يعطي  الأرباح  من  الم�ستوى  وهذا  الأ�سبق، 

المجال  في  متو�سطة  ن�سبة  وهي  تقريباً،   10 بحدود  المال 

 1،5 الأخير  العام  في  ال�سهم  ربحية  معدل  وبلغ  ال�سناعي. 

ريالً لل�سهم، وقامت ال�سركة بتوزيع 5 ريالت نقداً لل�سهم. 

1997  1998  1999  2000  2001

51.00  55.00  57.00  56.00  56.40

0.00  0.00  2.50  4.00  5.00

__  12.00  21.50  23.00  19.00

__  12.00  21.50  23.00  19.00

64.699  0  54.490  63.120  __

4.597  8.701  5.244  5.038  7.012

68.750  68.750  68.750  68.750  68.750

3.30  6.30  3.80  3.70  5.10
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الأهداف  تحقيق  في  الم�ستمرة  جهودها  ال�سركة  وا�سلت 

ال�سركة  مواقع  اأجلها حتى غدت  من  اأن�سئت  التي  والأغرا�ض 

الخارجية ذات �سمعة احترافية جيدة كمحطات توقف مريحة و 

موثوقة واآمنة للم�سافرين، وهي بذلك ت�ساهم بفاعلية في دفع 

عجلة التنمية وازدهارها.

وقد اأقر مجل�ض الإدارة موؤخراً خطة عمل ا�ستراتيجية بالعتماد 

على اأ�سلوب اإدارة بع�ض المواقع من قبل م�ستثمرين خارجيين، 

مع فر�ض موا�سفات الت�سغيل عالية الم�ستوى الخا�سة بال�سركة، 

واإلزام  والخدمة  الأداء  م�ستوى  على  المواقع  تحافظ  بحيث 

وتقديم  للمحطة  العام  ال�سكل  على  بالمحافظة  الم�ستثمرين 

اأف�سل الخدمات، وبحمد اهلل اأثبتت هذه ال�ستراتيجية فاعليتها 

تدفق  ا�ستمرار  مع  الخدمة،  م�ستوى  على  المحافظة  في 

الإيرادات ال�سافية لل�سركة.

تمتلك ال�سركة حاليا 35 محطة وا�ستراحة على غالبية طرق 

المملكة، وكان اآخرها تلك التي تم افتتاحها خالل �سهر رم�سان 

ر�سـوان  وا�ستراحة  محطة  وهي  1422هـ  العام  من  المبارك 

الواقعة على طريق الطائف/الريا�ض. وحققت هذه المحطة منذ 

افتتاحها حتى اليوم ت�سغياًل عالياً يفوق درا�سة جدواها القت�سادية، 

مما دعا ال�سركة اإلى البحث عن مواقع اأخرى على نف�ض الطريق. 

وتعكف ال�سركة حالياً  على درا�سة عدد من المواقع الجديدة  

مع  بالتعاون  وذلك  المملكة  مدن  معظمها  في  تغطي  التي 

م�ستثمرين اآخرين حتى تتمكن ال�سركة من تغطية جميع المناطق 

والطرق الجديدة التي يتم افتتاحها ب�سورة م�ستمرة. 

مجهزة  �سخمة  مركزية  ور�ض  ثالث  ال�سركة  تمتلك  واأخيرا 

باأحدث الآلت والمعدات تناف�ض اأف�سل التجهيزات لدى وكالت 

لإعادة ت�سنيع  الأو�سط، وكذلك م�سنعاً  ال�سرق  ال�سيارات في 

البحث مع م�ستثمرين لإيجاد  الغيار بمدينة جدة. وجاٍر  قطع 

اأن�سب الو�سائل التي تعطي المردود الأف�سل. 

ومن �سمن اأهم اأن�سطة ال�سركة الرئي�سة ن�ساط النادي ال�سعودي 

لل�سيارات، الوكيل بالمملكة لالتحاد الدولـي لريا�سة ال�سـيارات 

)F I A( والتحـاد الدولي لل�سياحة وال�سيارات )A TI( حيث يقوم 

ورخ�ض  (التربتيك)  الجمركية  المرور  دفاتر  باإ�سدار  النادي 

�ل�سركة �ل�سعودية لخدمات �ل�سيار�ت و�لمعد�ت )�سا�سكو( هي �سركة وطنية �سعودية م�ساهمة بر�أ�ض مال 300 مليون ريال 

مق�سم �إلى 6 ماليين �سهم. وتعمل �ل�سركة في مجال خدمة �ل�سيار�ت باإن�ساء �سبكة من محطات خدمة �ل�سيار�ت متكاملة 

�لخدمات للم�سافرين على �لطرق �لرئي�سة بين مدن �لمملكة، ويمتد مجال عمل �ل�سركة �إلى �إن�ساء �سبكة من محطات �لخدمة 

د�خل �لمدن �لرئي�سة �ي�ساً

 �صــــــركــــــــــــــــــــــات

�صا�صكو: ا�صتراتيجية جديدة 

لتنويع الخدمات



41العدد االول   �صـيـف   2002م      

 �صــــــركــــــــــــــــــــــات

المرور  دفاتر  لإ�سدار  الوحيد  الوكيل  وهو  الدولية،  القيادة 

الجمركية لدولة اليمن ال�سقيق. 

ويحقق هذا الن�ساط نجاحاً متميزاً، مما جعل ال�سركة ت�سرع 

بالتو�سع في ن�ساط النادي واإعداد درا�سات متعددة في مجال 

يقوم  لل�سيارات  متكامل  ناٍد  لإن�ساء  وال�سياحة  ال�سيارات 

بالمملكة  ال�سيارات  ريا�سة  اأن�سطة  جميع  ورعاية  بتنظيم 

وال�ستراك في المحافل الدولية. 

و�سينظم هذا النادي ريا�سات عالمية ت�ستحوذ على اهتمام كبير 

في العالم العربي مثل الراليات، الكارتنق، �سباق الدراجات النارية 

ال�سحراوية، ا�ستعرا�سات �سيارات البقي وغيرها. ويعمل النادي 

حالياً الن�ساطات الالزمة للبدء في الم�سروع مما �سيكون له الأثر 

الكبير في زيادة اإيراداتها واأرباحها.

اإعادة هيكلة راأ�س المال  

قامت ال�سركة في العام الما�سي باإعادة هيكلة راأ�ض المال عن 

طريق تخفي�ض راأ�ض المال الم�سرح به والمدفوع اإلى 300 مليون 

ريال، مقابل 600 مليون ريال راأ�ض مال م�سرح به �سابقاً، تم دفع 

420 مليونا منه فقط. وهدفت ال�سركة من خالل هذه الخطوة 

ال�سركة،  على  المتراكمة  الخ�سائر  تغطية  اإلى  ال�ستراتيجية 

وتوفير الدفعة الأخيرة على الم�ساهمين.وكان ومن فوائد ذلك:

اأ�سول  من  لل�سركة  والعادل  ال�سحيح  المالي  المركز  اإظهار   -

والتزامات وراأ�ض مال.

- اإطفاء الخ�سائر المتراكمة التي تثقل كاهل ال�سركة وتوؤثر على 

قدرتها على توزيع الأرباح وتحقيق خططها الم�ستقبلية . 

- تح�سين �سورة ال�سركة المالية والت�سغيلية والإدارية اأمام البنوك 

والجهات الأخرى المهتمة . 

- تن�سيط �سعر ال�سهم الخا�ض بال�سركة من خالل اإلغاء المطالبة 

بالق�سط المتبقي من راأ�ض المال البالغ (51) ريالً �سعودياً لل�سهم 

لتمكين ال�سركة من توزيع اأرباح على الم�ساهمين م�ستقباًل.

الخطط الم�صتقبلية

ن�ساطاتهــا  تو�سيع  اإلى  الحا�سر  الوقت  في  ال�سركة  ت�سعى 

الجدوى  درا�سات  عمل  بعد  مواقعها،  عدد  بزيادة  الرئي�سـة 

باتباع  ال�سركة  و�ست�ستمر  جديد.  موقع  لكل  القت�سادية 

ال�ستراتيجية الجديدة بالتعاون مع الم�ستثمرين لتحقيق الربح 

والفائدة المرجوة والمتمثلة بـما يلي:

- ا�ستثمار ال�سيولة المتوفرة لدى ال�سركة عن طريق الدخول في 

م�ساريع جديدة.

البري  النقل  �سركات  من  ال�سركة  عمالء  مع  التعاون  زيادة   -

الخدمة  مراكز  اإن�ساء  في  تم  ما  غرار  على  الإيرادات  لتعزيز 

ال�سغيرة (المواقف) لل�ساحنات على الطرق ال�سريعة.

- تفعيل دور النادي ال�سعودي لل�سيارات باإن�ساء منطقة ترفيهية 

خا�سة بريا�سة ال�سيارات بمدينة الريا�ض. وتعميم الفكرة على 

الترفيه  بهدف  بها  الرئي�سة  والمدن  المملكة  باقي محافظات 

البريء المفيد لل�سباب. 

- ت�سعى ال�سركة حاليا لإن�ساء نادي خا�ض بريا�سة �سباق ال�سيارات 

) الم�سوؤولة  الحكومية  الجهات  مع  بالتعاون  (الراليات)  الكبيرة 

الرئا�سة العامة لرعاية ال�سباب) للم�ساركة في المحافل الدولية 

واإبراز ا�سم المملكة وال�سركة من خالل تلك الم�ساركات ورعاية 

ال�سباب ال�سعودي المتخ�س�ض في هذه الريا�سة.

تداول اأ�صهم ال�صركة

يعتبر �سهم �سركة �سا�سكو من الأ�سهم جيدة التداول في ال�سوق، 

بعد  المتداولين  من  جيداً  اهتماماً  موؤخراً  ال�سهم  لقي  وقد 

الدفعة  طلب  اإلى  الحاجة  وعدم  ال�سركة  مال  راأ�ض  تخفي�ض 

خ�سائرها  ال�سركة  تغطية  اأن  كما  المال،  راأ�ض  من  الأخيرة 

المتراكمة اأعطت ال�سوق موؤ�سرات عن اإمكان توزيع اأرباح على 

ال�سنوات  بعك�ض  اأرباحاً،  ال�سركة  حققت  متى  الم�ساهمين 

اأولً  اإلى تغطية الخ�سائر  ال�سابقة التي احتاجت فيها ال�سركة 

قبل التفكير في توزيع اأرباح، هذه الموؤ�سرات الإيجابية لل�سركة 

اأدت اإلى رفع �سعر ال�سهم اإلى حدود 40 ريالً.

1997   1998   1999   2000   2001   

70,55   70,55   70,54   60,55 القيمة الدفترية  51.00  

.,90   30,2   00,1   10,1   52,1 العائد على ال�صهم 

00,0   00,0   00,0   00,0   50,2 الربح الموزع 

46   34   30   50,27   00,41 متو�صط �صعر ال�صهم 

ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــ     25   97,26 ال�صعر للعائد 

987,105   457,103   719,84   265,52   731,60 اإيراد المبيعات* 

329,5   912,13   249,6   571,6   108,9 �صافي الربح* 

000,420   000,420   000,420   000,420   000,300 راأ�س المال*  

موؤ�صرات مالية

الم�صدر: الزغيبي والقباني* الاأرقام بالألف ريال
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تداول على الإنترنت

باتت ''�ل�سبكة'' عن�سر�ً �أ�سا�سياً في قطاعات �لأعمال كافة،  فلم تعد �لإنترنت �أد�ة للت�سلية وق�ساء وقت �لفر�غ، بل �أ�سبحت �أكثر �أهمية 

في حياتنا �ليومية على مختلف �ل�سعد ل �سيما في قطاع �لأعمال، ول ي�ستطيع �أحد �أن ينكر �لدور �لفعال �لذي تلعبه �سبكة �لإنترنت في 

تعزيز وتن�سيط قطاع �لأعمال في �لعالم، �إد�ر�كا منه لهذ� �لو�قع وم�سايرة للتطور �لتقني، لهذ� قام تد�ول باإن�ساء موقع خا�ض به على 

�سبكة�لإنترنت، عنو�نه: www.tadawul.com.sa ، يتيح لز�ئره متابعة �آخر �لأخبار �لقت�سادية �لمتعلقة ب�سوق �لأ�سهم �ل�سعودية، 

ويتوفر �لموقع باللغتين �لعربية و�لإنجليزية، و�سنقوم من خالل هذ� �لمو�سوع بعر�ض عنه وكيفية �لإبحار فيه

 بـــكـــم في مــوقـعــنــــا
ًً
مرحـبــــــا
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عند دخولك الموقع، تطالعك ال�سفحة الرئي�سة، وهي تت�سمن 

ليتمكن  وب�سيطة،  ذكية  بطريقة  �سممت  وقد  خيارات  عدة 

الزائر من اإدراك محتويات الموقع ب�سهولة وي�سر. 

من  يمكنك  متنوعة  خيارات  لك  توفر  قوائم  �ستجد  وهنالك 

خاللها معرفة اأحوال �سوق الأ�سهم وال�سركات والأرباح وغيرها 

من الأمور الكثيرة التي تهم الم�ستثمر ب�سكل خا�ض. 

ال�سفحة  اأعلى  في  الموجودة  تلك  هي  القوائم  هذه  واأولى 

الرئي�سة، وهي ت�سمل كال من القوائم الفرعية التالية: 

القائمة معرفة لمحة تاريخية عن  نبذة عنا: تتيح لك هذا 
وخدمات  الإيداع  مثل  توفرها  التي  والخدمات  ''تداول'' 

التداول. 

اأنظمة ال�سوق: اإذا اأردت معرفة تنظيم ال�سوق وقواعد التداول، 

فاإن هذه القائمة �ستمدك بالمعلومات الوافرة عنها، كما اأنها 

تت�سمن قانون العمولة وكيفية التعامل معها. 

الفرعية  القائمة  هذه  خالل  من  الشركات:  معلومات 

الأ�سهم  �سوق  في  المتداولة  ال�سركات  على  التعرف  يمكنك 

كما  ال�سركات،  تلك  خالل  من  الموزعة  والأرباح  ال�سعودية، 

بكل  المتعلقة  المالية  القوائم  الفرعية  القائمة  هذه  تقدم 

�سركة. وهنا يجدر الإ�سارة  اإلى اأن كل خيار تحت هذه القائمة 

�سوف يوفر لك معلومات دقيقة ووافرة، حيت �سيتم نقلك اإلى 

ال�سفحة الخا�سة بالخيار ومن خالله يمكنك متابعة �سيرك  

حتى ت�سل اإلى المعلومة التي تريد. 

اإلعالنات: بالـ�سـغـط عـلى قـائـمـة الإعـالنات �سـوف تتمكن 
من معرفة كافة البيانات التي ت�سدرها ال�سركات المتعاملة مـع 

والإعالنات   ال�سحفية  والن�سرات  ال�سعودية  الأ�سهم  �سوق 

القطاعات  من  وغـيره  الـقطـاع  هذا  في  باأعمالها  الخا�سة 

القت�سادية. 

صناديق االستثمار: تعتبر هذه القائمة الفرعية من اأغنى 
القوائم في الموقع، فهي توفر المعلومات الالزمة عن جميع 

''جميع  اختيارك  وعند  ال�ستثمار،  �سناديق  وحدات  اأ�سعار 

اأ�سعار الوحدات''، �ستنتقل اإلى �سفحة اأخرى مليئة بالمعلومات 

) بال�سندوق  الخا�ض  والمدير  ال�سندوق  ا�سم  عن  والبيانات 

ال�سركة)، والعملة التي يتم التداول بها، والفئة الفرعية، كما 

�ستجد هنالك اأي�سا الت�سنيف و�سعر الوحدة وتغير ال�سعر عن 

القائمة  هذه  تحت  تندرج  كما  التقييم.  وتاريخ  العام  بداية 

للوحدات  ال�سابقة   والأ�سعار  الوحدات  اأ�سعار  اآخر  الفرعية 

على  تطراأ  التي  التغيرات  متابعة  خاللها  من  يمكن  حيث 

�سناديق ال�ستثمار. 

األسهم: من خالل هذه القائمة يمكنك الطالع على جميع 
والأ�سعار  الأ�سهم  جميع  وعر�ض  ال�سوق  في  المتوفرة  الأ�سهم 

ومراقبة  ال�سوق  (مراقبة  ق�سمين  اإلى  تق�سم  التي  لها  الآلية 

القطاع). 

فمن خالل مراقبة ال�سوق يمكنك التعرف اإلى اآخر ال�سفقات 

التي تم عقدها واأف�سل طلب تم عر�سه، كما يمكنك معرفة 

�سعر  واأعلى  الفتتاح  عند  ال�سهم  و�سعر  قدم  عر�ض  اأف�سل 

اأما من خالل  اإليه خالل اليوم وال�سعر الأدنى كذلك.  و�سل 

مراقبة القطاع فاإنه باإمكانك معرفة اآخر ال�سفقات التي تم 

عر�ض  واأف�سل  طلب  واأف�سل  الأ�سهم  قطاع  في  عر�سها 

واأعلى �سعر  ال�سهم عند الفتتاح  باأ�سعار  الخا�سة  والبيانات 

التراكمي  المجموع  معرفة  يمكنك  اأنه  كما  �سعر،  واأدنى 

معرفة  يمكنك  الأ�سهم  قائمة  خالل  ومن  اأي�ساً،  اليومي 

الأ�سعار ال�سابقة لالأ�سهم كافة. 

الفرعية  القائمة  هذه  عليك  تطل  المستثمر:  أدوات 
بالخيارات الخا�سة بالم�ستثمر، ويجب عليك اأولً الت�سجيل فيه 

عملية  وتتم  الخيارات،  تلك  اإلى  الو�سول  من  تتمكن  لكي 

الت�سجيل ب�سهولة، حيث يوفر الموقع اإمكانية الت�سجيل واإن�ساء 

الخا�سة وكل ما ترغب  البيانات  بها  محفظة خا�سة، تحفظ 

بمعرفته، ويذكر موقع تداول اأنه بعد ت�سجيلك في موقع تداول 

خالل  ومن  العمليات.  وت�سجيل  محافظ  عدة  اإن�ساء  يمكنك 

تداول على الإنترنت
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مراقب محفظة تداول يمكنك ا�ستخال�ض تقارير مفيدة 

اأ�سعار  اآخر  اإلى  ا�ستناداً  المحافظ  تقييم  تقارير  مثل: 

تحليل  وتقرير  ال�سابقة،  العمليات  وتقرير  ال�سوق، 

وتوفر لك هذه  اأي�ساً،  الكثير  اإلى  بالإ�سافة  المحفظة، 

مما  المحفظة''،  ''متابعة  بـ  يعرف  ما  اأي�سا  القائمة 

يمكّنك من اإجراء التعديل الذي ترغب به على محتوى 

''قائمة  اأي�ساً  هناك  اأنه  كما  بك.  الخا�سة  المحفظة 

الإر�سال'' وت�ستطيع من خاللها ا�ستالم القائمة الر�سمية 

واإح�سائيات  الأ�سبوعية  الر�سمية  والقائمة  اليومية 

ال�سوق ال�سهرية والإح�سائيات والبيانات الخا�سة ب�سوق 

الأ�سهم ال�سعودية على بريدك الإلكتروني الخا�ض. 

مركز الم�صاعدة: ت�سمل هذه القائمة اأدوات الم�ساعدة 

التي يوفرها الموقع للزائر ويمكن من خاللها التاأقلم والتعرف 

مرا�سلة  الزائر  باإمكان  اأنه  كما  الموقع،  ت�سفح  كيفية  على 

الم�سوؤولين عن الموقع لال�ستف�سار عن اأي اأمر يرغب به.

بع�ض  ت�سمل  فهي  اليمنى،  القائمة  اأما  اليمنى:  القائمة 
الخت�سارات بالن�سبة للقوائم الفرعية التي ذكرناها مثل عر�ض 

من  وغيرها   المالية  والقوائم  ال�سوق  ومراقبة  الأ�سهم  جميع 

الخيارات الأخرى التي ت�سهل عليك عملية ا�ستق�ساء المعلومات 

والبيانات الخا�سة ب�سوق الأ�سهم ال�سعودية. 

ويمكن للمت�سفح البحث عن بيانات واإح�سائيات ال�سركة التي 

يرغب بها عن طريق اإدخال الرمز الخا�ض بال�سركة في مربع 

اإدخال  عند  المثال،  �سبيل  فعلى  الموقع،  يوفره  الذي  البحث 

رمز 

اأ�سعار  ''نفذ''، �سيظهر عر�ض  وال�سغط على مفتاح   1090''''
اإنه  بل  فقط،  هذا  لي�ض  الأمريكي،  ال�سعودي  للبنك  مف�سل 

بالإمكان عر�ض الر�سم البياني ومالحظة التغيرات التي طراأت 

اأنه بالإمكان معرفة  اأ�سهم هذا البنك، كما  على عملية تداول 

تفا�سيل اأخرى عن البنك، مثل ''ملف ال�سركة'' و''بيانات الأرباح'' 

و''قائمة الميزانية العامة'' وغيرها العديد من التفا�سيل التي 

الرمز  يعلم  ل  الزائر  كان  واإن  خا�سة.  ب�سفة  الم�ستثمر  تهم 

الخا�ض بال�سركة التي يرغب بها، فاإن باإمـكانــه معرفته عـن 

من  الذي  الرمز''  عـن  ''بحـث  خيـار  علـى  ال�سـغـط  طـريق 

خالله يت�سنى الح�سول على رموز جمـيـع ال�سركات. 

خدمات اأخرى

www. الإنترنت على  تداول  موقع  يقدم  اإلى هذا  بالإ�سافة 

وقيمة  التوقيت  يت�سمن:  لل�سوق  ملخ�ساً   tadawul.com.sa

الأ�سهم المتداولة وكمية الأ�سهم المتداولة وعدد الأ�سهم التي 

عر�ض  اإلى  بالإ�سافة  هذا  اأي�ساً،  انخف�ست  والتي  ارتفعت 

تف�سيلي لأ�سهم ال�سركات التي ارتفعت واأ�سهم ال�سركات التي 

اإليه  و�سل  �سعر  لآخر  عر�ض  مع  يومي)  (ب�سكل  انخف�ست 

ال�سهم والن�سبة المئوية الخا�سة بارتفاعه اأو انخفا�سه، ول 

اإلى تقديم  اأي�ساً  يتعداه  الموقع بعر�ض هذا فقط، بل  يكتفي 

ال�سركات الأكثر ن�ساطاً في �سوق الأ�سهم يومياً. 

ويوفر موقع تداول اأي�ساً ر�سماً بيانياً للموؤ�سر العام الذي يمكن 

للم�ستثمر من خالله مالحظة العمليات وتتبع �سير الأ�سهم في 

ال�سوق ب�سكل دوري. 

''�سريط  لزواره  الموقع  يقدمها  التي  المميزة  الخدمات  ومن 

اأ�سعار  ومتابعة  روؤية  من  الم�ستثمر  يمكن  الذي  الأ�سعار'' 

الم�ستثمر على  الخدمة عند عدم قدرة  الأ�سهم، وتفيد هذه 

''�سريط الأ�سعار''  زيارة الموقع ب�سكل م�ستمر، فباإمكانه فتح 

مع  ال�سوق  في  الأ�سهم  على  تطراأ  التي  التغيرات  ومتابعة 

القيام باأعماله المكتبية اليومية. كما اأن الموقع يوفر خدمة 

''تحميل البيانات'' التي من خاللها ي�ستطيع الم�ستثمر اأن يرى 

اأو  يومي  ب�سـكل  بال�سوق  الخا�سة  والبيانات  العمليات  كافة 

الر�سمية  (القائمة  التالي:  توفر  الخدمة  فهذه  اأ�سبوعي، 

ال�سوق  اإح�سائيات  الأ�سبوعية،  الر�سمية  القائمة  اليومية، 

ال�سهرية، اإح�سائيات ال�سوق ربع ال�سنوية، اإح�سائيات ال�سوق 

لجميع  بياني  بر�سم  مزودة  البيانات  تلك  وكل  ال�سنوية) 

التعامالت التي تمت.

نقول حنا

تداول على الإنترنت
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البنوك  م�ستوى  على  نوعها  من  الأولى  اعتبرت  خطوة  في 

من  الخام�س  في  الأمريكي  ال�سعودي  البنك  طرح  ال�سعودية 

على  موقعه  عبر  الإلكتروني  التداول  نظام  الما�سي  مار�س 

يتيح  الذي   www.sambatadawul.com الإنترنت  �سبكة 

المحلية  الأ�سهم  �سوق  العمليات في  القيام بمختلف  لعمالئه 

وتوفير  الفوري  وال�سراء  البيع  �سفقات  اإبرام  ذلك  في  بما 

ربط  يتم  حيث  لالأ�سهم،  والمبا�سرة  الآنية  الأ�سعار  خدمة 

العميل  بح�ساب  ال�سعودي  بالريال  لال�ستثمار  العميل  ح�ساب 

في نظام تداول.

في  الم�سوؤولون  يرى  الخطوة  لهذه  الم�ستقبلية  الآفاق  وعن 

البنك ال�سعودي الأمريكي اأن العتماد على الإنترنت وخدماتها 

بالتعامالت  يتعلق  فيما  وخا�سة  الجوانب  من  الكثير  في 

البنكية في تزايد م�ستمر لهذا فاإن الهدف في النهاية هو فتح 

اآفاق جديدة في �سوق الأ�سهم، ويتوقع لهذه الخدمة اأن تحظى 

التقنية  هذه  تتيحها  التي  للمميزات  نظراً  �سديد  باإقبال 

مجال  في  تحدثها  �سوف  التي  الكبيرة  والنقلة  المتطورة 

التعامل مع �سوق الأ�سهم. 

الخدمات 

يقول  -كما  الخدمة  هذه  خالل  من  البنك  عمالء  ي�ستطيع 

الم�سوؤولون- اإنجاز معظم العمليات في �سوق الأ�سهم المحلية 

بي�سر و�سهولة عن طريق الإنترنت، ويندرج �سمن هذه العمليات 

العمليات  من  وغيرها  الفوري  وال�سراء  البيع  �سفقات  اإبرام 

والإطالع على المحافظ ال�ستثمارية وقيمتها ال�سوقية ومراقبة 

اإلى  بالإ�سافة  التنفيذ  حيث  من  وحالتها  المدخلة  الأوامر 

الح�سول على معلومات وفيرة عن ال�سوق واأ�سعار الأ�سهم وحجم 

التداول وعدد ال�سفقات والعرو�س والطلبات واأداء موؤ�سر ال�سوق 

والقطاعات واأخبار ال�سركات وغيرها من المعلومات. 

على الرغم من ق�سر المدة الزمنية منذ اإطالق البنك ال�سعودي الأمريكي خدمة تداول اأ�سهم ال�سركات المدرجة على ال�سوق المحلية 

ال�سعودية من خالل الإنترنت )بداأت في  مار�س 2002م(، اإل اأن الم�سوؤولين المعنيين في البنك يعتبرون اأنه بالإمكان القول اأن تن�سيق 

هذه الخطوة قد حقق بالفعل نجاحاً لفتاً )ما يزيد عن 11554 عملية في اأقل من �سهرين(  و�سادفت ا�ستح�ساناً كبيراً لدى العمالء 

و�سريحة الم�ستثمرين في الأ�سهم المحلية و�ساهمت بالتالي في المزيد من التطور ل�سوق الأ�سهم المحلية ومن المالحظ اأن هناك اتجاهاً 

مت�ساعداً لالعتماد على هذه الخدمة

تكنولوجيا تــــــــداول

46

التداول عبر الإنترنت يعزز ال�سوق المحلية

البنك ال�سعودي الأمريكي اأول من يطلقها
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تكنولوجيا تداول

الخدمة  هذه  من  لال�ستفادة  توفرها  الواجب  ال�سروط  اأما 

تداول)  (�سامبا  اتفاقية  البنك  مع  العميل  يوقع  اأن  فيكفي 

داخل  من  �سواء  الخدمة  هذه  ا�ستخدام  من  يتمكن  حتى 

�ســروط  عليه  تنطــبق  اأن  �سرط  خارجها  من  اأو  ال�سعودية 

وال�سراء.  البيع 

توعية 

ال�سعودي  البنك  اإدارة  انتهجت  بنجاح  الخدمة  هذه  لتطبيق 

بتدريب  بدءاً  متكاملة  �ساملة  اإعداد  �سيا�سة  الأمريكي 

عن  الجديدة  لخدمة  مكثفة  توعية  بحملة  وانتهاًء  موظفيها 

لعمالئه  البنك  قدمها  التي  والكتيبات  المحا�سرات  طريق 

وذلك  المتطورة  الخدمة  هذه  بميزات  تب�سيرهم  بهدف 

بال�ستفادة من تجارب البنك ال�سابقة وخا�سة نظام (�سامبا 

اأون لين) للخدمات البنكية عبر الإنترنت. 

كما ح�سد البنك كل الطاقات المتوفرة لتوظيف النظام على 

الوجه الأكمل وي�ساف اإلى كل هذا وجود نموذج تدريبي في 

اأن  اإلى  اأولً  للتدرب  العميل  اأمام  المجال  يف�سح  الموقع مما 

النحو  على  الخدمة  هذه  ا�ستخدام  على  قادراً  ي�سبح 

الأمثل. 

التقنيات و�سروط الأمان

بنك  اأول  الأمريكي  ال�سعودي  البنك  فاإن  معروفاً  بات  كما 

يطرح خدمة تداول الأ�سهم المحلية عبر نظام �سامبا تداول 

العالمية  التقنيات  اأحدث  على  اعتماداً  العربية  باللغة 

عن  ال�سوؤال  يكون  وحين  والمعلوماتية.  الإدارية  والكفاءات 

ال�سرية  والمعلوماتية  التقنية  وال�سالمة  الأمان  �سروط  توفر 

في  الم�سوؤولون  يوؤكد  وحمايتهم،  العمالء  لطماأنة  المطلوبة 

البنك اأن نظام الخدمة الجديدة يتميز ب�سوابط وطرق اأمان 

اأحدث  توفير  على  حر�سوا  فقد  اختراقها  ال�سعب  من 

التقنيات المتطورة في هذا المجال وو�سعت اأف�سل ال�سوابط 

حقوق  يحفظ  مما  العالمي  الم�ستوى  على  بها  المعمول 

اإطار  في  بها  يقوم  التي  العمليات  �سالمة  وي�سمن  العميل 

ال�سرية التامة وذلك من خالل خ�سائ�س الحماية التالية:

اأثناء  المر�سلة  البيانات  جميع  لت�سفير   S.S.L خا�سية   l

ويكفل  العميل  لبيانات  ال�سرية  يوفر  وهذا  الواحدة  العملية 

المفتاح  با�ستخدام  ينفذها  التي  الإر�سال  عمليات  �سالمة 

 128 على  المحتوي  (المفتاح  دولياً  عليه  المتعارف  ال�سري 

ت�سفير). نقطـة 

l كلمة ال�سر الخا�سة بالدخول للنظام التي تخ�سع للقواعد 

التخمين.  ال�سر مما يجعلها �سعبة  المت�سددة لكلمات 

l توؤدي محاولت الدخول غير الم�سروع اإلى توقف الح�ساب 

بعد عدد محدد م�سبقاً من المحاولت الفا�سلة المتتالية. 

l فترة محددة )Time Out ( لإنهاء التداول عبر الإنــترنت 

محددة  لمدة  الإنــترنت  عـلـى  الـعمـيل  نـ�سـاط  تـوقف  اإذا 

 . �سلفاً

الم�ستقبلية  الخدمات   

الفترة  في  البنك  �سيطلقها  التي  الم�ستقبلية  الخدمات  عن 

الأ�سهم  تداول  �سبق طرح خدمة  اأنه  المعنيون  يقول  المقبلة 

العالمية عبر نظام (�سامبا المبا�سر) الذي يمكن الم�ستثمرين 

بما  الدولية  المال  اأ�سواق  في  العمليات  بمختلف  القيام  من 

اإبرام �سفقات البيع وال�سراء الفوري والطـــــــــــالع  في ذلك 

لن  البنك:  م�سوؤولو  وي�ســـيف  ال�ستثمارية.  محافظهم  على 

مع  عمالئنا  لخدمة  ال�سبل  اأف�سل  ا�ست�سعار  عن  نتوقف 

اإلى اأن معظم خدماتنا تقدم الآن عبر الإنترنت من  الإ�سارة 

لين)  اأون  (�سامبا  اأهمها  ومن  المواقع  من  عدد  خالل 

الخدمات  تقـديم  في  المتخ�س�س   Samba Online
 Samba اأك�سي�س)  (�سامبا  و  الأفراد  ل�سريحة  الم�سـرفية 

ال�سركات. المتخ�ســــــــــ�س في قطاع    Access

)ن.�ص(

التداول عبر الإنترنت ''الثاني''

بعد البريد الإلكتروني

بالن�سبة للتطور في تداول الأ�سهم عبر الإنترنت ت�سير 

بعد  الثانية  المرتبة  ياأتي في  اأنه  اإلى  تقارير عالمية 

معلومات  ح�سب  الإلكتروني  البريد  ا�ستخدام 

حيث   Security Industry Association
من  يومياً  اأ�سهم  تداول  عملية  مليون  من  اأكثر  تمت 

خالل الإنترنت في عام 2001م. وهذا الرقم يتوقع 

ثالث  خالل  عملية  مليوني  من  اأكثر  اإلى  ي�سل  اأن 

ح�ساب  مليون   18 من  اأكثر  حالياً  ويوجد  �سنوات. 

ممتلكاتها  قيمة  تبلغ  الإنترنت  طريق  عن  تداول 

الإجمالية نحو تريليون دولر وبالن�سبة لل�سوق ال�سعودية 

يتوقع متابعون اأن ينمو تداول الأ�سهم ال�سعودية عبر 

الإنترنت نمواً كبيراً قد ي�سل اإلى 20 في المئة �سنوياً 

ل�سيما اأن ال�سوق ال�سعودية هي الأكبر في المنطقة.

م�ستخدمو الإنترنت في المملكة  

مدينة  في  الإنترنت  خدمات  وحدة  اإح�سائيات  ت�سير 

الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية عن عدد م�ستخدمي 

�سبكة الإنترنت في المملكة، اأن ن�سبة ا�ستخدام المودم 

تبلغ  حين  في   ،-01  1 هي:  الم�ستركين  لعدد  الواحد 

ن�سبة عدد الم�ستركين لخط 46 كيلو بت في الثانية هي: 

الواحد  ال�ستراك  ا�ستخدام  ن�سبة  اما  م�ستخدم.   02
المتوقع  العدد  اأن  اإلى  وي�سار   5.2 فهي:  لم�ستخدميه 

لم�ستخدمي الإنترنت في ال�سعودية بلغ في 13دي�سمبر 

1002م 09 الف م�ستخدماً تقريباً.
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تتطرق ''تداول'' في زاوية ''قطاع'' اإلى واحد من القطاعات الأ�سا�سية العاملة في �سوق الأ�سهم المحلية وهو قطاع الأ�سمنت، وذلك 

للوقوف على واقع ال�سركات العاملة فيه، في محاولة ل�ستك�ساف اأدائه المتحقق وم�ستقبله المتوقع.

قــطـــــاع

�سوق  في  الرئي�سة  القطاعات  اأحد  الأ�سمنت  قطاع  يعد 

بين  كبيراً  اهتماماً  القطاع  لقي هذا  وقد  المحلية،  الأ�سهم 

المتداولين ب�سبب الأداء المتميز ل�سركاته، �سواء من ناحية 

الربحية العامة للقطاع اأو م�ستويات الأرباح النقدية الموزعة. 

مجمل  من  تقريباً  المئة  في   44 بن�سبة  القطاع  وحظي 

العام  من  الأول  الربع  خالل  بال�سوق  الم�ستثمرة  الأموال 

بالقطاع  الثقة  ارتفاع  على  تدل  كبيرة  ن�سبة  وهي  الحالي، 

في  تراجع  الهتمام  هذا  اأن  اإلى  الإ�سارة  مع  وم�ستقبله، 

الأ�سهم  اإلى  المتداولين  بع�س  توجه  مع  الأخيرة  الأ�سابيع 

قليلة التكلفة في قطاع الخدمات.

الم�ستهلك  والإن�ساءات  والمقاولت  الإ�سكان  قطاعات  تعتبر 

طردية  عالقة  فهناك  الأ�سمنت،  لمنتجات  المبا�سر  الرئي�س 

�سركات  ربحية  ونمو  القطاعات  تلك  اأو�ساع  بين  ما  مبا�سرة 

القطاعات  اأف�سل  من  المذكورة  القطاعات  وتعد  الأ�سمنت. 

ال�سيولة  م�ستويات  تلعب  كما  المحلي.  القت�ساد  في  العاملة 

المحلية الجيدة ودفعات �سندوق التنمية العقارية اأدواراً مهمة 

البنوك  بع�س  دخول  ويتوقع  الطلب،  ونمو  حجم  تحديد  في 

الذي  الأمر  الإ�سكان،  قطاع  تمويل  عمليات  في  المحلية 

�سيرفع من الطلب على الأ�سمنت في الم�ستقبل القريب بن�سبة 

قد تفوق ن�سبة النمو ال�سكاني. ومن القوانين الجديدة الجيدة 

قــطـــاع الأ�سمـنـت: ا�ستمـرارالأداء القـوي
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ا�سم ال�سركة     القيمة    ربح ال�سهم        ربح ال�سهم     ن�سبة    ربح ال�سهم    التوزيع        ال�سعر     ال�سعر/        التوزيع/

الدفترية       مار�ص2002م          مار�ص 2001م     الزيادة     لعام 2001م      لعام 2001م      الحالي     عائد ال�سهم       ال�سعر

مقارنة اأ�سعار اأ�سهم الأ�سمنت في نهاية الربع الأول

اأ�سمنت العربية 

اأ�سمنت اليمامة 

اأ�سمنت ال�سعودية 

اأ�سمنت الق�سيم 

اأ�سمنت الجنوبية

اأ�سمنت ينبع 

اأ�سمنت ال�سرقية

اأ�سمنت تبوك 

اإ�سم ال�سركة      الطاقة  الإنتاج الفعلي        الإنتاج الفعلي         ن�سبة

الت�سميمية         عام 2000م                  عام 2001م           الت�سغيل

اأ�سمنت العربية

اأ�سمنت اليمامة  

اأ�سمنت الق�سيم

اأ�سمنت ال�سعودية 

اأ�سمنت الجنوبية

اأ�سمنت ينبع

اأ�سمنت ال�سرقية

اأ�سمنت تبوك

المجـمـوع  

الطاقات الت�سميمية والإنتاج الفعلي 

قطاع  نمو  على  اإيجابي  تاأثير  لها  يكون  اأن  يتوقع  التي 

الإن�ساءات هو قانون تملك ال�سقق ال�سكنية، الذي �سوف يلبي 

حاجة ملحوظة ل�سرائح المواطنين من الأ�سر قليلة العدد.

ويتبين اأن الطلب على قطاع الأ�سمنت في المملكة بوجه العموم 

خا�سة  والمتو�سط،  الق�سير  المدى  على  ومتنام  و�سحي  جيد 

العالمية.  النفط  اأ�سعار  تبديه  الذي  الجيد  ال�ستقرار  بعد 

ويظهر الجدول المرفق اأن كثيراً من �سركات الأ�سمنت المحلية 

ا�ستطاع  بع�سها  واأن  مرتفعة،  ت�سغيلية  ن�سب  اإلى  و�سلت  قد 

تخطي طاقتها النتاجية من مادتها الأ�سا�سية الكلنكر.

الأداء المالي

جميع  �سجلت  الأ�سمنت  ل�سركات  المالي  الأداء  جانب  في 

العام  باهرة خالل  اإيجابية  نتائج  بالقطاع  العاملة  ال�سركات 

اأرباح  مجوع  بلغ  فقد  الأ�سبق،  العام  مع  بالمقارنة  الما�سي 

ما  توزيع  اقترح  ريال،  مليون   694،1 الثمان  ال�سركات 

الم�ساهمين،  على  منها  ريال  مليون   475،1 مجموعه 

الأ�سمنت  �سركة  مال  راأ�س  فائ�س  اإعادة  اإلى  بالإ�سافة 

اأدائها  المحلية  الأ�سمنت  �سركات  ووا�سلت  ال�سعودي. 

المتميز في الربع الأول من هذا العام وارتفعت اأرباح جميع 

ال�سركات بن�سب متفاوتة كما يظهر في الجدول المرفق.

وتت�سم معظم �سركات الأ�سمنت المحلية بانخفا�س معدلت 

م�ستقبلية  تو�سعات  اأي  اأن  يعني  مما  الخارجية،  القترا�س 

من  �سواء  الداخلي  القترا�س  طريق  عن  تمويلها  �سيتم 

رفع  كثيراً  يتوقع  ول  غيره.  اأو  ال�سناعية  التنمية  �سندوق 

روؤو�س اأموال ال�سركات لتمويل التو�سعات اإن ح�سلت، ب�سبب 

وانخفا�س  ال�سركات  بها  تتمتع  التي  المرتفعة  ال�سيولة 

معظم  لدى  كبيرة  �سائلة  اأر�سدة  تراكم  ورغم  مديونياتها، 

الأر�سدة  هذه  من  ال�ستفادة  مدى  اأن  اإل  القطاع،  �سركات 

كم�سادر اإيرادات اإ�سافية ل يزال منخف�ساً. 

اأ�سعار الأ�سهم

الما�سي  العام  خالل  الأ�سمنت  قطاع  اأ�سهم  اأ�سعار  حققت 

المئة.  في   150  -  53 بين  تراوحت  كبيرة  �سعرية  قفزات 

العام  المعدل  اأن  اإل  الكبيرة  ال�سعرية  القفزات  هذه  ورغم 

(با�ستثناء  ن�سبياً  اأرباح القطاع ل زال يعتبر منخف�ساً  لمكرر 

جاءت  ال�سعرية  الرتفاعات  اأن  يعني  مما  تبوك)،  اأ�سمنت 

ح�سب اأ�س�س علمية را�سخة ولي�ست نتيجة م�ساربات �سوقية 

�سريعة. ويعتقد اأن معدلت مكرر الأرباح المنخف�سة للقطاع 

في الأ�سهر الما�سية قد �سجع بع�ساً من ال�سناديق ال�ستثمارية 

في البنوك على تكثيف ن�سبة اأ�سهم الأ�سمنت في محافظها. 

اأخيراً يالحظ اأن معدلت ال�سعر للعائد المبينة في الجدول 

للعام  ال�سنوية  العوائد  اأ�سا�س  على  احت�سابها  تم  المرفق 

الما�سي، وبالتالي فهي لم تح�سب نمو العوائد للعام الجاري.

4.3%   20.56   230.75    10.00       12.20       38.9%       2.52                3.5 94.67

5.8%   16.31   513.00     30.00        32.50      1.5%         8.53  8.66 109.97

3.8%   21.49   239.25      9.00        10.90      46.5%       2.54  3.72 79.8

5.5%   15.50   378.50     21.00        24.40      14.8%       5.41  6.21 92.03

4.8%   18.55   332.00     16.00        17.90      51.7%       3.33  5.05 75.43

3.6%   19.07   206.00     7.50        10.80      53.2%       1.88  2.88 81.33

5.4%   17.10   276.00     15.00        16.10      21.8%       3.67  4.47 83.8

2.7%   31.77   130.25     3.50        4.10       58.2%       0.79  1.25 56.93

101.4   2.23         2.02          2.20

100.4   2.76         2.71          2.75

100.9   4.44         4.34          4.40

103.3   1.55         1.47          1.50

102.4   3.48         3.1          3.40

95.2    3.14         3.1          3.30

101.3    2.28         2.25          2.25

90.9   1         0.8          1.10

99.9   20.88         19.79        20.90

قطاع
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ال�سعودي  البنك  �سندوق  يهدف  المحلية،  ال�سوق  �سعيد  على 

الفرن�سي لالأ�سهم المحلية (ا�ستثمار) اإلى تحقيق نمو راأ�س المال 

على المدى الطويل وذلك بال�ستثمار في اأ�سهم واأوراق مالية تتداول 

التعاون، ومن  في المملكة العربية ال�سعودية واأ�سواق دول مجل�س 

عملية  في  وال�سهولة  المرونة  يوفر  اأنه  ال�سندوق  هذا  ميزات 

ال�ستثمار، كما يوفر فر�سة ال�ستفادة من ال�ستثمار في �سركات 

�ساعدة في المملكة العربية ال�سعودية واأ�سواق دول مجل�س التعاون، 

ويمكن ال�ستراك بمبالغ اكتتاب منخف�سة (الحد الأدنى 000،10 

ريال �سعودي). 

تقوم فل�سفة البنك ال�سعودي الفرن�سي لال�ستثمار 

على اأربع ركائز اأ�سا�سية، اأولها التعرف على 

العميل والفهم الكامل لمتطلباته ال�سخ�سية 

واأهدافه ال�ستثمارية وهذا يعد الأ�سا�س الذي يرتكز 

عليه البنك في تقديم التو�سيات والمنتجات 

المنا�سبة لظروفه الخا�سة واإن�ساء عالقات طويلة 

الأجل معه. ثانياً: عر�س منتجات وخدمات البنك 

ال�ستثمارية على العميل ب�سورة �ساملة ليت�سنى 

له معرفة جميع الخيارات المتاحة له، اإ�سافة اإلى 

بلورة اإ�ستراتيجية ا�ستثمارية -ا�ستناداً اإلى حوار دائم 

مع العميل- تقوم على ت�سنيف الم�ستثمر وتحديد 

اأهدافه ال�سخ�سية واإطاره الزمني لال�ستثمار وقدرته 

على تحمل المخاطر حيث يقوم البنك ببناء محفظة 

ا�ستثمارية توزع فيها الأ�سول على عدة اأ�سواق 

وقطاعات )وهذه هي الركيزة الثالثة(. واأخيراً، متابعة 

ومراجعة اأداء المحفظة ال�ستثمارية بطريقة منتظمة 

حيث يقوم البنك باإطالع العميل على التطورات 

الرئي�سة في ال�سوق وعلى اأداء محفظته ال�سخ�سية

البنك ال�سعودي الفرن�سي

فـل�سفـة ا�ستــثمار متـكــاملـة

محطة
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كذلك يوفر ال�سندوق ال�سيولة اذ ي�ستطيع الم�ستثمر ا�سترداد قيمة 

من  يومين  خالل  النقد  على  والح�سول  عمل  يوم  كل  الوحدات 

التقييم، كما يوفر للم�ستثمر راحة البال حيث يقوم نخبة من الخبراء 

�سندوق  لأداء  الم�ستمر  النمو  ي�سير  وحيث  ال�سندوق،  باإدارة 

ال�ستثمار في الأ�سهم ال�سعودية اإلى وجود اإدارة جديرة ومتمر�سة، 

وكل هذا مقابل ر�سوم اإدارة منخف�سة.

�سيا�سة ال�ستثمار

يتبع البنك ال�سعودي الفرن�سي �سيا�سة محافظة اإزاء ال�ستثمار في 

الأ�سهم المحلية وذلك تبعا للمتغيرات المحلية والعالمية والتي ت�سمل  

اآثار حجم الطلب على النفط، حجم العائدات النفطية واأثرها على 

دور الإنفاق الحكومي في تحفيز القت�ساد الوطني، �سعر الفائدة 

ال�سائد في ال�سوق.

اإ�سافة اإلى التركيز على قطاعات محددة واختيار تلك الأ�سهم في 

الم�ستقبلية.  قيمتها  النمو في  فيها فر�س  تتوفر  التي  القطاعات 

على  القرارات  اتخاذ  في  المتبعة  المالي  التحليل  وتعتمد طريقة 

ا�ستخدام معايير مختلفة للو�سول اإلى قيمة مقاربة للقيمة الحقيقية 

على  جهة  من  بالعتماد  وذلك  ال�سركات  اأو  لالأ�سهم  المقبولة  اأو 

التحليل الأ�سا�سي، ومن جهة اأخرى على التحليل التقني. ويعتمد 

التحليل الأ�سا�سي، )Fundamental Analysis( على الميزانية العامة 

وقائمة الدخل ل�ستخال�س نتائج وموؤ�سرات مختلفة منها مقارنة اأداء 

ال�سركة عبر فترة من الزمن، اأو اأداء ال�سركة مع ال�سركات الأخرى 

في نف�س القطاع، وكذلك اأداء القطاع بالمقارنة مع ال�سوق باأكمله، 

ومن بين هذه الموؤ�سرات: معامل الأرباح (ال�سعر ال�سوقي الى الربح 

ون�سبة   ،)P/E Growth( الأرباح  معامل  نمو  ون�سبة   (E/P ال�سنوي 

.)ROE( العائد على حقوق الم�ساهمين

البنك  فينظر   )Technical Analysis( التقني  التحليل  في  اأما 

�سمن  ومن  معينة،  زمنية  فترة  عبر  ال�سهم  �سعر  حركة  اإلى 

المتو�سط  معدل  في  التحرك  يراقبها،  التي  الموؤ�سرات 

و90   30 فترة  خالل   )Moving Average( لل�سعر  الح�سابي 

 Strength و200 يوم، قوة حركة ال�سعود والنخفا�س الن�سبيين

Index، ويقوم البنك بدرا�سة النتائج الم�ستخل�سة من كال التحليلين 

الأ�سا�سي والتقني للو�سول اإلى تقييم نهائي وقرار موحد يمكنه من 

تحديد الأ�سهم وال�سركات التي تمثل فر�ساً للنمو، بعد ذلك يقوم 

البنك بتكوين التوليفة ال�ستثمارية وتحديد ن�سب القطاعات داخل 

ال�سندوق، واإذا راأى وجود فر�س للنمو في قطاع/�سهم معين اأو اأكثر 

فاإنه يزيد من حجم ذلك ال�ستثمار والعك�س �سحيح.

وتتاأثر نظرة البنك اإلى القطاعات و�سيا�سة ال�ستثمار فيها بالتطورات 

القت�سادية العالمية والمحلية، فمثاًل ي�سكل قطاع البنوك حوالي 50 

في المئة من ال�سوق المحلية، وفي ظل الم�ستوى المتدني لأ�سعار 

البنوك)،  محافظ  (اأي  ال�سندات  على  العائد  وانخفا�س  الفائدة 

وا�ستمرار اأو ارتفاع عجز الموازنة الحكومية (وبالتالي تقليل الإنفاق 

فاإن  مرتفعة  لم�ستويات  البنوك  اأ�سعار  و�سول  واأخيراً  الحكومي)، 

النظرة تكون محافظة بالن�سبة لقطاع البنوك في المنظور القريب. 

اأما القطاع ال�سناعي، الذي ي�سكل 23 في المئة من ال�سوق، فت�سكل 

�سركة �سابك والأ�سمدة حوالي 80 في المئة من هذا القطاع، وبما 

بحالة  ترتبط عادًة  التي  النفط  باأ�سعار  �سابك مرتبطة  اأرباح  اأن 

القت�ساد العالمي، فاإن نظرة البنك كذلك محافظة بالن�سبة لهذا 

لقطاع. 

فر�سة ا�ستثمارية متميزة

وي�سكل �سندوق البنك ال�سعودي الفرن�سي لال�ستثمار في الأ�سهم 

المحلية فر�سة ا�ستثمارية جيدة اإذ حقق ارتفاعاً ن�سبته 19،105 

منذ العام 1999م، كما حقق ال�سندوق منذ العام 1996م ب�سكل 

منتظم اأداء اأف�سل من اأداء ال�سوق، ويعود هذا الأداء المتميز اإلى 

الجهود التي يقوم بها البنك من اأجل تحقيق اأعلى العوائد على 

اإدارة متمر�سة تقوم  ا�ستثمارات العمالء، وهذا دليل على وجود 

اأثبتت  التي  القوية  ال�ستثمارية  المناهج  من  مجموعة  على 

جدواها في الما�سي، وهي قادرة بالتالي على تحقيق المزيد من 

القيمة الم�سافة. و�سوف يكون لنفتاح ال�سوق المحلية وال�سماح 

مهم  اأثر  المحلية  الأ�سهم  في  بال�ستثمار  الأجانب  للم�ستثمرين 

على اأداء �سوق الأ�سهم المحلية عامة وعلى اأداء �سناديق الأ�سهم 

المحلية ب�سورة خا�سة، وهذا الأمر يب�سر بم�ستقبل واعد ل�سوق 

الأ�سهم المحلية مما ي�سكل فر�سة ا�ستثمارية متميزة للم�ستثمر 

على المدى الطويل.

الأ�سهم  �سوق  في  ال�ستثمار  يوفر  العالمية،  بالأ�سواق  ومقارنة 

المحلية فر�ساً جيدة فن�سبة الربح الموزع اإلى ال�سعر مقدارها 5،3 

مقارنة بن�سبة 5،1 في الأ�سواق العالمية. 

ال�سعودية  ال�سوق  موؤ�سر  بين  �سعيفة  الترابط  عالقة  فاإن  كذلك 

والأ�سواق العالمية. فمنذ عام 1997م وبناًء على اأ�سعار اأ�سبوعية، 

و�سلت عالقة ترابط موؤ�سر ال�سوق ال�سعودية اإلى 95،9 مع موؤ�سر 

مورجان �ستانلي كابيتال الدولي و2،11 مع موؤ�سر �ستاندرد اأند بورز، 

و 27،8 مع موؤ�سر يوروتوب ,300 و0،9 مع موؤ�سر داو جونز، و8،15 

مع موؤ�سر النا�سداك. 

خدمات ال�سيدات

ومن منطلق اأن للمراأة متطلبات واحتياجات خا�سة، فقد قام البنك 

لل�سيدات،  بال�ستثمار  خا�س  ق�سم  بتاأ�سي�س  الفرن�سي  ال�سعودي 

ويعمل البنك على رفع م�ستوى الوعي ال�ستثماري لكل من فريق 

العمل والعميالت، حيث قام بتطوير خطة لتدريب موظفات الفروع 

اأن تت�سف الموظفة بـم�ستوى عال من  منه على  الن�سائية حر�ساً 

الوعي ال�ستثماري.

وتقوم اإدارة ال�ستثمار باإطالع الموظفـات على اأحوال ال�سوق عـن 

طريق اإر�سـال ن�ســرات وتقـارير منتظـمـة واآخـر البحوث القائمة في 

مجال الفر�س ال�ستثمارية. 

ويقوم البنك بتنظيم ندوات عن ال�ستثمار من حين لآخر لتوطيد 

والمنتجات  الخدمات  اأهم  واإطالعهن على  العميالت  العالقة مع 

اأعمالهن،  ومتطلبات  ال�سخ�سية  باحتياجاتهن  تفي  التي  المتوفرة 

المحافظ  بناء  خدمة  بتقديم  بالبنك  ال�ستثمار  اإدارة  وتقوم 

ال�ستثمارية ال�سخ�سية لل�سيدات.

محطة
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محطة

تحتل ال�سناديق ال�ستثمارية لدى البنك ال�سعودي البريطاني مكانة هامة ومتميزة في ا�ستراتيجية عمل البنك في الفترة 

الراهنة وم�ستقبالً، مما يعك�س الجهد الذي يبذله البنك للنهو�س بهذه الخدمة اإلى اأرقى الم�ستويات، لتلبية متطلبات 

عمالئه على اختالف �سرائحهم

ب�سكل كبير اإلى ما يفوق 5 مليارات ريال �سعودي وهذا يدل 

على ثقة العمالء بكفاءة اإدارة ال�ستثمار لدى البنك ال�سعودي 

جائزة   12 بـ  ال�ستثمار  �سناديق  فازت  حيث  البريطاني، 

على  الـبـنك  ح�ســول  اإلى  بالإ�سافة  1999م،  عام  خالل 

ا�ستثمار. كما فازت �سناديق ال�ستثمــار  اأف�سل مدير  جائزة 

البريطاني  ال�سعودي  البنك  في  ال�ستثمار  �سناديق  حققت 

هذا  ويرجع  الما�سية،  ال�سنوات  مدار  على  م�سطرداً  نمواً 

لدى  بها  يتمتع  التي  الثقة  واإلى  المميز  الأداء  اإلى  النجاح 

العمالء، فقد ارتفع عدد الم�ستثمرين في �سناديق البنك اإلى 

ال�سناديق  موجودات  وارتفعت  م�ستثمر   000،12 يقارب  ما 

البنك السعودي البريطاني

�سناديق ا�ستثمارية جديدة قريبًا
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بـ 13 جائزة خالل عام 2000م، بالإ�سافة اإلى ح�سول البنك 

على جائزة ثاني اأف�سل مدير ا�ستثمار. 

تتيح �سناديق ال�ستثمار في البنك فر�ساً ادخارية ا�ستثمارية 

مختارة بعناية لجميع �سرائح العمالء، نظراً لطرح عدد كبير 

ال�ستراك  برنامج  البنك  ويقدم  ال�ستثمارية،  ال�سناديق  من 

ال�سهري المنتظم الذي يتيح للم�ستركين ال�ستراك وال�ستثمار 

بمبلغ األف ريال فقط يقتطع �سهرياً من ح�ساب العميل لدى 

على  والنمو  الدخار  اأ�سرته  واأفراد  للعميل  يتيح  مما  البنك 

والعالمية  المحلية  والأ�سهم  المال  اأ�سواق  في  �سنوات  مدى 

والتمتع بالعديد من المزايا مثل المرونة في ال�سحب والإيداع 

وتحقيق عائد مناف�س على ال�ستثمارات المبا�سرة. 

�سناديق الأ�سهم العالمية

باإدارة  المملكة  بنوك  بين  البريطاني  ال�سعودي  البنك  ينفرد 

�سناديق موؤ�سرات لأ�سهم عالمية، وقد �سممت هذه ال�سناديق 

) العالمية  الأ�سهم  موؤ�سرات  لأهم  الفعلي  الأداء  لتعك�س 

100 الأوروبي،  500 الأمريكي، يوروتوب  اأند بورز  �ستاندرد 

هذه  وتمّكن  الآ�سيوي)  با�سيفك  الياباني،   225 نيكاي 

العـالميــة  الأ�سواق  اإلى  الو�سول  من  الم�ستثمرين  ال�سناديق 

تـغـير  نـ�سبـة  بنــف�س  اأمــوالــــهم  وتنـميـة  ممكـنة  كلـفـة  بــاأقل 

�سعر هذه الموؤ�سرات. 

�سناديق ال�ستثمار المحلية

على  ال�سعودية  الأ�سهم  في  ال�ستثمار  �سناديق  �سيا�سة  تقوم 

ال�ستثمار في ال�سركات المختارة الم�سجلة في �سوق الأ�سهم 

مثل  الأ�سا�سية،  للموؤ�سرات  التحليالت  اإجراء  بعد  ال�سعودية 

ال�سعر ال�سوقي اإلى الربح ال�سنوي ون�سبة نمو معامل الأرباح  

(الربح الموزع اإلى ال�سعر ال�سوقي) ون�سبة العائد على حقوق 

على  المال  راأ�س  على  عوائد  لتحقيق  وذلك  الم�ساهمين، 

ال�سوق  حركة  متابعة  ثم  ومن  والطويل  المتو�سط  المدى 

القرارات  واتخاذ  الأ�سعار  لتقلبات  تبعاً  المالية  والموؤ�سرات 

الالزمة في الوقت المنا�سب. 

في  اأ�سولها  ت�ستثمر  ال�سناديق  هذه  اأن  بالذكر  والجدير 

الأ�سهم ال�سعودية ويتم تقييم �سعر الوحدة مرتين في الأ�سبوع 

اأ�سوله في  (كل �سبت وثالثاء) حيث ي�ستثمر ال�سندوق الأول 

اأي من ال�سركات والبنوك الم�سجلة في ال�سوق ال�سعودي، اأما 

ما  المنتقاة  ال�سركات  في  اأ�سوله  في�ستثمر  الثاني  ال�سندوق 

وهما،  الم�ستثمرين  لرغبات  تلبية  وذلك  البنوك،  اأ�سهم  عدا 

الأ�سهم)  (جميع  ال�سعودية  الأ�سهم  في  ال�ستثمار  �سندوق 

البنوك)  عدا  (ما  ال�سعودية  الأ�سهم  في  المتاجرة  و�سندوق 

اأعلى  حققت  المحلية  الأ�سهم  �سناديق  اأن  بالذكر  والجدير 

على  وذلك  الأخرى  المحلية  البنوك  ب�سناديق  مقارنة  عائد 

الأول-وذلك  المركز  في  ال�سندوقين  فكال  الطويل،  المدى 

لأداء ثالث �سنوات- في نهاية عام 2001م. 

بالإ�سافة لل�سناديق ال�ستثمارية الـ 15 المتوفرة للعمالء عن 

العربية  المملكة  في  المنت�سرة  البنك  فروع  جميع  طريق 

من  جديدة  مجموعة  طرح  ب�سدد  البنك  فاإن  ال�سعودية، 

ال�سناديق ال�ستثمارية لتوفير خيارات اأكثر للم�ستثمرين وهي: 

محافظ �ساب ال�ستثمارية التي تنق�سم اإلى ثالثة اأنواع:

-1 محفظة �ساب ال�ستثمارية قليلة المخاطر

-2 محفظة �ساب ال�ستثمارية معتدلة المخاطر

-3 محفظة �ساب ال�ستثمارية النامية

وقد �سممت هذه المحافظ بالتحديد لال�ستثمار في مجموعة 

البريطاني  ال�سعودي  بالبنك  الخا�سة  ال�ستثمار  �سناديق 

خدمة  للم�ستركين  المحافظ  هذه  و�ستوفر  محددة،  بن�سب 

توزيع الأ�سول، بحيث يتم توزيع الأ�سول على �سناديق البنك 

ال�سعودي البريطاني ال�ستثمارية تبعاً لمفهوم المحفظة وبناء 

على رغبة الم�سترك في العائد/ المخاطرة. 

�سندوق الأ�سهم العالمية الآمن

�سمم هذا ال�سندوق على مبادئ ال�سريعة الإ�سالمية لتحقيق 

حماية  على  العمل  مع  الطويل  المدى  على  المال  راأ�س  نمو 

يتم  اأن  �سريطة  الم�سترك،  قبل  من  الم�ستثمر  للمبلغ  كاملة 

وبالإ�سافة  ال�ستحقاق.  تاريخ  حتى  بالوحدات  الحتفاظ 

يوفر  ف�سوف  الأ�سلي،  ال�ستثمار  لمبلغ  الكاملة  للحماية 

تحقيق  بهدف  الأ�سهم  لأ�سواق  ائتمانية  ت�سهيالت  ال�سندوق 

اأرباح دون تكبد اأية خ�سائر في راأ�س المال. 

كبيراً  جزءاً  المدير  ي�ستثمر  �سوف  الأهداف،  هذه  ولتحقيق 

من  موؤ�س�سات  مع  مرابحة  عقود  في  ال�سندوق  اأ�سول  من 

كافية  اأرباح  لتحقيق  م�سممة  العقود  وهذه  الأولى،  الدرجة 

لتغطية م�ساريف ال�سندوق ورد اأ�سل راأ�س المال المدفوع من 

قبل الم�ستركين بالكامل. 

كما يدخل ال�سندوق في عــقود بـيـع العربون مع موؤ�س�سـات 

العقد،  هذا  �سـروط  وبمــوجــب  الأولى،  الـدرجة  مـن 

�سيكون لل�سندوق الحق (اإل اأنه غير ملزم) في �سراء �سلة 

جونز)  (داو  موؤ�سر  مكونات  من  مختارة  الأ�سهم  من 

الإ�سالمي ب�سعر محدد. وي�ستثنى من ال�ستثمار ال�سركات 

التبغ،  (الأ�سلحة،  التالية،  القطاعات  في  العاملة 

لحم  الكحول،  البيولوجية،  التقنية  المالية،  الموؤ�س�سات 

الخنزير، القمار، الترفيه والإعالم).

محطة
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اإذا كانت المراأة ت�سكل اأكثر من ن�سف المـجتمع، فما هو الحجم المالي للمراأة ال�سعودية في مجتمع الأعمال؟ كيف تدير ا�ستثماراتها 

وكيف تتخذ قراراتها وماهي ال�سعوبات التي تواجهها؟

على الرغم من غياب الإح�سائيات الدقيقة عن ن�سب اأموال المراأة من مجمل الح�سابات الجارية، اإل اأن بع�س التقديرات ت�سع هذه الن�سبة 

في حدود الـ20 في المئة مما يدل على اأن المراأة ال�سعودية تملك ثقالً مالياً ل ي�ستهان به اأبداً
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وتطوير توعية 
وتـطـوير  وتـنـمـيـة  تـوعية  من  بد  ل  اأنه  يظهر  لذا 

الـ�سـعوديـة،  المـراأة  لـدى  ال�سـتـثـمـاريــة  الـرغـبــة 

هــذا  في  كـبــير  تـاأثير  ذا  زال  مـا  الجتماعي  فالمـنـاخ 

ال�سـتـثـمـار  اأن  تـعـتـقـد  زالــت  مـا  فـهـي  الـ�سـاأن، 

الرجل،  �ساأن  تـفـا�سيله هو  ومـعـرفة  الأمــوال  وتـنـمـيــة 

غام�س  عالم  ال�ستثمار  اأن  يرين  البع�س  اأن  كما 

ل  قد  م�ستمرة  ومتابعة  تفكير  اإلى  يـحـتاج  ومـتـعـب 

المراأة من  لذا يجب على  به،  القيام  المراأة من  تتمكن 

وتدرك  اأولً  تقتنع  اأن   واأموالها  و�سعها  تطوير  اأجل 

من  الفعلي  الحتياج  وتحديد  الأموال  تنمية  اأهمية 

المنا�سب  القرار  اتخاذ  في  التردد  وعدم  ال�ستثمار 

لها. 

وبعد �سل�سلة مقابالت مع ن�ساء م�ستثمرات يالحظ اأن 

لإجادة  العالم  هذا  خو�س  في  كبيرة  رغبة  لديهن 

التعامل معه بثقة اأكبر، وتكمن العقبة في عدم تمكينهن 

ال�سحف  في  نجده  ما  اأما  ذلك،  من  وتدريبياً  علمياً 

كثير  تعر�س  اإعالنات  من  الدورية  والمجالت  المحلية 

لدورات  الحكومية  والموؤ�س�سات  الخا�سة  المعاهد  من 

عن ال�ستثمار، فهي في الغالب تكون خا�سة بالرجال. 

لذلك لبد من طرح دورات تعليمية وتثقيفية متقدمة للمراأة 

اأي�سا، فمن ناحية الخلفية العلمية والنظرية فاإن الطالبة 

تدر�س الكثير من المواد الم�سابهة لما يدر�سه الطالب، مثل 

من  وغيرها،  الأعمال  واإدارة  والمحا�سبة  القت�ساد 

التخ�س�سات العلمية.

كما اأنها تعمل في البنوك وقطاعات تعني بالـتـخـطـيـط 

فـال  وعـلـيـه  وغــيرهـا.  المـاليـة  والمـراقـبـة  والتـدقـيـق 

اإعـداد دورات مـتـخـ�سـ�سـة  للـقـ�سور في  يـوجـد �سبـب 

ال�سعودية  بالكوادر  ال�ستعانة  ويمكن  ومـتـقـدمــة، 

العلوم  في  ومحا�سرات  اأ�ستاذات  من  والعربية 

حاجة  فهناك  والمعاهد،  الجامعات  من  المتخ�س�سة 

ملمو�سة لتطوير الفهم وكيفية توظيف الأموال وم�ساعدة 

واإر�ساد الم�ستثمرة للـطـرق ال�سحيحة لال�ستثمار وفتح 

والم�ساركات  الن�ساطات  خالل  من  المعرفة  مجال 

توجه  وجود  الموؤكد  والندوات.ومن  والمحا�سرات 

لتنمية  دافعاً  يكون  بـحيث  و�سليم  �سحيح  ا�ستثماري 

والنـثريات  الم�سـروفات  خفـ�س  ح�ساب  على  الأموال 

وال�ستفادة من الدخل الفائ�س.

كما اأن ال�ستثمار ي�ساهم ب�سد الفراغ لدى المراأة غير 

اإنتاجية مفيدة لها وللمجتمع. العاملة في 

ومن الموؤكد اأن فهـم المـراأة ال�سعودية لال�ستثمار ما هو 

اإل نواة ت�ساهم وت�ساعد في التوجيـه ال�سليـم لالأجـيال 

ولالإح�سـا�س  الم�ستقبل  في  واٍع  ل�ستثمار  القـادمة 

الأمور. وتـقدير  بالم�سـوؤوليـة 

الخريجي فريدة 

جزءاً  تمثل  المعا�سرة،  الحياة  تطور  مع  المراأة،  باتت 

في  المالي  المخزون  اأو  المنظور  من  موؤثراً  فاعاًل 

العربية  المملكة  في  المراأة  عمل  تطور  وبعد  المجتمع، 

المراأة  اأ�سبحت  بها،  لباأ�س  ب�سورة  وانت�ساره  ال�سعودية 

تناف�س الرجل مادياً في اأمور كثيرة، بالأخـ�س في الـقدرة 

اأو القوة ال�سرائية، كما اأ�سبح لها دخل م�ستقل، واأ�سبحت 

تكمل الرجل مادياً بن�سب معتبرة في بناء الأ�سرة.

وارتفاع  الأ�سرية  الحياة  ظروف  تغير  فاإن  وبالفعل 

ال�سغوط القت�سادية وتغير مفاهيم ال�سباب باتخاذ مبداأ 

البحث عن  المراأة  الم�سوؤولية، فر�س على  الم�ساركة في 

العائلية  الحتياجات  لتلبية  اإ�سافية  دخل  م�سادر 

لديهن  العامالت  من  كبيرة  اأعداد  وهناك  المتزايدة. 

اأموال تراكمت في الح�سابات الم�سرفية الجارية ويرغبن 

تنميتها. في 

كان  (واإن  توجه  موخراً  ظهر  الواقع  هذا  من  انطالقا 

الأ�سواق  في  لال�ستثمار  ال�سعودية  المراأة  عند  ب�سيطاً) 

لظروف  مالءمة  والأكثر  المتاحة  الحلول  كاأحد  المالية 

التقنية  الت�سهيالت  بعد  الأخ�س  وعلي  العاملة،  المراأة 

ل�سيما  الإنترنت.  �سبكة  عبر  التداول  باإمكانية  الأخيرة 

التام  التفرغ  ليقت�سي  ال�ستثمارات  من  النوع  هذا  اإن 

لإدارته ويكون بالتالي منا�سبا لظروف المراأة العاملة.

تزايد العدد

اأنــه  اإل  ال�سعــوديــة  للـمــراأة  المـالي  الثقل  من  الرغم  على 

يـالحظ انـخـفـا�س الوعي ال�ستثماري و�سعف تنمية الأموال 

العـ�سـر  ال�سنـوات  في  لوحظ  فقد  ذلك  ورغم  لديها. 

بين  الن�سـف  اإلى  زادت  ال�ستثمـار  ن�سبـة  اأن  المـا�سـيـة 

الم�ستثمرات. الن�ســاء 

وبح�سب تقديرات م�سرفية فاإن اأعدد ال�سيدات الم�ستثمرات 

ذوات  ال�سيدات  مجمل  بين  من  بالمائة   15 اإلى  ارتفع 

في   5 تتعدى  تـكن  لم  ن�سبة  مقابل  في  الجارية  الح�سابات 

في  اأكثر  تتعمق  الم�ستثمرة  اأ�سبحت  كما  �سابقاً،  المئة 

وتقارن  وتبحث  الأمور  بدقائق  وتهتم  ال�ستثمار  تفا�سيل 

وتتابع رغم اأن ن�سبة الواعيات لال�ستثمار ال�سحيح ل تتعدى 

م�سداقية  على  يعتمدن  الباقيات  بينما  الم�ستثمرات  ثلث 

الجهة اأو البنك الذي يتعاملن معه.

اإدارة هذه الأموال كـمـا يرى دون تدخل حقيقي  اإليه  ويكلن 

ال�سيدات  ن�سبــة  ارتفــاع  رغم  اأنه  القول  ويمكن  منهن. 

ما  الن�سبة  هذه  اأن  اإل  الأخيرة  ال�سنوات  في  الم�ستثمرات 

زالت منخف�سة ب�سورة كبيرة، اأو على الأقل لم تواكب ارتفاع 

الجارية  الح�سابات  حجم  وارتفاع  للمراأة  المالي  الثقل 

لديها.
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الـــــهـــــــــــادي محـــــــفـــــظـــــة 

المــــــــقـــــدام محـــــفــــــظـــــــــة 

ال�ســــامــــــــــخ محـــــــفـــــظـــــة 

ال�ســجــــــــــــاع  محـــــــفـــــظـــــة 

ال�سندوق الخـ�سـر المـ�سـمـون 

ال�سندوق التـجـاري بــالــدولر 

الـتــجـــاري بالـريال  ال�سندوق 

الــــــــدولـــــي  الـــــ�ســـــنــــــدوق 

�سندوق الموؤ�سر الدولي الم�سمون  

�سندوق الأ�ســــهــــم الأمــريكــيــة 

�سندوق الأ�ســــهــم اليابــــانـــيــــة 

المــــ�ســــــاركــــــــــة  �ســــنــــــدوق 

التــــــ�ســـــالت    �ســــنـــــــــدوق 

�سندوق الأ�سهـم الوروبـية ال�ساعدة 

�سندوق الأ�سـهـــم البريــطــانــيـة  

التـــكـــنــولــوجـيـــــا   �ســـنــــدوق 

الـــــــــــدولر  �ســــــــــنــــــــــــدوق 

�سندوق الريا�س لالأ�سهم (2)  

لـــلـــنـقد   الـــريـــا�س  �ســـنـدوق 

�سندوق الريا�س لالأ�سهم (1)   

�سندوق الريا�س لالأ�سهم (3)  

�سندوق ال�سندات المريــكيــة 

الـــدولــيـة  ال�سنـــدات  �سندوق 

�سندوق اأ�سهم جـنوب �سـرق اآ�سيــا 
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مرابحة. بالريال

بــنـــك الـجـــزيـــرة
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الــــوكـــــــــــري    محـــــفــــظــــــــــة 

الــــــــحــــــــــر  محـــــفــــظـــــــــــة 

الــ�ســــاهـــــين   محـــــفــــظــــــــــة 
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السعودي الفرنسي

الـــــــنــــمــــــو  محــــــفـــــــظــــــــة 

المـــتـــوازنـــة   المحــــــفـــــــظــــــــة 

المــبـــاركــــــة   المحــــــفـــــــظــــــــة 

المحــافـظــــة  المحــــــفـــــــظــــــــة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــالل   �سندوق الــــــــــــه

�سندوق الأ�ســهــــم الوروبــــيـــــة  

�سندوق الأ�ســهــــم المــريــكــيــة  

�سندوق الأ�ســهــــم ال�ســــــيـــــويـــة  

�سندوق الأ�ســهــــم الــيـــابــانـــية    

الم�ســــتــثــــــمـــــــــر    الــــنــــ�ســـــر 

ال�ستثمار في ال�سهم ال�سعودي(1)   

ال�سهم  في  ال�ستثمار 

ال�سعودي(2)    

�سندوق موؤ�سر الأ�سهم الأوروبـيـة 

�سندوق موؤ�سر الأ�سهـم الأمريكية   

�سندوق موؤ�سر الأ�سـهم ال�سـيـوية

�سندوق مـوؤ�سهر الأ�سـهم الـيابانية

�سندوق ال�سـتـــثـمــار بالـعـمالت

�سندوق الـت�سامن للمتاجر بالدولر     

�سندوق الت�سامن للمتاجرة بالريال    

�سندوق ال�سندات الحكومية ال�سعوديـة   

�سندوق الــ�ســندات الــعـــــالمــيـــة 

�سندوق الــ�ســنــــدات بــالـــدولر                  

الم�ساربة في الأ�سهـــم العالميـــة 

ال�سندوق الآ�سيوي البا�سفيكي 

�سنــدوق امـريــكـا ال�ســـمالـــيــــة 

�سندوقالأ�ســهــــم الوروبـــيـــــة 

�سندوق الأ�ســـهــــم الــيـابـانــيــــة   

�سندوق الأ�ســهـــــم الـعالمـــــيـــــــة  

�سندوق ال�ســــواق المـالـيـة بــالـريــال  

�سندوق ال�سـواق الــنــا�ســــــئــــة

�سندوق ال�سـتـــثـمـار الــ�سعـودي    
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الم�سدر: (موقع تداول على الإنترنت)



العدد االول   �صـيـف   2002م      

تحية طيبة وبعد. 

تداول  موقع  على  القائمين  اإلى  ال�سكر  بتوجيه  اأرغب  البداية  في 

www.tadawul.com.sa وعلى الجهد المبذول في اإنجاز هذا الموقع 

الذي كنا باأم�س الحاجة اإليه، فاأنا مهتم بقطاع ال�ستثمارات المالية 

الأ�سهم  �سوق  في  يجري  لما  يومية  متابعة  يتطلب  الذي  والأ�سهم 

اأ�سد  من  واأنا  تداول  موقع  وجود  عن  علمت  اأن  ومنذ  ال�سعودية، 

يوفرها  التي  المعلومات  خالل  فمن  م�ستمر،  ب�سكل  له  المتابعين 

الموقع اأمكنني اأن اأعيد ترتيب اأوراقي فيما يخ�س عمليات ال�ستثمار 

والأ�سهم، واأود اأن اأوجه بع�س المالحظات التي اأتمنى اأن تجد لديكم 

للموقع،  كامل  �سرح  توفير  يتم  اأن  اأتمنى  الرحب ل�ستالمها،  ال�سدر 

يتم  �سغيرة  كتيبات  ن�سر  طريق  عن  اأو  اآخر  موقع  طريق  عن  وذلك 

توزيعها مثاًل. 

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

مع تقديرنا الكبير للجهد الذي تبذلونه على مختلف ال�سعد لتزويد 

من خالل  المطلوبة  المعلومات  بكافة  والم�ستثمرين  الأعمال  رجال 

موقع تداول. اأود اأن اعلمكم اأن هناك عدداً كبيراً من رجال الأعمال 

يرغبون بالح�سول على التقارير القت�سادية الفعلية ال�سادرة عنكم 

ب�سكل دوري، والحتفاظ بها في اأر�سيفهم الخا�س للرجوع اإليها كلما 

ا�ستدعت الحاجة و�سكراً.

تحية وبعد. 

بداية اأود اأن اأوكد اأن موقع تداول هو بحق موقع ممتاز يقدم لنا نحن 

واأهم ما لفت نظري في  الهامة،  المعلومات  العديد من  الم�ستثمرين 

من  واإنه  يت�سمنها،  التي  للبيانات  الدائم  التحديث  هو  الموقع  هذا 

الفخر اأن يحمل هذا الموقع توقيع  المملكة العربية ال�سعودية، وهنا 

اإ�سدار  يتم  لماذا ل  الموقع،  القائمين على  اإلى  �سوؤال  بتوجيه  اأرغب 

مجلة تخ�س �سوق الأ�سهم ال�سعودية، فاإن �سيئا كهذا �سوف يفتح اآفاقاً 

الم�ستثمرين  من  كبيراً  عدداً  ويخدم  المحلية  الأ�سهم  ل�سوق  جديدة 

الذين قد ل يجدون الوقت الكافي لت�سفح موقع تداول على �سبكة الإ

نترنت.                                                                                                  

ر�سالة العدد

بعد التحية وال�سالم

اقتراحاتهم  اإبداء  في  الراغبين  اأمام  المجال  لإتاحة  اأ�سكركم 

تهمهم،  التي  المعنية  الق�سايا  مختلف  حول  وا�ستف�ساراتهم 

المواطنين  من  كبيرة  �سريحة  هناك  اأن  اإعالمكم  واأود 

ال�سعوديين ترغب بال�ستثمار في �سوق الأ�سهم المحلية، لكن 

عدم الدراية بالطرق المتبعة والتقنيات والإجراءات المتخذة 

تجعلهم مترددين في اتخاذ مثل هذا القرار، اأرجو منكم القيام 

بحملة توعية وتنوير بمختلف الأ�ساليب لتب�سيط الأمور.

عالية  مواطنة  على  يدل  الذي  اهتمامك  على  جزياًل  �سكراً 

واهتمام بالقت�ساد ال�سعودي و�سعي لتطويره، ونود اإبالغك اأن 

مختلف  على  الإجراءات  من  مجموعة  اتخاذ  ب�سدد  تداول 

ال�سعد ت�سب في هذا الإطار. وما هذه المجلة اإل واحدة منها، 

وناأمل من اهلل اأن يوفقنا في ذلك. وي�سعدنا اأن نهنئك بفوزك 

توا�سل  على  نبقى  اأن  وناأمل  العدد  لهذا  تداول  بجائزة 

م�ستقباًل.

 اإبراهيم العبيد اهلل

�سليمان الري�ص

يو�سف الق�سا�ص

 فهد الحارثي

''تداول''  اأن  ومتابعينا  قراءنا  اإعالم  ي�سرنا 

نفي�ص  حبر  قلم  لها  اإ�سدار  كل  مع  تقدم 

يتم  التي  الر�سالة  لكاتب  متوا�سعة  هدية 

الأف�سل''.  ''الر�سالة  قبلنا  من  اختيارها 

العنوان  على  ر�سائلكم  اإر�سال  الرجاء 

التالي:
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بـــريـــد تـــداول

غراي بيزني�س كوميونيكي�سين. المملكة العربية ال�سعودية

هاتف: 462 3632 )966 +1( فاك�س: 461 2966 )966 +1(

graybiz_saudi@arabia.com :البريد الاإلكتروني

پ الر�سائل المن�سـورة هـي عـينة مـن البريد الإلكـتروني الـمر�سل اإلى تداول على موقعها علـى �سبكـة الإنترنت.

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل و بركاته 

اأود الطلب من الم�سوؤولين في اإدارة تداول تزويدنا  كم�ستثمرين 

بن�سرات دورية  عن اآخر الم�ستجدات الحا�سلة في الأ�سواق المالية 

العالمية اإ�سافة اإلى اأداء �سوقنا المحلية بطريقة مب�سطة و�سهلة.

خالد الدو�سري




