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ا�ستخدام بطاقات  اأن هناك م�سكلة يف ثقافة املéتمع ب�ساأن �سوء  املتخ�س�سون يخ�سون من  فيما م�سى كان 

�سخا�ض احل�سول على هذه البطاقات من دون معرفة اطرها والفائدة املرتبة  إذ يحاول كثري من االأ االئتمان، ا

على وهو ما يدفعهم اإىل احل�سول على قرو�ض  على ا�ستخدامها، وي�سطر الكثريون اإىل ا�ستنفاد احلد االئتماÊ االأ

�سخ�سية من البنوك ل�سداد قيمة البطاقة، واإ�سافة فوائد اأخرى عليهم، اإ�سافة اإىل ا�ستخدامها كاأداة اقرا�ض 

بينما هي اأداة �سداد ودفع.

لتوفري  لها  البع�ض  ا�ستخدام  من  البداية  يف  ن�ساأ  االئتمانية  البطاقات  جت��اه  الفرد  ثقافة  يف  النق�ض  ه��ذا 

ال�سيولة املطلوبة يف اأي وقت، وهذه الثقافة بداأت يف التح�سن الن�سبي، مع ازدياد الوعي باملالية ال�سخ�سية من 

جهة ، ومع جهود البنوك يف توعية عمالئها، اإ�سافة اإىل املناف�سة ال�سديدة التي ح�سنت من مزايا هذه الو�سيلة 

للدفع.

�سواق ‰ًوا يف ن�سبة اإ�سدار وا�ستخدام هذه البطاقات، وهي اأ�سحت من منتéات  ال�سوق ال�سعودية من اأكر االأ

امل�سارف التي تتطور عاًما بعد اآخر، وهذا الذي دعانا لتناولها يف هذا العدد من عدة زوايا وباآراء ون�سائح تلفة 

من اخلراء واملتخ�س�سني والعاملني يف هذا املéال.

االقت�سادية  املرحلة  �سمة  الرقب  ن  والأ  ،Êالثا الربع   èنتائ اإعالنات  انتهاء  مع  العدد  �سدور  تزامن  ومع 

رقام لكل قطاع �سعًيا اإىل  احلالية يف كل اأنحاء العا⁄، نر�سد معكم نتائè ال�سركات املدرجة يف ال�سوق بالتحليل واالأ

مزيد من املعلومات االقت�سادية التي تفيد امل�ستثمر ومتخذ القرار على حد �سواء.

القطاع  داخ��ل  وال�سركات  القطاعات،  اأداء  تباين  مع  مطمئنة،  اإجمااًل  ال�سعودية  ال�سركات   èنتائ كانت  لقد 

التي  وال�سفافية  ف�ساح  االإ اأن¶مة  اقت�سادنا، ومع  املراقبون  بها  يقيم  التي  الزوايا  اإحدى   èالنتائ الواحد، وهذه 

تتطور با�ستمرار ي�سبح اأمام امل�ستثمر روؤية وا�سحة ت�ساعده على حتديد اجتاهه امل�ستقبلي وخياراته اال�ستثمارية، 

وتبني ثقافته يف هذا املéال.

ال�سحفي  املéهود  ه��ذا  لكم،  ونقدم   ، عليكم  �سنطل  والثابت،  القوي  بالدنا  باقت�ساد  تفاءل  ن¶رة  كل  وم��ع 

رحلة  يف  زادن��ا  دوًم��ا  �ستكون  التي  وا�ستف�ساراتكم  وم�ساركاتكم  اآرائكم  اإىل  دوًم��ا  متطلعني  ال�سهري،  املتخ�س�ض 

.zتطوير ‹لتكم املتخ�س�سة }تداول

عبداللطيف الفريحي
ôيôëàdس ا�«FQ

abdullateef.furaihi@tadawul.com.sa

ثقافتان
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مجلة شهرية مجانية
تصدر عن شركة السوق المالية السعودية

المشرف العام  - رئيس التحرير
عبداللطيف الفريحي

abdullateef.furaihi@tadawul.com.sa

مدير التحرير
أحمد السيد علي

ahmedaly@rawnaa.com
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ص.ب 26450 ـ الرياض 11486
هاتف :4197333-01  فاكس: 01-4192640

www.rawnaa.com

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

الناشر

المدير التنفيذي
سعد بن محمد القرني

كلمة التحرير

ونكتاد« 2010م حققت �ململكة �إجناًز� جديًد� على �ل�صعيد �القت�صادي، وذلك بانتقالها �إىل  مم �ملتحدة للتجارة و�لتنمية »�الأ وفًقا لتقرير منظمة �الأ

جنبية �ملبا�صرة . �ملركز �لثامن عامليًا بداًل من �ملركز �لر�بع ع�صر يف جمال جذب �ال�صتثمار�ت �الأ

هذ� �لتطور �حلا�صل يف �لتطور يف ت�صنيف �ململكة ياأتي ال�صك نتيجة �لتح�صينات �لتي قامت بها عدة جهات حكومية يف �ململكة على �أر�ض �لو�قع، �إىل 

من. جانب �مليزة �لتناف�صية يف �لقطاعات �ال�صرت�تيجية �لتي تتميز بها �ململكة و�ال�صتقر�ر �القت�صادي �لكلي و�الآ

كما ميثل �لت�صنيف �جلديد من ناحية �أخرى �صدق توقعات �أطلقتها تقارير عاملية �لعام �ملا�صي، ذهبت فيها �إىل تاأكيد �رتفاع تدفقات �ال�صتثمار 

جنبي �ل�صادرة خالل �لعام 2010 يف دول جمل�ض �لتعاون �خلليجي نظًر� لل�صيولة �لنقدية �لهائلة �لتي جمعتها دول �خلليج، و�لفر�ض �ال�صتثمارية  �الأ

�لقّيمة �ملتنوعة �ملتوّفرة يف جميع �أنحاء �لعامل.

�صرع منًو� يف �لعام �جلاري من بني �قت�صاد�ت دول جمل�ض �لتعاون  وف�صاًل عن ذ�لك فاإن تقارير عدة باتت توؤكد �أن  �القت�صاد �ل�صعودي �صيكون �الأ

و�الكت�صافات  �لزياد�ت  �ال�صتفادة من  �إىل جانب  �لنمو،  �صي�صاعد على حتقيق هذ�  �لذي  نتاج  �الإ وزيادة  �لنفط  �أ�صعار  �رتفاع  �خلليجي، خا�صة مع 

�جلديدة يف �لغاز �لطبيعي.

�أ�صفرت نتائج �لربع �لثاين من �لعام �جلاري لل�صوق 

�ملالية �ل�صعودية عن �رتفاع مكا�صبها من نحو 17.7 

ول من �لعام �جلاري، �إىل  مليار ريال بنهاية �لربع �الأ

نحو 20.1 مليار ريال بنهاية �لربع �لثاين، لتحقق 

معدل منو جيد بلغ 13.7 يف �ملئة. كما �صّجلت معدل 

منو �صنوي �أف�صل مقارنًة مع �لربع �ملماثل من �لعام 

�ل�صابق بلغت ن�صبته 26.2 يف �ملئة.

يحتل مو�صوع �ال�صتثمار �ملبا�صر مركًز� حمورًيا 

�لعامة  �ملختلفة  �جلهات  من  كبرًي�  و�هتماًما 

�صا�صي  �الأ �ملحرك  كونه  حيث  من  و�خلا�صة 

�صعت  وقد  عامة،  ب�صفة  �القت�صادي  للنمو 

دول جمل�ض �لتعاون �خلليجي على �لدو�م �إىل 

حت�صني مناخها �ال�صتثماري ب�صورة متو��صلة 

جنبية. ليكون جاذًبا لال�صتثمار�ت �الأ

�أظهر تقرير حديث لوكالة �لتمويل �لربيطانية 

�ملتعمقة  و�لدر��صات  بحاث  �الأ يف  �ملخت�صة 

�لتحديات  تز�يد  �أن  �لعاملي  �القت�صاد  حول 

و�مل�صاعب �لتي تو�جه �ل�صناعة �مل�صرفية 

ن يعود �إىل �لتطور�ت �لتي ت�صهدها �أ�صو�ق  �الآ

�ملال وقدرتها غري �لعادية على خلق �لو�صائل 

دو�ت �لالزمة لتوفري �لتمويل، و�الأ

30 18 12



46
فر�د يف �لعمل على �ال�صتفادة  جازة �ل�صيفية كل عام يبد�أ �الأ مع بد�ية �الإ

من �أوقاتهم يف �لبحث عن فر�ض �صفر جديدة مع تر�جع �أ�صعار �لعمالت 

نرتنت  �لعاملية، وكل ذلك ياأتي بالتاأكيد عرب بو�بات �إلكرتونية يف �صبكة �الإ

للح�صول على �أ�صعار �أف�صل وبا�صتخد�م بطاقاتهم �الئتمانية، وهو ما يخلق 

رو�ًجا لتلك �ل�صوق.

رؤيتنا:
اإلعالم  في  المتكاملة  الحلول  رواد  نكون  أن 

المتخصص بالعالم العربي..

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

وتتجاوز توقعاتهم.

إدارة اإلعالن والتسويق 
هاتف: 4197333-01  تحويلة:246 

فـاكس : 01-4197696
adv@rawnaa.com

إدارة التوزيع واالشتراكات 
هاتف: 4197333-01 تحويلة:244 

فـاكس مجاني: 8001242277
pro@rawnaa.com

إدارة تطوير األعمال
هاتف: 4197333-01  تحويلة:307 

فـاكس : 01-4608897
bsd@rawnaa.com

إدارة التحرير المركزي
هاتف: 4197333-01 تحويلة:324 

فـاكس : 01-4192624
edit@rawnaa.com

إدارة الشؤون الفنية
هاتف: 4197333-01 تحويلة:323 

فـاكس : 01-4192624
art@rawnaa.com

المدير العام لدار اليوم لإلعالم
صالح بن علي الحميدان

إحدى شركات

الطباعة:
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اتفاقية بين »التصنيع الوطنية«
و»بترورابغ« للتزود ب »اللقيم«

توقيع  عن  �لوطنية  �لت�صنيع  �صركة  �أعلنت 

�صركة  بني  13-7-2010م  �لثالثاء  يوم  �تفاقية 

جهة  من  �ملتطورة  و�ل�صركة  �لوطنية  �لت�صنيع 

مبوجبه  تقوم  �أخ��رى،  جهة  من  برتور�بغ  و�صركة 

�إن�صاوؤه  �ملزمع  �مل�صروع  بتزويد  ب��رتور�ب��غ  �صركة 

طن  �ألف   100 ب�  و�لت�صنيع  �ملتطورة  �ل�صركة  بني 

 )PO( أوك�صايد� مرتي �صنوًيا من مادة �لربوبلني 

نتاج 120 �ألف طن مرتي من مادة �لبويل  وذلك الإ

م��ادة  �صناعة  يف  ي�صتعمل  �ل��ذي  ي��ول  ب��ويل  �إي��ر 

�لبويل يورثني �لتي تدخل يف �صناعة �ملفرو�صات، 

�لعزل �حلر�ري،  ومو�د  ن�صاء�ت،  و�الإ و�ل�صيار�ت، 

�مل�صروع )375 - 400  �ال�صتثمار يف  ويقدر حجم 

موقع  يف  �مل�صروع  و�صيقام  �صعودي(  ري��ال  مليون 

»األنابيب 
 السعودية« 
تورد أنابيب 

ملحومة لتمديدات 
الغاز في مصر

ح�����ص��ل��ت �ل�����ص��رك��ة �ل�����ص��ع��ودي��ة 

نابيب �ل�صعودية(  نابيب �ل�صلب )�الأ الأ

عقد  على  2010/7/24م  �ل�صبت  يوم 

لتوريد �أنابيب ملحومة طولًيا مبقا�صات 

خمتلفة لتمديد�ت �لغاز وبقيمة 13،8 

مليون ريال وذلك ل�صالح �صركة هاو�ض 

نتاج  جا�ض يف م�صر.  ي�صار �إىل �أن  �الإ

و�لتوريد �صيبد�أ من �لربع �لر�بع لهذ� 

للم�صروع  �خلام  �مل��و�د  �أن  كما  �لعام، 

���ص��ت��ك��ون م���ن خ����الل ���ص��رك��ة ح��دي��د 

�صابك.

بدء التشغيل التجريبي لمصنع 
األوليفينات بمجمع »كيان السعودية«  

بمدينة الجبيل الصناعية
�أع���ل���ن���ت ����ص���رك���ة ك����ي����ان �ل�����ص��ع��ودي��ة 

بدء  عن  �ل�صعودية(  )كيان  للبرتوكيماويات 

يف  وليفينات  �الأ مل�صنع  �لتجريبي  �لت�صغيل 

�ل�صناعية يف  �جلبيل  �ل�صركة مبدينة  جممع 

2010/7/25م وقال �ملهند�ض مطلق بن حمد 

ونائب  �ل�صركة  �إد�رة  جمل�ض  رئي�ض  �ملري�صد 

�إن  �صابك  ب�صركة  للمالية  �لتنفيذي  �لرئي�ض 

معظم  وقعت  �أن  �صبق  �ل�صعودية  كيان  �صركة 

�صهد  وقت  يف  وت�صييده  �ملجمع  لبناء  �لعقود 

ن�صاء و�لبناء عاملًيا  �رتفاًعا حاًد� يف تكاليف �الإ

�لقوى  على نحو غري م�صبوق و�رتفاع تكاليف 

توقيع  تعذر  �إىل  �أدى  ما  �ملنطقة  يف  �لعاملة 

�لعقود بطريقة ت�صليم �ملفتاح يف ذلك �لوقت 

�إ�صافة �إىل �لتعديالت �لهند�صية �لتي طر�أت 

جميع  �حتياجات  لتلبية  �مل�صروع  مر�فق  على 

تزيد  �أن  �ملتوقع  لذلك فمن  ونتيجة  �مل�صانع، 

تقريًبا   %24 بن�صبة  �مل�صروع  تكاليف  �إجمايل 

تعمل  فيما  ريال،  مليار�ت   )9( حو�يل  مببلغ 

للح�صول  �ل��الزم��ة  �لرتتيبات  على  �ل�صركة 

�لتكاليف  يف  �لزيادة  تلك  تغطية  متويل  على 

من بنك �أو عدة بنوك بدعم وم�صاندة من قبل 

تنفيذ  �كتمال  ل�صمان  �لرئي�صيني  �مل�صاهمني 

�لوقت  يف  �ل�صركة  جممع  يف  �مل�صانع  جميع 

�ملحدد.

�أكرب  يعد  �ل�صركة  جممع  �أن  �إىل  ي�صار 

نتاج  الإ �لعامل  يف  متكامل  برتوكيماوي  جممع 

�اليثيلني، و�لربوبلني، و�لبويل �إيثلني، و�لبويل 

بروبلني، وجاليكول �اليثلني، �إىل جانب �لعديد 

حملًيا  تنتج  �لتي  �ملتخ�ص�صة  �ملنتجات  من 

يثانول، و�لبي�صفينول،  ول مرة مثل �أمينات �الإ الأ

�صيتون  يثوك�صيليت، و�لبويل كاربونيت، و�الأ و�الإ

وغريها.

يف  �إنتاجه  بد�ية  و�ملتوقع  ر�ب��غ  مبدينة  ر�ب��غ  برتو 

ملكية  وتتكون  2013م  �ل��ع��ام  م��ن  �ل��ر�ب��ع  �ل��رب��ع 

�لوطنية  �لت�صنيع  �صركة  بني  منا�صفة  �مل�صروع 

و�ل�صركة �ل�صعودية لل�صناعات �ملتطورة.
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الشركات

)سابك( توزع )4.500( مليون ريال أرباًحا نقدية 
عن النصف األول من  عام 2010م

لل�صناعات  �ل�����ص��ع��ودي��ة  �ل�����ص��رك��ة  �أو���ص��ح��ت 

مليون   )4.500( وزعت  �أنها  )�صابك(  �صا�صية  �الأ

�لن�صف  �ل�صركة عن  مل�صاهمي  نقدية  �أرباًحا  ريال 

ري��ال   )1.5( ب��و�ق��ع  2010م  ع���ام  م���ن   ول  �الأ

ملالكي  رب��اح  �الأ �أحقية  تاريخ  وكان  �لو�حد،  لل�صهم 

)ت���د�ول(  �صجالت  يف  �ملقيدين  �ل�صركة  �أ�صهم 

�ملو�فق  1431/8/14ه���  �الثنني  يوم  تد�ول  بنهاية 

يوم  رب���اح  �الأ �صرف  ي��ب��د�أ  فيما  2010/7/26م، 

�ل�صبت 1431/8/26ه� �ملو�فق 2010/8/7م. 

�لرئي�ض  د�رة  �الإ جمل�ض  رئي�ض  نائب  و�أو�صح 

�لتنفيذي �ملهند�ض حممد بن حمد �ملا�صي �أن توزيع 

رباح �لنقدية ينطلق من حر�ض �ل�صركة �لد�ئم  هذه �الأ

على حتقيق عو�ئد جمزية مل�صاهميها. ودعت �ل�صركة 

ب�صهاد�ت  يحتفظون  يز�لون  ال  �لذين  م�صاهميها 

�ال�صتثمارية  �ملحافظ  يف  �إيد�عها  �صرورة  �أ�صهم 

�خلا�صة بهم عن طريق ت�صليمها مناولًة �أو �إر�صالها 

)ت���د�ول(.  �ل�صعودية  �ملالية  �ل�صوق  �صركة   �إىل 

www.sabic.( ر�ب��ط:  باإن�صاء  �ل�صركة  قامت  كما 

نرتنت مل�صاعدة  com/shares( على موقعها على �الإ
�مل�صاهمني �لذين لديهم �أرباح م�صتحقة عن �أعو�م 

نتيجة  ن  �الآ حتى  با�صتالمها  يقومو�  مل  �صابقة 

�صحة  لعدم  �أو  �ل�صارف  للبنك  مر�جعتهم  عدم 

عناوينهم �أو �أرقام ح�صاباتهم �ملرتبطة مبحافظهم 

من  للتاأكد  �لر�بط  لزيارة  ودعتهم  �ال�صتثمارية 

�ملوقع.  يف  �ملحددة  �لتعليمات  و�تباع   ��صتحقاقهم 

�صا�صية  �الأ لل�صناعات  �ل�صعودية  �ل�صركة  وكانت 

ولية  �الأ �ملالية  �لنتائج  م��وؤخ��ًر�  �أعلنت  )�صابك( 

حيث  2010/06/30م  يف  �ملنتهية  للفرتة  �ملوحدة 

مليار   5.02 �لثاين  �لربع  خالل  �لربح  �صايف  بلغ 

�ملماثل  للربع  ري��ال  مليار   )1.81( مقابل  ري��ال، 

 .)%177( قدره  بارتفاع  وذلك  �ل�صابق  �لعام  من 

وذلك  �ل�صابق  للربع  ريال  مليار   )5.43( ومقابل 

�لربع  خ��الل  �لربح  �إجمايل  وبلغ   ،%8 بانخفا�ض 

 )6.22( مقابل  ري��ال،  مليار   )11.85( �لثاين 

وذلك  �ل�صابق  �لعام  من  �ملماثل  للربع  ريال  مليار 

بارتفاع قدره%91.

�لثاين  �ل��رب��ع  خ��الل  �لت�صغيلي  �ل��رب��ح  وب��ل��غ 

ريال  مليار  مقابل )4.08(  ريال،  مليار   )9.14(

بارتفاع  وذل��ك  �ل�صابق  �ل��ع��ام  م��ن  �ملماثل  للربع 

�أ�صهر  �صتة  خالل  �لربح  �صايف  وبلغ   ،%124 قدره  

)10.45( مليار ريال، مقابل )0.83( مليار ريال 

بارتفاع  وذل��ك  �ل�صابق  �لعام  من  �ملماثلة  للفرتة 

قدره  1159%، كما بلغت ربحية �ل�صهم خالل �صتة 

�أ�صهر )3.48( ريال، مقابل )0.28( ريال للفرتة 

�ملماثلة من �لعام �ل�صابق. 

�أ�صهر  �صتة  خ��الل  �ل��رب��ح  �إج��م��ايل  بلغ  ا  �أي�صً

)24.05( مليار ريال، مقابل )9.84( مليار ريال 

قدره   بارتفاع  �ل�صابق  �لعام  من  �ملماثلة  للفرتة 

�أ�صهر  �صتة  خالل  �لت�صغيلي  �لربح  بلغ  كما   ،%144

)18.84( مليار ريال، مقابل )4.46( مليار ريال 

للفرتة �ملماثلة من �لعام �ل�صابق.

�أرب��اح  يف  �الرت��ف��اع  �صبب  �إن  �ل�صركة  وقالت 

2010 م مقارنة  و�ل��ف��رتة م��ن ع��ام  �ل��ث��اين  �ل��رب��ع 

�إىل  يعود  2009م  عام  من  و�لفرتة  �لثاين  بالربع 

نتاج و�ملبيعات ، نتيجة لدخول  �الرتفاع يف حجم �الإ

طاقات �إنتاجية جديدة يف كل من جممعي )�صرق( 

يف  �مل�صرتك  �لبرتوكيماويات  وجممع  و)ين�صاب( 

�أ�صعار  يف  �مللحوظ  �لتح�صن  �إىل  �إ�صافة  �ل�صني 

و�لبال�صتيكيات  �لبرتوكيماوية  �ملنتجات  معظم 

مقارنة  رب��اح  �الأ �صايف  يف  �النخفا�ض  يعود  فيما   ،

�ملنتجات  �أ�صعار معظم  �نخفا�ض  �إىل  ول  �الأ بالربع 

خام  �أ�صعار  �رتفاع  وكذلك  �للقيم  كلفة  و�رت��ف��اع 

�حلديد للفرتة نف�صها.

مشروع جديد بين »سبكيم« و»روديا«
وق��ع��ت �ل�����ص��رك��ة �ل�����ص��ع��ودي��ة �ل��ع��امل��ي��ة 

�ملا�صي  ربعاء  �الأ »�صبكيم«  للبرتوكيماويات 

رودي���ا  ���ص��رك��ة  م��ع  �ت��ف��اق��ي��ات   2010/8/4

مادة  نتاج  الإ جديد  م�صنع  لبناء  �لفرن�صية 

�صيتات. �أثيل �الأ

�لتو�صعة  برنامج  من  كجزء  ذلك  وياأتي 

للمرحلة �لثالثة حيث �صتقوم �صبكيم باإن�صاء 

بطاقة  ���ص��ي��ت��ات  �الأ ث��ي��ل  الأ م�صنع  وت�صغيل 

يف  م��رتي  ط��ن   100.000 ق��دره��ا  �إنتاجية 

وت�صمل  باململكة،  �ل�صناعية  �جلبيل  مدينة 

�التفاقيات مع �صركة روديا �تفاقية ترخي�ض 

توريد  و�تفاقية  �لت�صويق  و�تفاقية  �لتقنية 

يثانول. �الإ

��صتعمال  خ��الل  م��ن  »�صبكيم«  وت��ن��وي 

�أن  �مل��ج��ال  ه��ذ�  وخ��ربت��ه��ا يف  رودي���ا  تقنية 

حتقق مكا�صب كبرية من ناحية جودة �ملنتج 

�إنتاج �مل�صنع مبا يو�زي بل  وتخفي�ض تكلفة 

ت�صميم  و�صيتم  �لعاملية.  �مل�صتويات  ويفوق 

�مل�صنع بطريقة ت�صمح له باإنتاج مادة �أخرى 

يبد�أ  �أن  �ملتوقع  ومن  �أ�صيتات،  بيوتيل  وهي 

عام  خ��الل  �إنتاجه  �صيتات  �الأ �أثيل  م�صنع 

2013م.

�ل�صركات  �إحدى  فهي  روديا  �صركة  �أما 

�لعاملية �لكربى يف جمال تقنية �إنتاج وت�صويق 

�صيتات و�لبيوتيل �أ�صيتات. �أثيل �الأ

وتدير خم�صة  »�صبكيم« متتلك  �أن  يذكر 

و�لبيتانديول  �مليثانول  م��و�د  تنتج  م�صانع 

�صيتيك  �الأ وحام�ض  �لكربون  �أك�صيد  و�أول 

وخالت �لفينيل، وتقع جميع هذه �مل�صانع يف 

مدينة �جلبيل �ل�صناعية.

نتاج �أثيل  كما �أن �ملو�د �خلام �لالزمة الإ

و�صيتم  �صيتيك  �الأ حام�ض  ه��ي  �صيتات  �الأ

�صيتيل  �حل�صول عليه من �ل�صركة �لعاملية لالأ

ومادة  ل�صبكيم(  �لتابعة  �ل�صركات  )�إح��دى 

�صو�ق  يثانول �لتي �صيتم ��صتري�دها من �الأ �الإ

�لعاملية مب�صاعدة �صركة روديا.
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تراجع معدالت التبادل 
التجاري بين تونس 
وثماني دول عربية

لتون�ض  �مل�صرية  �ل�صادر�ت  قيمة  بارتفاع  حديثة  در��صة  �أفادت 

منذ بد�ية �لعام �حلايل لت�صل �إىل 51.6 مليون دوالر مقابل 25.3 

مليون دوالر خالل نف�ض �لفرتة من �لعام �ملا�صي مبعدل زيادة ن�صبتها 

104 باملائة، فيما �رتفع �إجمايل حجم �لتبادل �لتجاري بني �لبلدين 

�لعام  من  ول  �الأ �لربع  خ��الل  دوالر  ماليني   7 م��ن   �أك��ر  �إىل  لي�صل 

�حلايل.

�أن �لدر��صة نف�صها  �إال  لتون�ض  ورغم �رتفاع �ل�صادر�ت �مل�صرية 

�أ�صارت �إىل �نخفا�ض قيمة �ملبادالت �لتجارية ب�صفة عامة بني تون�ض 

ول من �ل�صنة �حلالية  وثماين دول عربية من بينها م�صر يف �لن�صف �الأ

مقابل 868.6 مليون دينار  خالل نف�ض �لفرتة من �صنة 2009، بينما 

بلغت ن�صبة تغطية �لو�رد�ت بال�صادرت 110.9مقابل 120.2باملئة.

و�ليمن  و�صوريا  تون�ض  بني  �لتجاري  �لتبادل  �إن  �لدر��صة  وقالت 

رغم  �صعيًفا  م��از�ل  و�ل�صود�ن  وفل�صطني  و�ملغرب  ولبنان  ردن  و�الأ

مكانيات �ملتاحة، م�صرية �إىل �أن �أهم �ملنتجات �لتي ت�صدرها تون�ض  �الإ

�حلديد  و�أ�صالك  �لزيتون  وزيت  و�لفو�صفات  �لتمور  هي  �لدول  لهذه 

و�ل�صلب وتتمثل �ملنتجات �مل�صتوردة منها يف �ملنتجات �لغذ�ئية وبذور 

�ل�صم�صم وبع�ض �ملحاليل �لطبية.

10 مليارات دوالر من اإلفريقي للتنمية لتسريع 
النمو االقتصادي بالقارة السمراء

�لتكامل  م��دي��ر  روج��ام��ب��ا  �أليك�ض  ت��وق��ع 

يرفع  �أن  للتنمية  فريقي  �الإ بالبنك  قليمي  �الإ

�لبنك �إىل نحو �ملثلني متويله للبنية �لتحتية يف 

�لقارة خالل خم�ض �صنو�ت �إىل ع�صرة مليار�ت 

دوالر بهدف ت�صريع وترية �لنمو �القت�صادي.

وقال �أليك�ض �إن زيادة �أخرية يف ر�أ�ض �ملال 

مزيد  بتخ�صي�ض  له  ت�صمح  للبنك  �صا�صي  �الأ

من �لتمويل مل�صروعات �لبنية �لتحتية م�صيًفا: 

»هناك �هتمام كبري بامل�صروعات �لتي ميكنها 

هناك  فمثاًل  �الق��ت�����ص��اد�ت،  دف��ة  حت��ول  �أن 

�أحاديث كثرية عن خطوط لل�صكك �حلديدية، 

نريد �إ�صالح خطوط �ل�صكك �حلديدية لدينا، 

عليه  ه��و  م��ا  على  �لتوجه  ��صتمر  �إذ�  لذلك 

�صنو�ت  خم�ض  غ�صون  يف  �إنه  �لقول  فيمكنني 

�صنكون قد �لتزمنا بتقدمي ما ي�صل �إىل ع�صرة 

مليار�ت دوالر �صنوًيا للبنية �لتحتية«.

�صبكات  �مل�صروعات  تلك  بني  من  وذك��ر 

كهرباء �إقليمية وخطوط �صكك حديدية تربط 

ب��ني �ل����دول �مل��ت��ج��اورة ع���الوة ع��ل��ى ك��اب��الت 

بحرية، وقال �إن �إفريقيا قادرة على ��صتيعاب 

كون  لكن  �لتحتية،  للبنية  �صخمة  متويالت 

ا يحد من قدرته على  ر�أ�صمال �لبنك منخف�صً

تلبية �لطلب على �الئتمان.

�إفريقيا  ج��ن��وب  م��ث��ل  دواًل  �أن  و�أو����ص���ح 

�ئتمان  على  حت�صل  وتون�ض  وم�صر  و�ملغرب 

»ح�صلت  �لبنك..  م��ن  �صنوًيا  هائلة  مببالغ 

جنوب �إفريقيا �لعام �ملا�صي على قر�ض جتاوز 

ميز�نيتنا  ن�صف  نحو  ي�صكل  دوالر  ملياري 

�أن  كما  �لتحتية،  للبنية  �ملخ�ص�صة  �ل�صنوية 

 400 بقيمة  �ئتمان  على  حالًيا  حت�صل  م�صر 

مليون دوالر لقطاع �لكهرباء لديها �صنويا«.

م�صدًر�  يعد  �ل��ذي  �لبنك  �أن  و�أ���ص��اف 

رئي�صًيا لالئتمان �لرخي�ض لبع�ض �أفقر �لدول 

مليار�ت  و�صتة  خم�صة  بني  ما  ينفق  فريقية  �الإ

دوالر �صنوًيا يف متويل �لبنية �لتحتية.

وتابع روجامبا �إن �لبنك مهتم مب�صروعات 

�لتجارة  لدعم  �حل��دود  عرب  �لتحتية  �لبنية 

�لنمو  وحتفيز  فريقية  �الإ �ل��دول  وب��ني  د�خ��ل 

�القت�صادي.
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عربية

»قطر اإلسالمي« يسعى 
لزيادة مساهمته في البنك 

اإلسالمي البريطاني
�صالمي  �الإ �لبنك  يف  م�صاهمته  لرفع  ي�صعى  �إن��ه  �صالمي  �الإ �ل��دويل  قطر  بنك  قال 

�صتتم عن  زيادة ح�صته  �أن  �إىل  موؤثرة، م�صرًي�  �إىل ح�صة  لت�صل م�صاهمته  �لربيطاين 

�صالمي �لربيطاين من خالل طرح �أ�صهم جديدة. طريق زيادة ر�أ�ض مال �لبنك �الإ

�أن زيادة ر�أ�ض �ملال �صتكون بعد مو�فقة �جلمعية �لعمومية غري �لعادية  �إىل  و�أ�صار 

�صر�فية و�لرقابية. �صالمي �لربيطاين ومو�فقة �جلهات �الإ للبنك �الإ

شركات 
السمسرة 
المصرية 

الصغيرة تواجه 
مستقباًل غامًضا

�صهم  �الأ �صوق  يف  عاملون  ��صتبعد 

�صركات  �أزم����ات  تتكرر  �أن  �مل�صرية 

عام  �ل�صوق  �صهدتها  �لتي  �ل�صم�صرة 

2000 وما بعده، عندما قامت �صركات 

ب��اال���ص��ت��ي��الء ع��ل��ى �أم�����و�ل �ل��ع��م��الء، 

موؤكدين �أن �لرقابة حالًيا �أكر قوة وال 

ميكن �أن ت�صمح بحدوث ذلك.

وت����ع����اين ����ص���رك���ات �ل�����ص��م�����ص��رة 

�ل�صغرية �لعاملة يف �صوق م�صر حالًيا 

ت��دين  ب�صبب  غ��ام�����ض،  م�صتقبل  م��ن 

�أحجام �لتد�والت يف �لبور�صة �مل�صرية 

خرية، ليرت�وح متو�صط  خالل �لفرتة �الأ

 300 بني  ما  �ليومية  �لتعامالت  قيمة 

مليون جنيه مقارنة مع متو�صط  و400 

ف��رت�ت  ف��ى  ي��وم��ًي��ا  جنيه  م��ل��ي��اري  بلغ 

�صابقة.

�صركات  و����ص���اع  �الأ ه���ذه  ودف��ع��ت 

خيار�ت،  ع��دة  يف  للتفكري  �ل�صم�صرة 

منها بيع �ل�صركات �أو �لعمل علي خف�ض 

�لعموالت كو�صيلة جلذب �صر�ئح جديدة 

من �مل�صتثمرين، �أو �ال�صتغناء عن جزء 

�مل��رت��ب��ات،  تخفي�ض  �أو  �ل��ع��م��ال��ة  م��ن 

�أو  مل�صتثمرين  �لبيع  �إىل  �ل��ل��ج��وء  �أو 

موؤ�ص�صات خليجية بدياًل ملو�جهة نزيف 

�خل�صائر �لذي تتعر�ض له.

�أن تقوم  ف�صل  �إن �الأ وقال حمللون 

ج��زء  ب��اح��ت��ج��از  �ل�صم�صرة  ���ص��رك��ات 

م��ن �أرب��اح��ه��ا مل��و�ج��ه��ة تلك �ل��ف��رت�ت 

�حلرجة، حمذرين من �أن �لو�صع ينذر 

باختفاء بع�ض �لكيانات �ل�صغرية �لتي 

زمة. لن تتحمل تبعات �الأ

مساع أردنية لزيادة 
االستثمارات مع ليبيا

عمان حيدر  رئي�ض غرفة جت��ارة  نائب  �أك��د 

�ال�صتثمار�ت  زي��ادة  على  �لعمل  ���ص��رورة  م��ر�د 

ا  فر�صً ه��ن��اك  �أن  وخ��ا���ص��ة  وليبيا  ب���الده  ب��ني 

����ص��ت��ث��م��اري��ة جم��دي��ة وم��ت��اح��ة يف �ل��ب��ل��دي��ن يف 

و�إقامة  و�ل�صحية  �لدو�ئية  �ل�صناعات  جماالت 

�مل�صت�صفيات، وكذلك �ال�صتثمار يف �إقامة م�صايف 

وتكرير �لنفط و�لبنية �لتحتية يف جمال �لطاقة 

و�لنقل و�ل�صياحة.

من جانبه دعا رئي�ض جهاز �ال�صتثمار 

�للمو�صي رجال  �لنوي�صري  �لليبي جمال 

زيادة  �إىل  و�لليبيني  ردن��ي��ني  �الأ عمال  �الأ

كال  يف  �مل�صاريع  و�إق��ام��ة  �ال�صتثمار�ت 

�لتجاري،  �لتبادل  حجم  لزيادة  �لبلدين 

�ال�صتثمار  قو�نني  ط��ورت  ليبيا  �إن  حيث 

ودعا  �مل�صتثمرين  لت�صجيع  و�لت�صريعات 

و�أن  �صيما  ال  ليبيا  يف  �مل�صاريع  ق��ام��ة  الإ

دوية  �الأ �صناعة  جمال  يف  متقدم  ردن  �الأ

وت�صغيل �مل�صت�صفيات.

موؤخًر�  بحثا  و�للمو�صي  م��ر�د  وك��ان 

�لعالقات  ردن جممل  �الأ يف غرفة جتارة 

و�لتجارية  �القت�صادية  وخا�صة  �لثنائية 

خطط  و�صع  على  و�لعمل  �لبلدين  ب��ني 

�جلانبني  من  �خلا�ض  �لقطاع  من  �لوفود  لتبادل 

على  و�لعمل  �ال�صتثمارية  �لفر�ض  على  لالطالع 

زي����ادة ح��ج��م �ل��ت��ب��ادل �ل��ت��ج��اري �ل���ذي م��ا ز�ل 

متو��صًعا و ال يلبي طموح �لبلدين.

و�تفق �جلانبان على ت�صكيل وفود من �لقطاع 

�خلا�ض خالل هذ� �لعام لزيارة �لبلدين لالطالع 

ولتبادل  �ال�صتثمارية  و�مل�����ص��اري��ع  �لفر�ض  على 

�خلرب�ت �لفنية و�ال�صتفادة منها.
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مباحثات بين اليونان وصندوق النقد الدولي 
للحصول على قرض إنقاذ

�ملايل  و�صعها  تعزيز  �ليونان  حتاول 

ل�صندوق  �ل�صارمة  بال�صروط  و�ل��وف��اء 

منطقة  يف  و���ص��رك��ائ��ه��ا  �ل����دويل  �ل��ن��ق��د 

�ليورو مقابل �حل�صول على قر�ض �إنقاذ 

بقيمة 110 مليار�ت يورو  لتفادي �إ�صهار 

عجزها عن �صد�د �لتز�ماتها �ملالية.

لذ� بد�أ م�صئولون وخرب�ء من �الحتاد 

وروبي و�صندوق �لنقد �لدويل و�لبنك  �الأ

و���ص��اع  وروب�����ي م��ر�ج��ع��ة �الأ �مل��رك��زي �الأ

�صالحات �القت�صادية لليونان  �ملالية و�الإ

قر�ض  من  �لثانية  �ل�صريحة  منحها  قبل 

نقاذ �ل�صخم بحلول منت�صف �صبتمرب  �الإ

�ملقبل.

وم���ن �مل��ق��رر ب��ق��اء ف��ري��ق �خل���رب�ء 

�أغ�صط�ض   6 حتى  �ليونان  يف  �لدوليني 

ل��ق��اء�ت م��ع م�صئويل  ج����ر�ء  �جل���اري الإ

�القت�صاد و�لعمل ووز�رة �لدفاع.

كما يجتمع �لفريق مع حمافظ �لبنك 

بروفوبولو�ض  ج��ورج  �ليوناين  �مل��رك��زي 

وم�صئويل هيئة �الإح�صاء �لوطنية وهيئة 

مكافحة �جلر�ئم �ملالية.

وكان ت�صخم �لدين �لعام و�لبيانات 

�ل�صحيحة  غ���ري  �حل��ك��وم��ي��ة  �مل��ال��ي��ة 

�صالحات  و�الحتجاجات �ل�صعبية على �الإ

�القت�صادية قد بددت ثقة �أ�صو�ق �ملال يف 

�ليونان �أو�ئل �لعام �حلايل.

مبيعات السيارات تنعش ميزانية »مرسيدس بنز«
�إد�رة  رئي�ض جمل�ض  ت�صيت�صه  ديتار  قال 

و�ل�صيار�ت  �ملتطورة  للتقنيات  بنز  د�ميلر 

باجتاه  ��صرت�تيجية  ن  �الآ تتبع  جمموعته  �إن 

وبالتايل  و�ملبيعات  ن��ت��اج  �الإ وزي��ادة  تطوير 

حققتها  �لتي  رب��اح  �الأ �أن  و�أو�صح  رب���اح،  �الأ

�لعام  من  �لثاين  �لربع  يف  بنز«  »مر�صيد�ض 

جيدتني  وق��اع��دة  �أر���ص��ي��ة  تعطي  �حل���ايل 

�ملقبلني  �لربعني  يف  و��صحة  �أرب��اح  لتحقيق 

مبيعات  �رتفاع  وق��در  يليهما،  �ل��ذي  و�لعام 

�ل�صغرية  �ل�صيار�ت  من  بنز«  »مر�صيد�ض 

�لعام �حلايل  �لثاين من  �لربع  و�لكبرية يف 

مبا  �ملا�صي  �لعام  من  نف�صها  �لفرتة  مقابل 

مبيعات  �أن عدد  مبيًنا  �ملائة،  27 يف  ن�صبته 

بلغ  �ل��ف��رتة  ه��ذه  يف  �ل�صغرية  �ل�����ص��ي��ار�ت 

مليار   25.1 بقيمة  �صيارة  �أل���ف   496.5

دوالر.

�إنتاج  م��ن  �ل�صاحنات  مبيعات  وبلغت 

�لعام  من  �لثاين  �لربع  يف  بنز«  »مر�صيد�ض 

�حلايل 83.8 �ألف �صيارة بقيمة 5.9 مليار 

�لفرتة  يف  ي��ورو  مليار   4.2 ب�  مقارنة  ي��ورو 

�جلزء  بيع  حيث  �ملا�صي  �لعام  من  نف�صها 

�إندوني�صيا، �لواليات  كرب منها يف كل من  �الأ

�ملتحدة، �لرب�زيل ثم �أوروبا.

�ل�صركة  �أن حتقق  ت�صيت�صه  ديتار  وتوقع 

مر�صيد�ض  بنز  د�مي��ل��ر  ملجموعة  �لفرعية 

قيمته  مبا  �لعام  لهذ�  �صافية  �أرب��اًح��ا  بنز 

رب��اح  �الأ �أن  �إىل  م�صرًي�  ي��ورو،  مليار�ت  �صتة 

مبيعات  عرب  بنز«  »مر�صيد�ض  حققتها  �لتي 

�لربع  يف  و�ل�صاحنات  �ل�صغرية  �ل�صيار�ت 

�ل��ع��ام �حل��ايل بلغت م��ا قيمته  �ل��ث��اين م��ن 

مقارنة  يورو  ماليني  و�أربعة  ومائة  مليار�ن 

�ملا�صي  �لعام  �لفرتة ذ�تها من  بخ�صائر يف 

بقيمة مليار وخم�صة ماليني يورو.
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عالمية

»بريتش بتروليوم« تقيل رئيسها التنفيذي
�لنفط  وب����زوغ.. ه��ذ� ه��و ح��ال �صركة  �أف���ول 

يام،  �لربيطانية �لعمالقة بريت�ض برتوليوم هذه �الأ

حيث �أعلن توين هايو�رد �لرئي�ض �لتنفيذي لل�صركة 

�أنه �صي�صتقيل من رئا�صة �صركة �لنفط �لعمالقة يف 

�ملقبل ليحل حمله روبرت دوديل وهو  �أكتوبر  �أول 

م�صئول تنفيذي �آخر بال�صركة.

بالهاتف  موؤمتر  يف  �ل�صحفيني  هيو�رد  و�أبلغ 

»�أعتقد �أنه من �مل�صتحيل لل�صركة �أن مت�صي قدًما 

يف �لواليات �ملتحدة يف حالة ��صتمر�ري وجًها لها« 

وال�صيما يف  بي.بي  �أنه مل�صلحة  �أعتقد  »لذ�  وتابع 

�لواليات �ملتحدة يتوجب علي �أن �أتنحى«.

�ل�صركة  �إعالن  مع  نباأ رحيل هيو�رد  وتز�من 

 32.2 �أنها �صتتحمل تكاليف ��صتثنائية ت�صل �إىل 

مليار دوالر نتيجة حلادث ت�صرب �لنفط يف خليج 

�ملك�صيك، مما �أدى �إىل تكبد خ�صائر ف�صلية قدرها 

16.97 مليار دوالر يف �لربع �لثاين من �لعام.

حالًيا  ير�أ�ض  �ل��ذي  دوديل  �إن  بي.بي  وقالت 

مهامه  �صيبا�صر  لل�صركة  مريكية  �الأ �لعمليات 

�إىل  �حلالية  مهامه  و�صي�صلم  لندن  من  �جلديدة 

عام  ر�تب  على  هايو�رد  و�صيح�صل  مكاي.  المار 

 1.6( �إ�صرتليني  جنيه  مليون   1.045 يعادل  مبا 

مليون دوالر(.

و�صائر  �لنفطي  �لت�صرب  �أث���ر  وبا�صتبعاد 

�أرباح بي.بي 4.98  تبلغ  �لت�صغيلية  �لتكاليف غري 

مليار�ت دوالر وهو ما يتما�صى مع متو�صط توقعات 

11 حملاًل ��صتطلعت رويرتز �آر�ءهم.

بي«  »بي  لبئر  �لنفطي  �لت�صرب  تكلفة  وكانت 

وكبدتها  �ل�صركة  كاهل  �أثقلت  �ملك�صيك  خليج  يف 

خ�صائر قاربت 17 مليار دوالر.

ت�صل  �أ���ص��ول  بيع  تعتزم  �إنها  بي.بي  وقالت 

قيمتها �إىل 30 مليار دوالر على مدى �لثمانية ع�صر 

�إىل  ديونها  �صايف  م�صتوى  وخف�ض  �لقادمة  �صهر� 

ما بني ع�صرة مليار�ت و15 مليار دوالر على مدى 

�لفرتة ذ�تها.

توزيعات  ب�صاأن  موقفها  �صتدر�ض  �أنها  و�أكدت 

نتائج  تعلن  عندما  �مل�صتقبل  يف  �لنقدية  رب��اح  �الأ

خري من  هذ� �لعام. �أعمالها للربع �الأ

�أم��ا ه��ي��و�رد �ل��ذي تعر�ض الن��ت��ق��اد�ت ح��ادة 

لكارثة  �إد�رته  طريقة  ب�صبب  �ملتحدة  �لواليات  يف 

يف  �ملجموعة  ت�صتغلها  بئر  من  �لنفطي  �لت�صرب 

خليج �ملك�صيك، ف�صينتقل �إىل �صركة »تي �إن كي- 

بي بي« يف رو�صيا.

أسعار المنازل 
األمريكية ترتفع

�صرة و�حدة يف �لواليات �ملتحدة زيادة �أكرب من �ملتوقع يف  �صجلت �أ�صعار �ملنازل �ملخ�ص�صة الأ

مايو �ملا�صي مما يعك�ض قوة مبيعات ف�صل �لربيع مدعومة بتخفي�صات �صريبية مل�صرتي �ملنازل.

�صهر مايو مو�صم  �أن  �ملنازل  �صعار  الأ �صيلر«  و»كي�ض  بورز«  �أند  »�صتاندرد  و�أظهرت موؤ�صر�ت 

�ل�صريبية  �لتخفي�صات  مهلة  بنهاية  عقوًد�  وقعو�  �لذين  �مل�صرتين  و�أن  �ملنازل،  ملبيعات  قوي 

�لقرو�ض. لت�صوية  �صبتمرب   30 حتى  �أمامهم  �أبريل   30 يف  دوالر  �آالف  ثمانية  �إىل  ت�صل   �لتي 

�صعار غري �ملعدلة 1.3باملئة يف مايو بعد �رتفاعها بن�صبة 0.9 باملئة يف �أبريل وتر�جعها  وز�دت �الأ

�صهر �ل�صت �ل�صابقة، وقالت �صتاندرد �أند بورز �إن �ملوؤ�صر �رتفع 4.6 باملئة يف مايو  على مدى �الأ

مقارنة مع م�صتو�ه قبل عام.

عو�مل  خذ  الأ معدل  �أ�صا�ض  على  مايو  يف  باملئة   0.5 مدينة  لع�صرين  �ملجمع  �ملوؤ�صر  و�رتفع 

مو�صمية يف �العتبار بعد زيادة معدله بالرفع بلغت 0.6% يف �أبريل.

للحفاظ على سمعتها يف أمريكا
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اأ�سفرت نتائج الربع الثاÊ من العام اجلاري لل�سوق املالية 

ريال  مليار   17^7 نحو  من  مكا�سبها  ارتفاع  عن  ال�سعودية 

ول من العام اجلاري، اإىل نحو 1^20 مليار  بنهاية الربع االأ

ريال بنهاية الربع الثاÊ، لتحقق معدل منو جيد بل≠ 7^13 

مع  مقارنًة  اأف�سل  �سنوي  منو  معدل  لت  qسج� كما  املئة.  يف 

الربع املماثل من العام ال�سابق بلغت ن�سبته 2^26 يف املئة، 

لل�سركات  املتحققة  املكا�سب  يف  يجابية  االإ هذه  ت  qوا�ستمر

املدرجة يف ال�سوق على م�ستوى مقارنة اأدائها خالل ال�ستة 

حتقيق  من  “كنت  حيث  اجل��اري،  العام  من  وىل  االأ  mاأ�سهر

معدل منو قيا�سي بل≠ 6^43 يف املئة، لت�ستقر عند ما يقارب 

ول من عام 2010م، مقارنًة  8^37 مليار ريال عن الن�سف االأ

2009م.  3^26 مليار ريال عن نف�س الفرتة من عام  بنحو 

التي  ال�سوق  يف  املدرجة  امل�ساهمة  ال�سركات  عدد  و�سل 

اأعلنت عن نتائجها املالية للربع الثاÊ من العام اإىل 131 

 ìسركة م�ساهمة، “كنت 101 �سركة منها من حتقيق اأربا�

�سركة   30 كابدت  فيما  الربع،  خالل  اأعمالها  عن  �سافية 

خ�سائر ربع �سنوية.

نتائج الربع الثاني لعام ٢٠١٠م

البتروكيماويات في المقدمة .. 
والخدمات المالية تعزز مكاسبها

رباح �ل�صافية لل�صوق �ملالية �ل�صعودية بعد خ�صم توزيعاتها  �صاهمت  هذه �الأ

خالل �لفرتة يف زيادة حقوق �مل�صاهمني �إىل 626.1 مليار ريال، ومن ثم �رتفع 

يتعلق  وفيما  لل�صهم.  ريال   19.8 �إىل  لل�صوق  �لدفرتية  للقيمة  �ملعدل  �ملتو�صط 

�صا�صية لل�صوق فقد حافظت على حت�صنها بارتفاع �لعائد على  ببقية �ملوؤ�صر�ت �الأ

�ل�صهم �إىل نحو 2.8 ريال لل�صهم، و�نخف�ض مكرر �ل�صعر �إىل �لعائد �إىل نحو 

يعني يف  ما  2010م،  يوليو   21 بتاريخ  �لتقرير  �إعد�د هذ�  تاريخ  14 مرة عند 

جممله زيادة �جلاذبية �ال�صتثمارية لل�صوق �ملالية �ل�صعودية وفق تلك �ملعطيات 

�إىل  ��صتناًد�  م�صتقباًل  �الجتاه  هذ�  على  �ل�صوق  حتافظ  �أن  وُيتوقع  يجابية،  �الإ

على  �لوطني،  �القت�صاد  متانة  يف  ممثلة  عليها  تقف  �لتي  �ل�صلبة  ر�صية  �الأ

زمة �ملالية �لعاملية �لتي �أ�صقطت بظاللها على �أغلب �القت�صاد�ت  �لرغم من �الأ

�صو�ق �لرئي�صة منها و�لنا�صئة. و�الأ

اأداء قطاعات ال�سوق املالية 

جاء قطاع �ل�صناعات �لبرتوكيماوية كاأكرب �لقطاعات �مل�صاهمة يف �صايف 

�أرباح �ل�صوق �ملالية �ل�صعودية عن �لربع �لثاين من عام 2010م بنحو 7.2 

رباح �ل�صافية لل�صوق.  مليار ريال، مّثلت نحو 35.7 يف �ملئة من جمموع �الأ

وحل يف �ملرتبة �لثانية قطاع �مل�صارف و�خلدمات �ملالية بنحو 5.9 مليار 

رباح �ل�صافية لل�صوق. فيما  ريال، �أي ما ن�صبته 29.5 يف �ملئة من جمموع �الأ

 2.3 من  باأكر  �ملعلومات  وتقنية  �الت�صاالت  قطاع  �لثالثة  �ملرتبة  يف  حل 

رباح �ل�صافية لل�صوق.  مليار ريال، مبا ميثل 11.6 يف �ملئة من جمموع �الأ
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�ل�صابق؛ متكن  ول  �الأ �لربع  مع  كر منًو� مقارنًة  �الأ �لقطاعات  ويف منظور 

بنحو 84.5  ول  �الأ للربع  �أرباحه  ب�صايف  �لنمو  من  و�لن�صر  �الإعالم  قطاع 

يف �ملئة حمقًقا ما يقارب 58.9 مليون ريال. تاله قطاع �ال�صتثمار �ملتعدد 

مبعدل منو ربع �صنوي بلغ 68.3 يف �ملئة، حمقًقا نحو 174.5 مليون ريال. 

31.1 يف  بلغ  �لتاأمني مبعدل منو ربع �صنوي  �لثالثة قطاع  �ملرتبة  وحل يف 

�ملئة، حمقًقا �أكر من 117.8 مليون ريال. 

كر منًو� مقارنًة مع نف�ض �لربع من �لعام  �أما يف منظور �لقطاعات �الأ

بارتفاعه  �لتو�يل  على  �لثاين  للربع  �لتاأمني  قطاع  �نفرد  فقد  �ل�صابق، 

�لقيا�صي �لبالغ 395.6 يف �ملئة، بتحقيقه ل�صايف �أرباح قيا�صي عن �لربع 

�ل�صناعات  قطاع  �لثانية  �ملرتبة  يف  وحل  ري��ال.  مليون   117.8 بلغ  ول  �الأ

�لبرتوكيمياوية مبعدل منو بلغ 224.9 يف �ملئة، وحتقيقه ل�صايف �أرباح ربع 

�الإعالم  قطاع  �ملرتبة  و�أخ��رًي� حل يف  ريال.  مليار   7.2 نحو  بلغت  �صنوية 

و�لن�صر مبعدل منو بلغ 132.5 يف �ملئة، وحتقيقه ل�صايف �أرباح ربع �صنوية 

جتاوزت 84.5 مليون ريال. وعلى م�صتوى �أرباح �لقطاعات يف منظور �ل�صتة 

وىل من عام 2010م فقد ��صتطاع قطاع �ل�صناعات �لبرتوكيمياوية  �أ�صهر �الأ

حمقًقا  �ملئة،  يف   778 جتاوز  قيا�صي  منو  مبعدل  وىل  �الأ باملرتبة  �النفر�د 

�صايف �أرباح عن �لفرتة جتاوزتr 14.5 مليار ريال، فيما حل قطاع �لتاأمني 

يف �ملرتبة �لثانية مبعدل منو ن�صف �صنوي بلغ 355.9 يف �ملئة مب�صتوى �أرباح 

عن �لفرتة جتاوز 207.7 مليون ريال، و�أخرًي� حل قطاع �ال�صتثمار �ملتعدد يف 

�أرباح عن  44.9 يف �ملئة مب�صتوى  �لثالثة مبعدل منو ن�صف �صنوي بلغ  �ملرتبة 

�لفرتة جتاوز 278.1 مليون ريال

اأف�سل ال�سركات امل�ساهمة اأداًء

وىل  �نفردت �صابك �ملدرجة يف قطاع �ل�صناعات �لبرتوكيمياوية باملرتبة �الأ

�لعام  من  �لثاين  �لربع  خالل  �لدخل  �صايف  يف  ك��رب  �الأ �ل�صركات  مقيا�ض  يف 

2010م، ب�صايف �أرباح للربع ناهزت 5.02 مليار ريال، �صّكلت ما ن�صبته 69.8 

يف �ملئة من �إجمايل �أرباح �لقطاع، فيما و�صلت ن�صبة م�صاهمتها يف �صايف �أرباح 

جمايل. وجاءت �صركة �الت�صاالت  �ل�صوق للربع �إىل نحو 24.9 يف �ملئة من �الإ

�ل�صعودية �ملدرجة يف قطاع �الت�صاالت وتقنية �ملعلومات يف �ملرتبة �لثانية بنحو 

�لقطاع،  �أرباح  �إجمايل  �ملئة من  ن�صبته 88.4 يف  ما  �صّكلت  ريال،  مليار   2.1

10.3 يف  �إىل نحو  �أرباح �ل�صوق للربع  فيما و�صلت ن�صبة م�صاهمتها يف �صايف 

�ملئة من �الإجمايل. و�أخرًي� حل م�صرف �لر�جحي �ملدرج يف قطاع �مل�صارف 

و�خلدمات �ملالية يف �ملرتبة �لثالثة بنحو 1.8 مليار ريال، �صّكلت ما ن�صبته 30 

يف �ملئة من �إجمايل �أرباح �لقطاع، فيما و�صلت ن�صبة م�صاهمتها يف �صايف �أرباح 

�ل�صوق للربع �إىل نحو 8.8 يف �ملئة من �الإجمايل. 

وىل  �صهر �الأ كر منًو� خالل فرتة �ل�صتة �الأ ويف منظور �ل�صركات �مل�صاهمة �الأ

�ملتعدد  �ال�صتثمار  قطاع  يف  �ملدرجة  �مل�صايف  �صركة  جاءت  2010م،  عام  من 

على بنحو 2411.2 يف �ملئة، و�صل من خالله �صايف  من حتقيق معدل �لنمو �الأ

�أرباحها للفرتة �إىل نحو 9.4 مليون ريال، تلتها �صركة �صابك �ملدرجة يف قطاع 

�صايف  حمققًة  �ملئة،  يف   1157.7 بلغ  منو  مبعدل  �لبرتوكيمياوية  �ل�صناعات 

�صركة  حلت  �لثالثة  �ملرتبة  ويف  ريال.  مليار   10.5 بلغت  �صنوية  ن�صف  �أرب��اح 

�لت�صنيع �ملدرجة يف قطاع �ل�صناعات �لبرتوكيمياوية مبعدل منو بلغ 985.1 

يف �ملئة، وحتقيقها مل�صتوى �صايف �أرباح ربع �صنوية بلغ 718.2 مليون ريال. 

التوزيعات النقدية

�أعلنت نحو 55 �صركة م�صاهمة حتى تاريخ �إعد�د هذ� �لتقرير عن توزيعات 

ول من عام 2010م، و�صل �إجمايل هذه �لتوزيعات �إىل  نقدية خالل �لن�صف �الأ

23.2 مليار ريال �صيتم دفعها للم�صاهمني يف كل من �لقطاعات �لتالية:  نحو 

قطاع �ل�صناعات �لبرتوكيماوية بتوزيعه نحو 6.7 مليار ريال )28.8 يف �ملئة من 

رباح �ملوزعة للفرتة(،  وقطاع �مل�صارف و�خلدمات �ملالية بتوزيعه  �إجمايل �الأ

رباح �ملوزعة للفرتة(، ثم  �أكر من 5.3 مليار ريال )23 يف �ملئة من �إجمايل �الأ

قطاع �الت�صاالت وتقنية �ملعلومات بتوزيعه نحو 3.9 مليار ريال )16.7 يف �ملئة 

رباح �ملوزعة للفرتة(، فقطاع �لطاقة و�ملر�فق �خلدمية بتوزيعه  من �إجمايل �الأ

رباح �ملوزعة للفرتة(،  ما يقارب 3 مليار�ت ريال )12.7 يف �ملئة من �إجمايل �الأ

ريال )4.2  963 مليون  بتوزيعه نحو  �لغذ�ئية  و�ل�صناعات  �لزر�عة  ثم قطاع 

�صمنت بتوزيعه نحو  رباح �ملوزعة للفرتة(، ثم قطاع �الأ يف �ملئة من �إجمايل �الأ

رباح �ملوزعة للفرتة(، ثم قطاع  834 مليون ريال )3.6 يف �ملئة من �إجمايل �الأ

�ال�صتثمار �ل�صناعي بتوزيعه نحو 682 مليون ريال )2.9 يف �ملئة من �إجمايل 

مليون   547 نحو  بتوزيعه  و�لبناء  �لت�صييد  قطاع  ثم  للفرتة(،  �ملوزعة  رب��اح  �الأ

رباح �ملوزعة للفرتة(، وجاءت توزيعات بقية  ريال )2.4 يف �ملئة من �إجمايل �الأ

خرى �ملدرجة يف �ل�صوق �لبالغ جمموعها �أكر من 1.3 مليار ريال  �لقطاعات �الأ

الحقة لتلك �لقطاعات �ملذكورة �أعاله.
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�سايف دخل ن�سف ال�سنة )باملليون(

2009-Q22010-Q12010-Q22009تغري �سنويتغري ربعي-Q22010-Q2%

امل�سارف واخلدمات املالية1

%1,359,0581,450,4606.7%16.6-%917,999684,460766,00011.9�لريا�ض11

%84.5-223,45634,611%81.9-%121,22912,61122,00074.5�جلزيرة22

%90.0-428,41642,677%88.4-%187,83020,87721,8004.4��صتثمار33

%374,998480,51228.1%176.6%90,580230,012250,5008.9�ل�صعودي �لهولندي44

%1,432,5101,470,6482.7%9.4%691,757713,648757,0006.1�ل�صعودي �لفرن�صي55

%25.6-1,435,9421,067,807%33.9-%28.0-675,988620,807447,000�ص�اب66

%12.4-1,440,7011,262,684%15.7-%0.7-745,872633,684629,000�لعربي �لوطني77

%3.3-2,514,7842,430,635%1.9-%1,243,1651,210,6351,220,0000.8�صامبا88

%1.1-3,502,7293,463,096%0.4%1,771,0561,684,0961,779,0005.6�لر�جحي99

%49,20085,38173.5%22.2%37.6-26,85052,58132,800�لبالد1010

-72,094-177,294%95.6--75,0943,000-67,916�الإمناء1111

%9.4-12,939,08811,716,417%9.4-%6,540,2425,788,3175,928,1002.4�لقطاع

ال�سناعات البروكيماوية2

%10,63817,67066.1%53.7%5.0-5,6029,0628,608كيمانول121

-80,561-20,232---37,618-42,943-12,360-برتوكيم132

%830,75110,448,0901157.7%177.9%7.7-1,804,6575,432,1755,015,915�صابك143

%1,004,8831,605,45559.8%88.9%480,350698,254907,20129.9�صافكو154

%66,187718,170985.1%319.1%91,943332,793385,37715.8�لت�صنيع165

-13,949-19,866---7,277-6,671-9,037-�للجني176

-35,76712,705--%3,3612,10510,600403.6-مناء للكيماويات187

%23,434168,476618.9%64.4-%81.5-73,921142,17626,300�ملجموعة �ل�صعودية198

-20,165216,814--%13.1-5,983116,024100,790-�ل�صحر�ء للبرتوكيماويات209

-14,891761,816--%6,654259,434502,38293.6-ين�صاب2110

%29,685168,897469.0%17076%51181,19787,7008.0�صبكيم �لعاملية2211

%77,504117,86452.1%88.5%34,63452,56465,30024.2�ملتقدمة2312

-5,569-12,750---1,800-3,769-6,485-كيان �ل�صعودية2413

-264,647393,340--%55.1-235,957271,540121,800-برتو ر�بغ2514

%1,654,76314,529,218778.0%224.9%2.2-2,211,7817,343,9417,185,278�لقطاع

�سايف دخل ن�سف ال�سنة )باملليون(

2009-Q22010-Q12010-Q22009تغري �سنويتغري ربعي-Q22010-Q2%

اال�سمنت3

�صمنت �لعربية261 %12.6-186,427162,913%1.8-%0.7-82,64781,74281,171�الإ

%291,333357,26222.6%16.2%165,346165,192192,07016.3�إ�صمنت �ليمامة272

%319,658367,20114.9%13.7%167,657176,578190,6238.0�إ�صمنت �ل�صعودية283

%6.3-299,749280,989%8.4-%6.5-148,218145,227135,762�إ�صمنت �لق�صيم294

%9.1-412,316374,810%12.7-%2.3-212,146189,633185,177�إ�صمنت �جلنوبية305

%21.9-302,850236,597%24.9-%7.9-151,067123,180113,417�إ�صمنت ينبع316

%1.8-200,044196,478%1.2%103,08692,198104,28013.1�إ�صمنت �ل�صرقية327

%71,34175,7326.2%10.3%37,83434,01841,71422.6�إ�صمنت تبوك338

%1.5-2,083,7182,051,982%2.2-%1,068,0011,007,7671,044,2153.6�لقطاع

التéزئة4

%35,86463,06275.8%60.6%1.3-19,50731,74131,321�أ�صو�ق ع �لعثيم341

%60,58467,14210.8%2.2%34,03132,36834,7747.4�ملو��صاة 352

%11.3-15,14913,430%31.8%8,5982,09511,335441.1خدمات �ل�صيار�ت363

-1,365-5,823---1,512147-4,312-ثمار374
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%11,17014,77632.3%56.8-%83.6-4,81412,6982,078فتيحي385

%179,863194,2558.0%4.6%36.1-72,412118,48975,766جرير396

%33,34246,55539.6%36.3%19,59019,85526,70034.5�لدري�ض407

%49,62779,88161.0%54.2%33,80927,74152,14088.0�حلكري418

%16,26918,70215.0%15.0%41.0-6,03411,7646,938�خلليج للتدريب429

%396,045496,43825.3%24.0%5.5-194,484255,239241,199�لقطاع

�سايف دخل ن�سف ال�سنة )باملليون(

2009-Q22010-Q12010-Q22009تغري �سنويتغري ربعي-Q22010-Q2%

�لطاقة و�ملر�فق �خلدمية 5

%23,35837,65361.2%97.8%10,82116,25321,40031.7�لغاز و�لت�صنيع431

-56,429286,236-%49.5-782,2171,068,453-714,605كهرباء �ل�صعودية442

-33,071323,889-%50.2-765,9641,089,853-725,426�لقطاع

�لزر�عة و�ل�صناعات �لغذ�ئية6

%405,054601,69448.5%2.3-%47.3-212,502394,042207,652جمموعة �صافوال451

%4,60615,140228.7%556.3%1,8423,05212,089296.1�لغذ�ئية462

%21,663139,611544.5%16.1%81.7-18,641117,96521,646�صد�فكو473

%484,470577,15319.1%19.5%287,099234,095343,05846.5�ملر�عي484

-2,1525,136-%752.2%5752364,9001976.3�أنعام �لقاب�صة495

%24,41942,66674.7%81.7%11,94320,96021,7063.6حلو�ين �إخو�ن506

غذية517 %55,15760,76110.2%3.9%31,40028,14732,61415.9هريف لالأ

-21,2078,524--%16,8403,8244,70022.9-نادك528

-11,637-2,945---10,300-1,337-3,052-�لق�صيم �لزر�عية539

%70.7-9,9272,907--2,5435,450-75-تبوك �لزر�عية5410

�صماك5511 -11,987-8,966---6,480-5,507-4,987-�الأ

-3,297-901---274-3,022-105-�ل�صرقية �لزر�عية5612

%24.0-25,20419,146%5.2%11,4027,15111,99567.7�جلوف �لزر�عية5713

00--000بي�صة �لزر�عية5814

-30,072-795--33,089-7283,017جاز�ن للتنمية5915

%995,1251,415,74642.3%11.7%23.1-551,074800,080615,666�لقطاع

�الت�صاالت وتقنية �ملعلومات7

%30.0-5,477,9663,834,016%31.0-%2,990,2171,772,0252,061,99116.4�الت�صاالت601

%1,155,0941,615,08839.8%33.5%674,932714,064901,02426.2�حتاد �ت�صاالت612

-1,294,040-1,622,029---631,586-662,454-856,663-زين �ل�صعودية623

-00--160,8050-0عذيب لالت�صاالت634

%17.1-5,011,0314,155,064%17.0-%2,808,4861,662,8302,331,42927.8�لقطاع

�سايف دخل ن�سف ال�سنة )باملليون(

2009-Q22010-Q12010-Q22009تغري �سنويتغري ربعي-Q22010-Q2%

التاأمني8

%69,263231,302233.9%189.9%43,290105,812125,49018.6�لتعاونية641

%4,4369,172106.8%100.8%2,3444,4664,7065.4مالذ للتاأمني652

%51,40091,48578%129.8%23,84036,71154,77449.2ميدغلف للتاأمني663

-6,158-8,503---2,509-3,649-5,229-�أليانز �إ�ض �إف674

-00--3,4406950�صالمة685

-3,049-9,406---2,024-1,025-7,063-والء للتاأمني696

%84.3-4,081641%14.3-1,9982,639-2,308�لدرع �لعربي707

-4,214-10,768---1,804-2,410-5,072-�صاب تكافل718

-4,180-9,850---8,376-5,0704,196-�صند729

-3,9922,123--%93.0-1,7601,984139-�صايكو7310
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-7,634-11,728---2,208-5,426-5,662-�ل�صعودية �لهندية7411

-00--6300-586-�إحتاد �خلليج7512

هلي للتكافل7613 -5,917-949---3,034-2,883-356-�الأ

هلية7714 -5,068-11,619---5,710642-7,531-�الأ

-9,662-12,380---4,689-4,973-6,776-�أ�صيج7815

-5,761-6,640---2,873-2,888-3,780-�لتاأمني �لعربية7916

-1,309-1,124--689-621-374�الحتاد �لتجاري8017

-00--1,5870-738-�ل�صقر للتاأمني8118

-643268---25-1,079293-�ملتحدة للتاأمني8219

-11,704-5,282--6,038-5,666-1,041-�إعادة8320

-14,569-3,538---1,663-12,906-2,041بوبا �لعربية8421

-31,028-0--28,129-2,899-0وقاية للتكافل8522

-14,547-0--6,343-8,204-0�لر�جحي للتاأمني8623

-678-0--76-603-0اي�س8724

-1,766-0--62-1,704-0�ك�صا- �لتعاونية8825

�ل�صركة �خلليجية8926

بروج للتاأمني9027

�لعاملية 9128

�صوليدرتي تكافل9229

�لوطنية9330

�أمانة للتاأمني9431

%45,571207,746355.9%395.6%25,89488,375117,84931.1�لقطاع

�سايف دخل ن�سف ال�سنة )باملليون(

2009-Q22010-Q12010-Q22009تغري �سنويتغري ربعي-Q22010-Q2%

�ستثمار املتعدد9 �سركات االأ

%3769,4352411.2%2797.4%3007538,6821052.7�مل�صايف951

%49.8-18,1579,106%46.2-%11,9722,6716,435140.9�ملتطورة962

ح�صاء للتنمية973 %1,1673,518201.5--2,800-7,4236,318�الأ

-1,2994,311--%1,9912,0952,2165.8-�صي�صكو984

%34,04946,37536.2%22.8%21,17320,37526,00027.6ع�صري995

-5,256-2,734---1,482-3,774-1,496-�لباحة1006

%142,228210,61048.1%47.1%92,05875,210135,40080.0�ململكة1017

%191,944278,10044.9%34.8%129,438103,649174,45068.3�لقطاع

�صتثمار �ل�صناعي10 �الأ

%29,01735,41222.0%21.3%16,07515,91119,50022.6بي �صي �آي1021

%11,89351,866336.1-%6,55620,62631,24051.5-معادن1032

%99,958119,34419.4%21.1%50,73757,89161,4536.2�أ�صرت� �ل�صناعية1043

%36,12638,2575.9%9.4%22,97413,11925,13791.6جمموعة �ل�صريع1054

%77,60077,6180.0%9.9%53,10019,28458,334202.5�ص��اكر1065

%80,51088,4039.8%14.0%4.9-37,81145,30543,098�لدو�ئية1076

%30,96036,38717.5%83.2%10,35117,42818,9598.8زجاج1087

%18.1-11,2699,228%27.2-%53.0-4,0516,2782,950فيبكو1098

%3,21318,330470.5%367.6%2,1758,16010,17024.6معدنية1109

%131,239161,20022.83%35.6%63,77074,73186,46915.7�لكيميائيه �ل�صعودية11110

%41,77261,77347.9%66.8%19,15229,82331,9507.1�صناعة �لورق11211

%71,83979,94611.28%16.1-%7.4-45,82641,50638,440�لعبد�للطيف11312

-1,881-1,822---2,900-3961,019-�ل�صادر�ت11413

%623,574775,88224.4%33.1%319,069351,082424,80121.0�لقطاع
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�سايف دخل ن�سف ال�سنة )باملليون(

2009-Q22010-Q12010-Q22009تغري �سنويتغري ربعي-Q22010-Q2%

الت�سييد والبناء11

%16,98622,17030.5%1.3%11,63010,38511,78513.5جمموعة �ملعجل1151

%29.9-64,45245,178%18.5-%30,83820,03125,14725.5�النابيب �ل�صعودية1162

%93,258116,23724.6%11.0%0.9-52,13658,37957,858�خلزف1173

%36.2-52,91033,731%31.8-%5.6-24,00417,35516,376�جلب�ض1184

-25,435-93,468--26,501-47,1971,066�لكابالت1195

-1,778101,232-%10280%974135101,09774787�صدق1206

%88,52595,5698.0%12.5%8.9-40,50950,00645,563�ميانتيت1217

%41.7-16,2429,477%21.7-%10,6271,1548,323621.2�أنابيب1228

%112,309118,0575.1%5.3%59,83955,04763,01014.5�لز�مل لل�صناعة1239

%12.9-56,28249,021%1.7-%25,21624,23324,7882.3�لبابطني12410

%13,56540,957201.9%397.5%4,35419,29721,66012.2�لفخارية12511

%86.1-56,1137,822%84.4-%30,1263,1224,70050.5م�صك12612

حمر12713 %49.5-76,56838,667%22.0-%39.9-18,61424,14714,520�لبحر �الأ

%11.7-738,900652,683%3.4%356,064284,357368,32629.5�لقطاع

�لتطوير �لعقاري12

%36.5-52,23933,182%88.2-%91.9-21,22130,6822,500�لعقارية1281

%3.7-32,05730,873%9.0-%18,16214,33716,53615.3طيبة لال�صتثمار1292

ن�صاء1303 -00--46,33352,0090مكة لالإ

%45,00449,2949.5%15.3%22,95522,82726,46715.9�لتعمري1314

-181,865-175,450---128,400-53,465-113,123-�إعمار1325

-16,512-22,338---7,600-8,912-18,240-جبل عمر1336

ركان1347 %19.9-1,042,785835,649%29.3-%618,269398,649437,0009.6د�ر �الأ

%23.0-974,297750,621%36.9-%14.3-595,577456,127346,503�لقطاع

�سايف دخل ن�سف ال�سنة )باملليون(

2009-Q22010-Q12010-Q22009تغري �سنويتغري ربعي-Q22010-Q2%

النقل13

%258,699262,5221.5%22.8%107,650130,349132,1731.4�لنقل �لبحري1351

-4,015-16,069---8,5154,500-7,101-�لنقل �جلماعي1362

-7,973-1,810%34.4--8,932959-1,462مربد1373

%41,39045,1809.2%5.3%21,48322,55322,6270.3بدجت �ل�صعودية1384

%285,830295,7143.5%29.8%123,494135,455160,25918.3�لقطاع

�العالم و�لن�صر14

عالن1391 %11,12416,76250.7%110.0%31.7-3,2389,9626,800تهامة لالإ

بحاث و�لت�صويق1402 %31,22150,08760.4%229.1%10,72514,78735,300138.7�الأ

%11.4-27,06823,971%47.7%11,3727,17116,800134.3طباعة وتغليف1413

%69,41390,82030.8%132.5%25,33531,92058,90084.5�لقطاع

�لفنادق و�ل�صياحة15

%83.5-346,24857,194%91.8-%16.1-318,06031,09426,100�لفنادق1421

%53554947.7-%57395141211.0-�صم�ض1432

%83.3-346,30157,748%91.6-%14.5-318,00331,13326,614�لقطاع

%26,322,52837,798,06643.6%26.2%15,992,36817,574,30720,113,44113.7�ل�صوق
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مقومات اال�ستثمار 

تتو�فر  ��صتثماري  مبناخ  �ملجل�ض  دول  تتمتع 

من  �لتي  �ال�صثتمار  جن��اح  مقومات  معظم  فيه 

�صاأنها ت�صجيع جذب هذ� �ال�صتثمار وتوفري فر�ض 

�مل�صتثمرين  ع��م��ال  �الأ لرجال  مريحة  ��صتثمارية 

جانب ومتثل �أهم هذه �ملقومات: �الأ

من واال�ستقرار  االأ

�أمنها  با�صتقر�ر  �ملجل�ض جميعها  دول  تتميز   

�ل�صيا�صي وتوفر �لطماأنينة لكافة زو�رها وغالبيتها 

ممتلكاتهم  وحتمي  وغ��ريه��م  �أع��م��ال  رج��ال  م��ن 

و�أمو�لهم �خلا�صة. وترتبط دول �ملجل�ض بعالقات 

�لعامل  دول  معظم  مع  م�صتقرة  �صيا�صية  �صد�قة 

و�صيا�صي  �قت�صادي  مناخ  خلق  يف  ي�صاهم  مما 

خا�صة  �مل�صتثمرين  ج��ذب  على  يعمل  م�صتقر 

جانب منهم. �الأ

وتعترب �ال�صتثمار�ت يف دول �ملجل�ض يف ماأمن 

وغريها.  و�مل�صادرة  �لتاأميم  عمليات  من  كامل 

كما �أن هناك نظاًما ق�صائًيا متطوًر� ميكن �للجوء 

بامل�صروع  يرتبط  ن���ز�ع  ح���دوث  ح���االت  يف  �إل��ي��ه 

�ملجل�ض  دول  فاإن  �أخ��رى  ناحية  ومن  �ال�صتثماري 

ويف  �ال�صتثمار  ل�صمان  �لعربية  �ملوؤ�ص�صة  ع�صو يف 

قليمية  و�الإ و�لدولية  �ملالية  �ملوؤ�ص�صات  من  �لعديد 

وجماعية  ثنائية  ��صتثمارية  باتفاقيات  وترتبط 

�ال�صتثمار  وحماية  بهدف �صمان  �لدول  بع�ض  مع 

وتنظيم �أو�صاعه.

املوقع اال�سرتاتيجي 

يعطي �ملوقع �ملتو�صط لدول �ملجل�ض بني قارتي 

�ملجال  يف  لها  ��صرت�تيجية  ميزة  و�إفريقيا  �آ�صيا 

�ملالحة  خ��ط  و�صط  يف  تقع  حيث  �ال�صتثماري، 

و�صو�حل  بحرية  منافذ  فيها  وت��وج��د  �ل��دول��ي��ة، 

حمر مما يزيد  ممتدة عرب مياه �خلليج و�لبحر �الأ

عمال  باالأ للقيام  ت�صبح مركًز� جيًد�  ن  الأ فر�صها 

ن�صطة �ال�صتثمارية �ملختلفة. و�الأ

البيئة الت�سريعية 

ق���ر�ر�ت  يف  ك��ب��رًي�  دوًر�  �لت�صريعات  ت���وؤدي 

�إن  حيث  عدمه،  �أو  �ال�صتثمار  نحو  �مل�صتثمرين 

�لت�صريعات و�لقو�نني ت�صاهم يف تعريف �مل�صتثمر 

وحتديد  �ل�صائد  �ال�صتثماري  باملناخ  ج��ن��ب��ي  �الأ

وفر�ض  و�ل�صمانات  �ملز�يا  وتو�صيح  �اللتز�مات 

�لتي  و�ملرونة  �لكفاءة  ومدى  �ال�صتثمار  وجماالت 

تتمتع بها هذه �لقو�نني و�لت�صريعات.  

ويت�صح وجود قو��صم م�صرتكة بني �لت�صريعات 

حيث  جنبي،  �الأ باال�صتثمار  �خلا�صة  �خلليجية 

يت�صمن جميعها  على �صبيل �ملثال �ل�صماح باإقامة 

م�صروعات تكون مملوكة بالكامل �أو جزئًيا لر�أ�ض 

جنبي ومنحه �متياز�ت وحقوق متاثل ر�أ�ض  �ملال �الأ

تختلف  معينة  ومعايري  �ص�ض  الأ وفًقا  �ملحلي  �مل��ال 

و�أخ��رى، كما تهدف  يف بع�ض جزئياتها بني دولة 

�لفنية  �خل��رب�ت  من  �ال�صتفادة  �إىل  �لنظم  هذه 

جنبية  �الأ و�ملوؤ�ص�صات  لل�صركات  نتاجي  �الإ و�لتنوع 

لدعم �ل�صناعات �لوطنية و�حل�صول على �لتقنية 

�ملتقدمة وتطوير قدر�ت و�إمكانيات �لقوى �لعاملة 

�لوطنية و�إك�صابها مهار�ت تقنية جديدة.  

البيئة االقت�سادية 

وتتمثل يف �ل�صيا�صات �حلكومية �لتي تعتمدها 

دوًر�  ت��وؤدي  وهي  �قت�صادياتها،  تنمية  يف  �ل��دول 

هاًما يف خلق بيئة �قت�صادية مالئمة نحو حتفيز 

وجذب �ال�صتثمار�ت حيث �إنها من �لعو�مل �ملوؤثرة 

جنبية �لتي يلزم  مو�ل �الأ يف ت�صجيع تدفق روؤو�ض �الأ

تو�فرها يف �لدول �مل�صيفة، وتتمثل هذه �ل�صيا�صات 

�لكلي  �القت�صاد  لبيئة  �لهيكلية  �صالحات  �الإ يف 

هد�ف �لتي ت�صعى �لدول �إىل  وتو�صيح �أولويات �الأ

حتقيقها يف جمال �لتنمية ودرجة م�صاركة �لقطاع 

�ملناخ  تهيئة  يف  ودوره  �ملحلي  �لناجت  يف  �خلا�ض 

�ال�صتثماري �جليد ملا ميلكه من �إمكانيات وقدر�ت 

�ال�صتجابة  و�صرعة  ومرونة  مدخر�ته  تعبئة  على 

�لتنمية  ومتطلبات  �لعاملية  �لتطور�ت  ملتطلبات 

و�ال�صتثمار.

احلوافز املادية 

وت��ت��م��ث��ل يف جم��م��وع��ة �حل���و�ف���ز �مل�����ص��اع��دة 

جلذب  مالئمة  بيئة  خللق  �ل���دول  تقدمها  �لتي 

�ال�صتثمار�ت ومنها على �صبيل �ملثال:

على  و�لقادرة  �ملوؤهلة  �لعاملة  ي��دي  �الأ توفري 

�لعمل  �لتكنولوجيا �حلديثة يف جماالت  ��صتيعاب 

نتاج �ملختلفة. و�الإ

وت��ق��دمي  �ملختلفة  �ل��ت��م��وي��ل  م�����ص��ادر  ت��وف��ري 

�لقرو�ض �ملي�صرة للم�صروعات �ال�صتثمارية.

�لو�رد�ت  على  و�جلمركي  �ل�صريبي  عفاء  �الإ

�أو  �أرب��اح  وعلى  �لر�أ�صمالية  و�ملعد�ت  الت  �الآ من 

�إير�د�ت �مل�صروعات.

ل�صمان  ح��و�ف��ز  وت��ق��دمي  �لت�صدير  ح��ري��ة 

�ال�صتثمار و�ئتمان �ل�صادر�ت.

�مليزة �لن�صبية �لتي تتمتع بها �لدول يف جمال 

و�ل�صعر  �جل��ودة  حيث  من  نتاج  �الإ عنا�صر  تو�فر 

نتاج. تكون قادرة على تخفي�ض تكاليف �الإ

مدى �صهولة �إجر�ء�ت �حل�صول على تر�خي�ض 

�ال�صتثمار.

�أخ����رى م�����ص��اع��دة يف جم���ال توفري  ح��و�ف��ز 

و�خلدمات  �صا�صية  �الأ �لبنية  وهياكل  ر����ص��ي  �الأ

�لالزمة للم�صروعات �ال�صتثمارية.

برامج الرتويج لال�ستثمار 

هناك عو�مل �أخرى ال تقل �أهمية يف لعب دور 

��صتثمار�ته،   �صخ  على  �مل�صتثمر  حتفيز  يف  مهم 

لال�صتثمار�ت،  �لرتويجية  �ل��رب�م��ج  يف   وتتمثل 

�لبلد  ��صتعد�د  للم�صتثمر  وتوؤكد  تعك�ض  �إنها  حيث 

جر�ء�ت �لتي من �صاأنها �صمان  �مل�صيف التخاذ �الإ

جناح ��صتثمار�ته، كما �أنها ت�صاعد �مل�صتثمر على 

�لتعرف على �ملز�يا �لن�صبية �لتي يتمتع بها �لبلد 

يبد�أ  �أ�صا�صها  على  و�لتي  فيه،  �ال�صتثمار  �مل��ر�د 

�ال�صتثمار  وفر�ض  �لرب�مج  �أف�صل  بني  باملقارنة 

مثل منها. �ملتاحة يف �لبلد�ن �ملختلفة و�ختيار �الأ

يحتل مو�سوع اال�ستثمار املبا�سر مركًزا حمورًيا واهتماًما كبرًيا من اجلهات املختلفة العامة واخلا�سة من حيث 

�سا�سي للنمو االقت�سادي ب�سفة عامة، وقد �سعت دول جمل�س التعاون اخلليجي على الدوام  كونه املحرك االأ

جنبية، �سمن اإطار �سيا�ساتها  اإىل حت�سني مناخها اال�ستثماري ب�سورة متوا�سلة ليكون جاذًبا لال�ستثمارات االأ

خذة بالعمل على تنويع م�سادر الدخل لتقليل االعتماد على النفط والغاز الطبيعي باعتباره  االقت�سادية االآ

يرادات العامة للدولة، غري اأن هناك العديد من املعوقات التي ما زالت تقف  �سا�سي للناجت املحلي واالإ امل�سدر االأ

حائاًل دون منو اال�ستثمار يف دول املجل�س باملعدالت املطلوبة.

تعتبر االستثمارات 
في دول المجلس في 

مأمن كامل من عمليات 
التأميم والمصادرة 

وغيرها
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البنية التحتية

��صتطاعت دول �ملجل�ض خالل �لعقود �ملا�صية 

من  ذل��ك  يف  م�صتفيدة  ج��ي��دة  حتتية  بنية  ب��ن��اء 

ير�د�ت �لنفطية �لتي حتققت لها من ح�صيلة بيع  �الإ

�لنفط  من  �حلرة  �ل�صناعية  و�ملناطق  �صادر�تها 

�ل��دول  وق��د جعلت ه��ذه  �لطبيعي.  و�ل��غ��از  �خل��ام 

جماالت  يف  وحت�صينها  �لتحتية  �لبيئة  تطوير  من 

�ل�صناعية  و�ملناطق  �الت�صال  وو�صائل  �لطرق 

�حلرة وتوفري �خلدمات �ملالية و�مل�صرفية وغريها 

�لتقنيات و�أف�صل �مل�صتويات �لنوعية  حدث  وفًقا الأ

على ر�أ�ض �أولوياتها �القت�صادية للعمل على تهيئة 

�ملحلية  �ال�صتثمار�ت  ل��زي��ادة  �ملالئمة  �ل��ظ��روف 

�لتنمية  عملية  يف  بفاعلية  لت�صارك  جنبية  و�الأ

�القت�صادية وتنويع بنية هيكلها �القت�صادي.

اتباع نظام االقت�ساد احلر 

�ل�صوق  �آليات  يعتمد �القت�صاد �خلليجي على 

توجد  ف��ال  �القت�صادية،  �مل���و�رد  تخ�صي�ض  يف 

فر�د و�ملوؤ�ص�صات على ممار�صة  قيود على حرية �الأ

ن�صطة �القت�صادية يف �لتجارة و�ال�صتثمار طاملا  �الأ

نظمة و�ل�صو�بط �لهادفة �إىل  �أنها تعمل يف �إطار �الأ

�مل�صالح  �صوء  �ملمار�صات يف  هذه  �صالمة  �صمان 

�لعليا لهذه �لدول.

ولية  توافر املواد االأ

من  �لطاقة  عنا�صر  ت��و�ف��ر  �إىل  ���ص��اف��ة  ب��االإ

وبالتايل  �ملجل�ض  �لطبيعي يف دول  و�لغاز  �لبرتول 

ال�صتخد�م  �ملكثفة  �مل�صاريع  قامة  الإ �لفر�صة  توفر 

�ملو�رد  �لعديد من  �لدول  تتو�فر يف هذه  �لطاقة، 

و�ل��ف��و���ص��ف��ات  �ل��ذه��ب  م��ث��ل  خ�����رى  �الأ �لطبيعية 

�لبرتوكيماوية وغريها  و�ملو�د  و�لنحا�ض  و�حلديد 

�لتي ت�صكل جمااًل ح�صيًنا ورحًبا لال�صتثمار �ملحلي 

جنبي. و�الأ

�مل��ج��ل�����ض جم��م��وع��ة من  ل���دى دول  وت��ت��و�ف��ر 

على  تقام  �أن  ميكن  �لتي  �صا�صية  �الأ �ل�صناعات 

مامية، وتعزز  منتجاتها �لكثري من �ل�صناعات �الأ

خرى �خللفية  من فر�ض �إقامة بع�ض �ل�صناعات �الأ

�لتي ترتبط بها ومنها �ل�صناعات �لبرتوكيماوية، 

�صمنت. و�صناعة �حلديد و�ل�صلب و�الأ

ات�ساع ال�سوق والقوة ال�سرائية 

�الت�صاع  بخا�صية  �خلليجية  �ل�صوق  تتمتع 

ل��دول  ج��م��ايل  �الإ �ل�صكان  فعدد  �مل��ط��رد.  و�لنمو 

�إىل  �إ�صافة  ن�صمة  مليون   26 حو�يل  يبلغ  �ملجل�ض 

�ل�صر�ئية  �لفردي و�لقوة  �رتفاع م�صتويات �لدخل 

�لكلي  �ال�صتهالك  قيمة  وتبلغ  �ملجل�ض  دول  بناء  الأ

�إىل �لناجت �ملحلي لدول �ملجل�ض حمققة حو�يل %7 

وهذ� يعترب ��صتهالًكا مرتفًعا.

منفتحة  باأنها  �ملجل�ض  دول  �أ���ص��و�ق  ومت��ت��از 

لكل  �لوطنية  �ملنتجات  �أمام  �لبع�ض  بع�صها  على 

منها وال توجد �أية قيود �أو حو�جز جمركية �آو غري 

جمركية كبرية �أمام دخول �ملنتجات �إىل �أ�صو�قها 

�القت�صادية  �الت��ف��اق��ي��ة  �أح��ك��ام  مب��وج��ب  وذل���ك 

�ملوحدة �ملوقعة عام 1981م .

راأ�س املال النقدي 

تعترب دول �ملجل�ض من �لدول �مل�صدرة لر�أ�ض 

 800 بحو�يل  �خلارجية  ��صتثمار�تها  وتعدد  �ملال 

– 1200 مليار دوالر مما يدل على �أن هناك وفرة 
ي�صكل  �لذي  م��ر  �الأ �لوطني  �ملال  ر�أ���ض  يف عن�صر 

جانب لال�صتثمار يف �ملنطقة  حافًز� للم�صتثمرين �الأ

ب�صورة م�صرتكة مع �مل�صتثمرين �ملحليني مما يقلل 

دول  جدية  لهم  وي�صمن  �ال�صتثمار  خماطر  من 

�ملجل�ض يف حفز مثل هذه �مل�صاريع.

معوقات اال�ستثمار

من  حتد  �لتي  �ملعوقات  على  �لفعلي  للوقوف 

�أج��رى  �خلليج  ب��دول  جنبي  �الأ �ال�صتثمار  تفعيل 

جمل�ض دول �لتعاون در��صة ��صتهدفت توجيه عدة 

�أ�صئلة لعدد من �أ�صحاب �ل�صركات و�مل�صتثمرين يف 

دول �ملجل�ض حول طبيعة �ل�صعوبات و�مل�صاكل �لتي 

�ملجاالت  كافة  �ال�صتثمار يف  يو�جهونها يف جمال 

دول  بني  �لبيني  باال�صتثمار  يتعلق  فيما  خا�صة 

جمل�ض �لتعاون �خلليجي.

ووزع �ال�صتبيان على �لعديد من �ل�صركات �لعاملة 

ع�صاء  يف دول �ملجل�ض كما مت تعميمه على �لغرف �الأ

يف دول �ملجل�ض لتقوم بدورها بتوزيعه مبا�صرة على 

�لعالقة،  ذ�ت  و�ملوؤ�ص�صات  �ل�صركات  من  من�صوبيها 

�أجابت على �ال�صتبيان 89  �لتي  �ل�صركات  وبلغ عدد 

�صركة معظمها من �ل�صعودية وتعترب ن�صبة �ال�صتجابة 

على �ال�صتبيان مقبولة �إىل حد ما، ومن و�قع �الإجابات 

�صئلة �ملدرجة يف �ال�صتبيان مت �حت�صاب م�صتوى  على �الأ

�أن��و�ع �ل�صعوبات  �لكلي لكل نوع من  �ل�صلبي  �لتاأثري 

على �ملقدرة �ال�صتثمارية  لعينة �ل�صركات.

معوقات  خم�صة  �أه��م  �أن  �لنتائج  و�أو�صحت 

ح�صب درجة تاأثريها تكمن يف: 

و  �ملجل�ض  دول  ب��ني  �لبينية  �لتجارة  �صعف   -1

حمدوديتها. 

د�رية  جر�ء�ت �الإ 2- �لقيود �لبريوقر�طية وبطء �الإ

و �حلكومية.

متطلبات  مع  �لتعليم  خمرجات  تو�فق  ع��دم   -3

�صوق �لعمل.

�ال�صتثمارية  �لفر�ض  ع��ن  �ملعلومات  غياب   -4

�ملتاحة و �مل�صموحة.

5- �فتقار �ل�صوق �ملحلي للقدر �ملالئم من �لعمالة 

عمال. �ملاهرة �لتي يحتاجها قطاع �الأ

اأما اأقل املعوقات تاأثرًيا فهي

جنبية  �الأ �ل�صركات  ب��اإدر�ج  �ل�صماح  يف  �لتاأخر   -

�مل�صاهمة يف �ل�صوق �ملايل.

- ت��دخ��ل �ل���دول���ة يف ت�����ص��ع��ري ب��ع�����ض �ل�����ص��ل��ع و 

�خلدمات.

- عدم مالئمة �لنظام �ل�صريبي.

يف  للم�صتثمرين  �لتنظيمية  ج����ر�ء�ت  �الإ ط��ول   -

منافذ �ل�صفر و�لعودة.

وع��دم  و�ال���ص��ت��ري�د  �لت�صدير  �إج����ر�ء�ت  ط��ول   -

مالءمتها.

تمتاز أسواق دول 
المجلس بأنها 

منفتحة على بعضها 
البعض أمام المنتجات 

الوطنية لكل منها
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تو�سيات لتطوير املناخ اال�ستثماري

ومن و�قع �لنتائج �أو�صت �لدر��صة باأن تو��صل 

�لفردية و�جلماعية  �لتعاون جهودها  دول جمل�ض 

من  وذل��ك  �ال�صتثمار�ت،  من  �ملزيد  ال�صتقطاب 

خالل:  

نظمة  �الأ كافة  مر�جعة  يف  �ال�صتمر�ر  مو��صلة   -

ج��ر�ء�ت  ب��االإ �ملتعلقة  و�لت�صريعات  و�لقو�نني 

و�حل���و�ف���ز و�ل��ت�����ص��ه��ي��الت �خل��ا���ص��ة ب��ج��ذب 

�ال�صتثمار�ت.

- �ال���ص��ت��ف��ادة م���ن �مل���ز�ي���ا �ل��ن�����ص��ب��ي��ة وم��ف��ه��وم 

يف  �ال�صتثمار  على  �لقائم  �حلديث  �القت�صاد 

�خلدمات بكافة �أنو�عها وال �صيما تلك �ملت�صلة 

باالت�صاالت و�لتكنولوجية   باعتبارها عن�صًر� 

وزي��ادة  �ل�صاملة  �لتنمية  تعزيز   يف  �أ�صا�صًيا 

نتاجية لالقت�صاد �حلديث.  �لكفاءة �الإ

على  �خلليجي  �خل��ا���ض  �ل��ق��ط��اع  دور  تعزيز   -

�مل�صاركة يف تهيئة �ملناخ �ال�صتثماري �ملبا�صر من 

ج��ر�ء�ت  �الإ وتنظيم  �إ�صر�كه يف �صياغة  خالل 

متطلبات  مع  تتما�صى  �لتي  �ملحلية  و�لقو�نني 

�لثنائية  �القت�صادية  و�التفاقيات  �ملنظمات 

قليمية و�لدولية. و�الإ

�ملالية  ور�ق  �الأ �أ�صو�ق  فتح  من  �النتهاء  �صرعة   -

يف  �ملقيمني  ج��ان��ب  �الأ و�لعاملني  للم�صاهمني 

زي��ادة  بهدف  �خلليجي  �لتعاون  جمل�ض  دول 

م�صاركتهم يف �مل�صروعات �ال�صتثمارية يف دول 

بني  �لتكامل  وخلق  �لتن�صيق  وتعزيز  �ملجل�ض 

�أ�صو�ق ر�أ�ض �ملال �خلليجي.

�مل��وح��دة،  �خلليجية  �لعملة  باإن�صاء  ���ص��ر�ع  �الإ  -

فكلما كان �القت�صاد �خلليجي كتلة �قت�صادية 

و�حدة، �صجع �مل�صتثمرين على توظيف �أمو�لهم 

�ملنتجات  على  �لكبري  �لطلب  يتوفر  فيه  حيث 

وتوفر  �لكبري  ن��ت��اج  �الإ و�إمكانية  و�خل��دم��ات، 

�لعمق و�لتنوع يف �أ�صو�ق �ملال و�ال�صتثمار. 

كافة  �أد�ء  لقيا�ض  م��وؤ���ص��ر�ت  وج���ود  ���ص��رورة   -

�لتعاون  جمل�ض  ل��دول  �القت�صادية  و���ص��اع  �الأ

مب�صتوى  يتعلق  فيما  خا�صة  دوري���ة،  وب�صفة 

و�لتناف�صية  و�ل�صفافية  و�لبطالة  �لت�صخم 

وغريها،  �ملحلي  و�لناجت  �ال�صتثماري  و�ملناخ 

ا �أن دول �ملجل�ض تفتقر �إىل وجود مثل  خ�صو�صً

�أهمية  ت�صكل  �أنها  من  بالرغم  �ملوؤ�صر�ت  هذه 

�جت��اه  معرفة  يف  ج��ن��ب��ي  �الأ للم�صتثمر  ك��ب��رية 

د�ء يف �قت�صاديات  ودرجة حت�صن م�صتويات �الأ

�لدول وبالتايل �تخاذ قر�ر �ال�صتثمار فيها. 

�لكامل  و�لتعاون  �لتن�صيق  حتقيق  على  �لعمل 

�ال�صتثمار�ت  ج��ذب  جم��ال  يف  �ملجل�ض  دول  ب��ني 

�أن  �إىل  بالنظر  وذلك  �ملنطقة  للعمل يف  جنبية  �الأ

دول �ملجل�ض ت�صكل يف جمموعها وحدة �قت�صادية 

م�صرتكة مع �لرتويج �مل�صرتك للفر�ض �ال�صتثمارية 

�ملتاحة يف دول �ملجل�ض.

يف  و�لنمو  �لنجاح  حتقيق  على  �لعمل  تكثيف 

ن�صطة و�لفعاليات �القت�صادية من خالل  جميع �الأ

�لثقافة  �صمن  �لو��صع  �لدعم  من  �ملزيد  تقدمي 

جلميع  �مل��الزم  ب��د�ع��ي  �الإ �القت�صادي  و�لتفكري 

و�لبحث  �لتخطيط،  جم��االت  يف  �لتطور  مر�حل 

نتاجية  �لعلمي، و�لتوظيف، و�لت�صويق، وحت�صني �الإ

وخدمات �لزبائن، وتطوير �ملو�رد �لب�صرية وغريها 

من �ملجاالت.

كما قالت �لدر��صة �إن على دول جمل�ض �لتعاون 

تكون  ب��ر�م��ج  بتنفيذ  �الهتمام  زي���ادة  �خلليجي 

جنبية �ملبا�صرة  م�صممة الجتذ�ب �ال�صتثمار�ت �الأ

و �لقيام بحمالت �لرتويج �جلاذبة مبا ي�صاهم يف 

�لتاأثري على عملية �تخاذ �لقر�ر �لنهائي للم�صتثمر 

جنبي، كما �أن �لتطبيق �لناجح لرب�مج �لرتويج  �الأ

�مل�صتثمر   م��ع  �ل��ت��ع��ام��ل  ج��ه��ات  ت��وح��ي��د  يقت�صي 

�أو  للفر�ض  �ل��رتوي��ج  ���ص��و�ء يف جم��ال  ج��ن��ب��ي،  �الأ

جر�ء�ت �خلا�صة باال�صتثمار�ت  �أثناء ��صتكمال �الإ

جنبية مبعنى قيام �ملحطة �لو�حدة لال�صتثمار.  �الأ

ك��ذل��ك م��ن �مل��ه��م �اله��ت��م��ام ب��ال��رب�م��ج �لتي 

�ملتقدمة   �لتكنولوجيا  على  �حل�صول  يف  ت�صاهم 

�لت�صويقية  ���ص��ال��ي��ب  و�الأ �مل��ع��رف��ة  �قت�صاد  ون��ق��ل 

خطط  يخدم  مبا  �ملتطورة  د�ري��ة  و�الإ و�لتنظيمية 

�لتنمية، ف�صاًل عن �أهمية ت�صجيع �لقطاع �خلا�ض 

�ال�صتثمارية  للفر�ض  �لرتويج  يف  دوره  زيادة  على 

و�إ�صر�كه يف و�صع خطط �لتنمية.

التطبيق الناجح 
لبرامج الترويج 
يقتضي توحيد 

جهات التعامل مع 
المستثمر  األجنبي
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زمة  االأ لتلك  اليورو  يتعر�س  اأن  تفاوؤاًل  االقت�ساديني   Ìاأك يتخيل   ⁄ رÃا 

الكربى التي تتناو�س املكت�سبات الكثرية التي حققها باعتباره عملة اأوروبا 

بركان،  اليورو على فوهة  خ��رية جعل  االأ ي��ام  االأ ما حدç يف  لكن  املوحدة، 

وظهرت اآراء متذبذبة تطالب باإزاحته من امليدان االقت�سادي، ثم خمدت 

راء قلياًل لتعود اأكÌ حدة وا�سطراًبا. تلك االآ

يف  باردي   êجور كر�سي  اأ�ستاذ  اي�سنجرين  باري  ير�سد  التا›  التقرير  يف 

العليا  الدرا�سات  Ãعهد  الباحث  �سز  وايبلو  وت�سارلز  كاليفورنيا،  جامعة 

وروب��ي  االأ واالحت��اد  وروبية،  االأ العملة  على  راء  االآ تلك  تاأثريات  بجنيف 

نف�سه، واطر اال�ستغناء عن اليورو يف امل�ستقبل القريب.

يقول باري �ي�صنجرين �إنه �إذ� كانت �أزمة �الئتمان �حلالية هي �أخطر �صدمة �قت�صادية �صربت 

ا �أنها �أخطر م�صكلة تو�جه منطقة �ليورو  �القت�صاد �لعاملي يف 80 �صنة، فعندئذ يكون من �ملوؤكد �أي�صً

منه  حذر  �لتي  �لالمتماثلة«  »�ل�صدمة  من  �لنوع  ذلك  �لتحديد  وجه  على  وهي  ول.  �الأ عقدها  يف 

ول يف �ليورو و�لتي �ألقت �ل�صوء عليها نظرية منطقة �لعملة �ملثلى. �ملت�صككون �الأ

وعلى �لرغم من �أن �أ�صعار �مل�صاكن قد تهاوت على �ت�صاع منطقة �ليورو، فقد �نهارت ب�صورة 

زمة كانت تعني خ�صائر كبرية  �أكر �إثارة يف بع�ض �لبلد�ن عنها يف بلد�ن �أخرى وعلى �لرغم من �أن �الأ

بالن�صبة للبنوك يف كل �أنحاء منطقة �ليورو- عادة يف نف�ض تلك �ال�صتثمار�ت �ملتعلقة بامل�صاكن- فقد 

�صببت خ�صائر �أكرب يف بع�ض �لبلد�ن عنها يف بلد�ن �أخرى. و�أدت �إىل �رتفاع �لبطالة يف كل �أنحاء 

�لبلد�ن عن غريها. و�لنتيجة هي �صغوط  �أكرب يف بع�ض  �ليورو، لكنها فعلت ذلك ب�صورة  منطقة 

ا  ت�صخمية فعلية �أو حمتملة، �أكرب يف بع�ض بلد�ن منطقة �ليورو عنها يف بلد�ن �أخرى. وهناك �أي�صً

�صغوط �أكر على �ملاليات �لعامة لبع�ض بلد�ن منطقة �ليورو، كما يرت�ءى يف �ت�صاع نطاق �لعالو�ت 

على �ل�صند�ت �ل�صيادية ومقاي�صات تعر �صد�د �الئتمان �ملرتبطة بها.

لل�صيا�صة  ��صتجابات خمتلفة  �ليورو  بلد�ن  تف�صل خمتلف  �أن  يفرت�ض  �لظروف،  هذه  ويف ظل 

االتحاد 
األوروبي على 

فوهة بركان

خا�صعون  �ليورو  منطقة  �أع�صاء  لكن  �لنقدية. 

فتلك  �جلميع،  تالئم  و�ح��دة  ل�صيا�صة  بال�صرورة 

هي �لطبيعة �حلقيقية لالحتاد �لنقدي. وقد �أحيا 

كان لالحتاد  �إذ�  عما   1999 قبل  ما  �لتوتر جدل 

�لنقدي يف �أوروبا فكرة جيدة �أم ال. كما �أثار �للغو 

و�مل�صاربة حول �أن بلًد� �أو �أكر من بلد�ن منطقة 
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ي�صمحون  فقد  قومية،  عجلة  ميلكون  ي��ز�ل��ون  ال 

لت�صجيع  للنزول  دفعها  حتى  �أو  قيمتها  بتخفي�ض 

م�صاعر  �أخطر  تنتابهم  ملن  وميكن  �ل�صادر�ت. 

�حلكومية،  �ل�صند�ت  م��ز�د�ت  ف�صل  ب�صاأن  �لقلق 

�أنهم قد يدرجونها باعتبارها م�صرتى  �أن يتخيلو� 

خري لل�صند�ت �ل�صيادية. �ملالذ �الأ

التزامات املعاهدة

�ليورو  بلًد� يتخلى عن  وفيما ور�ء ذلك، فاإن 

من جانب و�حد »لي�صرق« ميزة تناف�صية، ال بد �أن 

�الحتاد  هو  متميز  كيان  يف  كع�صو  و�صعه  يقو�ض 

�ملائدة  على  ترحيب  مو�صع  يكون  ولن  وروب��ي.  �الأ

�لتي جتري حولها مناق�صة �صيا�صات �الحتاد.

�لت�صديق  )يتعني  ل�صبونة  معاهدة  وتت�صمن 

تخرج  �أن  مبوجبه  �لبلد�ن  ت�صتطيع  حكًما  عليها( 

وروبي على نحو ميكن فهمه. ولكن  من �الحتاد �الأ

لي�ض هناك حكم ب�صاأن �خلروج من �ليورو وتد�عي 

ذلك هو �أن �لبلد �لذي يريد �أن يتخلى عن �ليورو 

وبذلك  وروب�����ي،  �الأ �الحت���اد  م��ن  ي��خ��رج  �أن  عليه 

جتاه  �مل��ع��اه��دة  �ل��ت��ز�م��ات  نطاقات  كامل  يبطل 

من  هذ�  مينع  �صيء  ال  �لزميلة.  ع�صاء  �الأ �ل��دول 

ناحية �ملبد�أ، لكن نظًر� للقيمة �لعالية �لتي يوليها 

تفكر  �أمًر�  لي�ض  ذلك  فاإن  الحتادهم،  وروبيون  �الأ

فيه �لدولة �لع�صو بخفة.

وهكذ�، فاإنه حتى �إن �رتفعت �لديون و�لعجز 

للم�صتثمرين  م��ربر  يتو�فر  �لق�صري،  ج���ل  �الأ يف 

لالعتقاد باأن هذ� �الجتاه لن ي�صمح له باال�صتمر�ر. 

وحتى  �لعالو�ت.  تت�صخم  �أن  �حتمال  يقل  لذلك، 

وف�صل  �لقومية  �لعملة  ��صتخد�م  �إعادة  لو جعلت 

للبنوك  وروب����ي  �الأ �لنظام  ع��ن  �مل��رك��زي  �لبنك 

وروبي من �ل�صهل على  �ملركزية و�لبنك �ملركزي �الأ

�أن متول عجزها يف  �أزمة  يعاين  بلد  �حلكومة يف 

ق�صر، فاإن ذلك �صيتحقق بثمن غال من  جل �الأ �الأ

حيث زيادة تكاليف �لتمويل من �ل�صوق.

�صول �مل�صرفية  مع �إعادة ت�صمية �لرهونات و�الأ

�إع��ادة  ��ا  �أي�����صً يتعني  �لقومية،  بالعملة  خ���رى  �الأ

�لبنوك  ميز�نية  وبنود  �مل�صرفية  �لود�ئع  ت�صمية 

�ملايل.  �لقطاع  ��صتقر�ر  زعزعة  لتفادي  خ��رى  �الأ

بالعملة  �حلكومية  ي���ر�د�ت  �الإ ت�صمية  �إع��ادة  ومع 

�أج��ور  جم��رد  ال  ت�صمية،  �إع���ادة  يتعني  �لقومية، 

�لتز�مات  ا  �أي�صً و�إمن��ا  و�ملعا�صات،  �لعام  �لقطاع 

مكانة االتحاد األوروبي 
اقتصادًيا مذبذبة .. والصين 

تصارع على القيادة

�ليورو قد يختار �لتخلي عن �ليورو حالًيا.

هناك اإغراء

ل�صوق  »�ن��رتي��د  قدمت  2010م،  �أب��ري��ل  منذ 

�اللتز�م  من  يعفى  عقًد�  للتد�ول  �ملبا�صر«  �لتنبوؤ 

عزمه  �ليورو  منطقة  بلد�ن  من  بلد  �أي  �أعلن  �إذ� 

على �لتخلي عن هذه �لعملة يف 31 دي�صمرب 2010 

�أبريل �نطوى ت�صعري ذلك  �أو قبلها. ويف منت�صف 

�لعقد على �حتمال قدره 20 يف �ملئة- يف �صوق من 

�مل�صلم به �أنها �صئيلة- بوقوع هذ� �حلدث.

�ل�صيا�صة يف  �إغر�ء. ف�صناع  �أن هذ�  وال �صك 

�لبلد�ن �لتي يت�صم �لطلب �ملحلي فيها حالًيا باأنه 

كانو�  لو  �أنهم  كيف  يتخيلو�  �أن  ميكنهم  �صعف  �الأ
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تاأثري  ملنع  �لعام  �لدين  خ��رى، خا�صة  �الأ �حلكومة 

�أن يدمر �ملركز  �لعمومية من  �مليز�نية  ذلك على 

�ملايل للحكومة.

بالعملة  �ملحلية  �لود�ئع  ت�صمية  عادة  الإ وتوقًعا 

�ملحلية- و�لتي �صتفقد قيمتها عندئذ جتاه �ليورو- 

ال بد �أن يتم حتويل �لود�ئع لبنوك �أخرى يف منطقة 

�ليورو.

�صحب  على  تد�فع  �صيعقبه  ذلك  �أن  و�ملوؤكد 

وعندما  �مل�صريف.  �لنظام  �ت�صاع  على  �ل��ود�ئ��ع 

م�صتحقاتهم  ت�صمية  �إع���ادة  �مل�صتثمرون  يتوقع 

�إىل  �صيتحولون  �لقومية،  بالعملة  �حلكومة  لدى 

ي��وؤدي  مم��ا  �أخ���رى،  حكومات  على  ��صتحقاقات 

زمة يف �صوق �ل�صند�ت. و�إذ� كان عامل �لتعجيل  الأ

هو �جلدل �لد�ئر بني �لربملانيني حول �إذ� ما كان 

ينبغي �لتخلي عن �ليورو �أم ال، فلن يكون من �ملرجح 

وروبي م�صاعد�ت مقر�ض  �أن يقدم �لبنك �ملركزي �الأ

خري. ولو كانت �حلكومة يف موقف مايل  �ملالذ �الأ

لكفالة  �القرت��ض  ت�صتطيع  فلن  بالفعل،  �صعيف 

�لبنوك و�إعادة �صر�ء ديونها.

مالذ اآمن

ول �لذي  ويرى ت�صارلز و�يبلو�صز �أن �ل�صبب �الأ

هجمات  جتنب  ك��ان  و�ح��دة  عملة  خلق  �إىل  دع��ا 

�لتذبذبات  ن  الأ �ل�صرف،  �أ�صعار  على  �مل�صاربة 

�ل�صوق  ت��ه��دد  ك��ان��ت  �ل��ن��ط��اق،  و����ص��ع��ة  �لنقدية 

وروب��ي.  �الأ �الحت��اد  يف  و�ل�صلع  للخدمات  �لو�حدة 

خذ باليورو يف  وهذ� هو �ل�صبب يف �تخاذ قر�ر �الأ

�ملال  ر�أ���ض  حتركات  حترير  فيه  مت  �ل��ذي  �لوقت 

)بالدوين و�يبلو�صز، 2009(.

زمة هو �أن هذ�  ول �مل�صتفاد من �الأ و�لدر�ض �الأ

�لهدف قد حتقق. فقد هبطت �لكورونا �ل�صويدية 

و�جلنيه �ال�صرتليني- هبوًطا عميًقا. وكان معظم 

�لعمالت يف و�صط �أوروبا و�صرقيها متقلبة للغاية. 

م�صاندة  �ملنطقتني  هاتني  من  بلد�ن  عدة  وطلبت 

�صندوق �لنقد �لدويل، وماز�لت متاعبهما مل تنته 

بعد. ويف �لوقت نف�صه تو�جه، بع�ض �القت�صاد�ت 

وروبية �ملتقدمة، مبا يف ذلك �لنم�صا، و�ليونان  �الأ

تعر  ب�صبب  �ل�صعوبة  �صديدة  �أوق��اًت��ا  و�أيرلند�، 

�أو  �مل�صطربة،  �لعامة  �ملالية  �أح���و�ل  �أو  �لبنوك 

كليهما. �إال �أن �ل�صيء �لوحيد �لذي ال حتتاج تلك 

�لبلد�ن �إىل �لقلق ب�صاأنه هو عمالتها، نظًر� لعدم 

وجود عمالت خا�صة بها. �إذ �إن �ليورو يقوم بعمله، 

وهو عمل فذ باأية حال.

ي��وف��ر �حلماية  �ل��ي��ورو مل  ف���اإن  وم���ع ذل���ك، 

�مل�صاربة،  �صغوط  من  ع�صاء  �الأ �لبلد�ن  لبع�ض 

�لتي �تخذت �صكل هو�م�ض �صخمة على �ل�صند�ت 

�ل�صابقة، كان من  زمات  �الأ �حلكومية. ويف خالل 

جنب  �إىل  جنًبا  �ل�صخمة  �لهو�م�ض  ظهور  �ملعتاد 

مع �ل�صغط على �أ�صعار �ل�صرف �لتي كانت غالًبا 

ما توؤدي �إىل هبوط يف �أ�صعار �صرف، �أو تخفي�ض، 

على  للهو�م�ض  تف�صري  هناك  وك��ان  �لعملة.  قيمة 

�أ�صا�ض مبد�أ تعادل �أ�صعار �لفائدة: �إذ �إن �لهو�م�ض 

�لعملة  �لهبوط يف �صعر �صرف  توقعات  �إىل  ت�صري 

)على �لرغم مما هو معروف جيًد� من �أن �لنجاح 

يف  مهتًز�  كان  �لفائدة  �صعر  تعادل  ملبد�أ  �لعملي 

حو�ل(. �أف�صل �الأ

منظم واحد لل�سوق الواحدة

زمة  �الأ �آخر م�صتمد من  �أ�صا�صي  هناك در�ض 

رمبا مل يوؤخذ يف �حل�صبان. لقد كان و��صًحا، منذ 

�لبد�ية �أن ت�صغيل منطقة نقدية و�حدة با�صتخد�م 

عدد  بقدر  و�مل�صرفني  �ملنظمني  م��ن  كبري  ع��دد 

ع�صاء �أمر بالغ �خلطورة )بيج و�آخرون،  �لبلد�ن �الأ

1998(. وعلى �متد�د فرتة طويلة، قامت �لبنوك 

�حلاجة  قلل  مما  قومية،  معظمها  يف  كانت  �لتي 

للقيام  و�ال�صتعد�د  �ملعلومات  �إىل حتقيق مركزية 

خري دولًيا. بدور مقر�ض �ملالذ �الأ

�إال �أن �ملنطق ور�ء �لتعامل بعملة و�حدة هو �أن 

�لنظام �مل�صريف �صي�صبح لعموم �أوروبا على نحو 

تتعامل  �لتي  �لبنوك  ملكية  ��صتمر�ر  مع  متز�يد، 

وروب��ي��ة يف �أي��دي م�صاهمني من  خ��ارج �حل��دود �الأ

بلد�ن كثرية. وهذ�، بالطبع، هو ما حدث بال�صبط، 

�ملفو�صية  �للجنة  جهود  �إىل  معظمه  يف  ويرجع 

�صقوط  �إىل  �أدى  �حل��ظ-  �صوء  ولكن  وروب��ي��ة.  �الأ

�جلن�صية  متعددة  �لكبرية  �لبنوك  هذه  من  �ثنني 

زمة �ملالية.  هما بنك فورتي�ض وديك�صيا- نتيجة لالأ

بالفو�صى  مت�صمة  تدخالت عاجلة  �إىل  و�أدى هذ� 

ا. كانت لها نتائج تت�صم بالفو�صى �أي�صً

زمة ردة الفعل جتاه االأ

كيف تدبرت منطقة �ليورو �صيا�صات �القت�صاد 

�لبنك  فعل  رد  ج��اء  ولقد  ن؟  �الآ حتى  بها  �لكلي 

�ال�صطر�بات  �إز�ء  وقوًيا  فورًيا  وروبي  �الأ �ملركزي 

�أحدثتها  �ل��ت��ي  �لبنوك  ب��ني  �لقائمة  �ل�صوق  يف 

�ل�صيولة  من  مبالغ  �صخ  خالل  من  �ملالية  زم��ة  �الأ

قبل  فيها  �لتفكري  �ملمكن  يكن من  �صو�ق مل  �الأ يف 

ذلك. و�صرعان ما �نق�صم هذ� ثنائًيا، للتمييز بني 

وظيفتيه �لرئي�صيتني. ولتحقيق �ن�صباط �لظروف 

�صو�ق �ملالية، ال بد له �أن يقدم مقادير �ل�صيولة  يف �الأ

�لالزمة وفًقا لالحتياجات. بيد �أن تقدمي �ل�صيولة 

ال يتعار�ض مع حتديد �أ�صعار �لفو�ئد، �لذي �صيظل 

غر��ض �ل�صيا�صة �لنقدية، �أو  يجري حتديده وفًقا الأ

هكذ� كانت �حلجج �لتي ذكرت.

وروبي هدفني  وقد ��صتهدف �لبنك �ملركزي �الأ

�لذي  �ل�صعر  حتديد  موؤقًتا:  منف�صلني  مبا�صرين 

بني  �لقائمة  �لفجوة  و�إغ���الق  �ل�صيا�صات،  متليه 

و�أ�صعار  �لبنوك  بني  فيما  للتعامل  �لفو�ئد  �أ�صعار 

�لفو�ئد �خلا�صعة لل�صيا�صات. وكان هناك �صيء من 

معني  حد  �إىل  ولكن  �لثنائي،  �النق�صام  يف  �ملنطق 

فح�صب. ويف �لو�قع، فاإن �إحدى �لقنو�ت �لرئي�صية 

للتحويالت �لنقدية تبًعا لل�صيا�صة �لنقدية هي �صعر 

على  �أهميته،  يف  يعادل  و�لذي  �ل�صوق،  يف  �لفائدة 

قل، �صعر �ل�صيا�صة �لذي متليه �ل�صيا�صة �لنقدية.  �الأ

يف  �لثنائي  �النق�صام  ه��ذ�  يف  �لثقة  ت�صاعد  وق��د 

�لبنك  ��صتغرق  �أج��ل��ه  م��ن  �ل���ذي  �ل�صبب  تف�صري 

تخفي�ض  يف  يبد�أ  لكي  �صهًر�  ع�صر  �أربعة  �ملركزي 

قام  و�ل��ذي  لل�صيا�صات،  �خلا�صعة  �لفو�ئد  �أ�صعار 

�أكتوبر 2008، بعد  ول/  ول مرة يف ت�صرين �الأ به الأ

خرية يف �صهر متوز/ يوليو 2008. �لزيادة �الأ

وروب����ي  �الأ �مل��رك��زي  �لبنك  ك��ان  �ل��و�ق��ع  ويف 

�أ�صد �ن�صغااًل بالت�صخم، �لذي طفق يرتفع ب�صفة 

بالنمو  �ن�صغاله  م��ن   ،2006 ع��ام  منذ  م�صتمرة 

خرى  و�لبطالة. و�إىل جانب معظم جهات �لتنبوؤ �الأ

توؤدي  �أن  يتوقع  وروب��ي  �الأ �ملركزي  �لبنك  يكن  مل 

ن  مر، ونظًر� الأ زمة �ملالية �إىل ركود يف نهاية �الأ �الأ

�ل�صيا�صة �لنقدية طبقت بعد تاأخر لفرت�ت طويلة، 

وروبي �أن يبد�أ بتخفي�ض  كان على �لبنك �ملركزي �الأ

�أ�صعار �لفائدة �لتي حتددها �صيا�صاته يف وقت �أكر 

�أ�صبح  �لذي  مر  �الأ �أن هذ�  �لطبيعي،  تبكًر�. ومن 

ن، مل يكن على درجة �لو�صوح نف�صها يف  و��صًحا �الآ

ذلك �لوقت. ومع ذلك، فاإنه باملقارنة مع �لبنوك 

�ملركزي  �لبنك  كان  خ��رى،  �الأ �لرئي�صية  �ملركزية 

وروبي متاأخًر� يف حترير �ل�صيا�صة �لنقدية. وقد  �الأ

ال يكون هذ� �لت�صخي�ض عاداًل، ولكنه يف�صر بع�ض 

�الحتاد  بلد�ن  بع�ض  معار�صة  يف  �ل�صبب  �ل�صيء 

وروبي للتخلي عن ��صتقالل �صيا�صاتها �لنقدية. �الأ

الرباءة اأخرًيا

يف �لوقت  نف�صه، هناك �إح�صا�ض بالرب�ءة يف 

�صتاينربوك  �أعلن بري  �ملثال،  �صبيل  فعلى  �أوروب��ا. 

وزير مالية �أملانيا يف �صبتمرب 2008، �أن »�لواليات  

الواليات المتحدة توشك على 
فقد مكانتها كقوة عظمى 

للنظام المالي العالمي

األزمة المالية العالمية 
شكلت إرهاًصا لما يحدث 

اآلن لـ »اليورو«
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للنظام  عظمى  كقوة  مكانتها  �صتفقد  �ملتحدة 

�لقوة  تكون  لن  �أمريكا  �أن  كما  �لعاملي..  �مل��ايل 

�لتي  �ملالية  و�ملنتجات  �ملعايري  لتحديد  �لوحيدة 

�لدوالر  �لعامل كله«. �صيظل  �صيجري تد�ولها عرب 

�ليورو  مثل  مت��اًم��ا  ومهمة  بالثقة  ج��دي��رة  عملة 

فهو  ولذ�  )�لياباين(،  و�لني  )�ل�صيني(  و�ليو�ن 

جر�ء بع�ض  �لبد�ية الإ �أن هذه �صتكون نقطة  يظن 

�لتغيري�ت«.

لقد ر�أى كثريون يف �أوروبا �أن �قرت�ح �ل�صني 

ب�صرورة �قرت�ب زمن �صيطرة �لدوالر من نهايته 

كانو�  ومل��ا  نف�صه.  �الجت��اه  يف  قوية  �إ���ص��ارة  يعترب 

مكانتها  تفقد  ال  �مل�صيطرة  �لعمالت  �أن  يدركون 

زمة  �إال بعد هزة رئي�صية كبرية، فاإنهم يعتربون �الأ

�ملالية هي طلقة �لبد�ية. وكما يقولون، فاإنه رغم 

زمة يف �لواليات �ملتحدة،  كل �صيء، كانت بد�ية �الأ

�إز�ء  جنلو�صك�صوين  و�أظهرت �ل�صروخ يف �لنهج �الأ

�مل�صريف  �لنظام  �أن  ا  �أي�صً كما يالحظون  �ملالية. 

مريكي يف �لواليات �ملتحدة معر�ض فعاًل لتقل�ض  �الأ

نظام  �أم���ام  �مل��ج��ال  �إف�����ص��اح  �إىل  ���ص��ي��وؤدي  �صخم 

�أوروبي �أكر حكمة. و�صينبئنا �لزمن مبا �صيحدث، 

ي�صعون  وروبيون  �الأ يكون  �أن  يخ�صى  و�يبلو  �أن  �إال 

كربى.  �أم��ل  خيبة  بهم  �صيلحق  و�صع  يف  �أنف�صهم 

تكاليفها،  لها  ولكن  ف�صيلة،  و�لرتوي  �حلكمة  �إن 

و�ملخاطرة.  �لعائد  بني  �ملفا�صلة  حتددها  �لتي 

بني  للمفا�صلة  مو�صوًعا  لي�ض  �مل��ايل  و�لتنظيم 

يتعلق  مو�صوع  ولكنه  �لقليل،  مقابل  يف  �لكثري 

باجلودة يف كل من و�صع �لقو�عد ويف تنفيذها. وال 

ي�صري �لتاريخ- و�ملناق�صات �جلدلية �حلالية- �إىل 

�أيهما. رمبا فقد  �أوروبا تتمتع مبيزة ن�صبية يف  �أن 

ا من بريقه، ولكن بطء منطقة �ليورو  �لدوالر بع�صً

�لنمو  معدالت  و�نخفا�ض  زم��ة،  �الأ مع  �لتعامل  يف 

�أوروب��ا على م�صار  �لطويل ال ي�صع  جل  �الأ فيها يف 

�لقوة �القت�صادية و�ملالية �ل�صاعدة.

�إن �ل�صعود �القت�صادي يحدث يف �آ�صيا، ولكن 

�صو�ق �ملالية للمنطقة ماز�ل �أمامها طريق طويل  �الأ

ا  �أي�صً وهناك  ول��ن��دن-  نيويورك  �أ���ص��و�ق  لتحدي 

�آ�صيا. هذ� ف�صاًل  مو�صوع �النخفا�ض �ل�صكاين يف 

عن �أي �إعادة حتديد �لتو�زن يف �ملوؤ�ص�صات �ملالية 

�لدولية قمني باإنهاء متثيل �أوروبا �ملفرط تاريخًيا.

�صتوؤدي  زم��ة  �الأ �أن  هو  معقول  ره��ان  وهناك 

�إىل نظام مايل �آجنلو- �صك�صوين �أف�صل تنظيًما، 

على  يعمل  م�صبوق،  غ��ري  ب�صكل  �صيطرة  و�أك���ر 

�صو�ق �لنا�صئة يف �آ�صيا وغريها،  ت�صكيل �أف�صل لالأ

�لتي  بعملتها  للحذر  منارة  �أوروب��ا هي  تظل  بينما 

تف�صل يف �جتذ�ب- و�صم- عدد ملحوظ من �لدول 

�ملتحولة �إىل عملتها يف نطاق �لقارة.

زوايا

ريم أسعد
كاتبة �قت�صادية

ن�ساء عان�سات

ت�صلني �لعديد من �لر�صائل و�أقر�أ �لتحقيقات �ل�صحفية عن  »�لعنو�صة« �لتي باتت 

قر�أت كان عن  و�آخر ما  خ��ر،  و�الآ ن�صاءنا بني �حلني  بر�أيي( يطالع  �صبًحا )غري مربر 

يخرّي  �أ�صبح  زو�ج  �الأ بع�ض  �أن  لدرجة  �ل�صعودية  باملمر�صة  �لزو�ج  �الإحجام عن  تز�يد 

زوجته �ملمر�صة بني �لوظيفة �أو ��صتمر�ر �لزو�ج. 

ت�صاألني �ل�صائلة مبنتهى �جلدية: ماذ� �أفعل؟ وفكرت �أن �أكتب �صيًئا عن �أهمية �لعمل 

نتاج يف حياتها و��صتقاللها �ملادي -ولو بالقليل-  �صح �أهمية �الإ بالن�صبة للمر�أة، �أو باالأ

عن زوجها و�أقربائها. 

لن �أحتدث با�صتفا�صة عن تد�عيات �لبطالة �لتي هي بنظري �ل�صبح �حلقيقي �لذي 

يهدد �قت�صادنا وجمتمعنا ولكني �صاأوجه ر�صالة لن�صائنا وبناتنا: ال تفرطن يف �لوظيفة 

تلتفنت  وال  عليه  وحافظن  على عمل  للح�صول  �عملن جاهد�ت  �خلا�ض،  م�صروعك  �أو 

لل�صعار�ت �لتقليدية �لتي يرفعها �لرجل ويوؤججها �الإعالم، فالقوة �حلقيقية تكمن يف 

نتاج و�لك�صب )�ملادي و�ملعنوي( و�أو�صي بنات جمتمعي بالعمل جاهد�ت  �لقدرة على �الإ

لتغيري �لنظرة �ل�صائدة عن �صن �ملر�أة وقولبتها يف �إطار �لزو�ج و�الإجناب فقط.

بيت امل�ستقبل

بال  له  يهد�أ  �أنه ال ميلك منزله ولن  بالعي�ض طاملا  �ملو�طن  ينعم  ال يوجد حل! لن 

يجار �ل�صنوي و�لديون �لتي ترت�كم عليه ب�صبب غالء �ملعي�صة  حتى يتخل�ض من �صبح �الإ

به  تطالعنا  ما  وبرغم  �صبابنا وجمتمعنا،  على  لت�صييق �خلناق  �ل�صكن  �أ�صعار  و�رتفاع 

�ل�صحف عن قرب �النتهاء من م�صروع �لرهن �لعقاري �إال �أنني �أ�صمع جعجعة وال �أرى 

طحًنا!

ما بال �مل�صوؤولني ال ي�صارحون �الإعالم و�لنا�ض باحلقيقة؟ �أين �مل�صكلة يف تاأ�صي�ض 

باأن  م�صروع ر��صخ ميكن �ملاليني من متلك �ملنزل و�ال�صتقر�ر فيه؟ ملاذ� ال يو�جهوننا 

قر��ض  �لبطالة هي �مل�صبب �لرئي�صي �لتي جتعل �لبنوك و�ملوؤ�ص�صات �ملالية حتجم عن �الإ

�ل�صكني؟ ملاذ� ال يقولون �إن �لق�صاء و�جلهات �مل�صوؤولة غري قادرة على ت�صميم وتر�صيخ 

قانون يحمي �ملقر�ض )�لبنك( و�ملقرت�ض )�ل�صاكن( بعد�لة و�إن�صاف؟ ملاذ� ال نو�جه 

يجار�ت وج�صع  �حلقيقة باأن �لو�صع كما هو لن يتغري و�أنه قابل لال�صتمر�ر و�أن غالء �الإ

حتمد  ال  وما  �ملو�طن  على  �ل�صغط  من  �ملزيد  يف  �إال  ي�صاهم  لن  �لر�أ�صمالية  �لطبقة 

عقباه.

أشباح في صيف 
حــار
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ثقافة المستخدمين 
تحدد حجم األضرار

بطاقات االئتمان 
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فراد يف العمل على اال�ستفادة من اأوقاتهم يف البحث عن فر�س  جازة ال�سيفية كل عام يبداأ االأ مع بداية االإ

�سفر جديدة مع تراجع اأ�سعار العمالت العاملية، وكل ذلك ياأتي بالتاأكيد عرب بوابات اإلكرتونية يف �سبكة 

نرتنت للح�سول على اأ�سعار اأف�سل وبا�ستخدام بطاقاتهم االئتمانية، وهو ما يخلق رواًجا لتلك ال�سوق،  االإ

البطاقات  ل�سوق  املحمومة  املناف�سة  ظل  يف  ف��راد،  واالأ اخلا�س  القطاع  بني  التكامل  اأ�سكال  اأحد  لرت�سم 

جنبية والروؤى العامة لكيفية مناف�ستها للوطنية وتاأثري ذلك على ال�سوق  امل�سدرة من قبل البنوك االأ

والفروقات يف اخلدمات املقدمة عربهما.

فراد باأ�سا�سيات ثقافة  جرائية نتيجة جهل بع�س االأ ا دائًما ما تقع بع�س امل�ساكل االإ ثناء اأي�سً يف هذه االأ

التعامل مع البطاقات االئتمانية وكيفية حتقيق اال�ستفادة الكاملة منها، وكثرًيا ما يقع ال�سائح فري�سة 

لرباثن االحتيال رغم توفر اأدوات التوعية الكافية للم�ساهمة يف احلد من ذلك.

ازدهار الطلب 

ع������الم و�ل��ت��وع��ي��ة  ي���وؤك���د �أم����ني جل��ن��ة �الإ

حافظ  طلعت  �ل�صعودية  �لبنوك  يف  �مل�صرفية 

و�زده���اًر�  من��ًو�  �صهدت  خ��رية  �الأ �ل�صنو�ت  �أن 

�ل�صوق  �لبطاقات �الئتمانية يف  يف �لطلب على 

�ل�صعودي، نتيجة للتوجه �لكبري من قبل �لعمالء 

توفر  لكونها  �لبطاقات،  �لنوع من  القتناء هذ� 

حمل  خماطر  من  ب��داًل  �لكافية  �حلماية  لهم 

قيمة  وت�صوية  دف��ع  يف  و��صتخد�مها  �ل��ن��ق��ود 

كما  و�خل��دم��ات،  بال�صلع  �خلا�صة  �ملدفوعات 

وتقنني  �مل��ايل  �لتخطيط  على  ت�صاعدهم  �أنها 

�ال�صتهالك و�ل�صر�ء.

منًو�  هناك  �أن  �إىل  �الإح�صائيات  وت�صري 

كبرًي� يف حجم قرو�ض بطاقات �الئتمان خالل 

قيمة  �رتفعت  حيث  �ملا�صية،  �صنو�ت  �خلم�ض 

ري��ال يف  مليار   4.3 ح��و�يل  �لقرو�ض من  تلك 

ول من �لعام  عام 2005، لت�صل بنهاية �لربع �الأ

�جلاري �إىل حو�يل 8.2 مليار ريال.

و�أ�صاف �أنه على �لرغم من تناف�ض �لبنوك 

�لبطاقات  ت�صويق  يف  وت�صابقها  �ل�صعودية 

مع  و�ملتو�فقة  �لتقليدية  باأنو�عها  �الئتمانية 

عمالئها  على  ���ص��الم��ي��ة  �الإ �ل�صريعة  �أح��ك��ام 

باعتبارها جزًء� مهًما من �أ�صا�صيات ما يعرف 

بعمليات �لبيع �ملتقاطع Cross Selling، خا�صة 

�لبنوك  �أن  �إال  ف��ر�د،  �الأ �لعمالء  م�صتوى  على 

�لبطاقات  لتلك  منحها  عند  �إطالًقا  تتهور  ال 

لدر��صة  تخ�صع  �ملنح  �إن عملية  للعمالء، حيث 

ا متعمق لقدر�ت �لعميل  متعمقة ولتفحي�ض �أي�صً

�مل�صتقبلية  ق��در�ت��ه  ذل��ك  يف  مب��ا  �الئتمانية، 

��صتخد�مه  على  �ملرتتبة  �مل�صتحقات  دفع  على 

للبطاقة، كما �أن �إجر�ء�ت منح �لبطاقة تخ�صع 

مبنح  �خلا�صة  �لنظامية  �ص�ض  و�الأ لل�صو�بط 

ذلك  يف  مب��ا  �ال�صتهالكية،  للقرو�ض  �لعميل 

�حلدود �الئتمانية �خلا�صة ببطاقات �الئتمان، 

بحيث ال ي�صكل ذلك �إرهاًقا للعميل يثقل كاهله، 

�أو يعر�صه مل�صاكل مالية حمتملة وعدم �لقدرة 

تطبيق  عن  ف�صاًل  بااللتز�مات،  �ل��وف��اء  على 

قر��ض  لالإ �لق�صوى  للحدود  �ل�صعودية  �لبنوك 

ف��ر�د، و�لتي ال تتجاوز  �الأ بالن�صبة للعمالء من 

ا من �صالمة �صجله  �أي�صً و�لتاأكد  �لر�تب،   2/3

توفرها  �لتي  �ملعلومات  خ��الل  من  �الئتماين 

للبنوك �ل�صركة �ل�صعودية للمعلومات �الئتمانية 

)�صمة(، وت�صاهم جميع هذه �لعو�مل جمتمعة 

ب�صكل كبري يف خلق ثقافة �لتعامل مع �لبطاقات 

�الئتمانية �ملطلوبة، وحتقيق �ال�صتفادة �لكاملة 

منها.

�ل�صعودية  �لبنوك  �أن  حافظ  طلعت  و�أك��د 

�جل��اري،  �لعام  من  يونيه   21 بتاريخ  �أطلقت 

للعمالء  �لتوعية  حملتها  من  �لثانية  �ملرحلة 

�ملختلفة  �مل��ايل  و�لن�صب  �الحتيال  باأ�صاليب 

حتت عنو�ن: )مرتاح �لبال(، لدى ��صتخد�مهم 

يف  �ملختلفة  لكرتونية  �الإ �مل�صرفية  للقنو�ت 

ذلك  يف  مبا  �مل�صرفية،  لتعامالتهم  �إجنازهم 

�صتة  ملدة  �صت�صتمر  �لتي  �الئتمانية،  �لبطاقات 

�أ�صهر، ومن بني ر�صائل �لتوعية �لعديدة، �لتي 

باال�صتخد�مات  �لتعريف  �حلملة،  ت�صمنتها 

�ملحافظة  و�أ�صلوب  �الئتمانية  للبطاقات  �ملثلى 

للعبث  عر�صة  تكون  �أن  من  وجتنيبها  عليها 

�لت�صاهل  �أو  همال  �الإ ب�صبب  خرين  �الآ قبل  من 

يف �مل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ي��ه��ا، ك��م��ا ن��ب��ه��ت �ل��ب��ن��وك 

لدى  و�حلذر  �حليطة  توخي  ب�صرورة  �لعمالء 

��صتخد�مهم للبطاقات �الئتمانية خا�صة خارج 

�ململكة، بعدم �لتفريط بالبيانات �ملالية �خلا�صة 

رقام �ل�صرية، و�إبالغ �لبنك  بها، مبا يف ذلك �الأ

توخي  �إىل  �إ�صافة  فقد�نها،  فور  لها  �مل�صدر 

�الئتمانية يف  �لبطاقات  ��صتخد�م  لدى  �حلذر 

و�أهمية  لكرتونية،  �الإ �ملو�قع  �لت�صوق من خالل 

�ملو�قع، مبا  تلك  وم�صد�قية  �لتاأكد من �صحة 

خرى. يف ذلك �أماكن �لت�صوق �الأ

الفروقات مل�سلحة البنوك املحلية

�ل�صعودية  �القت�صاد  جمعية  ع�صو  وي��رى 

�الئتمانية  �ل��ب��ط��اق��ات  �أن  �ل��ع��م��ر�ن  حم��م��د 

ت��ن��اف�����ض وب��ق��وة  ب��ن��وك حملية  �مل�����ص��درة م��ن 

�ل��ب��ط��اق��ات �الئ��ت��م��ان��ي��ة �مل�����ص��درة م��ن بنوك 

�صعار ويعتقد  خارجية من حيث �خلدمات و �الأ

�إىل  م�صرًي�  تكون حمدودة،  تكاد  �لفروقات  �أن 

�لبنوك  ل�صالح  فهي  وج��وده��ا  ح��ال  ويف  �أنها 

�ملحلية لكن تبقى �مل�صكلة يف �لعموالت �الئتمانية 

و�لتي  عموًما  �لبنوك  تتقا�صاها  �لتي  �لعالية 

�صنوًيا  �ملئة  يف   20 ن�صبة  �لبع�ض  لدى  تتجاوز 

و هي ن�صبة عالية جًد�، وجمحفة بحق حاملي 

�حلالية  و���ص��اع  �الأ على  قيا�ًصا  �لبطاقات  هذه 

�أو �لدوالر و�لتي  �صعار �لفائدة �صو�ء بالريال  الأ

ال تتجاوز 1 يف �ملئة �صنوًيا.

 حجم ال�سوق وثقافة التعامل

خالد  �لدكتور  �القت�صادي  �ملحلل  ويو�صح 

�ل�صعودية  �الئتمان يف  بطاقات  �أن حجم  �ملانع 

 8.2 �جل��اري  �لعام  من  ول  �الأ �لربع  حتى  بلغ 

مليار ريال،ت�صكل4.4 باملئة من حجم �لقرو�ض 

�ال�صتهالكية �ملقدمة من قبل �لبنوك خالل نف�ض 

�لفرتة. 

حجم  يف  �ل�����ص��ن��وي  �ل��ن��م��و  متو�صط  وب��ل��ع 

خالل  �ململكة  م�صتوى  على  �الئتمان  بطاقات 
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�صخا�ض  نرتنت، ورمبا ف�صل بع�ض �الأ �آخر عرب �الإ

حجم  يقلل  حتى  م�صبًقا  �ملدفوعة  �لبطاقات 

�حتيال  �أو  لن�صب  تعر�ض  ح��ال  يف  �خل�صارة 

�الهتمام  هو  �صح  و�الأ عملي  غري  ذلك  ويبقى 

��صتخد�م  بو�صل  و�الحتفاظ  عربها،  نفاق  باالإ

�لبطاقة. 

�أن  من  للتاأكد  �لبنك  مر�جعة  يجب  كما 

تعمل  �لبطاقة  �صاحب  يحملها  �لتي  �لبطاقة 

يف �جلهات �لتي ينوي �ل�صفر �إليها، م�صرًي� �إىل 

�أن �إبالغ �لبنك بخطة �ل�صفر جتعله قادًر� على 

حافظ: البنوك ال تتهور 
عند منحها لبطاقات 

االئتمان

الثقفي: البنوك المحلية 
حققت بعض التعافي 

جراء الديون

�لفرتة   )2005 - 2009(  نحو 24 يف �ملئة يف 

 2.3 نحو  �مل�صدرة  �لبطاقات  عدد  بلغ  فيما   ،

مليون بطاقة. 

وح����ول ث��ق��اف��ة �ل��ت��ع��ام��ل م���ع �ل��ب��ط��اق��ات 

�ل�صجالت  �إن  �ملانع  �لدكتور  يقول  �الئتمانية 

م�صاكل  هناك  �أن  تك�صف  ال  ب�»�صمة«  �خلا�صة 

�ل�����ص��ع��ودي��ة ،لكن  �ل�����ص��د�د يف  �ل��ت��ع��ر يف  م��ن 

خماطر ��صتخد�م �لبطاقة ب�صكل غري مدرو�ض 

علمًيا يوؤثر يف �ل�صجل �الئتماين حلاملها، وهذ� 

�أ�صا�ًصا  قائم  �مل�صرفية  �لت�صهيالت  من  �لنوع 

حمل  عن  ا  عو�صً وتي�صريه  �لدفع  ت�صهيل  على 

��صتخد�مها  �أن  ا  خ�صو�صً �لنقدية  �ل�صيولة 

مليون   25 من  �أك��ر  يف  وق��ب��واًل   �صيوًعا  يالقي 

�لعامل، مبا يف ذلك  م�صتوى  حمل جتاري على 

�لفنادق و�مل�صت�صفيات وحمال تاأجري �ل�صيار�ت 

وخالفه. 

�ل�����ص��ع��ودي��ني  م��ع��ظ��م  �أن  �إىل  وي�������ص���ري 

كو�صيلة  ولي�ض  �قرت��ض  كو�صيلة  ي�صتخدمونها 

مالية  مل�صاكل  يتعر�صون  فاإنهم  لذلك  ت�صديد 

�صري  �الأ نفاق  و�الإ �لدخل  �صعيد  على  و�ئتمانية 

من  عليهم  ك��ب��رية  م��ادي��ة  ���ص��ع��وب��ات  فت�صكل 

زيادة  يف  ت�صاهم  كونها  �لديون،  زي��ادة  خالل 

كون  �أم��ا  ب�صرط،  ت�صتخدم  مل  �إن  �ال�صتهالك 

ال  �صري  و�الأ �ل�صخ�صي  �لدخل  على  ثر  �الأ ذلك 

�لبنوك  لدى  �الئتمانية  �ل�صجالت  ينعك�ض على 

نف�صها  الأ �لبنوك  حماية  يف  يكمن  �ل�صبب  فاإن 

مبلغ  يقتطع  �ل��ذي  �ل��ر�ت��ب  حتويل  نظام  عرب 

�لعميل،  ح�صاب  من  تلقائًيا  �ل�صهري  �لق�صط 

وعلى هذ� يوؤكد �أن كون ن�صب �لتعر قليلة فاإن 

ذلك ال يعني �أن ثقافة �لتعامل مع هذه �لبطاقات 

يف �ل�صعودية تقوم على �أ�ص�ض تخطيط وتنظيم 

نفاق �ل�صخ�صي، ب�صكل �صحيح.  �لدخل و�الإ

ن�سائح 

وحتا�صي  للم�صافرين  �لن�صائح  �أبرز  وعن 

�الحتيال يبني �لدكتور خالد �ملانع �أنه يف �ل�صفر 

�الئتمان  بطاقة  �لعمالء  ي�صتخدم  �أن  يف�صل 

ا  خ�صو�صً ظاهر  مكان  يف  �أي  ناظريهم  حتت 

�ل�صغرية  و�ل��ف��ن��ادق  و�مل��اله��ي  �مل��ط��اع��م  يف 

معلومات  بن�صخ  تقوم  ع�صابات  لوجود  نظًر� 

مكان  من  منها  و�ل�صحب  �الئتمانية  �لبطاقات 
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د.المانع: عدد البطاقات 
المصدرة نحو 2.3 مليون 

بطاقة

يخ�صى  �لتي  ماكن  �الأ تلك  يف  �لبطاقة  مر�قبة 

حيث  فيها،  تعر  �أو  �ختال�ض  ح��االت  ح��دوث 

توجد مناطق خطرة، وقد ال يتمكن �لبنك من 

يقاف �لبطاقة �إذ �إن  �كت�صاف عملية �الحتيال الإ

�لقر��صنة يطورون من �أ�صاليبهم با�صتمر�ر.

وتغيري  �لبنك  ب��اإب��الغ  ا  �أي�صً ين�صح  كما 

ا  رقام �ل�صرية للبطاقة ب�صكل دوري خ�صو�صً �الأ

�حتيال،  لعملة  بتعر�صها  �ل�صعور  ح��ال��ة  يف 

�صافة �إىل �أهمية عدم كتابة �لرقم �ل�صري  باالإ

ي�صمح  �أال  ويجب  خارجية،  ورق��ة  يف  للبطاقة 

تنفيذ  �أثناء  �لعميل  بجو�ر  بالوقوف  حدهم  الأ

تكون  ق��د  ج��ه��زة  الأ �النتباه  يجب  كما  عملية، 

وللحماية  يل،  �الآ �ل�صرف  ماكينات  يف  خمباأة 

�ل�صخ�صية يف�صل �أن يتم ��صتخد�م �لبطاقة يف 

�لكبرية  و�ملجمعات  �صو�ق  �الأ يف  �ل�صرف  حال 

وحتا�صي  �لنا�ض  من  جمموعة  بها  يوجد  �لتي 

ماكن �ملعزولة. �ل�صحب �أو ��صتخد�مها يف �الأ

�ل�����ص��وق  �أن  �الق��ت�����ص��ادي  �مل��ح��ل��ل  و�أف�����اد 

حمموًما  تناف�ًصا  ت�صهد  �ل�صعودية  �مل�صرفية 

بينها  فيما  �الئ��ت��م��ان��ي��ة  �ل��ب��ط��اق��ات  ���ص��وق  يف 

يف  �لعمالء  من  ممكن  ع��دد  �أك��رب  ال�صتقطاب 

�لهد�يا  خالل  من  ذلك  وينعك�ض  �ل�صوق،  هذ� 

�صيار�ت  بني  ما  �لبطاقة  حلاملي  و�لعرو�ض 

و�أجهزة كمبيوتر و�أجهزة حممول وغريها.

�لرب�مج  ن  �الآ ق��ب��واًل  �حل��و�ف��ز  �أك��ر  وم��ن 

حامل  من  �إ�صافية  قيمة  تعطي  �لتي  �مل�صرتكة 

ماكن  �لبطاقة مثل تخفي�صات معينة يف بع�ض �الأ

�ل�صياحية، كما يت�صع �لتناف�ض �مل�صريف �إىل �إطار 

�أكرب و�أ�صمل من خالل �لتكامل و�لتحالفات مع 

�ل�صياحي،�ملو��صالت،�خلدما �لقطاع  �صركات 

ت وغريها.

تعترب  �ل�صعودية  �لبنوك  �أن  على  و���ص��دد 

م�صوًقا للبطاقات �لدولية مثل ما�صرت كار وفيز� 

طار  �لعاملية لذلك فاإن �لتناف�ض يبقى يف هذ� �الإ

خم��اوف  ي�صهد  �حل��ايل  �ل��وق��ت  �أن  يعتقد  وال 

�لعري�صة  �لقاعدة  من مناف�صة خارجية بحكم 

لديهم من �لعمالء لكن يبقى �مل�صتقبل يحتمل 

تطور�ت �أكر تناف�صية. 

البنوك واالئتمان

وحول �رتباط �لبنوك باأو�صاع �الئتمان يف 

لال�صت�صار�ت  �صفا  مدير  يقول  �حلايل  �لوقت 

�لتقليدية  �مل�صارف  �إن  �لثقفي  �صالح  �ملالية 

كرب �لتي تعمل م�صتقلة عن  ذ�ت �لر�أ�ض �ملال �الأ

بع�ض  وحققت  م�صتقرة  �أجانب، جاءت  �صركاء 

�لتعايف من �أهم م�صاكلها مثل �لديون �مل�صكوك 

�أن هذه  �إىل  فيها وحجم �ملخ�ص�صات، م�صرًي� 

�مل�صارف مل تعان من نزول �صخم يف مر�كزها 

غ��ل��ب  �الأ يف  مو�جهاتها  �أه���م  وك��ان��ت  �مل��ال��ي��ة، 

�صخامة  �صي�صتغل  بع�صها  و�أن  �ململكة،  د�خ��ل 

روؤو�ض �أمو�لها لتو�صيع حمافظ �الئتمان لتغطية 

�لطلب �لكبري من خمتلف �صر�ئح �لعمالء، و�أن 

�أمو�ل  روؤو�ض  هم حتمل  �الأ وهي  كرب  �الأ �لبنوك 

�أن تتعامل مع �الرتفاع يف ن�صبة  كبرية، وعليها 

�ملخاطرة �لتي تتوقعها من �ل�صر�ئح �مل�صتهدفة 

طبيعًيا، كونها تتوقع خماطر من هذه �ل�صر�ئح 

ويختلف �لبع�ض معها يف حتديد درجة �ملخاطرة 

من  بدياًل  جتد  ولن  �ل�صر�ئح،  لهذه  �ملنا�صبة 

الرتفاع  نظًر�  �ل�صر�ئح،  لهذه  �الئتمان  توفري 

ولعدم  �لعمليات  �ملتوقع من هذه  �لربح  هام�ض 

حجمها  ينا�صب  مردود  على  �حل�صول  قدرتها 

ذلك  عليها  و�صيحتم  �حلاليني،  عمالئها  من 

�أن تتحرر �أكر من �لقيود �لتي ت�صعها لنف�صها 

حجم  تنا�صب  �أرب��اح  على  �حل�صول  �أر�دت  �إن 

ر�أ�صمالها.

العمران: البطاقات 
االئتمانية المحلية 

تنافس األجنبية بقوة
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و�أو�صح �لتقرير �لذي �عتمد على بيانات للباحث نو�ف يو�صف �أبوحجلة 

تدريجًيا يف ح�ص�صها  تر�جًعا  ت�صهد  بد�أت  �مل�صرفية عندما  �ل�صناعة  �أن 

عن  �لبنوك  ت�صاءلت  خرى،  �الأ �ملالية  �لو�صاطة  موؤ�ص�صات  ل�صالح  �ل�صوقية 

�لبنوك  فقد�ن  �لت�صاوؤل  هذ�  من  وعزز  ��صتمر�رها،  و�إمكانيات  م�صتقبلها 

خرى �إىل جانب قيام  لل�صفات �لتي �صبق وميزتها عن �ملوؤ�ص�صات �ملالية �الأ

ن�صطة  موؤ�ص�صات �لو�صاطة �ملالية و�أ�صو�ق ر�أ�ض �ملال مبمار�صة �لعديد من �الأ

�أ�صبحت  �لتجارية  ور�ق  ف���االأ لوحدها.  �لبنوك  على  مق�صورة  كانت  �لتي 

قر��ض  ت�صدر مبا�صرة دون و�صاطة، مقل�صة بذلك دور �لبنوك يف جمال �الإ

�لقرو�ض  من  ك��رب  �الأ �جل��زء  �ال�صتثمار  بنوك  تولت  كما  ج��ل،  �الأ �لق�صري 

ياأخذون  �ملعمرة  �ل�صلع  منتجو  ب��د�أ  وكذلك  �صهم،  �الأ و�إ���ص��د�ر�ت  �لكبرية 

ح�صتهم من �ل�صوق.

كرد فعل على هذه �لتطور�ت �ملتالحقة، بد�أت �لبنوك باإعادة �لنظر يف 

�صياغة  باإعادة  وقامت  عليها طوياًل،  �صارت  �لتي  �لتقليدية  �ملناف�صة  طرق 

�ملتبعة  �لت�صويق  �أ�صاليب  وحت�صني  د�رية  �الإ نظمها  و�إ�صالح  ��صرت�تيجياتها 

كما  �ملالية،  مر�كزها  وتعزيز  �ملخاطر  �إد�رة  على  �لرتكيز  �إىل جانب  فيها 

لذلك  م��و�زي��ا  ك��ان  كذلك  �مل��ايل،  ب���د�ع  و�الإ �البتكار  على  بالرتكيز  ب��د�أت 

على  قدرة  �أكر  ت�صبح  كي  م�صتو�ها  لرفع  �لب�صرية  �لكو�در  على  �لرتكيز 

تقدمي �خلدمات �لتي ي�صر عليها �لعمالء.

تختلف عن  ن  �الآ �مل�صارف  تو�جه  �لتي  �لق�صايا  �أن  �لبيانات  و�أظهرت 

وملو�صوع  �ل�صوق  فاال�صتجابة الجتاهات  قليلة،  �صنو�ت  قبل  كانت  �لتي  تلك 

ن  �الآ تو�جه  �لبنوك  �إن  بل  ع��د�ه��ا،  ما  على  ول��وي��ة  �الأ حتتل  �أخ��ذت  د�ء  �الأ

مبطالب متعار�صة من �مل�صاهمني و�ملوظفني و�ملجتمع، ويف مثل هذ� �ملناخ ال 

يوجد مكان للتغيري �لبطيء، �إذ ال بد من �لتغيري �جلوهري.

مذ�هب  �عتناق  �صيتطلب  للمناف�صة  �ال�صتعد�د  �أن  و��صًحا  ب��د�  كما 

�لتغيري �ملتالئمة مع �حلقائق �جلديدة، كما يتطلب �إدر�ك �أهمية ر�أ�ض �ملال 

نه يف �ل�صنو�ت �ملا�صية �لتي ركزت فيها �لبنوك على �لتكتل و�إعادة  �لب�صري الأ

حيان �إىل �لقوى �لب�صرية على �أنها �لتز�مات ال  �لهيكلة نظرت يف معظم �الأ

موجود�ت.

اندماجات تناف�سية

وف��ور�ت  من  �ال�صتفادة  مكانية  الإ ورفعا  �لتناف�صية  لقدر�تها  وتعزيًز� 

�حلجم �لكبري، �صرت موجة �صديدة من �لتحالفات و�الندماجات �مل�صرفية، 

مع  �ندماج  عمليات  يف  بالدخول  �لعاملية  �لبنوك  من  �لعديد  قامت  حيث 

بع�صها �لبع�ض بهدف خلق وحد�ت م�صرفية عمالقة قادرة على �لتغلب على 

مناف�صيها.

ي�صري  �مل�صرفية  �ل�صناعة  ت�صهده  �ل��ذي  �لتغيري  �إن  �لتقرير  وق��ال   

فقية ق�صري جًد� ،ففي �صنة 1980، كان  بت�صارع �صديد جعل مدى �لروؤيا �الأ

من �ملمكن �لتنبوؤ بالو�صع �لذي �صتكون عليه �ل�صناعة �مل�صرفية يف نهاية 

�صتكون عليه هذه  �لذي  �لو�صع  �لتنبوؤ حول  ن  �الآ لكن ال ميكن  �لعقد،  ذلك 

ن، مع ذلك ميكن �لتاأكيد على �أن رغبات  �ل�صناعة بعد ع�صر �صنو�ت من �الآ

�لعمالء و�حتياجاتهم هي �لتي �صتفر�ض نف�صها على �ملوؤ�ص�صات �ملالية، ولن 

لعمالئها،  بيعه  يف  هي  ترغب  ما  تبيع  �أن  �ملوؤ�ص�صات  تلك  مب�صتطاع  يكون 

�لكمبيوتر  �أج��ه��زة  �أ�صبحت  حيث  م���ر،  �الأ ه��ذ�  مثل  على  �صو�هد  وهناك 

تف�صل  �جلينز  بنطلونات  �أ�صبحت  كما  ف��ر�د،  �الأ �حتياجات  ت�صمم ح�صب 

الربيطانية  التمويل  لوكالة  حديث  تقرير  اأظهر 

حول  املتعمقة  والدرا�سات   çبحا االأ يف  املخت�سة 

وامل�ساعب  التحديات  تزايد  اأن  العاملي  االقت�ساد 

اإىل  يعود  ن  االآ امل�سرفية  ال�سناعة  تواجه  التي 

غري  وقدرتها  املال  اأ�سواق  ت�سهدها  التي  التطورات 

الالزمة  دوات  واالأ الو�سائل  خلق  على  العادية 

�سوق  اأهمية  من  زاد  الذي  م��ر  االأ التمويل،  لتوفري 

راأ�س املال و‚احها يف تطوير اأدوات مالية بديلة 

ملا تقدمه البنوك بكلفة اأقل وكفاءة اأعلى، ما اأدى 

يف  التقليدي  البنوك  لدور  جدي  تهديد  بروز  اإىل 

امللحة  احلاجة  اأم��ام  وو�سعها  املالية،  الو�ساطة 

�سوق  يف  بفعالية  املناف�سة  على  ق��ادرة  تكون  ن  الأ

واأن تكون قادرة على  املال  وراأ�س  املالية  الو�ساطة 

دخول حدود كالهما.
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نرتنت،  �الإ �صبكة  بو��صطة  تر�صل  مقا�صات  ح�صب 

وحتى �ل�صيار�ت �أ�صبحت ت�صنع ح�صب �حتياجات 

�لعميل �خلا�صة.

�ل�صناعة  �إىل  ينتقل  �أن  ب��د  ال  ه���ذ�  وم��ث��ل 

�مل�صرفية، حيث �صيكون باإمكان �لعمالء م�صتقباًل 

�خ��ت��ي��ار ن��وع �حل�����ص��اب �ل���ذي ي��ري��دون��ه و���ص��روط 

و�خلدمات  �الئتمانية  �لبطاقة  ونوعية  قرو�صهم 

يف  و�مل�صاربة  �ملالية  و�ال�صت�صار�ت  �ل�صخ�صية 

�صهم... �إلخ، حيث ال نهاية لالحتماالت �ملمكنة  �الأ

يف جمال توفري هذه �خلدمات �لتي �صتقدم جميعها 

�لذي  �ملتز�يد  فاالهتمام  �لتكنولوجيا،  با�صتعمال 

تبديه �لبنوك يف �إد�رة ثرو�ت عمالئها و�خلدمات 

�مل�صرفية �خلا�صة هو عالمة مبكرة على ذلك.

حتديات تواجه القطاع امل�سريف

تقرير  خ��الل  م��ن  حجلة  �أب���و  �لباحث  وق���ال 

�لوحيد  يكن  مل  �لو�صاطة  عدم  حتدي  �إن  �لوكالة 

�ل�صنو�ت  خالل  �مل�صرفية  �ل�صناعة  و�جه  �لذي 

خرية، فقد �أخذت هذه �ل�صناعة تو�جه بالعديد  �الأ

�لنحو  على  �إدر�ج��ه��ا  ميكن  �لتي  �لتحديات  من 

�لتايل:

تز�يد حدة �ملناف�صة من �ملوؤ�ص�صات �مل�صرفية 

خرى، ومن �ملوؤ�ص�صات �ملناف�صة  �ملحلية و�لدولية �الأ

تقدمي  جم��ال  يف  تز�حم  �أ�صبحت  �لتي  خ���رى  �الأ

�خلدمات �ملالية.

�حلاجة �إىل تكوين عالقات وحتالفات جديدة 

لتقدمي �خلدمات �لتي يتطلع �إليها �لعمالء »�لبنوك 

و�صركات �لهاتف �خللوي«.

�ملالية  للمعلومات  �مل�صارف  �حتكار  �إن��ه��اء 

ب�صبب �النفجار �ملعريف وثورة �الت�صاالت و�صهولة 

�صبكة  خ��الل  من  �ملعلومات  ف�صاء  �إىل  �لو�صول 

نرتنت. �الإ

�حلاجة �ملتز�يدة لال�صتفادة من �قت�صاديات 

�حلجم �لكبري من خالل عمليات �ندماج متعددة 

مثل. جل �لو�صول �إىل �حلجم �الأ الأ

�صا�صي يف �لطريقة �لتي ترغب فيها  �لتغيري �الأ

�لزبائن باحل�صول على �خلدمة من حيث �لزمان 

و�ملكان وو�صيلة �الت�صال.

كيفية �الحتفاظ بالعمالء يف وقت تتز�يد فيها 

رغباتهم وحتركاتهم.

خدمات  تقدمي  وقنو�ت  ��صرت�تيجيات  تطوير 

ومنتجات تنا�صب �لعمالء �لذين �أ�صبحو� يقودون 

�لتغيري يف �ل�صناعة �مل�صرفية.

لوجه  وجًها  �مل�صريف  �جلهاز  �أ�صبح  وبذلك 

�أمام جمموعة من �لتحديات، من �أهمها:

املناف�سة من الداخل:

�ل��وح��د�ت  تعدد  ع��ن  ناجمة  �ملناف�صة  وه��ذه 

�مل�صرفية �لعاملة يف �ل�صوق، وتتخذ هذه �ملناف�صة 

ترتد  �أن  دون  �لربحية  �لهو�م�ض  تخفي�ض  �صكل 

�جلهاز  ل��دى  �لهيكلية  �مل�صكالت  معاجلة  �إىل 

�مل�صريف �ملتمثلة يف حمدودية �ملو�رد و�رتفاع كلفة 

أن تنافس أكثر
م�صريف  جهاز  �أي  يو�صف  حتى 

تتوفر فيه عدة  �أن  باأنه مناف�ض، يجب 

�صروط �أهمها:

- �أن تتوفر لديه �ملو�رد �لكافية للقيام 

بالدور �ملتوقع منه.

�ملوؤهلة  �لب�صرية  �مل��و�رد  ميتلك  �أن   -

�ل�صوق  �أو�صاع  تفهم  على  �لقادرة 

و�ملقرت�صني و�حتياجاتهم.

ح�صد  ع��ل��ى  �ل��ق��درة  ل��ه  ت��ت��وف��ر  �أن   -

حتقيق  يف  وت��وظ��ي��ف��ه��ا  �مل���دخ���ر�ت 

غايات �ملجتمع �القت�صادية.

�أن يحوز تكنولوجيا متقدمة لتقدمي   -

خدماته وتوفري �ملعلومات عن مو�رد 

مو�ل و��صتخد�ماتها. �الأ

- �لرتكيز على �لقدر�ت �لبيعية و�لت�صويقية 

�لعمالء  برغبات  �ل�صديد  و�الهتمام 

و�أف�صليتهم.

�ال�صرت�تيجية  �الئتالفات  عن  �لبحث   -

للتعوي�ض عن نقاط �ل�صعف �لذ�تية يف 

بع�ض �ملنتجات و�لرتكيز على �لتفوق يف 

�ملجال �لذي تتخ�ص�ض فيه �ملوؤ�ص�صة.

ت�صريع  ج���ل  الأ �صاملة  هند�صة  �إع����ادة   -

مبرونة  �لقر�ر  �تخاذ  عملية  وحت�صني 

تتنا�صب و�لتغري�ت �ملت�صارعة يف هيكل 

�ل�صوق.

- �الهتمام بامل�صوؤولية �الجتماعية وتطوير 

فاملوؤ�ص�صة  �مل�صريف،  �لعمل  �أخالقيات 

فقط  �لربحية  تعظيم  �إىل  ت�صعى  �لتي 

�صتجد �صعوبة يف �ملحافظة على �لبقاء 

�إليها  يتطلع  خلقية  قيما  تتبنى  مل  �إذ� 

�ملجتمع.

جل  الأ و�لتطوير  �لبحث  �أن�صطة  تطوير   -

ت��ع��زي��ز ق���درة �مل�����ص��رف ع��ل��ى �إي��ج��اد 

منتجات جديدة يف �ملجاالت �لتي يتمتع 

فيها مبيز�ت ن�صبية.

 - حت�صني و��صح يف �إد�رة �ملخاطر.

�ل�صيق  و�ال�صتعمال  �ملنتجات  وحمدودية  نتاج  �الإ

للتكنولوجيا، و�صتوؤدي هذه �ملناف�صة �إىل �ال�صتمر�ر 

و�ل�صغرية  عام،  ب�صكل  �لبنوك  ربحية  تدهور  يف 

يف  يجربها  قد  �ل��ذي  م��ر  �الأ خا�ض،  ب�صكل  منها 

نهاية �ملطاف على �لتوحد و�الندماج.

امل�سدر اخلارجي للمناف�سة

�صتاأتي هذه �ملناف�صة ب�صكل رئي�صي من بنوك 

و�صت�صتفيد  ��صتفادت  �حلدود  خارج  تعمل  �أجنبية 

من مز�يا �النفتاح و�لتحرر وم�صتحقات �الن�صمام 

هذه  و�صتكون  �ل��ع��امل��ي��ة.   �ل��ت��ج��ارة  منظمة  �إىل 

م��و�رد  متتلك  ج��ًد�  �صخمة  بنوك  م��ن  �ملناف�صة 

مبعرفة  ومدعومة  حم��دودة  غري  وب�صرية  مالية 

�لنظم  حدث  الأ �متالكها  جانب  �إىل  متقدمة  فنية 

يف  �لبنوك  ه��ذه  مناف�صة  و�صترتكز  �ملعلوماتية. 

 »Project Finance« جمايل متويل �مل�صاريع �لكبرية

 ،»High Net worth Individuals« �ملودعني  وكبار 

و�صترتك �ملعامالت �ل�صغرية للبنوك �ملحلية.

 مواجهة التحدي

وي�صري �لتقرير �إىل �أن  �لعديد من �ملوؤ�ص�صات 

و�جهت هذ� �لتحدي مبجموعة �إجر�ء�ت، منها:

- تكوين وحد�ت كبرية من خالل �الندماج خللق 

مزيد من �لقيمة و�لكفاءة.

- �النت�صار �جلغر�يف.

- تكوين حتالفات و��صعة.

- ��صتثمار كبري يف �ملو�رد �لب�صرية.

- ��صتثمار و��صع يف �لتكنولوجيا و�أنظمة �الت�صاالت 

نتاجية وتخفي�ض �لكلفة. لتعزيز �الإ

عوامل نجاح  العمل المصرفي 



�لعدد 46 - �أغ�سط�س 2010م

��
�لعدد 46 - �أغ�سط�س 2010م

��

القطاع المصرفي .. والمنافسة

�لعدد 46 - �أغ�سط�س 2010م

��
�لعدد 46 - �أغ�سط�س 2010م

��

تداولنا

عبد الحميد العمري
ع�صو جمعية �القت�صاديني 

�ل�صعوديني

القطاع المالي 
السعودي.. القناة 

األجدى للتوظيف
من �ملتوقع �أال يجاري �لقطاع �ملايل �ل�صعودي قطاع �آخر يف �لنمو يف منظور �لع�صر �ل�صنو�ت �لقادمة! 

كر تر�صيًحا  تلك حقيقة يجب �أن ت�صتقر ركائزها يف عقولكم �أيها �ل�صباب ذكوًر� و�إناًثا، �إنه �لقطاع �الأ

للنمو و�لتو�ّصع بناًء على معطيات �لزمن �لر�هن وما يحمله يف رحمه م�صتقباًل؛ �إّنه �لزمن �لذي ي�صهد 

حر�ًكا غري م�صبوق يف �أح�صاء �القت�صاد �لوطني ب�صورٍة عاّمة، ويف �أروقة �لقطاع �ملايل مبختلف تنوعاته 

�لتجارية، ذلك �لقطاع �ملقبل على تو�صيع خدماته و�لتقّدم  للبنوك  �لتقليدي  �لن�صاط  �إن على م�صتوى 

ن، وجهودها  بخطى �أكر �صرعة من �ملا�صي، �صو�ًء يف �جتاه تعاظم حجم �لبنوك �لتجارية �لقائمة �الآ

�ملتحفزة نحو �لبحث عن تر�صيخ �أقد�مها يف ميد�ن �لقطاع �لبنكي بعد �أن �نفتحت �أبو�به لبنوٍك حملية 

خريتني كفيلتني باأن تفتحا  خرى �لعاملية �لقادمة من �خلارج، ولذلك فاإن �حليثيتني �الأ جديدة، �أو تلك �الأ

بو�بات �ل�صوق من �أجل �مت�صا�ض �أي عرو�ٍض للتوظيف من قبل خمرجات �لتعليم ذكوًر� و�إناًثا، لي�ض هذ� 

كر مناف�صة بالن�صبة ل�صبابنا، على  فح�صب بل �صتكون فر�ض �لعمل �ملنبثقة نتيجة هذ� �لتو�ّصع و�لتجدد �الأ

جور �ل�صهرية، وحتى على �مل�صتوى �ملهني �خلالق، ملن يبحث عن �لتميز �لوظيفي مل�صتقبله  م�صتوى �الأ

�لنا�صئ، و�لقطاع  �لتاأمني  بالن�صبة لقطاع  مر  �الأ �أكر من ذلك، ميكن و�صف  �أو  �لقدر  �ملهني. وبنف�ض 

�ال�صتثماري ممثاًل يف موؤ�ص�صات �لو�صاطة و�ل�صركات �ال�صتثمارية �ملتخ�ص�صة.

 37 ح�صب �أحدث بيانات حجم �لعمالة يف تلك �لقطاعات �ملالية 2008م، ي�صل حجمها �إىل نحو 

�ألف عامل )32 �ألف عامل �صعودي(، فيما ال تتجاوز ن�صبة �إ�صهامها يف �القت�صاد �لكلي حد 5 يف �ملائة، 

ما  تفوق  بن�صٍب  بنموها  �لر�صيدة  و�لتوقعات  �لقطاعات،  تلك  ت�صهده  �لذي  �لكبري  �النفر�ج  مع  ولكن 

خرى، يجعلني وغريي من �ملهتمني بال�صاأن �القت�صادي و�ملايل  �صو�ها من قطاعات �القت�صاد �لوطني �الأ

من  فيها  كرمية  عمل  فر�ض  عن  �لباحثني  �أغلب  با�صتيعاب  جد�رتها  �إىل  و�ثقني  نتطلع  �ل�صعودية،  يف 

�أعمارهم  �أن�صح من ال ز�لت  فاإنني  �لر�ئعة؛  لتلك �حلقائق  �لد�كن  لها. وقيا�ًصا على �لطيف  �ملوؤهلني 

يف ف�صحة من �ل�صباب، وحتديًد� ممن هم يف نهاية �ملرحلة �لثانوية، ثم من ال ز�ل يف بد�يات تعليمه 

�جلامعي؛ خا�صًة من �نت�صب دون تخطيط منه �إىل تخ�ص�صاٍت ال يعلم جدو�ها �لوظيفية م�صتقباًل، �أو 

الف من  �الآ لتلك  �أوؤكد  �لنظرية و�الجتماعية.  �لتخ�ص�صات  �ن�صد�د قنو�تها ككثرٍي من  �أنها تعاين من 

�صبابنا و�صاباتنا �لغالني؛ �أن يخططو� من �للحظة �لزمنية �لثمينة �لتي يقفون عليها للم�صتقبل، �أخًذ� 

باالعتبار ما �أو�صحته باخت�صاٍر �أعاله حول �لفر�ض �لو�عدة �لتي تنتظرهم يف و�حٍد من �أرقى قطاعات 

�أي �قت�صاٍد يف �لعامل.

�أهدف مما �صبق �إىل ت�صهيل �اللتقاء بني مو�ردنا �لب�صرية �لثمينة و�لهائلة ممثلًة يف �صباب وطني 

من جهة، ومن جهٍة �أخرى مع �أكر �لقطاعات �القت�صادية تاأهياًل للنمو و�لتو�ّصع، و�أن ي�صبُّ كل ذلك يف 

يجابي و�ملثمر.  خرى �ملعنية بعو�ئد هذ� �اللتقاء �الإ طر�ف �الأ م�صلحة �القت�صاد �لوطني، وكاّفة �الأ

حق مبعرفة هذه �حلقائق �ليوم، وذ�ك هو و�جبي وو�جب �أخوتكم  �إنكم �أيها �ل�صباب ذكوًر� و�إناًثا �الأ

ن�صب لكم، ولي�ض يف ذلك �إجبار  كرب منكم �صًنا �أن نكون لكم عوًنا و�صنًد� التخاذ �لقر�ر �الأ و�أخو�تكم �الأ

خرى، و�لتي  لكم؛ بقدٍر ما �أنه نافذة و�حدة �صمن نو�فذ �أخرى على بقية �لتخ�ص�صات �أو �لقطاعات �الأ

ا على فر�صها وخماطرها وحتدياتها، كل ذلك بالتاأكيد  من �لو�جب على �لعاملني فيها �أن يطلعوكم �أي�صً

�صي�صب يف كّفة ترجيح و�صالمة قر�ر�تكم �مل�صتقبلية باإذن �هلل تعاىل.

تطور منظم

�لعقدين  خالل  �مل�صريف  �لقطاع  و�صهد 

يف  �ملهمة  �ل��ت��ط��ور�ت  م��ن  �لعديد  �ملا�صيني 

�ملتبعة يف جماالت  و�لنظم  �ل�صيا�صات  جمال 

�ملتعلقة  و�خل��دم��ات  و�مل��ن��ت��ج��ات  ق���ر�����ض  �الإ

�لتناف�صية  �ل��ق��در�ت  رف��ع  بهدف  بالعمالء، 

�النفتاح  حتديات  مو�جهة  يف  �ملحلية  للبنوك 

وكان من  �لدولية،  �ملالية  �لقطاعات  وحترير 

�أهم �لتطور�ت �لتي �صهدها �لقطاع �مل�صريف 

قر��ض  يف جمال �ل�صيا�صات: �لتو�صع يف جمال �الإ

جل، حيث قامت �لعديد من �لبنوك  طويل �الأ

فنية  بكفاء�ت  ��صتثمارية  دو�ئ���ر  بتاأ�صي�ض 

متميزة،  ت�صويقية  وق���در�ت  مرتفعة  ومالية 

�أوكلت لها مهمة �لتعرف على فر�ض �ال�صتثمار 

يف �مل�����ص��اري��ع �مل��خ��ت��ل��ف��ة ودر�����ص���ة ج��دو�ه��ا 

�القت�صادية متهيًد� لتمويلها.

و�إىل جانب دورها �لتمويلي، بد�أت �لبنوك 

�ملحلية تدخل �صوق �ال�صتثمار �ملبا�صر وتت�صدر 

قو�ئم �ملوؤ�ص�صني يف �ل�صركات �جلديدة، وبذلك 

عن  �لباحثني  طليعة  يف  �مل�صارف  �أ�صبحت 

كانت  �أن  بعد  �ملبا�صرة،  �ال�صتثمارية  �لفر�ض 

يف �ملا�صي تكتفي بدور �ملقر�ض لهذه �ل�صركات 

بعد �أن تتجاوز خماطر �لتاأ�صي�ض، وتقرتب من 

نتاج، وت�صبح �ملخاطر �أكر حتديد�. �الإ

عمال  ا حدث نوع من �النتقال من �الأ �أي�صً

�لود�ئع  بقبول  �ملتمثلة  �لتقليدية  �مل�صرفية 

»�لبنك  �صمواًل  �أكر  دور  لعب  �إىل  قر��ض  و�الإ

ور�ق  �ل�صامل« يقوم على �إمكانية �لتد�ول يف �الأ

�صو�ق و�لقيام بدور م�صارف  �ملالية و�صنع �الأ

�ال�صتثمار وتوفري �ل�صيولة �الحتياطية وتعزيز 

خرين. �ملر�كز �الئتمانية لالآ

وكذلك تطوير �ملنتجات و�خلدمات �ملالية 

للعمالء  �ملتز�يدة  �حلاجات  لتلبية  �جلديدة 

و�نت�صار  و�البتكار  بال�صرعة  يتميز  ع�صر  يف 

�ملعلومات  و�أنظمة  �لتكنولوجيا  ��صتخد�مات 

�حلديثة بكثافة.

تقبل  �مل�صرفية  �ملوؤ�ص�صات  ب���د�أت  كما 

�أدركت  وكذلك  �الجتماعية،  �مل�صوؤولية  بفكرة 

ول،  �الأ د�ئما هدفها  يكون  �أال  �لربح يجب  �أن 

�لنمو  ق�صايا  ���ص��ارت  �مل��ن��ط��ل��ق،  ه���ذ�  وم���ن 

تت�صدر  �ل��ع��م��ل  ف��ر���ض  وخ��ل��ق  �الق��ت�����ص��ادي 

تتخذ  ح��ني  �مل�صرفية  �ملوؤ�ص�صات  �أول��وي��ات 

قر�ر�تها يف �لتمويل. 
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يف مراحل تطورها املتعددة مرت العملة ورقية كانت اأو معدنية بع�سور 

عليها  واأ�سفت  اخلا�س،  الرونق  ومنحتها  مالحمها،  �سكلت  التغيري  من 

من الرموز ما جعلها تنتقل من خانة املقاي�سة اإىل ديكور يزين غالبا 

الدول  يف  املنت�سرة  ال�سرافة  حمالت  اأو  اأروقتها،  يف  املتعاملني  مكاتب 

العربية والعاملية.

وم���ع �ل��ت��ط��ور ظ��ه��ر ه���ذ� �ل��ت�����ص��اوؤل ك��ث��رًي� 

وتكرر مر�ًر�.. ترى لو مل تكن هناك عملة ماذ� 

وبيًعا  و�صر�ء  جت��ارة  يفعل  �أن  �لعامل  بو�صع  كان 

وت�صوًقا؟ 

على  �لنقود  تعرف  �القت�صادي  �ملفهوم  يف 

فالنقود  تقديرية،  و�أخرى  حقيقية  نقود  نوعني: 

وجود  لها  �لتي  هي   )Real Money( �حلقيقية 

و�لتي  )�ملجيدية(  �لعثمانية  �للرية  مثل  م��ادي 

�حلرب  قبل  و�ل��ع��ر�ق  �صوريا  يف  متد�ولة  كانت 

�الإجن��ل��ي��زي  �جل��ن��ي��ه  وك��ذل��ك  وىل،  �الأ �ل��ع��امل��ي��ة 

�لنقود  �أما  �لف�صية،  �لهندية  و�لروبية  �لذهبي 

 )Account Money( �لتعد�دية  �أو  �لتقديرية 

كوحدة  ت�صتعمل  و�إمن��ا  م��ادي  وج��ود  لها  فلي�ض 

و�لدوالر  �لعربية،  �لدول  يف  كالدينار  للتحا�صب 

مريكية و�جلنيه  مريكي يف �لواليات �ملتحدة �الأ �الأ

�الإجنليزي يف �إجنلرت�.

وقدمًيا مل يكن لدى �لنا�ض نظام نقود كالذي 

يحتاجونه  ما  على  يح�صلو�  وكي  �ليوم،  نعرفه 

جتاري،  كنظام  �ملقاي�صة  نظام  ��صتخدمو�  فقد 

ومب���رور �ل��وق��ت ع��رف �ل��ن��ا���ض �أن���ه مب��ق��دور كل 

�أو  �صلعة  �صلًعا معينة يف مقابل  يقبل  �أن  �صخ�ض 

بقار،  خدمة، و�صملت هذه �ل�صلع: �حليو�نات، و�الأ

�أو  �لذهبية  و�مل�صنوعات  و�مل��ل��ح،  و�ل��ق��م��ا���ض، 

�ل�صلع  تلك  ��صتعمال  �لنا�ض  ب��د�أ  ثم  �لف�صية. 

و�صيلة للتبادل كما ن�صتعمل �لنقود �ليوم. 

�لقرن  يف  ت،  �ُصَكّ �لتي  �لعمالت  �أول  وكانت 

وهي  »ليديا«  يف  ذلك  وكان  �مليالد،  قبل  �ل�صابع 

بلد تقع غرب تركيا، فيما ي�صار �إىل �أن بطليمو�ض 

�أول ملوك  ول )367 ق.م.-283 ق.م.(، وهو  �الأ

�لبطلمية  ���ص��رة  �الأ وموؤ�ص�ض  �لبطاملة  �لفر�عنة 

�صكندرية، كان له دور كبري يف تقدم و�زدهار  باالإ

يتعاملون  �مل�صريني  جعل  من  �أول  فهو  م�صر، 

بالعملة �ملعدنية بداًل من �ملقاي�صة.

العرب.. والنقود

ومنها  �لعربية  �لكتب  م��ن  �لعديد  تذهب 

�صالمية ملوؤلفه تقي �لدين �أحمد  كتاب �لنقود �الإ

ب�صفة  �لنقود  �صك  �أن  �ملقريزي  �إىل  علي  بن 

عامة يرجع �إىل �لقرن �لثامن قبل �مليالد، ويثبت 

�أعده �صتانلي لني - �لذي  �لفهر�ض �ملوجز �لذي 

للنقود �لعربية باملتحف  �أعد فهر�ًصا  �أن  له  �صبق 

�أكر من )660( قطعة عملة،  �لربيطاين وجود 

77ه���� )دره���م با�صم  �إىل ع��ام  �أق��دم��ه��ا  ي��رج��ع 

موي عبد �مللك بن مرو�ن غري م�صجل  �خلليفة �الأ

ق�صم  تخ�صي�ض  مت  ولقد  �صربه(،  مكان  عليه 

للنميات و�مل�صكوكات حلفظها، و�أ�صيف �إىل هذ� 

ديناًر�   )190( �أهمها  �أخرى  جمموعة  �لر�صيد 

فاطمًيا، عر عليها يف تل �أ�صموم �لرمان، �إحدى 

�لدقهلية مب�صر،  دكرن�ض مبحافظة  قرى مركز 

جديدة  مملوكًيا  دره��ًم��ا   )70( �إىل  �صافة  باالإ

1897م،  فرب�ير  يف  �ل��د�ر  ر�صيد  �إىل  �أ�صيفت 

ر�صيد  و�صل  �ملتو�لية  �صافات  �الإ لهذه  ونتيجة 

 )3260( �إىل  1903م  عام  نهاية  يف  �مل�صكوكات 

�لكتب وهي من  قطعة، جعلت من جممعات د�ر 

�أنف�ض �ملجموعات، مقارنة مبا هو متاح مبكتبات 

�أوروبا خا�صة لندن وباري�ض.

قبل  تعاملو�  �ل��ع��رب  �إن  �مل��ق��ري��زي  وي��ق��ول 

�صالم باأنو�ع خمتلفة من �لنقود، �أهمها �لنقود  �الإ

�حلمريية و�لبيزنطية و�ل�صا�صانية، وتوقف تد�ول 

ظلت  ح��ني  يف  525م،  �صنة  �حل��م��ريي��ة  �ل��ن��ق��ود 

حتى  م�صتعملة  و�ل�صا�صانية  �لبيزنطية  �لنقود 

�صالم، وتتمثل �لنقود �لبيزنطية ب�صفة  �صدر �الإ

ويف  �ل��ذه��ب،  من  عملة  وه��و  �لدينار،  يف  عامة 

�لفل�ض وهو عملة من �لنحا�ض، وكان على �لوجه 

�أما  �لبيزنطي،  مرب�طور  �الإ �صورة  منهما  كل  يف 

�لنقود �ل�صا�صانية فتتمثل بخا�صة يف �لدر�خما �أو 

�لدرهم، وهو من �لف�صة.

و�صلم  عليه  �هلل  �صلى   - �ل��ر���ص��ول  عهد  ويف 

�أبي بكر �ل�صديق ر�صي �هلل عنه  – وعهد �خلليفة 
�لفار�صية  �ل�صا�صانية  بالدر�هم  �مل�صلمون  تعامل 

�أو  �لفني  �ل�صكل  تغيري يف  �أي  عليها  يطر�أ  و�لتي مل 

يف م�صمون �لكتابات، و�إىل جانب �لنقود �ل�صا�صانية 

تد�ول �مل�صلمون �لدينار �لبيزنطي لنفوذه �لو��صع يف 

�لعامل �لقدمي. 

�سالمية يف عهد الفاروق ال�سخ�سية االإ

ويف عهد �خلليفة عمر بن �خلطاب ر�صي �هلل 

�صالمية �أر�د �مل�صلمون  عنه، وبعد �ت�صاع �لدولة �الإ

�الن�صغال  رغ���م  �مل�صتقلة  �صخ�صيتهم  �إب����ر�ز 

بالفتوحات، وكان من �ل�صروري �أن يتخذو� عملة 

�لفار�صية  �لدولة  زو�ل  بعد  �صيما  ال  بهم،  خا�صة 

فبد�أ  �لبيزنطية  �ل��دول��ة  م��ع  �ل��ع��د�ء  و��صتمر�ر 

�لعمالت  و�صربت  نقودهم،  �صك  يف  �مل�صلمون 

�لفار�صي،  �أو  �لبيزنطي  �لطابع  ذ�ت  �صالمية  �الإ

هلل«  »�حلمد  مثل  عربية  كتابات  باإ�صافة  ولكن 

وب�صم  �هلل،  و»ب�صم  �هلل«  ر�صول  »حممد  وكذلك 

�أمري �ملوؤمنني«، وقد نق�ض على �ملحيط  �هلل ربي، 

وح��ده،  �هلل  �إال  �إل��ه  ال  �هلل  »ب�صم  �لكويف  باخلط 

حممد ر�صول �هلل«، �أما �خللف فتظهر فيه �صورة 

»�هلل«،  لفظ  جانبيه  على  رم��ح  �صمنه  حم��ر�ب 

�هلل«  »خليفة  عبارة  �ملحر�ب  و�إىل ميني  و»ن�صر« 

هذه  ت�صم  وكانت  �ملوؤمنني«،  »�أم��ري  ي�صاره  و�إىل 

�لعالمات �أ�صماء �خللفاء �لر��صدين بداًل من ��صم 

حم��اوالت  جم��رد  �لعمالت  ه��ذه  وكانت  ك�صرى، 

�إب���ر�ز  حيث  م��ن  عنا�صرها  ت�صتكمل  مل  �أول��ي��ة 

�صالمية �ملتكاملة. �ل�صخ�صية �الإ

مويون وتعريب النقود االأ

�أرجاء  وعندما �صيطر �مل�صلمون على معظم 

من  نفوذهم  منطقة  و�م��ت��دت  �ل��ق��دمي،  �ل��ع��امل 

حتى  �لو�صطى  �آ�صيا  ومن  ندل�ض،  �الأ حتى  �لهند 

�إفريقيا، نتج عن �ت�صاع رقعة �لفتوحات  �أو��صط 

تو�فر  متطلباته  م��ن  ك��ان  جت���اري  ن�صاط  ه��ذه 

�لعربية  �لنقود  به، ومل تعد  نقد م�صمون موثوق 

و�ل�صا�صانية  �لفار�صية  �لنقود  من  �مل�صتن�صخة 

ق����ادرة ع��ل��ى م��و�ك��ب��ة ه���ذ� �ل��ت��ط��ور، ول���ذ� ب��د�أ 

�خلال�صة  �ل��ع��رب��ي��ة  �ل��ن��ق��ود  ���ص��ك  يف  �لتفكري 

�ملتكاملة. ���ص��الم��ي��ة  �الإ �ل�صخ�صية  ت��ربز   �ل��ت��ي 

�خلليفة  يد  على  م��وي  �الأ �لعهد  يف  ذلك  وحتقق 

�لنقود  بتعريب  قام  �لذي  م��رو�ن  بن  �مللك  عبد 

�لعامة  �لتعريب  �صيا�صة  مع  مت�صًيا  تاًما،  تعريًبا 

و�صوؤونها،  �لدولة  موؤ�ص�صات  كل  يف  �تبعها  �لتي 

متحرًر�  عربًيا  ديناًر�  للهجرة   79 عام  فا�صدر 

من �ل�صور �ل�صا�صانية و�لبيزنطية يحمل كتابات 

ويف  و�خللف،  �لوجه  على  �لكويف  باخلط  عربية 

و�صط �لوجه كتبت عبارة »ال �إله �إال �هلل وحده ال 

�صريك له«، وحولها ما ن�صه »حممد ر�صول �هلل 

�لدين  على  ليظهره  �حلق  ودين  بالهدى  �أر�صله 

ية »�هلل  كله«، �أما �خللف فقد نق�ض يف و�صطه �الآ

المسلمون تعاملوا 
بالدراهم الساسانية 
التي لم يطرأ عليها أي 

تغيير في الشكل الفني 
أو مضمون الكتابات
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بها  حتيط  يولد«  ومل  يلد  مل  �ل�صمد،  �هلل  �أح��د، 

ت�صع  �صنة  �لدينار  ه��ذ�  �صرب  �هلل  »ب�صم  عبارة 

و�صبعني« وقد نق�صت جميع �لكتابات باخلط �لكويف 

غري �ملنقوط.

الدينار العبا�سي

وكانت �لنقود �لتي �صكها عبد�مللك بن مرو�ن 

حينئذ ثالثة �أنو�ع هي: �لدينار و�أجز�وؤه كالن�صف 

�لف�صة،  و�لدرهم من  �لذهب،  وكانت من  و�لثلث 

�ل��ن��ح��ا���ض، وك��ان��ت ه���ذه �لعمالت  و�ل��ف��ل�����ض م��ن 

�صافة �إىل �أ�صمائها بالنقود  متاأثرة يف �أوز�نها باالإ

�لبيزنطية و�ل�صا�صانية.

وق������د ح����ل حم����ل �ل���������ص����ور ع���ل���ى �ل���وج���ه 

���ص��اف��ة �إىل ذك��ر  و�ل��ظ��ه��ر ن�����ص��و���ض دي��ن��ي��ة ب��االإ

 م��ك��ان �ل�����ص��ك وت��اري��خ��ه و����ص��م �ل����و�يل ول��ق��ب��ه.

للعمالت  �مل��ل��ك من���وذًج���ا  ن��ق��ود ع��ب��د  و����ص���ارت 

�صالمية يف �لع�صور �لتالية، حيث �قت�صر على  �الإ

��صتخد�م �لكتابات دون �ل�صور، فت�صابهت �لعمالت 

يحدث  ومل  موية،  �الأ �لعمالت  مع  كثرًي�  �لعبا�صية 

ن�صق  يف  مهًما  تغيرًي�  عهدهم  بدء  يف  �لعبا�صيون 

موي، و�ختلف �لدينار �لعبا�صي عن باقي  �ل�صك �الأ

�لدنانري بالعبارة �لتي جاءت يف �لد�ئرة �لو�صطى 

يف �لوجه �خللفي للدينار و�لتي نق�ض فيها »حممد 

ر�صول �هلل. عليه �ل�صالم« و�إن كان بع�ض �خللفاء 

على  �صورته  وو�صع  �ملعهود  خالف  قد  �لعبا�صيني 

و�ملقتدر. �ملتوكل  �لتي �صكت يف عهده مثل   �لعملة 

�لطولونية  �صرة  �الأ حكمت  �لطولوين  �لع�صر  ويف 

ب����الد م�����ص��ر م���ا ي���ق���رب م���ن �أرب����ع����ني ع���اًم���ا، 

و���ص��رب��و� دي��ن��اًر� ذه��ب��ًي��ا، ج��اء يف و���ص��ط �لوجه 

له«. �صريك  ال  وح��ده  �هلل  �إال  �إل��ه  »ال  �لدينار   من 

�صربت  �لتي  �لنقود  متيزت  �لفاطمي  �لعهد  ويف 

يف هذ� �لعهد ب�صكل عام ب�صعوبة قر�ءة نقو�صها 

ووفرة �أطو�قها.

�لنقود �صو�ء منها  �لعثمانيني كتبت  ويف عهد 

�لذهبية �أو �لف�صية �أو �ملعدنية باخلط �لثلث �ملقروء 

�لطبيعي  �لتطور  هو  هذ�  كان  وقد  تامة،  ب�صهولة 

ول  الأ �ل�صالجقة  عهد  يف  �لكتابات  نق�صت  �أن  بعد 

ا، وكانت �للري�ت �لعثمانية  مرة باخلط �لثلث �أي�صً

�لزمان،  من  طويلة  لفرتة  �لتعامل  قيد  �لذهبية 

متيزت  خ��رى  �الأ �لعهود  يف  �لنقود  بكل  وباملقارنة 

�لنقود �لعثمانية باأنها كانت عبارة عن كتابة خا�صة 

ت�صم �صعار �ل�صلطان �لعثماين ب�صكل زخريف معني 

كما حتمل يف �خللف عبارة »عز ن�صره �صرب يف 

ا تاريخ �ل�صرب. �لق�صطنطينية«، ويكتب �أي�صً

وىل ورقًيا ال�سني.. االأ

ت�صري معلومات �ملو�صوعة �لعربية �لعاملية �إىل 

�أن �ل�صني كانت �أول بلد طبع �لعملة �لورقية، كما 

ول مرة يف  ا �أن �لعملة �لورقية �صدرت الأ يذكر �أي�صً

�أمريكا عام 1690 م ويف رو�صيا عام 1769 م، �أما 

بنك  عن  ورقية  عملة  �أول  ف�صدرت  بريطانيا  يف 

�إجنلرت� بعد فرتة ق�صرية من تاأ�صي�صه عام 1694، 

وكانت قيمة �لعملة تكتب باليد على �لورقة �ملالية. 

1745 جرى طبع قيمة �لعملة �لورقية،  ومنذ عام 

20 �إىل �ألف جنيه �إ�صرتليني، ومت  وكانت من فئة 

عام  يف  جنيهات   10 بقيمة  بنكنوت  ورقة  �إ�صافة 

 .1759

�لعملة  لن�صوء  قدميا  وىل  �الأ �لفكرة  ول��دت 

�لورقية بني �لتجار �لذين يتنقلون من بلد �إىل بلد 

ويحملون نقودهم �لذهبية و�لف�صية معهم فكانت 

عر�صة لل�صياع و�ل�صرقة، فا�صتعا�صو� عنها بوثائق 

�لبديل  متثل  فكانت  ملكيتهم  مقد�ر  ُتثبت  خطية 

�لورقي �لبد�ئي للعملة �ملعدنية )�لذهب و�لف�صة( 

�ملثّبت  �ملقد�ر  دفع  على  حاملها  بقدرة  و�صهادة 

على متنها.

�لذي  �لتاجر  �إىل  تدفع  كالورقة  تلك  وكانت 

ت�صرتى منه �لب�صاعة، وهو بدوره ي�صتطيع �أن يت�صّلم 

�ملبلغ �ملثبت على هذه �لورقة من �ل�صخ�ض �ملودع 

��صتعمال  تطور  ثم  �مل�صرتي،  �لتاجر  م��ال  عنده 

بائع  �أي  �إىل  دفعها  مكان  باالإ ف�صار  ور�ق  �الأ هذه 

�لنهائي يف  �ملرجع  ليكون  ب�صكل متد�ول  �أو م�صرت 

�لقب�ض هو �ملركز �ملودع فيه �ملال.

أم جعفر.. وشجرة الدر
يف عام 648ه� عندما تولت �مللكة �صجرة �لدر زوجة �مللك �ل�صالح �أيوب عر�ض م�صر 

كتب على وجه عملتها »�مل�صتع�صمية �ل�صاحلية« ملكة �مل�صلمني و�لدة �ملن�صور خليل خليفة 

�أمري �ملوؤمنني، وحولها �صهادة �لتوحيد، وتعد هذه �لعمالت �أندر �لعمالت على �الإطالق، �إذ 

مل يتجاوز حكم �صجرة �لدر ثمانني يوًما، ومل تكن �صجرة �لدر �ملر�أة �لعربية �لوحيدة �لتي 

ت�صع �صورتها �أو ��صمها على �إحدى �لعمالت �لعربية، فقد كانت �مللكة »زنوبيا« �أو �لزباء 

ملكة تدمر هي �أول �مر�أة عربية �صربت �لنقود با�صمها، ويف �لع�صر �لعبا�صي كانت �ل�صيدة 

زبيدة بنت �أبي جعفر �ملن�صور �خلليفة �لعبا�صي �لتي وردت كنيتها »�أم جعفر« وكانت هناك 

نقود عربية م�صروبة كتب عليها ��صمها مع عبارة »يبقي �هلل - �أم جعفر«، وكانت هناك 

�لتي  »تامار�«  و��صتملت على ن�صو�ض عربية �صربتها  �لعبا�صي،  �لع�صر  نقود نحا�صية يف 

حكمت جورجيا ما بني 567-595 هجرية، ويف بغد�د �صربت �ل�صلطانة »�صايل بك خان« 

عظم«. نقودها با�صمها وعليها �ألقابها »�ل�صلطان �لعادل« �أو »�ل�صلطان �الأ

في العهد الفاطمي 
تميزت النقود بصعوبة 
قراءة نقوشها ووفرة 

أطواقها
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�لورقية  �لعملة  �إ�صد�ر  ف�صار  م��ر  �الأ وتطور 

�ل�صبائك  من  كميات  �أو  �لذهب  من  مبالغ  مقابل 

�أو  �لعاملي  �لنقد  موؤ�ص�صة  لدى  �ملر�صودة  �لذهبية 

مقابل �صمانات مقبولة تقدمها �لدولة �مل�صدرة �أو 

ور�ق يبقى  مقابل �الثنني مًعا، �إال �أّن قبول هذه �الأ

�لناحية  من  فتعترب  �ملعنية،  �لدولة  حدود  �صمن 

�لو�قعية نقوًد� حملية �إذ لي�ض باإمكان �لدولة فر�ض 

قليمية، بل  قبولها و�لتد�ول بها خارج حدودها �الإ

�ملالية  للم�صاربات  �أد�ة  جعلها  من  �لدولة  تتمكن 

رباح  بو��صطة �إبد�لها بقطع نادرة على �أمل جني �الأ

يف �مل�صتقبل عند �رتفاع قيمة تلك �لقطع.

ب����د�أت رح��ل��ة �ل��ع��م��ل��ة �ل��ورق��ي��ة م��ن �ل�صني 

�لتاجر  �ل�صابع �مليالدي، فقد �صافر  �لقرن  خالل 

يطايل ماركو بولو �إىل �ل�صني �إبان �لقرن �لثالث  �الإ

عملة  ي�صتعملون  �ل�صينيني  لروؤيته  وده�ض  ع�صر 

عن  كتابه  ويف  �ملعدنية.  �لعمالت  من  بداًل  ورقية 

مرب�طور  رحالته كتب ماركو بولو: )�إن كل رعايا �الإ

�ل�صينيني يقبلون �لعملة �لورقية بدون تردد مهما 

يف  ��صتعمالها  وي�صتطيعون  �أعمالهم،  موقع  كان 

�صر�ء �ل�صلع �لتي يحتاجونها(.

ورغم و�صف ماركو بولو، فلم يكن با�صتطاعة 

تكون  �أن  بها  ميكن  �لتي  �لكيفية  فهم  وروبيني  �الأ

�لعملة  ��صتخد�م  يعتمدو�  ومل  قيمة.  ورق  لقطعة 

بد�أت  عندما  ع�صر،  �ل�صابع  �لقرن  حتى  �لورقية 

ور�ق  �الأ ب�  �صميت  ورقية  عملة  ت�صدر  �مل�صارف 

�مل�صرفية للمودعني و�ملقرت�صني.

ور�ق �لبنكية بالعمالت  وكان ميكن ��صتبد�ل �الأ

�لذهبية �أو �لف�صية عند �إيد�عها لدى �مل�صرف.

يف  وىل  �الأ �ل��ورق��ي��ة  �ل��ع��م��الت  بع�ض  وك��ان��ت 

وهذه  �للعب،  �أور�ق  من  تتكون  �ل�صمالية  �أمريكا 

عام  ك��ن��د�  يف  �أدخ��ل��ت  �للعب  �أور�ق  م��ن  �لعملة 

1685م وكانت يف ذلك �لوقت م�صتعمرة فرن�صية، 

يع�صكرون  �ل��ذي��ن  للجند  تدفع  �لتي  �لنقود  ن  الأ

كانت  ما  وغالًبا  فرن�صا.  من  تر�صل  كانت  هناك 

درجة  �إىل  �لنقود  ندرة  بلغت  وقد  تتاأخر،  �ل�صفن 

دفعت حكومة �مل�صتعمرة �إىل ��صتعمال �أور�ق �للعب 

كعملة. وكل ورقة لعب و�صعت عليها قيمة معينة مع 

�للعب  �أور�ق  عملة  تد�ول  و��صتمر  �حلاكم،  توقيع 

كر من 70 �صنة.  الأ

كانت  �مل��ي��الدي  ع�صر  �لتا�صع  �ل��ق��رن  وحتى 

نقدية  �أور�ًق���ا  �ملتد�ولة  �لنقدية  ور�ق  �الأ �أغلبية 

�أ�صدرتها �مل�صارف �أو �ل�صركات �خلا�صة، ومبرور 

�لوقت بد�أت �حلكومات و�مل�صارف �ملركزية تتوىل 

لماذا توجد شرشرة على حافة 
بعض العمالت؟

بع�ض �لعمالت �ملعدنية تتحلى ب�صر�صر�ت �أو كتابات لي�ض فقط على وجهيها ، بل �أي�صا 

على جو�نبها و�أطر�فها.. فما �صبب هذه �لزخارف؟

ترجع هذه �لزينات �إىل �لقرون �لو�صطى حينما كانت �لعمالت م�صنوعة من �لذهب 

تر�ب ذهب  على  للح�صول  �لعمالت  �أطر�ف هذه  برد  �إىل  �لبع�ض  فقد عمد  �خلال�ض.. 

طر�ف �إىل �لتد�ول، وملحاربة  يبيعونه لل�صاغة فيما بعد ، ثم �إعادة هذه �لعمالت مربودة �الأ

هذه �جلرمية �أ�صيفت عند �صك �لعمالت �لذهبية �صر�صر�ت �أو كتابات على �أطر�فها حتى 

يبدو للعني و��صحا على �لفور �إذ� برد منها بع�ض معدنها، و��صتمر هذ� �لتقليد حتى بعد �أن 

�أ�صبحت �لعمالت ت�صنع من معادن ال قيمه لها.

بدأت رحلة العملة 
الورقية من الصين خالل 

القرن السابع الميالدي
بواسطة اإليطالي 

ماركو بولو 
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دار سك العملة
يعتقد �ملوؤرخون �أن �أول د�ر �صك عملة يف �لعامل �أُ�ص�صت خالل �لقرن �ل�صابع قبل �مليالد 

يف ليديا، �لتي تقع يف تركيا �حلالية، وكانت ح�صار�ت �لبحر �ملتو�صط �لقدمية، مبا فيها 

�حل�صار�ت �ليونانية و�لرومانية، ت�صتعمل �لعمالت �ملعدنية يف �لتجارة، ثم �نت�صر ��صتعمال 

تدريجًيا يف خمتلف  �ملعدنية  �لعمالت  ��صتعمال  �نت�صر  ثم  �لتجارة،  �ملعدنية يف  �لعمالت 

�أرجاء �آ�صيا و�إفريقيا و�أوروبا. 

يف  �لعملة  �صّك  و��صتمر  لندن.  يف  �لعملة  �صّك  د�ر  �أ�ص�صو�  �لذين  هم  �لرومان  كان 

كر من �ألف �صنة، وكان مقر د�ر �صّك �لعملة برج لندن حتى  لندن، �بتد�ًء من عام 860م الأ

�لد�ر  �أكملت  1975م،  تورهيل. ويف عام  �آخر يف  �إىل مبنى  نقلت  و�إذ ذ�ك  عام 1811م، 

�لربيطانية ل�صّك �لعملة �نتقالها �إىل النرتي�صانت مبقاطعة و�صط جالمورجان. 

من أي شيء 
يصنعون 
العملة؟

عجينة  م��ن  �لورقية  �لنقود  ت�صنع 

ي�صاف  حيث  معينة،  بخ�صائ�ض  �ل��ورق 

ويف  �لورقة  تقوي  �لتي  �ملو�د  بع�ض  �إليها 

�لوقت جتعلها مرنة، وهناك �جتاه  نف�ض 

�لبال�صتيك  من  �لورقية  �لنقود  لت�صنيع 

يف  جنحت  فقد  �أ���ص��رت�ل��ي��ا،  فعلت  كما 

من  م�صنوع  ورق  م��ن  عملتها  �صناعة 

بعدة  تتميز  و�ل��ت��ي  �لبال�صتيك،  رق��ائ��ق 

مز�يا كبرية، منها �أنه ميكن غ�صلها، وال 

تتاأثر بالبكترييا، وتعي�ض مدة �أطول ت�صل 

باال�صتعمال  �صنو�ت  خم�ض  من  �أكر  �إىل 

عمر  م��ن  و�ح���د  ب��ع��ام  مقارنة  �لكثيف، 

باال�صتعمال  �حل��ال��ي��ة  �ل��ورق��ي��ة  �لعملة 

وهي  ميزة  �أه��م  �إىل  �إ�صافة  �مل�صتدمي، 

يف  م�صتحيلة  تكن  مل  �إن  �لتزوير  �صعوبة 

م�صتوى �لتقنية يف �لوقت �حلا�صر.

�لقرن  �أو�خر  وبحلول  �مل�صرفية،  ور�ق  �الأ �إ�صد�ر 

�لع�صرين مل يبق �إال لعدد قليل من �مل�صارف �حلق 

ور�ق �مل�صرفية. يف �إ�صد�ر �الأ

تطور الريال

�لعربية  �لعمالت  �صك  يف  �لتطور  و��صتمر 

ظهور  بعد  �أخ��رى  تطور�ت  وتبعها  �صالمية،  و�الإ

و�ن��ت�����ص��ار �ل��ط��ب��اع��ة �ل��ت��ي ���ص��اع��دت ع��ل��ى ظهور 

�لعمالت �لورقية �حلديثة، و�صار لكل دولة عملتها 

و�ل��ري��ال  �مل�صري  �جلنية  فنجد  بها،  �خلا�صة 

مار�تي  �الإ و�لدرهم  �لكويتي  و�لدينار  �ل�صعودي 

و�ل��ري��ال  �لعماين  و�ل��ري��ال  �لبحريني  و�ل��دي��ن��ار 

�لقطري، كما تعددت �لعمالت على م�صتوى �لدول 

و�جلنيه  مريكي  �الأ �ل��دوالر  مثل  �صالمية  �الإ غري 

�لفرن�صي  و�لفرنك  مل��اين  �الأ و�مل��ارك  �صرتليني  �الإ

و�لني �لياباين و�للرية �لرتكية و�ل�صلن �لنم�صاوي 

وغريها.

�لعربية  �ململكة  �أن  �لعاملية  �ملو�صوعة  وتو�صح 

�إن�صاء  بعد  �إال  �لورقية  �لعملة  تعرف  �ل�صعودية مل 

1952م،  ع��ام  �ل�صعودي  �لعربي  �لنقد  موؤ�ص�صة 

�لعمالت  من  �لنوع  هذ�  مع  جتاربها  �أوىل  وكانت 

يف  كانت  �لتي  �حلجاج  ي�صاالت  الإ �إ�صد�رها  هي 

ذلك  وبعد  فقط.  ري��االت  ع�صرة  فئة  من  �لبد�ية 

قامت �ملوؤ�ص�صة باإ�صد�ر �آخر من �إي�صاالت �حلجاج 

فئة ع�صرة رياالت وخم�صة رياالت و�لريال �لو�حد، 

وذلك خالل �لفرتة من عام 1372ه� 1952م �إىل 

1955م وقد ظلت م�صتعملة حتى مت  1375ه�  عام 

ع��ام 1384ه����، ويف عام  �ل��ت��د�ول يف  �صحبها من 

�لورقية  �لعمالت  �إ���ص��د�ر  مت  1958م  1378ه���� 

لهذه  ول  �الأ ���ص��د�ر  �الإ ط��رح  مت  فقد  �لنظامية، 

و�لع�صرة  و�خلم�صني  �مل��ائ��ة  فئات  م��ن  �لعمالت 

�لو�حد يف �صهر حمرم  و�لريال  رياالت  و�خلم�صة 

عام 1381ه�، وظلت هذه �لعملة �لورقية �لنظامية 

�لذي  �لف�صي  �لريال  من  كل  جانب  �إىل  متد�ولة 

�صبق و�أن طرحته �ملوؤ�ص�صة يف عام 1374ه� 1954م 

�هلل  رحمه  �لعزيز  عبد  ب��ن  �صعود  �مللك  وجنية 

1957م.  1377ه���  عام  يف  �لذهب  من  �مل�صروب 

�صد�ر �لثاين  ور�ق �لنقدية من �الإ وقد مت طرح �الأ

بتاريخ 1387/11/15ه� )1968/02/13م(.

ب���ت���اري���خ  �ل����ث����ال����ث  �������ص������د�ر  �الإ مت ط������رح 

1396/10/16ه� )1976/10/10م(.

1404/4/1ه�  بتاريخ  �لر�بع  �صد�ر  �الإ وطرح 

�لعملة  �إ����ص���د�ر  مت  وق���د  )1984/01/04م(. 

تلبية  م���رة،  ول  الأ ري���ال  خم�صمائة  فئة  �ل��ورق��ي��ة 

حلاجة �لتو�صع �لكبري يف �قت�صاد �ململكة، و�أخرًي� 

1428/5/4ه�  بتاريخ  �صد�ر �خلام�ض  �الإ مت طرح 

)2007/05/20م(.

به  ترتبط  و�ل���ذي  ب��ال��دوالر  يتعلق  فيما  �أم��ا 

�لدر��صات  من  �لعديد  فهناك  �لعمالت  معظم 

نطاق  على  �صيوًعا  ك��ر  �الأ �ل��دوالر  رمز  �أ�صل  عن 

�لواليات  �لنق�ض و�لطباعة يف  و��صع، ووفقا ملكتب 

جاء نتيجة لتطور �حلروف   $ �ملتحدة، فاإن �لرمز 

�صبانية Ps و�لتي هي تق�صري لكلمة  �ملك�صيكية �أو �الإ

.Peso بيزو

�سناعة النقود

�إن���ت���اج ع��م��ل��ة م��ع��دن��ي��ة ج���دي���دة ي���ب���د�أ وف��ق��ا 

لها،  �لفنان  بت�صميم  �لعاملية  �لعربية  للمو�صوعة 

وبعد �أن يختار �مل�صوؤولون �حلكوميون ت�صميًما يعد 

�لفنان منوذًجا كبرًي� من �ل�صل�صال للعملة، وتكون 

معظم �لنماذج �أكرب بنحو ثماين مر�ت من حجم 

ن  الأ �لتفا�صيل،  �لفنان  ي�صع  وال  �لعملة �جلاهزة. 

�ل�صل�صال يكون طرًيا جًد�. وبداًل من ذلك ي�صع 

�لفنان قالًبا بال�صتيكًيا من �لنموذج، ويكون �لقالب 

�لدقيقة.  �لتفا�صيل  �صافة  الإ �لكايف  بالقدر  �صلًبا 

تتبع  �لت�صغري  خمرطة  ت�صمى  خا�صة  �آلة  وهناك 

يف  م�صغًر�  �لت�صميم  وتخرط  �لنموذج،  تفا�صيل 

حجم �لعملة �ملعدنية من قطعة فوالذ ت�صمى �لقالب 

�صا�صي حر�رًيا  �صا�صي. ثم يعالج هذ� �لقالب �الأ �الأ

خا�صة  �آلة  ت�صتخرج  ثم  ج��ًد�.  �صلًبا  ي�صبح  حتى 

من  جمموعة  ل�صنع  �صا�صي  �الأ �لقالب  من  ن�صخة 

دو�ت �ل�صلبة ت�صمى قو�لب �لت�صكيل وت�صتخدم  �الأ

�صا�صي  �الأ �لقالب  من  �صور  لطباعة  �لقو�لب  هذه 

لعمل  توظف  بدورها  وهذه  �لعمل،  حماور  ت�صمى 

 السعودية لم تعرف العملة 
الورقية إال بعد إنشاء 
مؤسسة النقد العربي 
السعودي عام 1952م
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منار

محمد اليامي
كاتب �قت�صادي

»عيدية« ومسؤولية 
اجتماعية

يعاين معظم �ملوظفني من متو�صطي وحمدود �لدخل من تد�خل �ملو��صم وتعاقبها 

�صرية مع حلول �ل�صيف ثم دخول �صهر رم�صان �ملبارك،  عليهم وتاأثر ميز�نياتهم �الأ

وعيد �لفطر، �للذين �صيعقبهما مبا�صرة بدء �ملو�صم �لدر��صي.

و�حلقيقة �أن هوؤالء �صركاء يف �مل�صوؤولية النعد�م �لتخطيط �ملبكر و�الدخار وهما 

�لنا�ض، و�صنحتاج لفرتة طويلة حتى ميكن تغيري هذ�  ثقافتان غائبتان عن غالبية 

نفاق. �لنمط يف �الإ

كثري من �مل�صارف و�ملوؤ�ص�صات �ملالية، وبع�ض �ل�صركات تقوم مببادرة جميلة، 

�صهر  خالل  ر�تب  ن�صف  حتى  �أو  �إ�صافًيا،  �أ�صا�صًيا  ر�تًبا  من�صوبيها  منح  يف  تتمثل 

�ل�صهر،  هذ�  يف  �مل�صاريف  زي��ادة  �إ�صكالية  حل  يف  في�صاهمون  �ملبارك،  رم�صان 

وي�صاعدون �أ�صرة �ملوظف على �لتمتع بالعيد.

هذه �ملبادرة �لعريقة يف بع�ض �ملن�صاآت، و�حلديثة يف من�صاآت �أخرى هي جزء 

ن �مل�صوؤولية �الجتماعية تبد�أ  حقيقي وو�قعي من حتملهم للم�صوؤولية �الجتماعية، الأ

من �لد�خل، فاإذ� �صاعدت �آالف �ملوظفني، فاأنت تقدم �مل�صاعدة لع�صر�ت �آالف �لنا�ض 

ن عائالتهم تدخل يف هذه �ملعادلة �ملبهجة. الأ

ا مزيًد� من  هذه �ملوؤ�ص�صات �إ�صافة �إىل تبنيها لدور �جتماعي بارز تك�صب �أي�صً

والء موظفيها، وبالتايل مزيًد� من �إنتاجيتهم و�إخال�صهم، فيتحقق لها غالبا مزيد 

من �لربح ولو على �ملدى �لطويل، فتكون ما ميكن ت�صميتها »�لعيدية �ملبكرة« مبثابة 

د�ء، وحتى لو مل يتحقق ذلك فقد حتقق �جلانب �الجتماعي �لنبيل  �آخر لالأ حافز 

ولكنها  وجد�نًيا،  مهمة  منا�صبة  يف  وعائالتهم  موظفيهم  مع  �لوقوف  يف  �ملتمثل 

�صف وب�صبب عاد�تنا باتت مرهقة مالًيا. لالأ

عبادة  �صهر  �أن��ه  على  �لكرمي  �ل�صهر  مع  يتعاملو�  �أن  يجب  �جلميع  �أن  ويبقى 

كذلك،  ي�صبح  �أال  يفرت�ض  وهو  مالًيا،  عبًئا  �أ�صبح  ملا  ذلك  تفهمو�  ولو  وروحانية، 

بقية  ثالث يف  من  بداًل  رئي�صيتني  وجبتني  على  موزع  فيه  �لطعام  �أن  مثال  فاأب�صط 

بتحري�ض من عاد�ت غري �صحيحة  ونعتربه  نتجاهل ذلك،  �صف  لالأ لكننا  �صهر،  �الأ

نفاق و»تدبيل« فاتورة �لغذ�ء.  مو�صم �لبذخ يف �الإ

 ، �ملالية  قدرته  كل ح�صب  ذلك،  يفعل  من  �ل�صركات حذو  كل  �أن حتذو  �أمتنى 

�لكرمي  �ل�صهر  هذ�  يف  قدر  باأي  �ملوظفني  لدعم  مبادرة  �أي  لكن  ن�صاطه،  وطبيعة 

�صا�ض مل�صوؤوليتهم �الجتماعية. �صتكون مبثابة حجر �الأ

امل�سادر:

�ملو�صوعة �لعربية �لعاملية

مو�صوعة �ملعارف �لعاملية �مل�صورة

بن  �أحمد  �لدين  تقي  ملوؤلفه  �صالمية«  �الإ »�لنقود  كتاب 

علي �ملقريزي  

قو�لب �لعمل �لتي تقوم بطبع �لعملة. 

بني عجالت  ت�صغط  ثم  معدنية  ق�صبان  ت�صخن 

�آلة  وتقوم  �ملعدنية.  كالعملة  �صمكها  قطع  يف  ثقيلة 

بتقطيع �أقر��ض مل�صاء من �ملعدن غري م�صغولة ت�صمى 

تدخل  ثم  م�صغولة.  معدنية غري  قطع  وهي  �لغفالت 

هذه �لغفالت يف �آلة �صف علوية ترفع حافة كل قر�ض، 

�ل�صاكة ت�صتخدم  �أخرى، وت�صمى �ملطبعة  ت�صلمها  ثم 

قالبني لتحويل �لقر�ض غري �مل�صغول �إىل عملة معدنية 

عن طريق �صكه من �لوجهني يف �لوقت نف�صه.

�مل�صرف  �إىل  �مل��ع��دة  �ملعدنية  �لعملة  تر�صل 

على  لتوزيعها  �ل��وط��ن��ي،  �مل�����ص��رف  �أو  �مل��رك��زي 

�ملركزية  �مل�صارف  تقوم  كما  �لتجارية.  �مل�صارف 

ب�صحب �لعمالت �ملتاآكلة �أو �لتالفة من �لتد�ول. ثم 

تقوم د�ر �صك �لعملة ب�صهرها و��صتخد�مها كمعدن 

ل�صنع عمالت جديدة.

�إنتاجها  فاإن  �لورقية  �لعملة  طباعة  حالة  ويف 

وعندما  لها،  منوذًجا  �لفنان  ي�صنع  عندما  يبد�أ 

يو�فق �صكرتري �خلز�نة على �لت�صميم �لنهائي لها، 

�لفوالذ.  لوحة من  �لت�صميم على  �لنقا�صون  يحفر 

�أ�صطو�نة  على  �لت�صميم  ب�صغط  �آل���ة  ت��ق��وم  ث��م 

على  ب��ارًز�  ت�صميًما  فت�صكل  �لطري،  �ل�صلب  من 

�صطو�نة باحلر�رة لكي  �الأ �أن تعالج  �صطحها. وبعد 

ت�صبح �أكر �صالبة ت�صتخدم مطبعة حتويلية �أخرى 

كل  وتتوىل  لوحة طباعة  على  ن�صخة   32 ال�صتن�صاخ 

منف�صلة  �ألو�ح  وتتوىل  طباعة  ورقة   32 طبع  لوحة 

طبع �لنقود �لورقية باجلانبني.

مطابع  ع���ادة  �حل��ك��وم��ي��ة  �مل��ط��اب��ع  ت�صتخدم 

�صرية لطبع �أور�ق �لعملة. ُيطبع �لت�صميم �أواًل، ثم 

ختام  �الأ مثل  �لعملة  بتاأمني  �ملتعلقة  مور  �الأ ت�صاف 

تقطع  ثم  منف�صلة،  عملية  يف  �ملت�صل�صلة  رق��ام  و�الأ

ور�ق �لكبرية �إىل رزم �أور�ق �لعملة وحتمل حمل  �الأ

من  وك��ل  ج��دي��دة.  �أخ��رى  �ملعيبة  �لنقدية  ور�ق  �الأ

هذه �لعمالت �لبديلة حتمل �لرقم نف�صه �ملت�صل�صل 

للورقة �لقدمية، لكن عليها جنمة لتو�صح �أنها ورقة 

بديلة. تر�صل �لعملة �لورقية �إىل �مل�صارف �ملركزية 

لتوزيعها على �مل�صارف �لتجارية.

�ل�صغرية  �لقيمة  ذ�ت  �لنقدية  ور�ق  �الأ معظم 

ور�ق  �الأ �أما  �لتد�ول.  �صنتني من  �أو  �صنة  بعد  تتلف 

تتد�ول  نها  الأ ل�صنو�ت،  فتعمر  �لكبرية  �لقيمة  ذ�ت 

ور�ق �لنقدية �لبالية  بقدر �أقل. جتمع �مل�صارف �الأ

ال�صتبد�لها،  �مل��رك��زي  �مل�����ص��رف  �إىل  وتر�صلها 

و�لتخل�ض منها.
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مدير عام بنك االستثمار مساعد املنيفي: 

البنوك المحلية تتمتع بمالءة 
مالية هي األفضل عالمًيا
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مدير عام بنك االستثمار

يف  ال�سعودية  البنوك  واق��ع  ت��ق��راأ  كيف   •
داء  ال��وق��ت ال���راه���ن وم���ا ت��وق��ع��ات��ك��م الأ

2010م  ع����ام  امل�������س���ريف خ����الل  ال���ق���ط���اع 

من  املنق�سية  الفرة  موؤ�سرات  ظل  يف 

العام؟ 

�القت�صاد  و���ص��ع  تعك�ض  م���ر�آة  �ل��ب��ن��وك 

فاإن  �صا�ض  �الأ هذ�  وعلى  عام  ب�صكل  �لوطني 

ق��وي  م���ايل  ب��و���ص��ع  تتمتع  �ملحلية  �ل��ب��ن��وك 

ف�صل على �مل�صتوى  ومالءة مالية تعترب من �الأ

�لعاملي. 

امل��ت��وق��ع��ة  ال���ت���اأث���ريات  ب���راأي���ك���م  ه���ي  • م���ا 
زم�����ة ال���ع���امل���ي���ة ع���ل���ى ال���ق���ط���اع���ات  ل�����الأ

القطاع  ا  وخ�سو�سً املحلية  االقت�سادية 

امل�سريف خالل عام 2010م؟ 

�ململكة  �قت�صاد  �رتباط  موؤ�صر�ت  ب��رز  �أ

�أو�صاع  تاأثري  يف  تتمثل  �لعاملي  باالقت�صاد 

�لبرتول  على  �لطلب  على  �لعاملي  �القت�صاد 

و�أ�صعاره وقد الحظنا تذبذبا كبري� يف �أ�صعار 

وهذ�  و2009   2008 �لعامني  خالل  �لبرتول 

بالطبع يوؤثر على دخل �ململكة �لتي هي �أكرب 

�أنه  كما  �لعامل،  يف  للبرتول  وم�صدر  منتج 

�أ�صعار �لبرتوكيماويات �لتي ت�صكل  يوؤثر على 

�ملحلي،  �القت�صاد  من  ومتنامية  مهمة  ن�صبة 

��صتقر�ر   2010 �ل��ع��ام  يف  الحظنا  ولكننا 

�أ�صعار �لبرتول عند م�صتويات ترت�وح بني 65 

يعترب  �مل�صتوى  وهذ�  للربميل  دوالر�   80  –
وت�صري  �ل��وط��ن��ي،  لالقت�صاد  ج��ًد�  منا�صًبا 

�صعار لن تنخف�ض  �الأ �أن  �إىل  �لتوقعات  �أغلب 

و�صع  ع��ن  �لنظر  بغ�ض  �ل��ن��ط��اق  ه��ذ�  ع��ن 

ملحدودية  نتيجة  وذل��ك  �لعاملي  �القت�صاد 

نتاج و�رتفاع تكلفته يف باقي مناطق �لعامل  �الإ

خرى،   و�لتكلفة �لتناف�صية مل�صادر �لطاقة �الأ

و�لبرتوكيماويات  �لبرتول  قطاع  عد�  وفيما 

خرى  �الأ �ملحلية  �القت�صادية  �لقطاعات  فاإن 

�القت�صادي  و�ل��و���ص��ع  �لطلب  على  تعتمد 

بفاعلية  يتميز�ن  �أنهما  نرى  �للذين  �ملحلي 

وحيوية ممتازة.

لدى  املتحف¶ة  ال�سيا�سات  مع  تتفق  • هل 
م��وؤ���س�����س��ة ال��ن��ق��د ال��ع��رب��ي ال�����س��ع��ودي؟ 

الفائدة  اأ���س��ع��ار  متو�س§  يف  راأي���ك  وم��ا 

احلايل.. وملاذا؟

�لتي  �ل�صيا�صات  �أن  �ل��ت��ج��رب��ة  ث��ب��ت��ت  �أ

تتبعها موؤ�ص�صة �لنقد �لعربي �ل�صعودي كانت 

على  �ململكة  �صاعدت  ن��ه��ا  و�أ ج��ًد�  منا�صبة 

و�جهت  �لتي  �ل�صعاب  كثري من  على  �لتغلب 

يخ�ض  فيما  و�أم��ا  �لعامل،  �قت�صاد�ت  �أك��رب 

كبري  حد  �إىل  مرتبطة  فاإنها  �لفائدة  �أ�صعار 

مريكي بحكم  باأ�صعار �لفائدة على �لدوالر �الأ

�لتوقعات  وت�صري  �لعملة،  �صرف  �صعر  ثبات 

على  ا  منخف�صً �صيبقى  �لفائدة  �صعر  �أن  �إىل 

�لتاريخية  بامل�صتويات  مقارنة  �لقريب  �ملدى 

وذلك لتحفيز �القت�صاد �لعاملي على �لنمو.

الوطنية  البنوك  من  العديد  ت��زال  ما   •
ال�سندات  إ����س���دارات  ا إدارة  ا اإىل  تفتقر 

وال�سكوك.. ماراأيك؟

ال  و�ل�صكوك  �ل�صند�ت  �إ�صد�ر�ت  �إد�رة 

اأكد مدير عام بنك اال�ستثمار م�ساعد املنيفي ل�}تداولz اأن اأبرز موؤ�سرات ارتبا• اقت�ساد اململكة باالقت�ساد 

العاملي تتمثل يف تاأثري اأو�ساع االقت�ساد العاملي على الطلب على البرتول واأ�سعاره، وقد الحظنا تذبذبا كبريا يف 

اأ�سعار البرتول خالل العامني 2008 و 2009 وهذا بالطبع يوؤثر على دخل اململكة التي هي اأكرب منتج وم�سدر 

اأ�سعار البرتوكيماويات التي ت�سكل ن�سبة مهمة ومتنامية من االقت�ساد  اأنه يوؤثر على  للبرتول يف العا⁄، كما 

املحلي، لكننا الحظنا يف العام 2010 ا�ستقرار اأ�سعار البرتول عند م�ستويات ترتاوì بني 65 – 80 دوالرا للربميل 

وهذا امل�ستوى يعترب منا�سًبا جًدا لالقت�ساد الوطني.

كما حتدç املنيفي عن عدد من املوا�سيع املرتبطة بالقطاع امل�سريف ال�سعودي.
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تدخل �صمن نطاق عمل �لبنوك �ملحلية و�إمنا 

�ال�صتثمارية  �ل�صركات  �خت�صا�ض  من  هي 

ويوجد  �ملالية  �ل�صوق  قبل هيئة  �ملرخ�صة من 

ن عدد من �ل�صركات �صو�ء تلك �لتي �أن�صاأها  �الآ

�لقطاع �خلا�ض �أو تلك �لتابعة للبنوك �ملحلية 

تقوم بهذ�  �لتي  جنبية  �الأ �ملالية  �ملوؤ�ص�صات  �أو 

�لدور ب�صكل مر�ٍض. 

اأثر تراجع عدد االكتتابات  اأي مدى  •  اإىل 
على اأرباح البنوك؟

مرة �أخرى فاإن �إد�رة �الكتتابات �أ�صبحت 

و�ل�صركات  �لو�صاطة  �صركات  �خت�صا�ض  من 

�ل�صوق  هيئة  قبل  من  �ملرخ�صة  �ال�صتثمارية 

لي�ض  �الكتتابات  عدد  تر�جع  فاإن  ولذ�  �ملالية 

له تاأثري مبا�صر على ربحية �لبنوك.

• يطالب كثريون بفتح اآفاق اأو�سع للتمويل 
اململكة  البنوك يف  زي��ادة عدد  اإىل جانب 

خل��ل��ق ت��ن��اف�����س��ي��ة اأك�����ر و�����س����روط اأك���ر 

تي�سرًيا.. هل تعتقد اأن ذلك الراأي واجب 

التنفيذ يف ظل املتغريات احلالية؟

�لعديد  تاأ�صي�ض  �ملا�صية  �لفرتة  خالل  مت 

�لتمويل  يف  �ملتخ�ص�صة  �لتمويل  �صركات  من 
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وما  و�لتق�صيط  �لر�أ�صمايل  يجار  و�الإ �لعقاري 

تلك  م��ن  �مل��زي��د  تاأ�صي�ض  ي�صهد  �ل�صوق  ز�ل 

�لرتخي�ض  مت  قد  �أن��ه  �إىل  �إ�صافة  �ل�صركات 

�ململكة  يف  للعمل  جنبية  �الأ �لبنوك  من  لعدد 

�ملناف�صة  وم�صتوى  �ل��ب��ن��وك  ع��دد  �أن  ون���رى 

ويلبي  ع��ام  ب�صكل  مر�ض  �ل�صوق  يف  �مل��وج��ود 

�حتياجات �القت�صاد �لوطني. 

منذ  اال�ستثمار  بنك  جتربة  تقيم  كيف   •
تاأ�سي�سه وما هي خططكم املقبلة؟

�صغرًي�  ب��د�أ  لال�صتثمار  �ل�صعودي  �لبنك 

عام  يف  فقط  ريال  مليون   90 يبلغ  وبر�أ�صمال 

وبلغ  ينمو  �أن  �ل�صنني  عرب  و��صتطاع  1977م 

مليون   7500 نحو  �مل�صاهمني  حقوق  �إجمايل 

بليون   50 نحو  ���ص��ول  �الأ جم��م��وع  وب��ل��غ  ري���ال 

�خلدمات  كافة  يقدم  ن��ه  �أ �إىل  �إ�صافة  ري��ال 

عدد  ويبلغ  عالية  ومهنية  بتميز  �مل�صرفية 

ت�صل  �أن  لها  يخطط  فرًعا   45 نحو  فروعه 

�إىل 50 فرًعا بنهاية �لعام، كما ميتلك �لبنك 

ا موؤثرة يف بع�ض �ل�صركات �لتي تعمل  ح�ص�صً

�أمريكان  مثل  �ملختلفة  �ملالية  �لقطاعات  يف 

�إك�صربي�ض �ل�صعودية و�صركة �أورك�ض �ل�صعودية 

�لعاملية  �أم���الك  و�صركة  �لتمويلي  للتاأجري 

ميدغلف  و�صركة  �لعق�اري  و�لتمويل  للتط�وير 

د�رة  للتاأمني و�صركة �صائب بي �إن بي باريبا الإ

للو�صاطة،  كابيتال  �ال�صتثمار  و�صركة  �صول  �الأ

�لبنك  م�صرية  ع��ن  ج��ًد�  ر����ص��ون  فاإننا  ل��ذ� 

ونخطط  ونتطلع  تاريخًيا  حققه  �لذي  و�لنمو 

للمزيد من �لنمو يف �مل�صتقبل.

ال��دي��ون  با�ستمرار  التوقعات  ت��وؤي��د  ه��ل   •
املتعرة خالل العام اجلاري؟

�صهدناها  �لتي  �لرئي�صية  �ملتعرة  �لديون 

بتعر�ض  عالقة  لها  كانت  �لقريب  �ملا�صي  يف 

ال�صتثمار�ت  ف����ر�د  �الأ �أو  �ملجموعات  بع�ض 

خارجية و�أعتقد �أن �لبنوك �ملحلية متكنت من 

مر�جعة مو�قف عمالئها وال �أرى �أننا �صن�صهد 

خذ يف �العتبار  تعر�ت مماثلة، ولكن يجب �الأ

هو  �صيق  نطاق  �صمن  �لديون  بع�ض  تعر  �أن 

�أمر طبيعي يف �لعمل �مل�صريف ويحدث نتيجة 

لعدة عو�مل منها تعاقب �لدور�ت �القت�صادية 

كل  �ل�صركات  بع�ض  تخ�ض  معينة  و�أ�صباب 

وحتت  �ملحلية  �لبنوك  �أن  و�أعتقد  حدة،  على 

�إ�صر�ف موؤ�ص�صة �لنقد �لعربي �ل�صعودي تتخذ 

�ملتعرة  �ل��دي��ون  ملو�جهة  ح��ازم��ة  �إج����ر�ء�ت 

حيال  �ل��الزم��ة  �ملخ�ص�صات  بتكوين  وذل��ك 

مر �صيوؤثر  ذلك ولذ� فاإنني ال �أعتقد �أن هذ� �الأ

على �لقطاع �لبنكي �ملحلي ب�صكل جوهري يف 

�مل�صتقبل.

يف  ال��وط��ن��ي  االق��ت�����س��اد  واق���ع  ت��ق��راأ  • كيف 
جزاء  االأ انعكا�سات  وما هي  املرحلة  هذه 

امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��امل�����س��ارف ال���ت���ي مت ن��ق��ا���س��ه��ا 

القطاع  على  2010م  الع�سرين  قمة  يف 

امل�سريف؟

�ملحلي  �القت�صاد  فاإن  �صابًقا  ذكرت  كما 

�ل�صيا�صات  بف�صل  و�صًعا مزدهًر� ذلك  يعي�ض 

نحن راضون جًدا عن 
مسيرة البنك والنمو الذي 

حققه تاريخي

التجربة أثبتت نجاح 
السياسات التي تتبعها 

مؤسسة النقد  
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يتعلق  فيما  �ل��دول��ة  تنتهجها  �لتي  �حلكيمة 

وت�صجيع  �ل��ت��ح��ت��ي��ة  �ل��ب��ن��ي��ة  يف  ب��اال���ص��ت��ث��م��ار 

�إقامة  على  ج��ان��ب  و�الأ �ملحليني  �مل�صتثمرين 

و�خلدمية  و�ل��ع��ق��اري��ة  �ل�صناعية  �مل�صاريع 

مليز�نية  �لقوي  �لو�صع  �إىل  �إ�صافة  �ملختلفة 

على  �صخًما  ��ا  ف��ائ�����صً ���ص��ه��دت  �ل��ت��ي  �ل��دول��ة 

من  �ل��دول  مكن  مما  �ملا�صية  �ل�صنو�ت  مدى 

يعد من  �إىل م�صتوى  �لدين �حلكومي  تقلي�ض 

�أقل �مل�صتويات �لعاملية، �أما فيما يخ�ض تاأثري 

تو�صيات قمة �لع�صرين على �لقطاع �مل�صريف 

�ملحلي فاإن غالب هذه �لتو�صيات ين�صب على 

للبنوك  �ملالية  �مل���الءة  تقوية  على  �حل��ر���ض 

وبالن�صبة للبنوك �ل�صعودية فاإنها تتمتع بن�صب 

على يف �لعامل. مالءة تعد من �الأ

يف  اال���س��ت��ث��م��ار  اأن  ت����رى  م����دى  اأي  اإىل   •
ل���ك���رون���ي���ة هو  اخل���دم���ات امل�����س��رف��ي��ة االإ

مثل للبنك يف املرحلة املقبلة؟ اخليار االأ

ل��ك��رتون��ي��ة من  �خل��دم��ات �مل�����ص��رف��ي��ة �الإ

تقلل  �إنها  لدينا حيث  �ال�صتثمار  �أهم جماالت 

ومتكن  و�لبنك  �لعميل  على  و�جلهد  �لتكلفة 

ا من �لو�صول �إىل عمالء جدد بدون  �لبنك �أي�صً

�حلاجة �إىل �إن�صاء فروع مرتفعة �لتكلفة.

ال�سعودية  البنوك  جنحت  مدى  اأي  اإىل   •
امل�سريف  االح��ت��ي��ال  مل�سكالت  بالت�سدي 

موال؟ وغ�سيل االأ

يف  �لعامل  يف  �لر�ئدة  �ل��دول  من  �ململكة 

وغ�صيل  �مل�صريف  �الحتيال  مكافحة  جم��ال 

�لتي  نباء  �الأ ذلك  على  �صاهد  وخري  م��و�ل  �الأ

�لعمل  جمموعة  �عتماد  ع��ن  م��وؤخ��ًر�  وردت 

�مل��ايل  �لعمل  وجم��م��وع��ة  )�ل��ف��ات��ف(  �مل���ايل 

�إفريقيا )�ملينا  و�صمال  و�صط  �الأ �ل�صرق  لدول 

�أع��ل��ى  �ململكة  حتقيق  ع��ن  ت��ق��ري��ًر�  ف��ات��ف( 

ربعني �ملتعلقة  درجات �اللتز�م بالتو�صيات �الأ

�لت�صع  و�لتو�صيات  م��و�ل  �الأ غ�صيل  مبكافحة 

وو���ص��ع  ره����اب  �الإ مت��وي��ل  مبكافحة  �ملتعلقة 

وىل عربًيا و�أحد �ملر�كز  �ململكة يف �ملرتبة �الأ

�لع�صرين،  جمموعة  �صمن  وىل  �الأ �لع�صرة 

دوًر�  �ل�صعودي  �لعربي  �لنقد  موؤ�ص�صة  وتلعب 

�مل��ج��ال م��ن خ���الل توجيه  ح��ا���ص��ًم��ا يف ه���ذ� 

����ص���ر�ف على  �ل��ب��ن��وك مب��ا ي��ج��ب ع��م��ل��ه و�الإ

�لتنفيذ.

التو�سع  اإىل  اال�ستثمار  بنك  ي�سعى  هل   •
خ���ارج���ًي���ا ب���امل���ث���ال م����ع ب��ع�����ض ال��ب��ن��وك 

امل��ح��ل��ي��ة وم����ا ه���ي احل�����س�����ض ال�����س��وق��ي��ة 

التي ت�سعون اإىل حتقيقها؟

حالًيا  خ��ط��ط  �أي  �ل��ب��ن��ك  ل��دى  ي��وج��د  ال 

على  جهدنا  جل  ونركز  �ململكة  خارج  للتو�صع 

�ل�صوق �ملحلي �لذي هو �أكرب �صوق يف �ملنطقة 

ونرى �أن هنالك جمااًل كبرًي� للنمو حملًيا.

العام  البنك  رب��اح  الأ توقعاتكم  عن  م��اذا   •
اجلاري؟

قام �لبنك موؤخًر� بن�صر نتائجه �ملالية عن 

يف 2010/6/30  �ملنتهية  �أ�صهر  �ل�صتة  فرتة 

ربح  قوًيا يف �صايف  �لنتائج منًو�  �أظهرت  وقد 

مقارنة   %  5،26 نحو  بلغ  �خلا�صة  �لعموالت 

�أعلى  هو  ه��ذ�  �لنمو  ومعدل  �ل�صابق  بالعام 

�صايف  �أن  �إاّل  �ملحلية،  �لبنوك  بني  منو  معدل 

�لربح �لنهائي تاأثر �صلًبا نتيجة للحاجة لتكوين 

�لبنك  ب�صيا�صة  �لتز�ًما  ،وذلك  �ملخ�ص�صات 

�ملتحفظة يف هذ� �ملجال ولتكوين قاعدة �صلبة 

للبنك للنمو يف �مل�صتقبل.

مستويات النفط السعرية 
بين 65 – 80 دوالرًا مناسبة 

لالقتصاد الوطني
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Comparison TASI Performance with GCC Markets - July 2010
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األسواق الخليجية

�صو�ق �خلليجية مكا�صب جيدة خالل �صهر يوليو، و�أغلقت معظم موؤ�صر�تها على �رتفاع متفاوت مابني %1  حققت �الأ

د�ء كان موؤ�صر �صوق  َو 3. با�صتثناء �صوق �لبحرين �لذي حلق منفردً� و�أغلق على �نخفا�ض طفيف جدً�. ومن حيث �الأ

ور�ق �ملالية وباملرتبة �لثالثة �ل�صوق �ملالية �ل�صعودية.  ور�ق �ملالية �أعلى �ملوؤ�صر�ت �أد�ًء، يليه �صوق دبي لالأ م�صقط لالأ
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أسواق األسهم

TASI Daw Jones NASDAQ FTSE 100 DAX CAC 40 NIKKI 225

Comparison TASI Performance with Global Markets - July2010
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األسواق العاملية

�صو�ق �ملالية �لعاملية ب�صكل متقارب حيث بد�أت بانخفا�ض يف بد�ية �ل�صهر ومن ثم �رتفاعات  �صارت معظم موؤ�صر�ت �الأ

�صو�ق �رتفاعاتها حتى  كبرية حتى منت�صف �ل�صهر با�صتثناء �ل�صوق �ل�صعودي �لذي كان �رتفاعه حمدودً�، و و��صلت �الأ

 .  CAC 40 يليه �لنا�صد�ك ثم ،Dow Jones يليه FTSE 100  نهاية �ل�صهر. و كان �أف�صل �ملوؤ�صر�ت �أد�ًء موؤ�صر
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اأداء �سركات الو�ساطة )جميع عمليات البيع وال�سراء ( يوليو 2010م 

Member Activity for July 2010

�سركة الو�ساطة

الرتيبالن�سبةال�سفقاتالرتيبالن�سبةكمية التداوالتالرتيبالن�سبة قيمة التداول

Member Name

VALUE %PositionVOLUME %PositionTRADES %Position

Al Rajhi Capital 1%1538,83918.42%1869,153,210.0018.86%19,966,926,353.3518.30 �صركة �لر�جحي للخدمات �ملالية 

5AlJazira Capital%2321,71311.00%2734,977,497.0015.95%16,646,717,386.4015.25�جلزيرة كابيتال 

هلي كابيتال NCB Capital 2%3476,75916.30%3523,388,919.0011.36%12,470,421,094.4011.43 �الأ

4Fransi Tadawul%4328,28911.22%4473,941,826.0010.29%11,603,904,445.0010.63 فرن�صي تد�ول

3Samba Capital%5356,95312.20%5461,807,529.0010.02%11,023,167,634.9010.10 �صامبا كابيتال

ور�ق �ملالية  7Sabb Securities Limited%6199,2316.81%6401,905,986.008.72%9,865,994,164.359.04 �صاب لالأ

8ANB Invest%7186,1716.37%7329,463,665.007.15%7,399,387,212.756.78�لعربي لال�صتثمار

Riyad Capital 6%8227,3517.77%8256,394,967.005.56%5,898,421,641.855.40�لريا�ض �ملالية

�صتثمار كابيتال 9AlIstithmar Capital%973,5022.51%9152,761,325.003.32%3,869,596,583.753.55 �الإ

Saudi Hollandi Capital 10%1050,6281.73%10108,396,511.002.35%2,578,881,264.502.36�ل�صعودي �لهولندي �ملالية

�صتثمار AlBilad Investment Co.11%1150,3701.72%1176,544,036.001.66%1,685,068,731.001.54�صركة �لبالد لالإ

Falcom Financial Group .12%1231,6181.08%1254,388,093.001.18%1,375,449,038.501.26 فالكم للخدمات �ملالية

13AlNefaie Investment Group%1314,4900.50%1344,049,713.000.96%963,866,179.950.88  جمموعة �لنفيعي لال�صتثمار 

14EFG_Hermes ksa%1412,5880.43%1420,774,957.000.45%734,248,509.600.67 هريمي�ض �ل�صعودية

17Credit Suisse%187,5740.26%1513,524,356.000.29%537,543,113.300.49  كريديت �صوي�ض �لعربية �ل�صعودية  

وىل جوجيت للو�صاطة �ملالية 15ALOULA GEOJIT BROKERAGE COMP%1512,0450.41%1616,217,086.000.35%478,353,476.250.44 �الأ

18Jadwa Investment%166,4190.22%1714,469,804.000.31%435,996,371.150.40 جدوى لال�صتثمار 

16Osool Capital%177,9570.27%1813,555,770.000.29%287,621,380.600.26   �أ�صول �ملالية  

ور�ق �ملالية 20Deutsche Securities%203,6240.12%196,985,430.000.15%267,567,054.550.25 دويت�صة لالأ

19Morgan Stanley Saudi Arabia%195,6090.19%209,274,259.000.20%246,060,750.300.23 مورغان �صتانلي �ل�صعودية

21Alinma Investment Company%222,9810.10%214,061,247.000.09%168,411,354.850.15 �صركة �الإمناء لال�صتثمار

27Watan Investment and Securities%217720.03%225,075,166.000.11%92,210,067.950.08 وطن لال�صتثمار  

Rana Investment Co.22%231,9930.07%233,334,535.000.07%87,042,771.300.08  رنا لال�صتثمار 

25Global Investment House Saudi Arabia%249560.03%242,251,946.000.05%82,300,163.500.08  بيت �ال�صتثمار �لعاملي )�ل�صعودية(
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أداء شركات الوساطة

23SHUAA Capital Saudi Arabia%261,1480.04%252,024,074.000.04%73,704,077.900.07 �صعاع كابيتال

و�صط لال�صتثمار �ملايل 24Middle East Financial Investment Company%251,0460.04%262,184,238.000.05%67,144,294.400.06 �صركة �ل�صرق �الأ

�صتثمار   مار�ت خلدمات �الإ 30Emirates Investment Services%276720.02%271,638,236.000.04%63,971,202.250.06  �الإ

26Arbah Capital%288260.03%281,178,560.000.03%55,241,857.700.05 �أرباح �ملالية  

29Aldukheil Financial Group%296870.02%29969,169.000.02%29,053,254.500.03جمموعة �لدخيل �ملالية

31Audi Capital%314630.02%30705,643.000.02%27,374,325.250.03عودة �لعربية �ل�صعودية

28Watheeqa Capital Company%307090.02%31891,549.000.02%25,978,468.800.02 �صركة وثيقة �ملالية    

32Al Mal Securities Saudi%323640.01%32635,861.000.01%16,608,730.250.02 �ملال �صكيوريتيز  

ور�ق �ملالية     33The Investor For Securities%331910.01%33227,419.000.01%6,216,778.750.01   �صركة �مل�صتثمر لالأ

ور�ق �ملالية Muscat Capital 34%341520.01%34214,540.000.01%3,687,228.050.00  بيت م�صقط لالأ

109,134,136,961.904,607,367,122.002,924,690�ملجموع

نرنت( يوليو 2010م  اأداء �سركات الو�ساطة )جميع عمليات البيع وال�سراء عن طريق االإ

Internet Activity for July   2010

�سركة الو�ساطة

 الرتيبالن�سبة قيمة التداول

الن�سبة 

عن طريق 

االنرنت

الرتيب الن�سبةكمية التداوالت

الن�سبة 

عن طريق 

االنرنت

الرتيبالن�سبةال�سفقات

 الن�سبة 

عن طريق 

االنرنت

Member Name

Internet Value
 Value
Rank

 Internet
 Value
Ratio

 Internet
 Value
 Bank
Ratio

 Internet
Volume

 Internet
 Volume

Ratio

 Volume
Rank

 Internet
 Volume
 Bank
Ratio

 Internet
Trades

 Internet
 Trades

Ratio

 Trades
Rank

 Internet
 Trades
 Bank
Ratio

50.81AlJazira Capital%260,11313.10%177.50%569,602,89721.11%177.74%12,941,428,599.4520.79�جلزيرة كابيتال

40.83Fransi Tadawul%272,12313.70%277.79%368,682,70013.66%275.47%8,757,220,851.2514.07فرن�صي تد�ول 

هلي كابيتال  NCB Capital 10.77%368,15018.54%368.49%358,460,73913.28%367.57%8,425,783,033.1513.54 �الأ

20.84Samba Capital%299,10715.06%475.01%346,406,29912.84%469.62%7,674,306,478.3512.33 �صامبا كابيتال 

Al Rajhi Capital 30.52%279,82614.09%535.94%312,403,50011.58%534.57%6,901,882,784.1511.09 �صركة �لر�جحي للخدمات �ملالية

ور�ق �ملالية 70.57Sabb Securities Limited%112,8845.69%647.34%190,272,3647.05%647.87%4,722,982,641.607.59  �صاب لالأ

�صتثمار 80.55ANB Invest%101,6315.12%751.80%170,651,0186.32%747.93%3,546,801,027.505.70 �لعربي لالإ

اأداء �سركات الو�ساطة )جميع عمليات البيع وال�سراء ( يوليو 2010م 

Member Activity for July 2010

�سركة الو�ساطة

الرتيبالن�سبةال�سفقاتالرتيبالن�سبةكمية التداوالتالرتيبالن�سبة قيمة التداول

Member Name

VALUE %PositionVOLUME %PositionTRADES %Position
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أداء شركات الوساطة

Riyad Capital 60.62%141,7197.14%852.13%133,660,6614.95%855.93%3,298,979,920.505.30�لريا�ض �ملالية

�صتثمار كابيتال 100.44AlIstithmar Capital%32,3311.63%934.79%53,150,4961.97%935.71%1,381,930,697.552.22�الإ

Falcom Financial Group .110.88%27,7941.40%1189.20%48,513,4501.80%1087.48%1,203,242,076.601.93  فالكم للخدمات �ملالية 

Saudi Hollandi Capital 120.43%21,7641.01%1048.70%52,785,4011.96%1145.19%1,165,497,094.551.87�ل�صعودي �لهولندي �ملالية    

AlBilad Investment Co.90.70%35,2971.78%1257.22%43,799,5771.62%1252.23%880,167,032.301.41 �صركة �لبالد لال�صتثمار 

130.97%11,6480.59%1394.67%15,352,9100.57%1397.23%465,088,811.750.75 �الوىل جوجيت للو�صاطة �ملالية
 ALOULA GEOJIT

BROKERAGE COMP

150.39AlNefaie Investment Group%5,6570.28%1523.89%10,522,1240.39%1431.86%307,109,224.500.49جمموعة �لنفيعي لال�صتثمار 

140.93Osool Capital%7,4310.37%1490.80%12,308,9980.46%1592.99%267,447,958.450.43 �أ�صول �ملالية 

160.29Jadwa Investment%1,8570.09%1624.33%3,520,7680.13%1616.63%72,523,142.350.12 جدوى لال�صتثمار 

170.47%1,3910.07%1750.08%2,033,8340.08%1727.45%46,237,178.750.07�صركة �الإمناء لال�صتثمار
 Alinma Investment

Company

و�صط لال�صتثمار  �صركة �ل�صرق �الأ

�ملايل

42,316,844.050.07%1863.02%1,415,0830.05%1964.79%6620.03%200.63
 Middle East Financial
Investment Company

210.84%6460.03%1829.21%1,482,6700.05%1944.41%40,949,060.250.07وطن لال�صتثمار 
 Watan Investment and

Securities

220.44%5040.03%2134.87%705,8590.03%2042.61%31,401,710.150.05 �صعاع كابيتال
 SHUAA Capital Saudi

Arabia

190.95Watheeqa Capital Company%6730.03%2092.60%825,6170.03%2192.35%23,989,978.200.04 �صركة وثيقة �ملالية

Rana Investment Co.180.64%1,2820.06%2218.69%623,3470.02%2218.29%15,916,038.000.03 رنا لال�صتثمار   

250.28Arbah Capital%2310.01%2429.08%342,6860.01%2318.78%10,374,347.050.02�أرباح �ملالية 

240.43Aldukheil Financial Group%2950.01%2335.67%345,7170.01%2430.46%8,848,622.950.01  جمموعة �لدخيل �ملالية 

260.45Al Mal Securities Saudi%1620.01%2530.45%193,6200.01%2535.26%5,855,737.200.01�ملال �صكيوريتيز   

230.03EFG_Hermes ksa%3460.02%260.57%117,6910.00%260.40%2,936,979.050.01هريمي�ض �ل�صعودية

ور�ق �ملالية   270.51Muscat Capital%770.00%2754.35%116,6020.00%2748.41%1,785,166.650.00 بيت م�صقط لالأ

62,243,003,036.302,698,296,6281,985,601Total �ملجموع 

نرنت( يوليو 2010م  اأداء �سركات الو�ساطة )جميع عمليات البيع وال�سراء عن طريق االإ
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المستثمرون حسب الجنسية

�صهم �ملتد�ولة يف  جمالية لالأ بلغت �لقيمة  �الإ

�ل�صوق �ملالية �ل�صعودية خالل �صهر يوليو 2010م 

54.57 مليار ريال، بانخفا�ض قدره )%29.77( 

عن تد�والت �صهر يونيو من �لعام 2010، و�لتي 

خالل  م��ن  ن��ف��ذت  مليار ريال،   77.70 ك��ان��ت 

فر�د  1.46 مليون �صفقة.وقد  بلغت مبيعات �الأ

من   )%90.45( بن�صبة  �أي  ريال  مليار   49.36

فقد  �ل�صر�ء  عمليات  �أما  �ل�صوق  عمليات  جميع 

بلغت 45.88 مليار ريال �أي بن�صبة )%84.09( 

مبيعات  بلغت  �ل�صوق.بينما  عمليات  جميع  من 

ما  �أي  ريال  مليار  �ل�صعودية  1.31   �ل�صركات 

�ل�صر�ء  عمليات  �أم��ا   )%2.41( ن�صبته  ت�صكل 

ن�صبته  م��ا  �أي  ري���ال  بلغت   4.51مليار  فقد 

)8.26%(. �أما بالن�صبة لل�صناديق �ال�صتثمارية 

فقد بلغ �إجمايل مبيعاتها 1.52 مليار ريال �أي ما 

ن�صبته )2.78%( �أما عمليات �ل�صر�ء فقد بلغت   

1.73 مليار ريال �أي ما ت�صكل ن�صبته )%3.16( 

�خلليجيني  �مل�صتثمرين  مبيعات  بلغت  حني  يف 

�أما  �أي بن�صبة )%1.34(  729.07 مليون ريال 

ما  �أي  ريال  مليار   1.02 بلغت  للم�صرتيات فقد 

ن�صبته )1.86%( وقد بلغت مبيعات �مل�صتثمرين 

  851.14 خليجيني(  )�لغري  �ملقيمني    �لعرب 

يف   )%1.56( ن�صبته  ت�صكل  ما  �أي  ريال  مليون 

ريال  مليون   793.84 م�صرتياتهم  بلغت  حني 

جانب  �الأ مبيعات  �أم��ا   )%1.45( بن�صبة  �أي 

ما  �أي  ريال  بلغت129.64 مليون  �ملقيمني فقد 

ن�صبته )0.24%( وقد بلغت م�صرتياتهم 90.25 

مبيعات  )0.17%(�أم�����ا  ن�صبته  م��ا  �أي  مليون 

بلغت  �مل��ب��ادل��ة فقد  �ت��ف��اق��ي��ات  ج��ان��ب ع��رب  �الأ

 )%1.22( ن�صبته  ما  �أي  ريال  مليون   668.33

�أما �مل�صرتيات فقد بلغت 548.92 مليون ريال 

مل��زي��د من  ن�����ص��ب��ت��ه)1.01%(و  وه��و م��ا ت�صكل 

�لتفا�صيل ��صغط هنا.

تقرير التداول اإلحصائي التفصيلي حسب الجنسية 
ونوع المستثمر –     يوليو   2010

اإح�سائية التداول ح�سب ت�سنيف اجلن�سية ونوع امل�ستثمر ل�سهر يوليو 2010م 

�سهم املتداولة  الن�سبة   ت�سنيف اجلن�سية  نوع امل�ستثمر  نوع العملية  الكمية  الن�سبة  عدد ال�سفقات  الن�سبة  قيمة االأ

90.45% 49,356,278,678.5 93.21% 1,363,005 92.02% 2,119,831,484  بيع 

 فرد 

 �ل�صعوديون 

84.09% 45,882,816,028.2 88.87% 1,299,622 86.25% 1,986,925,741  شراء 

2.41% 1,314,580,622.3 0.95% 13,828 2.23% 51,390,743  بيع 

 �صركة 

8.26% 4,507,290,808.2 4.43% 64,799 7.47% 172,107,902  شراء 

2.78% 1,518,026,260.3 1.16% 16,962 1.95% 44,932,309  بيع 

 �صندوق ��صتثماري 

3.16% 1,726,997,233.7 1.56% 22,859 2.53% 58,367,805  شراء 

1.34% 729,070,499.1 0.72% 10,534 1.01% 25,238,766  بيع 

 �خلليجيون 

1.86% 1,016,953,165.7 1.13% 16,536 1.35% 31,132,552  شراء 

1.56% 851,142,311.0 2.78% 40,596 1.59% 36,592,213  بيع 

 )غري �خلليجيني( �لعرب �ملقيمني  

1.45% 793,843,851.8 3.01% 44,088 1.48% 34,180,627  شراء 

0.24% 129,637,079.5 0.34% 4,919 0.23% 5,208,573  بيع 

جانب �ملقيمني    )غري �لعرب و�خلليجيني( �الأ

0.17% 90,245,571.8 0.33% 4,889 0.16% 3,589,509  شراء 

1.22% 668,333,030.1 0.85% 12,501 0.89% 20,489,473  بيع 

جانب   )عرب �تفاقيات �ملبادلة(�الأ

1.01% 548,921,821.5 0.65% 9,552 0.75% 17,379,425  شراء 

100% 54,567,068,480.95 100% 1,462,345 100% 2,303,683,561 إجماليات البيع

100% 54,567,068,480.95 100% 1,462,345 100% 2,303,683,561 إجماليات الشراء



ملخص السوق

�لعدد 46 - �أغ�سط�س 2010م

50
�لعدد 46 - �أغ�سط�س 2010م

5�
�لعدد 46 - �أغ�سط�س 2010م

50
�لعدد 46 - �أغ�سط�س 2010م

5�

القيمة املتداولة لألسهم تبلغ  54.57 مليار ريال 

 1.46 مليون صفقة تم تنفيذها خالل شهر يوليو 2010 م
يف نهاية �صهر يوليو 2010 م �أغلق �ملوؤ�صر �لعام لل�صوق �ملالية �ل�صعودية 

)تد�ول( عند م�صتوى 6،283.73 نقطة )�أعلى نقطة �إغالق خالل �ل�صهر( 

مرتفعًا 189.97 نقطة (3.12%) مقارنة بال�صهر �ل�صابق.

عائدً�  حقق  فقد  تاريخه  حتى  �لعام  بد�ية  من  �ملوؤ�صر  د�ء  الأ وبالن�صبة 

�إيجابيًا بن�صبة 2.65% )161.97 نقطة(. 

2010 م،  �صهم �مل�صدرة يف نهاية �صهر يوليو  بلغت �لقيمة �ل�صوقية لالأ

1،232.50 مليار ريال �أي ما يعادل 328.67 مليار دوالر �أمريكي، م�صجلة 

�رتفاعًا بلغت ن�ص����بته 2.84% عن �ل�صهر �ل�صابق.

�صهم �ملتد�ولة ل�صهر يوليو 2010 م، 54.57  جمالية لالأ بلغت �لقيمة �الإ

مليار ريال �أي ما يعادل 14.55 مليار دوالر �أمريكي وذلك بانخفا�ض بلغت 

ن�ص����بته 29.77% عن �ل�صهر �ل�صابق.

�صهم �ملتد�ولة* ل�صهر يوليو 2010 م، 2.30 مليار  وبلغ �إجمايل عدد �الأ

وذلك  �ل�صابق،  �ل�صهر  خالل  تد�ولها  مت  �صهم  مليار   3.60 مقابل  �ص����هم 

بانخفا�ض بلغت ن�ص����بته %36.01.

فقد  م،   2010 يوليو  �صهر  �ملنفذة خالل  �ل�صفقات  �إجمايل عدد  �أما   

بلغ 1.46 مليون �صفقة مقاب���ل 2.36 مليون �صفقة مت تنفيذها خالل �صهر 

يونيو 2010 م، وذلك بانخفا�ض بلغت ن�ص����بته %38.13.

* معدلة جلميع �إجر�ء�ت �ل�صركات خالل �لفرتة.

بلغ عدد �أيام �لتد�ول خالل �صهر يوليو 2010، 21 يومًا 

مقابل 22 يومًا خالل �صهر يونيو 2010 م.

ر�أ�صمال �ل�صركة: 1.3 مليار ريال مق�صم �إىل 130 مليون �صهم.

�أ�صهم �الكتتاب:  65 مليون �صهم متثل 50% من �أ�صهم �ل�صركة. 

�صعر �لطرح: 10 رياالت  لل�صهم �لو�حد.

فرتة �الكتتاب: من 2010/07/19 م �إىل 2010/07/25 م.

االكتتابات األولية
�سركة ا�سمنت اجلوف

 اأداء موؤ�سرات القطاعات

Performance of Sectoral Indices

Sectoral Indices
ن�سبة التغري  للعام حتي تاريخه  يونيو - 2010 م يوليو - 2010 م

موؤ�سرات القطاعات

YTD Change % June - 2010 July - 2010

Banks & Financial Services 6.89% 3.84% 16,135.24 16,754.30 �مل�صارف و�خلدمات �ملالية

Petrochemical Industries -0.37% 1.48% 5,298.36 5,376.92 �ل�صناعات �لبرتوكيماوية

Cement 1.22% 1.67% 3,898.73 3,963.67 �صمنت �الأ

Retail 16.80% 6.65% 4,805.28 5,124.69 �لتجزئة

Energy & Utilities 20.09% 10.03% 4,595.88 5,056.73 �لطاقة و�ملر�فق �خلدمية

Agriculture & Food Indust. 9.48% 0.53% 5,456.35 5,485.52 �لزر�عة و�ل�صناعات �لغذ�ئية

Telecom. & Information  Tech. 3.20% 6.91% 1,729.22 1,848.72 ت�صاالت وتقنية �ملعلومات �الإ

Insurance -17.68% 4.99% 846.60 888.86 �لتاأمني

Multi-Investment -9.93% 1.55% 2,166.89 2,200.42 �صركات �ال�صتثمار �ملتعدد

Industrial Investment 1.40% 6.58% 4,479.21 4,773.82 �ال�صتثمار �ل�صناعي

Building & Construction -10.48% 0.17% 3,351.75 3,357.39 �لت�صييد و�لبناء

Real Estate Development -5.63% 0.49% 3,064.36 3,079.31 �لتطوير �لعقاري

Transport -4.50% -0.16% 3,249.60 3,244.51 �لنقل

Media & Publishing -20.65% 10.25% 1,363.04 1,502.79 �الإعالم و�لن�صر

Hotel & Tourism -15.13% -0.08% 5,010.44 5,006.31 �لفنادق و�ل�صياحة
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ول 2007 م ول 2008 م مع  الربع االأ مقارنة معلومات التداول الربع االأ

Comparing Trading Statistics of First Q 2008 with First Q 2007

Trading Information
ن�سبة التغري ول 2007 الربع االأ ول 2008 الربع االأ March  مار�ض Feb.  فراير Jan.  يناير

معلومات التداول

% Change First Q 2007 First Q 2008 2008 2008 2008

Transactions -26.51% 21,444,274 15,759,541 4,519,779 4,941,087 6,298,675 عدد �ل�صفقات �ملنفذه

 Shares Traded -10.20% 19,776,655,298 17,758,970,271 4,266,239,277 5,341,178,267 8,151,552,727 �صهم �ملتد�ولة    عدد �الأ

Value Traded (SR) -17.46% 854,505,425,707 705,282,851,893.25 158,973,667,166.50 216,870,331,076.00 329,438,853,650.75 �صهم �ملتد�ولة )ريال( قيمة �الأ

Number of Trading Days - 61 65 23 20 22   عدد �أيام �لتد�ول    

Daily Average of Transactions -31.03% 351,546 242,455 196,512 247,054 286,303 �ملتو�صط �ليومي لعدد �ل�صفقات �ملنفذه

 Daily Average of Shares Traded -15.73% 324,207,464 273,214,927 185,488,664 267,058,913 370,525,124 �صهم �ملتد�ولة * �ملتو�صط �ليومي لالأ

Daily Average of Value (SR) -22.54% 14,008,285,667 10,850,505,414 6,911,898,573 10,843,516,554 14,974,493,348
�صهم �ملتد�ولة  �ملتو�صط �ليومي لقيمة �الأ

)ريال(

Market Capitalization (SR biln) 40.26% 1,193.92 1,674.63 1,674.63 1,846.64 1,742.82
�صهم �مل�صدرة  �لقيمة �ل�صوقية لالأ

)مليار ريال(

All Share Index (TASI) 19.16% 7,666.11 9,134.99 9,134.99 10,291.47 9,675.02 �ملوؤ�صر �لعام  )نقطة( 

�سهم ح�سب القطاعات - يوليو 2010 م  تداول االأ

   Sectoral Activities - July 2010

Sector
جمايل الن�سبة اىل االإ �سهم املتداولة قيمه االأ جمايل الن�سبه اىل االإ �سهم املتداولة جمايل االأ الن�سبة اىل االإ ال�سفقات املنفذة

القطاعات

%To Market Value Traded (SR) % To Market Shares Traded % To Market Transactions

Banks & F. Services 11.37% 6,204,136,649.70 18.53% 426,774,529 6.72% 98,210 �مل�صارف و�خلدمات �ملالية

Petrochemical Indust. 41.04% 22,391,868,311.20 27.00% 621,911,792 24.02% 351,253 �ل�صناعات �لبرتوكيماوية

Cement 1.32% 722,890,748.60 0.68% 15,717,316 1.05% 15,301 �صمنت �الأ

Retail 2.48% 1,351,030,075.10 1.78% 41,063,805 3.91% 57,131 �لتجزئة

Energy & Utilities 3.22% 1,755,580,243.50 5.62% 129,431,131 1.68% 24,616 �لطاقة و�ملر�فق �خلدمية

Agri. & Food Indust. 3.60% 1,964,249,626.15 3.01% 69,253,058 5.96% 87,179 �لزر�عة و�ل�صناعات �لغذ�ئية

Telecom. & Info. Tech. 4.11% 2,242,456,945.40 6.06% 139,533,551 3.99% 58,403 ت�صاالت وتقنية �ملعلومات �الإ

Insurance 15.51% 8,462,391,019.05 13.89% 320,008,100 28.44% 415,941 �لتاأمني

Multi-Investment 2.07% 1,126,987,629.60 3.93% 90,478,162 3.32% 48,601 �صركات �ال�صتثمار �ملتعدد

Industrial Investment 6.28% 3,424,614,421.35 5.70% 131,359,099 8.22% 120,155 �ال�صتثمار �ل�صناعي

Building & Construction 4.00% 2,187,996,159.25 4.36% 100,368,675 5.81% 85,017 �لت�صييد و�لبناء

Real Estate Development 3.28% 1,791,139,240.50 7.04% 162,109,709 4.00% 58,530 �لتطوير �لعقاري

Transport 1.01% 549,976,586.70 1.54% 35,590,402 1.30% 19,019 �لنقل

Media & Publishing 0.48% 262,789,379.30 0.63% 14,510,717 1.05% 15,310 �الإعالم و�لن�صر

Hotel & Tourism 0.24% 128,961,445.55 0.24% 5,573,515 0.53% 7,679 �لفنادق و�ل�صياحة

Total 100.00% 54,567,068,480.95 100.00% 2,303,683,561 100.00% 1,462,345 �الإجمايل
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�سهم ح�سب القطاعات - يوليو 2010م تداول االأ

Sectoral Activities - July 2010

كر ارتفاعا يف اأ�سعارها )مقارنة �سعر اإغالق يوليو 2010 م مع يونيو 2010 م( ال�سركات االأ

Top Gainers (Comparing Close Price of July 2010 with June 2010)

Company
نسبة التغير

2010/06/30 2010/07/31 الشركة
Change %

Gulf General 39.68% 31.00 43.30 الخليجية العامة

Al Alamiya 21.91% 25.10 30.60 العالمية

Aldress 20.97% 39.10 47.30 الدريس

Industrialization 19.83% 23.70 28.40 التصنيع

Buruj 18.44% 28.20 33.40 بروج للتأمين

كر انخفا�سا يف اأ�سعارها )مقارنة �سعر اإغالق يوليو 2010 م مع يونيو 2010 م( ال�سركات االأ

Top Losers (Comparing Close Price of July 2010 with June 2010)

Company
نسبة التغير

2010/06/30 2010/07/31 الشركة
Change %

Red Sea -16.64% 53.50 44.60 البحر األحمر 

Cables -14.79% 16.90 14.40 الكابالت

ATC -11.43% 87.50 77.50 األهلي تكافل

Al Baha -10.83% 13.85 12.35 الباحة

Sagr Insurance -10.49% 46.70 41.80 الصقر للتأمين
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كر ن�ساطاً - يوليو 2010 م ال�سركات اخلم�ض االأ

Top Five Active Stocks - July 2010

By number of transactions من حيث عدد ال�سفقات

Company
ن�سبة ال�سركة من اجمايل ال�سوق ن�سبة ال�سركة من القطاع عدد ال�سفقات 

ال�سركة

% To Market % To Sector Transactions

SABIC 7.81% 32.51% 114,203 �صابك

Alinma 4.28% 63.79% 62,644 �الإمناء

YANSAB 3.92% 16.31% 57,306 ين�صاب

Saudi Kayan 2.79% 11.63% 40,857 كيان �ل�صعودية

Gulf General 2.63% 9.24% 38,430 �خلليجية �لعامة

كر ن�ساطاً - يوليو 2010 م ال�سركات اخلم�ض االأ

Top Five Active Stocks - July 2010

By number of shares traded �سهم املتداولة من حيث عدد االأ

Company
ن�سبة ال�سركة من اجمايل ال�سوق ن�سبة ال�سركة من القطاع  اال�سهم املتداولة

ال�سركة

% To Market % To Sector Shares Traded

Alinma 16.84% 90.91% 387,995,866 �الإمناء

Saudi Kayan 7.74% 28.67% 178,303,130 كيان �ل�صعودية

Saudi Electricity 5.50% 97.98% 126,817,686 كهرباء �ل�صعودية

SABIC 5.21% 19.31% 120,076,263 �صابك

ZAIN KSA 4.49% 74.15% 103,467,832 زين �ل�صعودية

كر ن�ساطاً - يوليو 2010 م ال�سركات اخلم�ض االأ

Top Five Active Stocks - July 2010

By value of shares traded �سهم املتداولة من حيث قيمة االأ

Company
ن�سبة ال�سركة من اإجمايل ال�سوق ن�سبة ال�سركة من القطاع قيمة اال�سهم املتداولة

ال�سركة

%To Market %To Sector Value Traded -SAR

SABIC 19.22% 46.83% 10,485,098,192 �صابك

Alinma 7.82% 68.80% 4,268,318,350 �الإمناء

YANSAB 6.49% 15.82% 3,542,565,585 ين�صاب

Saudi Kayan 5.83% 14.20% 3,180,333,893 كيان �ل�صعودية

Petro Rabigh 3.16% 7.70% 1,723,245,696 برتو ر�بغ
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   FINANCIAL INDICATORS - 31/07/2010                                            املوؤ�سرات املالية الرئي�سية - 2010/07/31 م 

Company
Close  Price

Book Value 
(SR)

P/B Value EPS (SR) P/E Ratio
Issued Shares 

(mn)
Market Cap. 

(mn)
Shareholders’ 
Equity (mn)

Net Income 
(mn)

ال�سركة

غالق �سعر االإ القيمه الدفريه
ال�سعر/القيمه 

الدفريه
العائد على ال�سهم ال�سعر للعائد

�سهم امل�سدره  االأ

)مليون(

القيمه ال�سوقيه 

)مليون(

حقوق امل�ساهمني 

)مليون(

�سايف الدخل 

)مليون(

Riyad 28.60 19.00 1.51 2.08 13.74 1,500.000 42,900.00 28,492.83 3,121.69 �لريا�ض

AlJazira 16.85 15.07 1.12 -0.54 (M)  (س) 300.000 5,055.00 4,520.67 -162.01 �جلزيرة

Saudi Investment 20.65 16.90 1.22 0.30 68.28 450.000 9,292.50 7,604.65 136.09 ��صتثمار

Saudi Hollandi 34.30 18.46 1.86 0.58 59.26 330.750 11,344.72 6,105.83 191.45 �ل�صعودي �لهولندي

Saudi Fransi 45.50 23.39 1.95 3.47 13.12 723.214 32,906.25 16,915.58 2,508.65 �ل�صعودي �لفرن�صي

SABB 44.50 18.96 2.35 2.22 20.06 750.000 33,375.00 14,216.55 1,663.91 �ص�اب

Arab National 39.20 23.32 1.68 3.37 11.62 650.000 25,480.00 15,156.96 2,191.99 �لعربي �لوطني

SAMBA 60.00 27.31 2.20 4.97 12.06 900.000 54,000.00 24,578.87 4,476.03 �صامبا

Al Rajhi 79.50 19.75 4.03 4.48 17.73 1,500.000 119,250.00 29,626.13 6,727.20 �لر�جحي

AL Bilad 19.55 10.26 1.90 -0.71 (M)  (س) 300.000 5,865.00 3,079.27 -212.17 �لبالد

Alinma 11.05 10.36 1.07 -0.02 (M)  (س) 1,500.000 16,575.00 15,533.55 -27.56 �الإمناء

Total Banks & Financial 
Services Sector

- 18.62 2.15 2.32 15.63 8,903.964 356,043.48 165,830.89 20,615.27
 �إجمايل قطاع �مل�صارف و�خلدمات

�ملالية

CHEMANOL 13.85 11.83 1.17 0.24 57.42 120.600 1,670.31 1,427.16 29.09 كيمانول

Petrochem 14.80 9.93 1.49 -0.25 (M)  (س) 480.000 7,104.00 4,767.25 -120.63 برتوكيم

SABIC 86.50 38.07 2.27 6.23 13.89 3,000.000 259,500.00 114,201.49 18,679.31 �صابك

SAFCO 135.75 21.66 6.27 9.78 13.88 250.000 33,937.50 5,414.83 2,445.49 �صافكو

Industrialization 28.40 16.37 1.73 2.32 12.22 506.753 14,391.79 8,297.52 1,177.62 �لت�صنيع

Alujain 13.10 7.17 1.83 -0.31 (M)  (س) 69.200 906.52 496.11 -21.36 �للجني

Nama Chemicals 9.55 12.30 0.78 0.110 86.87 128.520 1,227.37 1,580.77 14.13 مناء للكيماويات

SIIG 17.55 12.10 1.45 0.96 18.36 450.000 7,897.50 5,446.75 430.05 �ملجموعة �ل�صعودية

Sahara Petrochemical 18.60 11.15 1.67 1.07 17.33 292.530 5,441.06 3,263.14 313.95 �ل�صحر�ء للبرتوكيماويات

YANSAB 37.50 11.43 3.28 1.33 28.22 562.500 21,093.75 6,429.53 747.49 ين�صاب

Sipchem 21.65 14.10 1.54 0.84 25.77 333.333 7,216.67 4,700.01 280.05 �صبكيم �لعاملية

Advanced 19.45 11.38 1.71 1.184 16.42 141.375 2,749.74 1,608.59 167.44 �ملتقدمة

Saudi Kayan 17.40 10.31 1.69 -0.01 (M)  (س) 1,500.000 26,100.00 15,471.60 -9.66 كيان �ل�صعودية

Petro Rabigh 25.90 9.39 2.76 -0.88 (M)  (س) 876.000 22,688.40 8,224.13 -775.09 برتو ر�بغ

Total Petrochemical 
Industries Sector

- 20.82 2.27 2.68 14.62 8,710.811 411,924.60 181,328.96 23,357.88
 �إجمايل قطاع �ل�صناعات

�لبرتوكيماوية

Arab Cement 37.50 29.57 1.27 1.85 20.22 80.000 3,000.00 2,365.53 148.37 �صمنت �لعربية �الأ

Yamamah Cement 52.25 23.07 2.26 4.65 11.24 135.000 7,053.75 3,114.29 627.68 �أ�صمنت �ليمامة

Saudi Cement 44.90 20.12 2.23 4.16 10.80 153.000 6,869.70 3,078.91 635.89 �أ�صمنت �ل�صعوديه

Qassim Cement 68.50 20.43 3.35 6.55 10.46 90.000 6,165.00 1,838.79 589.20 �أ�صمنت �لق�صيم

Southern Cement 66.00 17.76 3.72 4.97 13.27 140.000 9,240.00 2,486.45 696.09 �أ�صمنت �جلنوبيه

Yanbu Cement 42.50 22.24 1.91 3.94 10.78 105.000 4,462.50 2,335.31 414.07 ��صمنت ينبع

Eastern Cement 46.00 22.59 2.04 4.04 11.40 86.000 3,956.00 1,942.96 347.14 ��صمنت �ل�صرقية

Tabuk Cement 18.00 12.53 1.44 1.39 12.90 90.000 1,620.00 1,127.40 125.54 ��صمنت تبوك

Total Cement Sector - 20.81 2.32 4.08 11.82 879.000 42,366.95 18,289.65 3,583.97 �صمنت �إجمايل قطاع �الأ

A. Othaim Market 77.00 15.54 4.95 4.65 16.54 22.500 1,732.50 349.65 104.72 ��صو�ق ع �لعثيم

Mouwasat 73.25 20.87 3.51 4.54 16.12 25.000 1,831.25 521.85 113.60 �ملو��صاة

SASCO 12.20 11.34 1.08 0.72 17.06 45.000 549.00 510.14 32.18 خدمات �ل�صيار�ت

Thim’ar 21.30 6.75 3.15 -0.58 (M)  (س) 10.000 213.00 67.52 -5.84 ثمار

Fitaihi Group 11.90 12.64 0.94 0.28 41.83 50.000 595.00 632.00 14.22 جمموعة فتيحي

Jarir 163.50 18.33 8.92 9.71 16.84 40.000 6,540.00 733.01 388.37 جرير

Aldrees 47.30 14.16 3.34 3.28 14.40 25.000 1,182.50 353.96 82.11 �لدري�ض

AlHokair 46.80 14.81 3.16 3.56 13.13 70.000 3,276.00 1,036.95 249.48  �حلكري 

Alkhaleej Trng 39.80 15.87 2.51 2.98 13.37 15.000 597.00 238.12 44.65 �خلليج للتدريب

Total Retail Sector - 14.69 3.72 3.38 15.84 302.500 16,516.25 4,443.30 1,023.50 �إجمايل قطاع �لتجزئة

Gas & Industrialization 19.15 13.23 1.45 1.41 13.54 75.000 1,436.25 992.19 106.09 �لغاز و�لت�صنيع

Saudi Electricity 14.15 11.74 1.21 0.36 39.11 4,166.594 58,957.30 48,912.73 1,507.30 كهرباء �ل�صعودية

Total Energy & Utilities 
Sector

- 11.77 1.21 0.38 37.43 4,241.594 60,393.55 49,904.92 1,613.39
 �إجمايل قطاع �لطاقة و�ملر�فق

�خلدمية

SAVOLA Group 34.80 14.23 2.44 2.30 15.15 500.000 17,400.00 7,116.85 1,148.21 جمموعة �صافوال

Food 16.10 9.59 1.68 0.81 19.82 20.000 322.00 191.89 16.25 �لغذ�ئية

SADAFCO 37.30 19.56 1.91 6.34 5.88 32.500 1,212.25 635.66 206.02 �صد�فكو 

Almarai 195.75 46.74 4.19 10.34 18.93 115.000 22,511.25 5,374.81 1,189.40 �ملر�عي

Anaam Holding 40.00 10.71 3.73 -0.02 (M)  (س) 10.900 436.00 116.74 -0.26 �أنعام �لقاب�صة
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H B 42.20 16.51 2.56 2.19 19.27 28.571 1,205.71 471.78 62.58 حلو�ين �إخو�ن

Herfy Foods 78.50 13.23 5.93 4.37 17.95 27.000 2,119.50 357.23 118.08 غذية هريف لالأ

NADEC 25.00 16.40 1.52 -0.15 (M)  (س) 60.000 1,500.00 983.79 -8.73 نادك

Qassim Agriculture 8.30 7.79 1.07 -0.26 (M)  (س) 50.000 415.00 389.57 -12.97 �لق�صيم �لزر�عيه

Tabuk Agriculture 18.15 17.91 1.01 0.00 18,150.00 20.000 363.00 358.14 0.02 تبوك �لزر�عيه

Saudi Fisheries 41.60 6.18 6.73 -1.58 (M)  (س) 20.000 832.00 123.69 -31.70 �صماك �الأ

Sharqiya Dev Co 33.50 10.85 3.09 -0.95 (M)  (س) 7.500 251.25 81.35 -7.10 �ل�صرقية للتنمية

Jouff Agriculture 29.20 25.57 1.14 2.84 10.28 20.000 584.00 511.45 56.79 �جلوف �لزر�عيه

Bishah Agriculture 69.75 11.298 6.17 - - 5.000 348.75 56.49 -  بي�صة �لزر�عيه 

Jazan Development 14.70 12.29 1.20 -0.53 (M)  (س) 50.000 735.00 614.64 -26.38 جاز�ن للتنمية

Total Agriculture & Food 
Industries

- 17.99 2.89 2.80 16.34 966.471 50,235.71 17,384.08 2,710.21
 �إجمايل قطاع �لزر�عة و�ل�صناعات

�لغذ�ئية

STC 38.20 21.12 1.81 4.59 8.32 2,000.000 76,400.00 42,246.35 9,178.11 �الت�صاالت

Etihad Etisalat 54.00 18.55 2.91 4.96 10.88 700.000 37,800.00 12,983.27 3,473.87 �حتاد �ت�صاالت

Zain KSA 8.35 5.23 1.60 -1.98 (M)  (س) 1,400.000 11,690.00 7,328.44 -2,770.82  زين �ل�صعودية

Atheeb Telecom 15.20 4.60 3.30 -3.79 (M)  (س) 100.000 1,520.00 460.15 -379.04 عذيب لالت�صاالت

Total Telecomm. & 
Information Tech. Sector

- 15.00 2.02 2.26 9.03 4,200.000 127,410.00 63,018.21 9,502.12
 �إجمايل قطاع �الت�صاالت وتقنية

�ملعلومات

Tawuniya 90.00 28.27 3.18 11.28 7.98 50.000 4,500.00 1,413.34 564.24 �لتعاونية

Malath Insurance 16.65 8.47 1.97 0.40 41.75 30.000 499.50 254.16 11.96 مالذ للتاأمني

MEDGULF 24.20 11.77 2.06 2.33 10.38 80.000 1,936.00 941.55 186.60 ميدغلف للتاأمني

ALLIANZE SF 22.95 8.05 2.85 -1.01 (M)  (س) 20.000 459.00 160.96 -20.12 �أليانز �إ�ض �إف

SALAMA 33.00 7.77 4.25 1.13 29.26 10.000 330.00 77.66 11.28 �صالمة

Walaa Insurance 19.05 7.40 2.58 -0.59 (M)  (س) 20.000 381.00 147.93 -11.85 والء للتاأمني

Arabian Shield 20.65 10.45 1.98 0.43 47.74 20.000 413.00 209.00 8.65 �لدرع �لعربي

SABB Takaful 19.80 9.52 2.08 -0.29 (M)  (س) 34.000 673.20 323.58 -9.90 �صاب تكافل

SANAD 19.15 7.52 2.55 0.13 152.89 20.000 383.00 150.45 2.51 �صند

SAICO 33.70 8.37 4.03 -0.23 (M)  (س) 10.000 337.00 83.67 -2.27 �صايكو

Saudi Indian 31.20 4.38 7.12 -1.78 (M)  (س) 10.000 312.00 43.83 -17.83 �ل�صعودية �لهندية

Gulf Union 20.70 8.50 2.44 -0.12 (M)  (س) 22.000 455.40 186.90 -2.56 �إحتاد �خلليج

ATC 77.50 7.05 10.99 -1.00 (M)  (س) 10.000 775.00 70.52 -9.96 هلي للتكافل �الأ

Al - Ahlia 56.50 4.56 12.39 -2.54 (M)  (س) 10.000 565.00 45.60 -25.42 هلية �الأ

ACIG 32.70 4.00 8.17 -2.10 (M)  (س) 10.000 327.00 40.00 -21.02 �أ�صيج

AICC 19.05 7.47 2.55 -0.59 (M)  (س) 20.000 381.00 149.50 -11.75 �لتاأمني �لعربية

Trade Union 16.75 9.61 1.74 -0.08 (M)  (س) 25.000 418.75 240.29 -2.10 �الحتاد �لتجاري

Sagr Insurnce 41.80 9.93 4.21 -0.23 (M)  (س) 20.000 836.00 198.54 -4.64 �ل�صقر للتاأمني

U C A 25.80 8.65 2.98 -0.01 (M)  (س) 20.000 516.00 172.92 -0.11 �ملتحدة للتاأمني

Saudi Re 9.35 9.82 0.95 -0.12 (M)  (س) 100.000 935.00 982.28 -12.16 عادة �ل�صعودية �الإ

Bupa Arabia 19.05 10.46 1.82 1.18 16.14 40.000 762.00 418.42 47.21 بوبا �لعربية

Weqaya Takaful 20.10 8.59 2.34 -0.76 (M)  (س) 20.000 402.00 171.87 -15.19 وقاية للتكافل

Al Rajhi Takaful 38.50 7.89 4.88 -1.45 (M)  (س) 20.000 770.00 157.80 -28.92  تكافل �لر�جحي

ACE 36.90 8.98 4.11 -0.55 (M)  (س) 10.000 369.00 89.75 -5.46 اي�س

AXA - Cooperative 20.25 9.67 2.09 -0.09 (M)  (س) 20.000 405.00 193.41 -1.71 �ك�صا - �لتعاونية

Gulf General 43.30 10.00 4.33 - - 20.000 866.00 200.00 - �خلليجية �لعامة

Buruj 33.40 10.00 3.34 - - 13.000 434.20 130.00 - بروج للتامني

Al Alamiyah 30.60 10.00 3.06 - - 20.000 612.00 200.00 - �لعاملية

Solidarity 11.65 10.00 1.17 - - 55.500 646.58 555.00 - �صوليدرتي تكافل

Wataniya 51.50 10.00 5.15 - - 10.000 515.00 100.00 - �لوطنية

Amana Insurance 15.30 10.00 1.53 - - 32.000 489.60 320.00 - �مانة للتامني

Total Insurance Sector - 10.52 2.57 0.79 10.60 801.500 21,704.22 8,428.91 629.47 �إجمايل قطاع �لتاأمني

SARCO 36.20 21.38 1.69 0.79 45.87 15.000 543.00 320.75 11.84  �مل�صايف 

Saudi Advanced 13.00 18.52 0.70 0.60 21.50 43.200 561.60 800.24 26.11 �ملتطورة

Al Ahsa for Dev. 10.35 8.65 1.20 0.13 81.00 49.000 507.15 423.74 6.26 ح�صاء للتنمية �الأ

SISCO 13.65 10.83 1.26 0.01 143.31 68.000 928.20 736.12 6.48 �صي�صكو

Assir 13.05 18.19 0.72 0.72 18.06 126.389 1,649.38 2,299.11 91.30 ع�صري

Al Baha 12.35 6.39 1.93 -0.55 (M)  (س) 15.000 185.25 95.88 -8.19 �لباحة

Kingdom 8.10 6.65 1.22 0.13 63.73 3,705.882 30,017.64 24,644.60 471.01 �ململكة
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الشهري

Total Multi-Investment 
Sector

- 7.29 1.17 0.15 55.80 4,022.471 34,392.22 29,320.45 604.82
 �إجمايل قطاع �صركات �ال�صتثمار

�ملتعدد

BCI 30.50 13.17 2.32 2.36 12.91 27.500 838.75 362.20 64.98 بى �صى �آى

MA’ADEN 18.60 17.98 1.03 0.48 38.77 925.000 17,205.00 16,634.18 443.81 معادن

Astra Indust 40.20 21.42 1.88 3.02 13.30 74.118 2,979.53 1,587.40 224.05 �أ�صرت� �ل�صناعية

ALSorayai 26.10 13.53 1.93 2.61 9.99 30.000 783.00 405.84 78.38 جمموعة �ل�صريع

Shaker 67.75 14.37 4.72 3.40 19.92 35.000 2,371.25 502.90 119.01 �صاكر

Pharmaceutical 29.30 30.56 0.96 2.07 14.13 78.438 2,298.22 2,397.26 162.70 �لدو�ئية

Glass 25.10 15.78 1.59 1.70 14.78 30.000 753.00 473.44 50.96 زجاج

FIPCO 27.50 11.70 2.35 1.54 17.81 11.500 316.25 134.51 17.76 فيبكو

Maadaniyah 21.30 13.70 1.55 1.20 17.76 25.556 544.35 350.13 30.65 معدنية

Saudi Chemical 46.50 20.65 2.25 5.23 8.89 63.240 2,940.66 1,305.69 330.72 �لكيميائيه �ل�صعوديه

SPM 53.50 17.81 3.00 3.80 14.08 30.000 1,605.00 534.28 114.00 �صناعة �لورق

AlAbdullatif 29.50 14.51 2.03 2.18 13.55 81.250 2,396.88 1,178.95 176.83 �لعبد�للطيف

Saudi Export 24.30 9.43 2.58 -0.52 (M)  (س) 10.800 262.44 101.87 -5.57 �ل�صادر�ت

Total Industrial Investment 
Sector

- 18.26 1.36 1.27 19.31 1,422.402 35,294.33 25,968.65 1,808.28 �إجمايل قطاع �ال�صتثمار �ل�صناعي

MMG 17.50 14.14 1.24 0.36 48.06 125.000 2,187.50 1,768.00 45.51 جمموعة �ملعجل

SSP 26.10 16.33 1.60 1.70 15.38 51.000 1,331.10 832.69 86.56 نابيب �ل�صعودية �الأ

Ceramic 140.25 35.96 3.90 8.81 15.93 25.000 3,506.25 899.00 220.17 �خلزف

Gypsum 29.90 16.04 1.86 2.19 13.65 31.667 946.83 508.08 69.38 �جلب�ض

Cables 14.40 14.56 0.99 -0.19 (M)  (س) 76.000 1,094.40 1,106.71 -14.43 �لكابالت

Saudi Industrial 8.65 7.92 1.09 2.48 3.48 40.000 346.00 316.79 99.39 �صدق

Amiantit 17.30 13.57 1.28 1.81 9.54 115.500 1,998.15 1,567.04 209.52 �ميانتيت

Pipes 28.20 23.69 1.19 0.57 49.41 31.500 888.30 746.30 17.98 �أنابيب

Zamil Industrial 45.10 20.71 2.18 3.93 11.47 60.000 2,706.00 1,242.63 235.90 �لز�مل لل�صناعة

AL Babtain 37.20 13.93 2.67 2.54 14.65 40.500 1,506.60 564.01 102.86 �لبابطني

SVCP 65.50 14.82 4.42 4.67 14.04 15.000 982.50 222.22 70.00 �لفخارية

MESC 18.80 11.94 1.57 0.07 266.48 40.000 752.00 477.67 2.82 م�صك

Red Sea 44.60 22.66 1.97 2.87 15.55 30.000 1,338.00 679.92 86.07 حمر �لبحر �الأ

Total Building & 
Constructuion Sector

- 16.05 1.79 1.81 14.84 681.167 19,583.63 10,931.07 1,231.74 �إجمايل قطاع �لت�صييد و�لبناء

Real Estate 22.45 25.29 0.89 0.61 37.00 120.000 2,694.00 3,034.23 72.82 �لعقارية

Taiba 16.05 18.27 0.88 0.46 35.15 150.000 2,407.50 2,739.83 68.49 طيبة لال�صتثمار

Makkah 31.00 22.32 1.39 1.28 24.29 164.816 5,109.30 3,679.07 210.35 ن�صاء   مكة لالإ

Arriyadh Development 14.80 14.21 1.04 0.97 15.25 100.000 1,480.00 1,420.99 97.03 �لتعمري

Emaar E .C 8.55 9.06 0.94 -0.37 (M)  (س) 850.000 7,267.50 7,699.81 -315.27 �إعمار

Jabal Omar 18.25 9.86 1.85 -0.04 (M)  (س) 671.400 12,253.05 6,621.95 -27.60 جبل عمر

Dar Al Arkan 11.70 12.61 0.93 1.77 6.60 1,080.000 12,636.00 13,614.83 1,915.54 ركان د�ر �الأ

Total Real Estate 
Development Sector

- 12.38 1.13 0.64 10.29 3,136.216 43,847.35 38,810.71 2,021.37 �إجمايل قطاع �لتطوير �لعقاري

Shipping 17.80 15.67 1.14 1.16 15.29 315.000 5,607.00 4,934.70 366.60 �لنقل �لبحري

SAPTCO 7.55 11.09 0.68 0.35 21.68 125.000 943.75 1,385.68 43.53 �لنقل �جلماعي

Mubarrad 13.75 8.91 1.54 -0.24 (M)  (س) 18.000 247.50 160.44 -4.29 مربد

Budget Saudi 55.00 22.61 2.43 4.89 11.24 18.300 1,006.50 413.84 89.56 بدجت �ل�صعودية

Total Transport Sector - 14.48 1.13 1.04 15.12 476.300 7,804.75 6,894.65 495.40 �إجمايل قطاع �لنقل

Tihama 23.10 15.49 1.49 0.74 31.33 15.000 346.50 232.31 11.06 عالن تهامة لالإ

SRMG 21.00 15.77 1.33 0.88 23.98 80.000 1,680.00 1,261.85 70.06 بحاث و �لت�صويق �الأ

SPPC 13.25 13.15 1.01 1.20 11.03 60.000 795.00 789.12 72.06 طباعة وتغليف

Total Media & Publishing 
Sector

- 14.73 1.24 0.99 18.42 155.000 2,821.50 2,283.27 153.18 �إجمايل قطاع �العالم و�لن�صر

Hotels 28.10 23.45 1.20 1.33 21.15 69.006 1,939.07 1,618.03 91.69 �لفنادق

Shams 21.65 6.87 3.15 -0.19 (M)  (س) 10.150 219.75 69.77 -1.89 �صم�ض

Total Hotel & Tourism 
Sector

- 21.32 1.28 1.13 21.15 79.156 2,158.82 1,687.80 89.81 �إجمايل قطاع �لفنادق و�ل�صياحة

Market - 16.02 1.97 1.78 14.69 38,978.552 1,232,497.37 624,525.53 69,440.39 �جمايل �ل�صوق

Companies that have not announced a net income statement or have posted negative net income 
(recent 4 Quarters),  not included in calculating P/E ratio for sectors and the market.
M: Minus ratio due to company losses according to recent 4 quarters financial data (2nd Q 2010 as recent).

�ل�صركات �لتي مل ُتعلن �صايف �لدخل، و�ل�صركات �خلا�صرة )�آخر �أربعة �أرباع(، 

غري م�صمولة يف ح�صاب ن�صبة �ل�صعر للعائد للقطاعات ولل�صوق.

خر �أربعة �أرباع  )تنتهي يف �لربع �لثاين 2010 م(. ن �ل�صركة �صجلت خ�صائر وفقًا للبيانات �ملالية الآ �ض : �ملوؤ�صر �صالب الأ

   FINANCIAL INDICATORS - 31/07/2010                                            املوؤ�سرات املالية الرئي�سية - 2010/07/31 م 

Company
Close  Price

Book Value 
(SR)

P/B Value EPS (SR) P/E Ratio
Issued Shares 

(mn)
Market Cap. 

(mn)
Shareholders’ 
Equity (mn)

Net Income 
(mn)

ال�سركة

غالق �سعر االإ القيمه الدفريه
ال�سعر/القيمه 

الدفريه
العائد على ال�سهم ال�سعر للعائد

�سهم امل�سدره  االأ

)مليون(

القيمه ال�سوقيه 

)مليون(

حقوق امل�ساهمني 

)مليون(

�سايف الدخل 

)مليون(



�لعدد 46 - �أغ�سط�س 2010م

5�
�لعدد 46 - �أغ�سط�س 2010م

5�
�لعدد 46 - �أغ�سط�س 2010م

5�
�لعدد 46 - �أغ�سط�س 2010م

5�

Value of Shares Traded Reached SR 54.57 billion 
1.46 million Transactions Executed During July 2010

At the end of July 2010 
TADAWUL All Share Index (TASI) 
closed at a level of 6,283.73  points 
(highest close level during the 
month), gained 189.97 points 
(3.12%) over the close of the 
previous month. 

On an YTD basis TASI registered 
a positive return of 2.65% (161.97 
points)

Total equity market capitalization 
at the end of July 2010 reached 

SR 1,232.50 billion (US$ 328.67 
billion), increasing by 2.84% over 
the previous month.

The total value of shares traded 
for the month of  July 2010 reached 
SR 54.57 billion (US$ 14.55 billion), 
decreasing by 29.77% over the 
previous month.

The total number of shares 
traded* reached 2.30 billion 
shares for the month of July 2010 
compared to 3.60 billion shares 

traded during the previous month, 
decreasing  by 36.01%.

The total number of transactions 
executed during July 2010 reached 
1.46 million compared to 2.36  
million trades for the month of June 
2010, decreasing by 38.13%.

* Adjusted to all corporate 
actions during the period.

Number of trading days during 
July 2010 were 21, against 22  
trading days during  June  2010.

Initial Public Offerings (IPOs)
Al Jouf Cement Company

Share Capital: SR 1.3 billion divided  into 130  
million shares.
Offer Shares: 65  million  shares  (50% of  its 

issued shares).
Offer Price:  SR 10 per share.
Offer Period: From 192010/07/ to 252010/07/.

Market Summary
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provide services and products which 
suit customers who are driving change 
in the banking industry.

The banking system now faces a 
range of challenges, including: 

Competition from within:
This competition resulted from the 

multiple banking units operating in 
the market. This competition take the 
form of reduced profit margins without 
addressing the structural problems 
within the banking system i.e. limited 
resources, high production costs, 
limited products and limited use of 
technology. This competition will lead 
to a continuous deterioration of bank 
profitability in general, and the small 
ones in particular. Eventually they will 
be forced to unite and integrate.

External source of competition:
Meet the challenge

The report indicates that many 

institutions face this challenge with a 
set of procedures, including:

Forming large units through mergers 
to create more value and efficiency.

Geographical distribution.
 Forming broad allies. 
Great investment in human 

resources.
Large-scale investment in 

technology and communications 
systems to enhance productivity and 
reduce costs.

An organized development
During the past two decades, 

the banking sector witnessed many 
important developments in the area 
of policies and systems followed in 
lending and products and services 
related to customers, in order to 
enhance the competitiveness of 
local banks to meet the challenges of 
openness and international financial 

liberalization. The most important 
development was in the policy of the 
banking sector: Expansion in long-
term lending as a number of banks 
established investment communities 
of high technical and financial 
competencies and excellent marketing 
capacities. These communities were 
entrusted with the task of identifying 
investment opportunities in different 
projects and study their economic 
feasibility in preparation for funding 
them.  

In addition to their funding role, 
local banks began to have business 
the direct investment market. They 
topped the lists of those who found 
new companies. Thus banks came at 
the forefront of those seeking direct 
investment opportunities. In the 
past, banks were just lenders to these 
companies after they exceed the risk 
of incorporation and become close to 
production, and risks become more 
specific.

Also, there was a kind of transition 
from traditional banking activities 
from accepting deposits and lending 
to play a more inclusive role (Inclusive 
Bank) based on the possibility of 
trading in securities and market 
making and to serve as investment 
banks and provide reserve liquidity 
and supporting the credit positions of 
others.

They also developed new financial 
products and services to meet the 
growing needs of customers in an era 
of speed, innovation, the spread of 
technology and the intensive use of 
up-to-date information systems.

Banking institutions have also 
begun to accept the idea of social 
responsibility. They realized that the 
profit should not always be their 
primary goal. Therefore, issues of 
economic growth and job creation 
topped the priorities of the banking 
institutions when they make decisions 
on funding.

Competition in banking sector…..
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Report

A recent report issued by the British Funding Agency which is concerned 
with in-depth research and studies on the global economy find that the 
increasing challenges and difficulties facing the banking industry are 
due to the developments in financial markets and its unusual ability to 
create the means and tools necessary to provide funds. This increased 
the importance of capital market and its success in the development of 
alternative financial instruments instead of those provided by banks at 
lower cost and higher efficiency. This led to the emergence of a serious 
threat to the traditional role of banks in financial brokerage, and put 
them in front of the urgent need to be able to compete effectively in 
the financial brokerage market and capital and be able to cross the 
borders of both.

Competition in banking sector…..

Human capital 
represents a necessity 

not just a sign of honor

Based on data provided by 
researcher Nawaf Youssef Abo-Hijlah, 
The report cleared that when the 
banking industry witnessed a gradual 
decline in its market shares for the 
benefit of other financial brokerage 
organizations, banks wondered about 
their future and the possibilities of their 
survival. This question repeated when 
banks feel that they lost some features 
which were distinguishing them from 
other financial institutions as well as the 
establishment of financial brokerage 
institutions and capital markets which 
undertake a number of activities that 
were restricted to banks. Securities 
are issued directly without brokerage. 
This restricts the role of banks in short-
term lending. Investment banks took 
over the bulk of large loans and equity 
issues. Durable goods producers began 
to take their share of the market.

In react to these progressive 
developments, banks began to 

reconsider ways of the traditional 
competitiveness ways it used for 
long time. Banks reformulate their 
strategies, reform their management 
systems and improve the marketing 
methods it used. They also focused 
on risk management and strengthen 
their financial position. They began 
to focus on financial innovation and 
creativeness. This was parallel to the 
focus on upgrading human resources 
to become more able to provide 
services required by customers.

Challenges facing the banking 
sector 

Abo-Hijlah said in the Agency´s 
report that the challenge of non-
brokerage is not the only one that faced 
the banking industry in recent years. 
The industry faces many challenges 
which are listed below:

Increased competition between 
local and other international banking 
institutions and other institutions that 

provide financial services.
The need to create new 

relationships and alliances to provide 
services required by customers (banks 
and cellular phone companies.)

Put an end to the monopoly 
of banks to financial data due to 
the knowledge explosion and the 
communications revolution and easy 
access to information space through 
the Internet.

The increased need to take 
advantage of large-scale economies 
through multiple mergers in order to 
reach optimal size.

Fundamental change in the way 
that you want clients to access the 
service, in respect of time, place and 
means of communication.

How to keep customers while they 
have growing wishes and movements.

Develop strategies and channels to 
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Credit Cards

Flourishing demand
Statistics indicates that there is a significant growth in the 

volume of credit card loans during the past five years, where 
the value of these loans increased for about SAR 4.3 billion 
in 2005 to reach in the end of the first quarter of this year to 
about SAR 8.2 billion. The annual growth rate in the volume 
of credit cards in the Kingdom during the period (20052009-) 
was about 24% on average. The number of issued cards is 
approximately 2.3 million cards.

On 21 June of this year, Saudi banks launched the second 
phase of their awareness campaign for customers to aware 
them of the different  ways of financial fraud and deception 
entailed: Mertah Elbal (peaceful mind), for using of different 
electronic banking channels to accomplish their banking 
transactions, including credit cards, the 
campaign will continue for six months, 
and one of these awareness messages 
is to determine  the best ways to use 
credit cards and to maintain them and 
spare them from being vulnerable to 
tampering by others due to negligence 
or careless handling.

Culture of dealing
Regarding the culture of dealing with 

credit cards, the records of the company 
«SAMAH» does not reveal that there are 
any problems of defaulting in payment 
in Saudi Arabia, but the risk lies in the 
irresponsible use of cards that affects 
the credit record of the holder. This 
type of banking facilities is based primarily on facilitating 
the payment rather than carrying cash in your pocket. Its 
usage is common and accepted in more than 25 million stores 
worldwide, including hotels, hospitals, shops and car rental 
shops, and so on. 

It is noticeable that most Saudis are using credit cards 
as a mean to borrow and not as a mean to pay so they are 
exposed to financial and credit problems at the level of income 
and household spending constitute considerable financial 
difficulties for them by increasing the debt. It contributes 
in the increase of unlimited consumption but the fact that 
its impact on personal and family income is not reflected 
on the records of credit with banks. The banks protect 
themselves through a salary transfer system, in which they 
deduct the amount automatically on monthly instalment 
from the customer account and this confirms the fact that 
the default rates are low, this does not mean that the culture 
of dealing with cards in Saudi Arabia is based correctly on the 
correct planning and organising of the income and personal 
spending. 

Tips
As for the tips for travellers to avoid fraud in the travel, 

it’s better for the customer to use credit card themselves in a 
prominent place, especially in restaurants, amusement places, 
and motels due to the presence of gangs who copy the data 
of credit cards and withdraw from them elsewhere via the 
Internet. Some people may prefer prepaid cards to reduce 
the amount of loss in the event of exposure to fraud. This is 
impractical. It is better to concern with expenditure through 
credit cards, and keep the receipt after using the card.

 They should also refer to the bank to make sure that 
the card is carried by the card owner in those destinations 
where they intend to travel to. Pointing out that informing 
the Bank of travel plans will make the bank able to monitor 

the card in those places where there is 
a fear of fraud or default since there are 
dangerous areas. The bank might not be 
able to discover the fraud to stop the card 
as the hackers are constantly developing 
their techniques.

It is also recommended to periodically 
inform the Bank and change password of 
the card. Specially, if you feel that they 
exposed to fraud. It is also important that 
you should not write the password of the 
card in a paper, and must not be allowed to 
let anyone stand next to customer during 
the carrying out a transaction. They should 
also pay attention to the instruments that 
may be hidden in the automated teller 

machines, For personal protection, it’s preferably using the 
card in case of shopping in markets and large busy compounds 
and to avoid withdrawal or use in isolated areas.

Banks and credit
Regarding the relation between banks and credit 

conditions nowadays, banking experts said that traditional 
banks with big capital, which operates independently out 
of any foreign partners, were stable and recovered from 
the most significant problems, such as doubtful debts 
and the volume of allocations, noting that these banks did 
not suffer from big decline in their financial positions. The 
most significant confrontations were inside the Kingdom, 
and some will use the magnitude of their capital for the 
expansion of the credit portfolios to cover the great demand 
from various customer segments. The larger banks, which 
are most important, have large capitals, and they have to 
deal with the rise in the proportion of risk that they would 
expect from the ordinary target segments. It expects risks of 
these segments and some other do not agree on the proper 
degree of risks for these segments. 

Good use is to protect 
against fraud
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Cover Story

Credit Cards

Good use is to protect 
against fraud

With the beginning of the summer vacation each year, individuals try to take advantage 
of their time in search for new travel opportunities in light of the decline in international 
currencies. All of these surely come through the electronic internet portals to get better 
prices using their credit cards. This flourish the market and banks get the most benefit 
out of this public behaviour to draw a form of integration between the private sector 
and individuals. This came in light of stepped-up competition for the market of cards 
issued by foreign banks and public visions of how they compete with the national banks 
and the impact on the market and the differences in the services provided by them.
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In the perspective of the more developed segments 
when compared with the same quarter of last year, the 
insurance segment for the second quarter in a row had a 
record increase of 395.6 per cent, by achieving  a record 
net profit for the first quarter amounted to SAR 117.8 
million. Petrochemical industry segment ranked second 
with a rate of 224.9 per cent, by achieving a net quarterly 
profit amounted to SAR 7.2 billion. Finally came media and 
publishing segment with a growth rate of 132.5 per cent, 
by achieving a net quarterly profit more than SAR 84.5 
million. At the level of segments profit in the perspective 
of the first six months of 2010, petrochemical industry 
segment hold the first position with a record growth rate 
of more than 778 per cent, achieving a net profit for the 
period exceeded SAR 14.5 billion. The insurance sector 
came second with a biannual growth rate half of 355.9 
per cent with a profit for the period exceeded SAR 207.7 
million. Finally the multiple investments came third with 
a biannual growth rate reached 44.9 per cent with a profit 
for the period exceeded SAR 278.1 million. 

Joint stock companies of best performance
SABIC that is listed in petrochemical industry segment hold 

the first place in the scale of larger firms in net income during 
the second quarter of 2010, with a net profit for the quarter of 
SAR 5.02 billion, which formed 69.8 per cent of the segment´s 
total profits. Its contributions in the net profit of the market for 
the quarter reached about 24.9 per cent of the total. STC that is 
listed in the telecommunications and information technology 
segment came in second place at SAR 2.1 billion, represent 88.4 
per cent of the segment´s total profits. Its contributions in the 
net profit of the market for the quarter reached about 10.3 per 
cent of the total. Finally, Al-Rajhi Bank that is listed in banking 
and financial services segment came in third place with SAR 
1.8 billion, accounted for 30 per cent of the segment´s total 
profits. Its contributions in the net profit of the market for the 
quarter reached about 8.8 per cent of the total.

In the perspective of the more developed joint stock 
companies within the first six months in 2010, the refineries 
company that is listed in multiple investment segment achieve 
the highest growth rate with 2411.2 per cent. Its net profit for 
the period reached about SAR 9.4 million. Then, SABIC that 
is listed in petrochemical industry segment had a growth 
rate of 1157.7 per cent, reaching a biannual net profit of SAR 
10.5 billion. The manufacturing company that is listed in the 
petrochemical industry segment had a growth rate of 985.1 
per cent, achieving a quarterly net profit amounted to SAR 
718.2 million.

Dividends
During the first half in 2010, the total of these dividends 

reached about SAR 23.2 billion to be paid to shareholders 
in each of the following segments: petrochemicals industry 
segment by dividing  SAR 6.7 billion (28.8 per cent of the totals 
dividend for the period), the banking and financial services 
segment by dividing  more than SAR 5.3 billion (23 per cent 
of the total dividends for the period), and then came telecom 
and information technology segment by dividing  about SAR 
3.9 billion (16.7 per cent of the total dividends for the period), 
then came energy and utilities segment by dividing about SAR 
3 billion (12.7 per cent of the total dividends for the period), 
then the agricultural sector and food industries distributed 
about SAR 963 million (4.2 per cent of the total dividends for 
the period), then came the cement segment be dividing about 
SAR 834 million (3.6 per cent of the total dividends for the 
period), then came  Industrial Investment segment by dividing 
about SAR 682 million (2.9 per cent of the total dividends for 
the period), then came the construction segment by dividing 
about SAR 547 million (2.4 per cent of the total dividends for 
the period). Dividends of other segments listed in the market, 
totaling more than SAR 1.3 billion, came subsequent to the 
segments mentioned above.

The results of the second quarter of 2010 
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These net profits in KSA Stock Exchange after the deduction 
of dividends during that period contributed in increasing the 
rights of shareholders to SAR 626.1 billion. Then average rate 
of book value of the market increased to 19.8 riyals a share. 
With regard to the rest of the basic indexes of the market, it has 
preserved its improvement with higher earnings per share to 
about 2.8 riyals per share, while price earning decreased about 
14 times at the date of preparation of this report on July 21, 
2010. This means an increase in the investment attractiveness 
of Saudi Stock Exchange in accordance with these positive data. 
It is expected that the market is to maintain this trend in the 
future based on the solid ground it has, which is represented 
in the strength of the national economy, despite the global 
financial crisis that hit most economies, key and emerging 
markets.

Performance of the Stock Exchange segments
Petrochemical segment was the largest segment contributing 

to the net profits of Saudi Stock Exchange for the second quarter 
in 2010 with about SAR 7.2 billion, representing about 35.7 per 
cent of the total net profits of the market. Banks and financial 
service segment held the second position with about SAR 5.9 
billion, representing 29.5 per cent of the total net profits of 
the market. Telecommunications and information technology 

The results of the second quarter of 2010 

Petrochemicals in front.. Financial 
services enhance its gains

The results of the second quarter of this year for KSA 
Stock Exchange witnessed increased gains from about 
SAR 17.7 billion at the end of the first quarter of the 
current year, to about SAR 20.1 billion at the end of 
the second quarter, to achieve a good growth rate 
reached 13.7 per cent. It also recorded an annual 
growth rate better than that of the same quarter last 
year reached 26.2 per cent. These positive gains of the 
listed companies continued through their performance 
during the first six months of this year.  They achieved 
record growth rate reached 43.6 per cent, to settle 
at around SAR 37.8 billion for the first half of 2010, 
compared to SAR 26.3 billion for the same period in 
2009. The number of listed companies which announced 
its financial results for the second quarter of this year 
reached 131 stock companies, of which 101 companies 
achieved net profits for the said quarter, while 30 
companies have suffered quarterly loss.

segment held the third position with more than SAR 2.3 
billion, representing 11.6 per cent of the total net profits 
of the market. In the perspective of the more developed 
segments of the first quarter when compared with the 
last first quarter; media and publishing segment had a 
growth of net profit for the first quarter by 84.5 per cent, 
achieving approximately SAR 58.9 million. Then, the multiple 
investment segment had a quarterly growth rate of 68.3 
per cent, with estimated SAR 174.5 million. The insurance 
segment ranked third with a quarterly growth rate of 31.1 
per cent, achieving more than SAR 117.8 million.

Saudi Market
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In the past, specialists fear that there is a problem in the culture of the community related 
to the misuse of credit cards, since many people seek to get these cards without knowing the 
risks and benefit of their use. Therefore, many people have to exhaust the maximum credit 
limit and then get personal loans from banks to pay the value of the card. This imposes more 
interests upon the individual, in addition to its being used as a borrowing tool where it is a 
payment tool.

This lack of individual culture of the credit cards grew at the beginning when some people 
use them to provide the required liquidity at any time. This culture improved relatively, with 
increased awareness of personal finance on the one hand, and with the efforts of banks to 
educate their clients, in addition to the intense competition that have improved the advantages 
of this method of payment.

Saudi market is one of the largest growing markets in the issuance and usage of these cards. 
These cards become products of the banks that develop year after year. This prompts us to 
discuss this matter at this issue from several angles and different views and tips from experts 
and specialists working in this area.

The issue, however, coincided with the release of second-quarter results. Since this economic 
stage is characterize by anticipation in all parts of the world, we will observe the analysis and 
the figures for each sector included in the results of companies listed in the market. We will 
seek further economic information to serve investors and decision makers alike.

The overall outcomes of Saudi companies were pleasing, with varying performance of 
sectors and companies within the same sector. These results are criteria upon which observers 
evaluate our economy. Using the regulations of disclosure and transparency which are constantly 
evolving, an investor has a clear vision that helps him to determine his future plan and investment 
options, and to adopt his culture in this area.

With every optimistic smile regard KSA´s strong and unwavering economy, we will offer you, 
this monthly specialized press effort. We always look forward to your views, contributions or 
suggestions that will always represent a provision in our journey to develop your specialized 
magazine «Tadwul.»

Abdullateef Al-Furaihi 
Editor in Chief 

abdullateef.furaihi@tadawul.com.sa

Editorial

Two Cultures
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