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التخصص

مقال

اأو  الهدف  وحتديد  الروؤية،  و�سوح  اإىل  املتخ�س�ص  عالمي  االإ العمل  ثقافة  حتتاج 

عالمية للمتلقي، وهذه خلفية نظرية مهمة لتحقيق  هداف التي �ستقدمها الو�سيلة االإ االأ

تقدم عملي يف مطبوعة تهدف اإىل خدمة االقت�ساد الوطني اإجمااًل، وقطاع اال�ستثمار 

وراق املالية ب�سكل خا�ص. يف االأ

بداع يف تنفيذ العمل، والتاألق دوما بابت�سامة الر�سا املعربة  اإن ديدننا اإ�سافة اإىل االإ

عالية  مبهنية  وننفذ  برقي،  نفكر  اأن  هو  متجان�ص،  عمل  فريق  يف  اجلميع  تعاون  عن 

لتحقيق ح�سور اإعالمي يجمع بني املعلومة والتحليل وال�سكل ال�سحفي املت�سق معهما بني 

رقام احلديثة واملميزة بقدر احتوائها على  غاليف جملة ال يكفي فقط اأن تكون مليÄة باالأ

توا�سلكم  ا�ستمرار  مع  باطراد  وينمو  �سيتحقق  الذي  واال�ستثماري  االقت�سادي  نب�سكم 

وتعاونكم .

منذ انطالق تداول وهي جملة توقن اأن اأفكاركم وتفاعلكم هو راأ�ص املال احلقيقي، 

وكان ا�ستقطاب املتخ�س�سني هدًفا ا�سرتاتيجًيا ي�ساعدنا على تقدمي جملة ع�سرية تلبي 

احتياجات وطموحات قرائها قبل م�سدريها.

ي�سهد  الذي  التجول يف عامل االقت�ساد  العام  لهذا   Êالثا ال�سهري  العدد  نوا�سل يف 

اأقل  اأن تكون  كما تعرفون تباطوؤا عاملًيا ‚حت مملكتنا العزيزة ب�سيا�ساتها املحافظة 

م�سبوًقا  العامل  اقت�سادات  يف  التعايف  يكون  اأن  يف   �سي�سهم  الذي  مر  االأ منه  املت�سررين 

داء املتميز القت�ساد بالدنا وقطاعاته امل�سرفية واال�ستثمارية. باالأ

امل�ساهمة  هذه  اأن  نعلم  واملوؤ�سرات،  ح�ساءات  االإ واأح��دث  باآخر  نزودكم  اإذ  ونحن 

عالمية التثقيفية، لي�ست اإال جزءا من اأ�سياء اأخرى كثرية يحتاجها القارئ امل�ستثمر،  االإ

ويبحث عنها القارئ املهتم اأو املتخ�س�ص و�سنكون دوما �سعداء بتلبية رغبات اجلميع.
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قمة  �أول  بب�ساطة  وىل  �لأ �لعربية  �لقت�سادية  �لكويت  قمة  تعترب 

و�ل�ستنكار  و�لتنديد  لل�سجب  �لرنانة  و�لبيانات  �لكالم  ولي�س  للفعل  عربية 

�أي  1969م  ع��ام  �خلرطوم  يف  قمة  �أول  منذ  �لعربية   �لقمم  درج��ت  كما 

�أول قمة ركزت على  نها  بب�ساطة لأ ا  �أي�سً ،�لفعل جاء  �أربعة عقود  قبل نحو 

�لقت�ساد وجنبت �ل�سيا�سة رغم �أن �أحد�ث غزة فر�ست نف�سها عليها ب�سكل 

�أن �لقت�ساد و�لقت�ساد وحده هو  �أخرًي�  �أدركو�  �أنهم  يبدو  �لعرب  طارئ. 

�لتنمية  �لعربية يف  �ل�سعوب  �لتكامل �لذي يبد�أ من توحيد م�سالح  طريق  

�لقت�سادية و�لجتماعية و�لعي�س �لكرمي ولي�س توحيد �ملو�قف �ل�سيا�سية.

26

�لقت�سادي،  دوره��ا  دول��ة  ي  لأ جمتمعة  �لقت�سادية  �ل�سيا�سات  ت�سكل 

�ل�سيا�سات  تلك  عرب  �لعام  �لقت�سادي  �لتو�زن  تنظيم  جمملها  يف  ت�ستهدف 

�لقت�سادية �لكلية. ُن�سّلط �ل�سوء هنا على �أحد تلك �ل�سيا�سات �لهاّمة؛ ممثلًة 

يف �ل�سيا�سة �لنقدية يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية، �لتي تربز حاجة �لقت�ساد 

ع�سفت  �لتي  �لر�هنة  �لعاملية  �لقت�سادية  �لظروف  ظل  يف  لتدخلها  �لوطني 

زمة �ملالية �لعاملية. با�ستقر�رها تد�عيات �لأ
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�ل�سعودية   �لعربية  �ململكة  يف  �لجتماعية  �مل�سوؤولية  مبفهوم  �لهتمام  تز�يد 

خطط  يف  و�أ�سا�سًيا  مهًما  دوًر�  يلعب  �ملفهوم  هذ�  و�أ�سبح  خ��رية،  �لأ �ل�سنو�ت  خالل 

باإحلاح،  �أمًر� مطلوًبا  بات  �لب�سرية  �ل�سركات �ل�سرت�تيجية، وتعزيزه لدى مو�ردها 

كما �أن وعي �ل�سركات �أ�سبح يقا�س مبدى فهمها مل�سوؤوليتها نحو �ملجتمع �لذي تعمل 

�لتنمية، وهو ما  �لقطاع �خلا�س حمورًيا يف عملية  موؤ�س�سات  �أ�سبح دور  فيه، حيث 

�أثبتته �لنجاحات �لتي حتققها �لقت�ساد�ت �ملتقدمة يف هذ� �ملجال.

38

الناشر

زمة �ملالية �لعاملية تتد�عى ف�سولها وتتك�سف �أبعادها مبرور �لوقت،  ما ز�لت �لأ

ن �إىل �أين �ستنتهي. ونحن بدورنا مازلنا نرك�س ور�ء متابعة هذه 
وليعرف �أحد حتى �لآ

�لتد�عيات �لتي تظهر من خالل تقاريرنا ومعظم مو�د هذ� �لعدد.

�ملا�سي حدثان  �ل�سهر  �لتي عقدت خالل  �لقت�سادية  ح��د�ث  �لأ �أبرز  وكان من 

وىل �لتي عقدت يف �لكويت، ثم منتدى  مهمان، �أحدهما �لقمة �لقت�سادية �لعربية �لأ

على  �أهميته  ورغ��م  ول  �لأ �لريا�س.�حلدث  يف  عقد  �ل��ذي  �لثالث  �ل��دويل  �لتناف�سية 

�سعيد و�سع لبنات و�أ�س�س حتقيق �لتنمية و�لتكامل �لقت�سادي �لعربي �إل �أنه مل يغفل 

�أ�سهر كماقال  �لتي خ�سرت خالل ثالثة  �لعربية  �لقت�ساديات  زمة على  �لأ تد�عيات 

وزير �خلارجية �لكويتي 3.5 تريليونات دولر، وهي معلومات يتم �لك�سف عنها ر�سمًيا 

زمة على �قت�ساديات �ملنطقة. ول مرة، مايك�سف جانًبا من �أبعاد �لأ لأ

مو�سوع  لها  خ�س�سنا  �لتي  وىل  �لأ �لعربية  �لقت�سادية  �لقمة  �إن  �لقول  وميكن 

�لغالف جاءت يف وقتها، وتعترب �أول قمة عربية تنجز �سيًئا ملمو�ًسا على �أر�س �لو�قع.

�أما �حلدث �لثاين �لبارز �أي منتدى �لتناف�سية، فرغم �أن مو�سوعه قد يبدو للوهلة 

زمة �ملالية �لعاملية لكن �لعك�س هو �ل�سحيح، فاملنتدى �لذي ناق�س  وىل بعيًد� عن �لأ �لأ

زمة للتعرف على �لبيئة �لتي  بيئة �لعمل �لقت�سادي وكيفية تطويرها غا�س يف �أعماق �لأ

ليات �ملنا�سبة ملو�جهتها يف �مل�ستقبل. زمة و�سبل تطويرها و�إيجاد �لآ �أف�ست �إىل �لأ

جناح  �أثبتت  زم��ة  �لأ �أي  �أنها  �إل  زمة  لالأ �ل�سلبية  �ملوؤ�سر�ت  هذه  كل  ورغم  لكن 

�لقت�ساد  على  زم��ة  �لأ تاأثري�ت  من  �حلد  يف  �ملحافظة  �ل�سعودية  �لنقدية  �ل�سيا�سة 

�ل�سعودي ب�سكل كبري كما يت�سح من تقريرنا يف �أ�سو�ق �سعودية.
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أخبار

وق
س

ال

ضبط 151 قضية تالعب بسوق األسهم السعودية في 2008 بزيادة %54
تحقيقات في 372 قضية واستجواب متورطين في 193 مخالفة على اإلنترنت

ق�سايا  يف  كبري  �رتفاع  عن  �ل�سعودية  �ملالية  �ل�سوق  هيئة  ك�سفت 

�سهم �ملحلية �لعام �ملا�سي 2008؛ حيث  �لتالعب و�لحتيال يف �سوق �لأ

مت �سبط نحو 151 ق�سية مقابل 98 ق�سية يف عام 2007، بزيادة بلغت 

.54%

خمالفات  �سملت  �لق�سايا  فاإن  �لهيئة  �أ�سدرته  �لذي  للبيان  ووفًقا 

�إيجاد �نطباع كاذب  على تد�ولت �نطوت على تالعب و�حتيال بق�سد 

�سعار، وعلى خمالفات لتد�ولت متت بناء على  وم�سلل ب�ساأن �ل�سوق �أو �لأ

ف�ساح. معلومات د�خلية، وعلى خمالفات لقو�عد �لإ

وقال �لبيان: قامت هيئة �ل�سوق �ملالية �ل�سعودية بالتحري و�لتحقيق 

�أو من  �إ�سد�ر عقوبات من �ملجل�س  �إىل جانب  372 ق�سية  و�لدع��اء يف 

فيما  �لعقوبات  تلك  وتنفيذ  �ملالية،  ور�ق  �لأ منازعات  يف  �لف�سل  جلنة 

جر�ء�ت �لنظامية ل 198 ق�سية منها. �نتهت من جميع �لإ

و�أفادت �لهيئة �أن عدد �لق�سايا �مل�سبوطة بلغ يف �لعام �ملا�سي 151 

ق�سية مقارنة مع 98 ق�سية يف عام 2007 �أي بزيادة 54 باملئة.

وقالت هيئة �سوق �ملال يف بيانها �إنها ما ز�لت تتابع تنفيذ �لعقوبات 

فيها  �لتحقيق  �جل��اري  �لق�سايا  من  �لقائم  بلغ  ق�سية، يف حني   40 يف 

ور�ق  109 ق�سايا، و25  ق�سية مودعة لدى جلنة �لف�سل يف منازعات �لأ

منازعات  يف  �ل�ستئناف  جلنة  ل��دى  �ل�ستئناف  مرحلة  يف  �أو  �ملالية 

ور�ق �ملالية. �لأ

نظام  �أن�سئ  �لتي  ه��د�ف  �لأ �إط��ار  يف  ياأتي  ذلك  �أن  �لهيئة  وبينت 

�ل�سوق �ملالية �ل�سادر لإجنازها ومن �أهمها �إيجاد بيئة منظمة ومت�سقة 

�لنز�هة  من  عالية  درجة  وحتقيق  �ملالية،  ور�ق  �لأ �سوق  يف  لال�ستثمار 

ور�ق �ملالية، وردع مرتكبي �ملخالفات لنظام  و�ل�سفافية يف معامالت �لأ

هد�ف  �لأ هذه  لتحقيق  �لهيئة  وقالت  �لتنفيذية  ولو�ئحه  �ملالية  �ل�سوق 

من  و�ملو�طنني  �مل�ستثمرين  حلماية  عديدة  �إج���ر�ء�ت  �تخذت  فاإنها 

�ملمار�سات غري �لعادلة، �أو غري �ل�سليمة، �أو �لتي تنطوي على �حتيال، �أو 

غ�س، �أو تدلي�س، �أو تالعب.

�لتد�ولت  يف  �ملا�سي  �لعام  وقعت  �لتي  �ملخالفات  �لهيئة  و�سرحت 

�إيجاد �نطباع كاذب وم�سلل  حيث �نطوت على تالعب و�حتيال بق�سد 

على  بناًء  متت  ل��ت��د�ولت  خمالفات  وعلى  �سعار،  �لأ �أو  �ل�سوق  ب�ساأن 

ف�ساح، وخمالفات لتقدمي  معلومات د�خلية، وعلى خمالفات لقو�عد �لإ

و�أفر�د دون �حل�سول على  �ملالية من �سركات  ور�ق  �لأ �أعمال  عمل من 

ترخي�س نظامي بذلك، وخمالفات مت�سلة بقو�عد �لطرح، وخمالفات 

�سخا�س �ملرخ�س  تتعلق ب�سناديق ��ستثمارية، وعلى خمالفات لالئحة �لأ

لهم.

وبينت �لهيئة �أنه مت �لتحري و�لتحقيق يف 193 خمالفة من �أفر�د �أو 

نرتنت من خالل مو�قع �إنرتنت، وتو�سيات ر�سائل جو�ل،  �سركات على �لإ

و�إد�رة حمافظ �أو �إعالنات يف �ل�سحف على نحو خمالف.

جر�ء�ت �لالزمة يف 172 خمالفة منها،  و�نتهت �لهيئة من جميع �لإ

عليهم  �لتعهد�ت  و�أخ��ذ  و��ستجو�بهم  �ملخالفني  ��ستدعاء  ذلك  يف  مبا 

�إغالقهم  مع  �ملخالفة  ن�سطة  �لأ تلك  ممار�سة  عن  �ل��ف��وري  بالتوقف 

ملو�قعهم وعدم ممار�سة �أعمال مماثلة يف �مل�ستقبل.

�لتحريات  لتلك  تبًعا  مت  �أنه  �ل�سعودية  �ملالية  �ل�سوق  هيئة  وك�سفت 

نظام  مبخالفة  �لتهام  �لق�سايا  بع�س  يف  �ملتعاملني  من  ع��دد  توجيه 

�ل�سوق �ملالية ولو�ئحه �لتنفيذية، و�أحيلو� �إىل جلنة �لف�سل يف منازعات 

�سد�ر �لعقوبة �ملنا�سبة بحقهم. ور�ق �ملالية لإ �لأ

�لنظامية  ل�����س��الح��ي��ات��ه  وف���ًق���ا  �ل��ه��ي��ئ��ة  �أ����س���در جم��ل�����س  ك��ذل��ك 

خ�����رى ت�سمنت  �ل��ق�����س��اي��ا �لأ �ل����ق����ر�ر�ت يف ج��م��ل��ة م���ن  ع�����دًد� م���ن 

ز�ل  وم��ا  �ل��ن��ظ��ام،  ب��اأح��ك��ام  يتقيد  م��ن مل  بحق  وغ��ر�م��ات  ع��ق��وب��ات 

ج�������ر�ء�ت �ل��ن��ظ��ام��ي��ة.  �ل��ت��ح��ق��ي��ق ج���ارًي���ا يف �مل��ت��ب��ق��ي م��ن��ه��ا وف���ق �لإ

مت  �مل�ستثمرين  من  �سكوى   3464 �إن�سائها  منذ  �لهيئة  ��ستقبلت  كذلك 

ح�سم ما يربو على 98 يف �ملائة منها.

يف  �مل�ستثمرين  من  �مل�ستلمة  �ل�سكاوى  �أن  �إىل  �لنظر  �لهيئة  ولفتت 

بال�سكاوى  مقارنًة  �ملائة  يف   38 بن�سبة  �نخف�ست   2008 �ملا�سي  �لعام 

وعي  زي��ادة  �إىل  �لن�سبة  هذه  �نخفا�س  مرجعة  2007م،  عام  �مل�ستلمة 

�مل�ستثمرين ولدى �سركات �لو�ساطة.

و�أكدت هيئة �سوق �ملالية �أنها ما�سية يف �لعمل على حتقيق �ل�سفافية 

لنظام  �ملخالفات  مرتكبي  وردع  �ملالية،  ور�ق  �لأ معامالت  و�لنز�هة يف 

ور�ق  �لأ �سوق  يف  �مل�ستثمرين  وحماية  �لتنفيذية  ولو�ئحه  �ملالية  �ل�سوق 

على  تنطوي  �لتي  �ل�سليمة  غري  �أو  �لعادلة  غري  �ملمار�سات  من  �ملالية 

على درجات �لكفاءة يف تعامالت  تالعب و�حتيال، �سعًيا �إىل �لو�سول لأ

وتنفيًذ�  نظاًما  لها  �ملخولة  لل�سالحيات  وفًقا  وذل��ك  �ملالية  �ل�سوق 

لو�جباتها �لتنظيمية و�لرقابية على �ل�سوق �ملالية و�ملتعاملني فيها.
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�أعلنت هيئة �ل�سوق �ملالية فر�س غر�مات مالية متفاوتة على 

ف�ساح و�ل�سفافية  ثالث �سركات م�ساهمة لعدم تقيدها بلو�ئح �لإ

.

�ل�سركة  على  ري��ال  �أل��ف   50 قدرها  غر�مة  �لهيئة  وفر�ست 

لت�سرب  وذل��ك  �سبكيم(،   ( للبرتوكيماويات  �لعاملية  �ل�سعودية 

خرب �أرباح �ل�سركة �لتقديرية للربع �لثاين لعام 2008م ون�سره يف 

نرتنت بعد �أن �سرح رئي�س جمل�س  لكرتونية على �لإ �أحد �ملو�قع �لإ

�لهيئة  �إب��الغ  قبل  �لعمومية  �جلمعية  �جتماع  يف  بذلك  د�رة  �لإ

و�إعالنه بتاريخ 2008/07/12م.

ريال  �أل��ف   50 مقد�رها  مالية  غر�مة  �لهيئة  فر�ست  كما 

وذلك   ) �سالمة   ( �لتعاوين  للتاأمني  �ل�سعودية  �إياك  �سركة  على 

بعد �أن �سرح رئي�س جمل�س �إد�رة �ل�سركة عن توقعه بزيادة ر�أ�س 

16481 بتاريخ  مال �ل�سركة �إىل �سحيفة �ملدينة يف عددها رقم 

1429/06/03ه��� �ملو�فق 2008/6/7 م وذلك قبل �إبالغ �لهيئة 

و�إعالنه.

ومت فر�س غر�مة مالية مقد�رها 100 �ألف ريال على �ل�سركة 

للتنمية �ل�سناعية ) �سدق(، وذلك بعد ثبوت ت�سرب  �ل�سعودية 

حد �ملو�قع  خرب �أرباحها للفرتة �ملنتهية يف )2007/12/31م( لأ

على �ل�سبكة �ملعلوماتية بتاريخ 2008/1/17م قبل تزويد �لهيئة 

�لإعالن عنه  و�إعالنه ر�سميًا على موقع تد�ول، و�لذي مت  بذلك 

لحقًا بتاريخ 2008/1/19م. 

فرض غرامـات على ثالث شركات 
لتسريبها معلومات عن نشاطها

�أعلنت هيئة �ل�سوق �ملالية عن تعديل يف لئحة حوكمة �ل�سركات 

خ�سو�سا يف �لفقرة ه �خلا�سة ببند �ملكافاآت و�لتعوي�سات للعاملني 

يف جمال�س �إد�ر�ت �ل�سركات �مل�ساهمة ،و�أو�سح بيان للهيئة طبيعة 

هذه �ملكافاآت ومن ي�ستحقها.

رقم  قر�ره  �أ�سدر  �ملالية  �ل�سوق  هيئة  �إن  جمل�س  �لبيان  وقال 

)1-1 -2009( وتاريخ 1430/1/8ه� �ملو�فق 2009/1/5م باعتماد 

تعديل �لفقرة )ه�( من �ملادة �لتا�سعة من لئحة حوكمة �ل�سركات 

و�لتعوي�سات  �ملكافاآت  عن  تف�سيل  “ه���(  ت���ي:  �لآ بالن�س  لتكون 

د�رة. 2.  تي كل على حدة: 1. �أع�ساء جمل�س �لإ �ملدفوعة لكل من �لآ

خم�سة من كبار �لتنفيذيني ممن تلقو� �أعلى �ملكافاآت و�لتعوي�سات 

�إن مل  �ملايل  و�ملدير  �لتنفيذي  �لرئي�س  �إليهم  ي�ساف  �ل�سركة،  من 

يكونا من �سمنهم. 

و�لتعوي�سات”  »�ملكافاآت  يق�سد مب�سطلح  �أنه  �لبيان  و�أ�ساف 

و�ملكافاآت  وم��ا يف حكمها،  رب���اح  و�لأ و�ل��ب��دلت  ج���ور  و�لأ �ل��رو�ت��ب 

د�ء، و�خلطط �لتحفيزية ق�سرية  �أو �ل�سنوية �ملرتبطة بالأ �لدورية 

جل، و�أي مز�يا عينية �أخرى.”  �أو طويلة �لأ

و�أ�سار �لبيان �أن �سدور هذ� �لتعديل ياأتي تاأكيدً� من �لهيئة على 

�إر�ساء �أف�سل �ملمار�سات يف جمال حوكمة �ل�سركات وتطوير �ملعايري 

ف�ساح و�ل�سفافية يف �ل�سوق  و�ملبادئ ذ�ت �لعالقة، وتعزيزً� ملبد�أ �لإ

�ملالية �ل�سعودية، وبناًء على نظام �ل�سوق �ملالية �ل�سادر باملر�سوم 

�مللكي رقم م/30 وتاريخ 1424/6/2ه�،

تعديل الئحة حوكمة الشركات

�أعلنت �سركة �ل�سوق �ملالية �ل�سعودية )تد�ول( �أنها ح�سلت 

جمل�س  و�ف��ق  حيث  �لعربية،  �لبور�سات  �حت��اد  ع�سوية  على 

بهذ�  �لحت��اد  من  �ملوجهة  �لدعوة  قبول  على  )ت���د�ول(  �إد�رة 

�خل�سو�س.

 وقد �ساركت )تد�ول( يف �جتماع جمل�س �حتاد �لبور�سات 

�ل���ذي ع��ق��د بتاريخ  �ل��ع��رب��ي��ة يف دورت����ه �حل��ادي��ة و�ل��ث��الث��ون 

�لعربية  م���ار�ت  �لإ دول��ة  يف  ظبي  �أب��و  مدينة  يف  2009/1/8م 

ع�سوية  على  جماع  بالإ �ملو�فقة  �لجتماع  يف  مت  حيث  �ملتحدة، 

�ل�سوق �ملالية �ل�سعودية يف �لحتاد. 

قو�نني  بني  �لن�سجام  حتقيق  �إىل  يهدف  �لإحت��اد  �أن  يذكر 

جديدة  تقنيات  و�عتمادها  �لعربية  �ملال  ر�أ���س  �أ�سو�ق  و�أنظمة 

ومتطورة يف عمليات �لتد�ول و�لت�سوية و�لتقا�س لتطوير �أ�سو�ق 

�لبيانات  وت��ب��ادل  بتوفري  �لحت��اد  يهتم  كما  ع�����س��اء.  �لأ �ل��دول 

ور�ق  و�ملعلومات بني �أع�ساء �لحتاد حول �ل�سركات �مل�سدرة و�لأ

يجاد قنو�ت �لت�سال بني  �ملالية �ملتد�ولة و�أ�سعارها، و�ل�سعي لإ

�أع�سائها. 

انضمام السوق المالية السعودية لعضوية 
اتحاد البورصات العربية
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�لهيئة  جمل�س  ق��ر�ر  ���س��دور  ع��ن  �ملالية  �ل�سوق  هيئة  �أعلنت 

رهاب. مو�ل ومتويل �لإ باعتماد قو�عد مكافحة غ�سل �لأ

�ل�سوق  هيئة  جمل�س  ق���ر�ر  ���س��در  �أن���ه  للهيئة  ب��ي��ان  يف  وج���اء 

�ملو�فق  )1429/12/3ه������  وت��اري��خ   )2008-39-1( رق��م  �ملالية 

ومتويل  م��و�ل  �لأ غ�سل  مكافحة  قو�عد  باعتماد  2008/12/1م( 

من  �لتاأكد  �إىل  تهدف  �لقو�عد  هذه  �أن  �لبيان  و�أو�سح  ره��اب.  �لإ

جر�ء�ت  �سخا�س �مل�سجلني بالإ �سخا�س �ملرخ�س لهم و�لأ �لتز�م �لأ

م��و�ل  �لأ غ�سل  مكافحة  جم��ال  يف  و�مل��ب��ادئ  �ل�سادرة  و�ل�سو�بط 

رهاب،  مبا يف ذلك تطبيق نظام مكافحة غ�سل  ومكافحة متويل �لإ

وتاريخ  )م/39(  رق��م  �مللكي  �ملر�سوم  مبوجب  �ل�سادر  م���و�ل  �لأ

1424/6/25ه� ولئحته �لتنفيذية، و�لتفاقيات و�لتو�سيات �لدولية 

ذ�ت �ل�سلة. 

�ملالية  �ل�سوق  ن��ز�ه��ة  تعزيز  �إىل  �ل��ق��و�ع��د  تلك  ت��ه��دف  كما 

�سخا�س �ملرخ�س لهم وعمالئهم من  وم�سد�قيتها، و�إىل حماية �لأ

مو�ل �أو متويل  �لعمليات غري �لنظامية �لتي قد تنطوي على غ�سل لالأ

رهاب �أو �أي ن�ساط �إجر�مي �آخر. لالإ

مرئيات  ��ستق�ساء  �لقو�عد  ه��ذه  يف  روع��ي  �أن��ه  �إىل  و����س��ار 

طر�ف ذ�ت �لعالقة.  �ملخت�سني و�ملهتمني لدى �جلهات و�لأ

اعتماد قواعد مكافحة غسل 
األموال وتمويل اإلرهاب

�لتحتية  للبنية  معادن  �سركة  وقعت 

�لتعدين  ل�سركة  ب��ال��ك��ام��ل  و�مل��م��ل��وك��ة 

2فرب�ير  يف  معادن  �ل�سعودية  �لعربية 

�أزم��ي��ل  م��وؤ���س�����س��ة  م���ع  ع���ق���ًد�  2009م 

�لهند�سية  عمال  بالأ للقيام  للمقاولت 

�سكنية  وح��دة   500 حل��و�يل  ن�سائية  و�لإ

ريال  مليون   180 تبلغ  �إجمالية  بقيمة 

قرية  �إن�ساء  م��ن  وىل  �لأ �ملرحلة  متثل 

ر�أ���س  مبوقع  �ملتكاملة  �ل�سكنية  معادن 

�لدكتور  وقال  �ل�سرقية.  باملنطقة  �لزور 

�سركة  رئي�س  �لدباغ  عي�سى  بن  عبد�هلل 

�إن  معادن  �ل�سعودية  �لعربية  �لتعدين 

مل�سروع  وىل  �لأ �ملرحلة  ميثل  �لعقد  هذ� 

�إن�ساء قرية �سكنية متكاملة مبوقع ر�أ�س 

على  وت�ستمل  �ل�سرقية  باملنطقة  �ل��زور 

�سكنية  وحدة   )500( يقارب  ما  �إن�ساء 

�إ�سافة �إىل مركز للت�سوق و مبان �إد�رية 

ريا�سية،  و���س��الت  وم��ط��ع��م  وم�سجد 

�مل�ساحة  وتبلغ  �مل��ي��اه،  معاجلة  ووح���دة 

وىل )156،000(  �لتي ت�سغلها �ملرحلة �لأ

�أن مدة تنفيذ عقد  مرت مربع. مو�سًحا 

د.  و�أك��د  �سهًر�.   )21( وىل  �لأ �ملرحلة 

�ل�سكنية  معادن  قرية  م�سروع  �أن  لدباغ 

بر�أ�س �لزور ي�ستمل على ت�سييد )2200( 

�سافة  بالإ �لفئات  متعددة  �سكنية  وحدة 

د�رية و�خلدمات ومر�فق  �إىل �ملباين �لإ

خ�سر�ء  وم�سطحات  وترفيهية  ريا�سية 

 895،197 قدرها  �إجمالية  م�ساحة  على 

مرًت� مربًعا ، خم�س�سة مل�ساريع معادن 

ملونيوم و�لبنية �لتحتية. للفو�سفات و�لأ

)معادن( توقع عقد إنشاء المرحلة األولى من القرية 
السكنية برأس الزور
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�أع��ل��ن��ت ه��ي��ئ��ة �ل�����س�����وق �مل��ال��ي��ة عن 

�ل�سناديق  من  عدد  طرح  على  مو�فقتها 

�ل�ستثمارية �جلديدة حيث و�فقت �لهيئة 

على طرح �سركة �إت�س �إ�س بي �سي �لعربية 

بي  �إ�س  �إت�س  �سندوق  �ملحدودة  �ل�سعودية 

�سهم �ل�سعودية حلماية ر�أ�س  �سي �أمانة لالأ

�ملال.

كما �أعلنت �لهيئة عن مو�فقتها ل�سركة 

على  �ل�سعودية  �لعاملي  �ل�ستثمار  بيت 

�ل�سعودية  �سهم  لالأ جلوبل  �سندوق  طرح 

)���س��ن��دوق �ل��ن��ور(، و�أع��ل��ن��ت �أي�����س��ا عن 

�خلليجية  �ل�ستثمار�ت  ل�سركة  مو�فقتها 

ع��ل��ى ط���رح ���س��ن��دوق �مل��ت��اج��رة ب��ال��ري��ال 

�سندوق  و  �خلليجي  للم�ستثمر  �ل�سعودي 

للم�ستثمر  �خلليجية  ول��ي��ة  �لأ �لطروحات 

ك�سب  ملجموعة  �لهيئة  وو�فقت  �خلليجي. 

فلل  ك�سب  ���س��ن��دوق  ط���رح  ع��ل��ى  �مل��ال��ي��ة 

�لرحاب.

كماو�فقت ل�سركة �لريا�س �ملالية على 

طرح �سندوق �لريا�س لل�سركات �ملتو�سطة 

عمار. و�ل�سغرية و �سندوق �لإ

�لتنفيذي  �لرئي�س  �لدباغ  طاهر  �أعلن 

�نتهاء  �ملالية  �لهولندي  �ل�سعودي  ل�سركة 

عذيب  �حتاد  �سركة  يف  �لعام  �لكتتاب  عملية 

فر�د،  �لأ للمكتتبني  و�ملخ�س�س  لالت�سالت 

حيث �نتهت �لعملية بنجاح تام وبن�سبة تغطية 

جتاوزت 350 يف �ملائة. ومت تخ�سي�س 22 �سهما 

على  طلب  �أعلى  ح�سل  فيما  �لفرد،  للمكتب 

920 �سهما. ومت تخ�سي�س 22 �سهما للمكتتب 

�ملفرد، فيما ح�سل �أعلى طلب على 920 وتولت 

�سر�ف  �لإ �ملالية  �لهولندي  �ل�سعودي  �سركة 

�ملبا�سر على عملية �لكتتاب ب�سفتها �مل�ست�سار 

�ملايل ومدير �لكتتاب ومتعهد �لتغطية للطرح 

�سهم �حتاد عذيب لالت�سالت.  �لعام لأ

�لتي  �سهم  �لأ عدد  �أن  �إىل  �لدباغ  و�أ�سار 

بقيمة  �سهم  مليون   106.1 بلغ  �لكتتاب  مت 

�إجمالية تقدر بنحو 1.06 مليار ريال، يف حني 

بلغ عدد طلبات �لكتتاب 307.615 طلبا وبلغ 

ومتت  مكتتب.  مليون   1.3 �ملكتتبني  �إجمايل 

عملية �لكتتاب عرب قنو�ت متعددة كالقنو�ت 

تلك  عرب  �لكتتاب  �سجل  حيث  لكرتونية  �لإ

�لكتتاب  و�سجل  �ملائة،  يف   94 ن�سبة  �لقنو�ت 

لطلبات  �مل�ستلمة  �لثمانية  �لبنوك  فروع  عرب 

�لكتتاب ن�سبة �كتتاب بلغت 6 يف �ملائة، و�سيتم 

�لفو�ئ�س  ورد  �سهم  لالأ �لنهائي  �لتخ�سي�س 

للمكتتبني �ل�سبت �ملقبل. 

ويف معر�س حديثه عن عملية �لكتتاب يف 

�لدباغ  �أ�سار  لالت�سالت  عذيب  �حتاد  �سركة 

�إىل �أن هذ� �لطرح هو �أول عملية �كتتاب عام 

تتم يف �ملنطقة خالل عام 2009 حيث جرى يف 

ظل ظروف �قت�سادية �سعبة متر بها �ملنطقة 

و�لعامل ب�سكل عام. 

على  قبال  و�لإ �لتغطية  ن�سبة  �أن  و�أ�ساف 

�سك  دون  تعترب  �ملكتتبني  وعدد  �لكتتاب 

موؤ�سر�ت قوية على متانة �لقت�ساد �ل�سعودي 

زمة  �لأ ظروف  رغم  �أد�ئه  على  حافظ  �لذي 

�ملالية �لعاملية، موؤكدَ� �هتمام وثقة �مل�ستثمر يف 

�سركة �حتاد عذيب لالت�سالت ك�سركة و�عدة 

ومناف�سة يف قطاع �لت�سالت يف �ململكة.  

تخصيص 22 سهمًا للفرد في )اتحاد عذيب لالتصاالت( 
و920 سهمًا ألعلى طلب

طرح صناديق اسـتثمارية جديدة
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ي دولة دورها االقت�سادي، ت�ستهدف يف جمملها تنظيم التوازن  ت�سكل ال�سيا�سات االقت�سادية جمتمعة الأ

االقت�سادي العام عرب تلك ال�سيا�سات االقت�سادية الكلية. ُن�سّلط ال�سوء هنا على اأحد تلك ال�سيا�سات الهاّمة؛ 

ممثلًة يف ال�سيا�سة النقدية يف اململكة العربية ال�سعودية، التي تربز حاجة االقت�ساد الوطني لتدخلها يف ظل 

العاملية، نحاول من  املالية  زمة  االأ با�ستقرارها تداعيات  التي ع�سفت  الراهنة  العاملية  الظروف االقت�سادية 

خالل هذه امل�ساهمة اإي�ساح ال�سورة كاملة للقارئ الكرمي، ومدى اأهمية الدور الذي تلعبه ال�سيا�سات االقت�سادية 

زمات، وال�سيا�سة النقدية على وجه اخل�سو�ص.  ب�سورٍة عاّمة يف مواجهة مثل تلك االأ

نجاح السياسة النقدية السعودية في:

العمل على استقرار األسعار
ودعم نشاط االقتصاد الكلي
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لقد برزت �أهمية �ل�سيا�سة �لنقدية �ملحافظة 

�لتي �نتهجتها موؤ�س�سة �لنقد �لعربي �ل�سعودي يف 

زمة  �لأ فتيل  ��ستعال  مع  خا�سًة  خرية؛  �لأ ونة  �لآ

خري يف عام 2008م.  �ملالية �لعاملية خالل �لربع �لأ

�لقطاع  يف  و�لطماأنينة  �لثقة  بثِّ  �إىل  �أّدت  حيث 

�ملايل �ل�سعودي ب�سفٍة خا�سة، و�لقت�ساد �لوطني 

ب�سفٍة عاّمة، جنحت تلك �ل�سيا�سة يف �أد�ء دورها 

�ملحلية  �ل�سيولة  �إد�رة  على  �ملن�سب  �ملحوري 

�لن�ساط  ت�سيري  جل  لأ �لالزم  بامل�ستوى  وتوفريها 

�لعربي  �لنقد  �لقت�سادي �لكلي، متكنت موؤ�س�سة 

�لتو�زن  حتقيق  من  عليها  بالعتماد  �ل�سعودي 

�لعامل  كونها  �لنقود  على  و�لطلب  �لعر�س  بني 

�سا�سي ور�ء منع �أو �حلد من ظهور �لجتاهات �لت�سخمية. ��ستمر جناح  �لأ

موؤ�س�سة �لنقد �لعربي �ل�سعودي ب�سفتها �مل�سرف �ملركزي للمملكة �لعربية 

�ل�سعودية )تاأ�س�ست يف عام 1372ه� 1952م( �سمن حزمٍة من �لنجاحات 

�ملتحققة لها على م�ستوى بقية وظائفها �لرئي�سة؛ �لتي ت�سمل )1( �إ�سد�ر 

�لعملة �لوطنية )�لريال �ل�سعودي(. )2( �لقيام بعمل م�سرف �حلكومة. 

)3( مر�قبة �مل�سارف �لتجارية. )4( �إد�رة �إحتياطيات �ململكة من �لنقد 

�سعار  �لأ ��ستقر�ر  على  للمحافظة  �لنقدية  �ل�سيا�سة  �إد�رة   )5( جنبي.  �لأ

و�أ�سعار �ل�سرف. )6( ت�سجيع منو �لنظام �ملايل و�سمان �سالمته.

التحكم بال�سيولة املحلية

بال�سيولة  �لتحكم  على  �ل�سعودي  �لعربي  �لنقد  موؤ�س�سة  عمل  يقوم 

و �إعادة 
�ملحلية عن طريق عمليات �ل�سوق �ملفتوح )OMO(، من خالل بيع �أ

�سد�ر�ت �حلكومية من �ل�سند�ت، بهدف �لتاأثري بالزيادة �أو �لنق�س  �سر�ء �لإ

ببيع  �ل�سعودي  �لعربي  �لنقد  موؤ�س�سة  تقوم  حيث  �لنقود،  عر�س  كمية  يف 

�سد�ر�ت �حلكومية للعمل على تخفي�س كمية عر�س �لنقود لمت�سا�س  �لإ

�ل�سيولة  من  للمزيد  �حلاجة  عند  �ل�سر�ء  و�إعادة  �ملحلية،  �ل�سيولة  فائ�س 

عمليات  خالل  من  �ل�سعودي  �لعربي  �لنقد  موؤ�س�سة  ت�ستهدف  �ملحلية. 

�لنقدية  �ل�سيا�سة  �أهد�ف  حتقيق  على  �لعمل   )OMO( �ملفتوح  �ل�سوق 

�سعار �ملحلية و�سعر �سرف �لريال،  �ملتمثلة يف؛ �ملحافظة على ��ستقر�ر �لأ

�ل�سلع  من  �ملعرو�س  منو  معدل  مع  �ملحلية  �ل�سيولة  معدل  تنا�سب  و�سمان 

و�خلدمات يف �لقت�ساد �لوطني، وتوفري �ل�سيولة �ملالئمة للنظام �مل�سريف 

لتلبية �لحتياجات �لئتمانية �خلا�سة بالقت�ساد �ملحلي ولكافة �لن�ساطات، 

ل�سمان  بعناية  )�لريال(  �ملحلية  �لعملة  �سوق  ومر�قبة  متابعة  �إىل  �إ�سافة 

�سري عمله ب�سورة مو�كبة دون وجود �أي ن�ساطات مربكة توؤثر على موؤ�سر�ت 

�ل�سوق.

�أحدثت موؤ�س�سة �لنقد �لعربي �ل�سعودي خالل �أكتوبر 1998 �إجر�ء�ت 

مرونة  على  �ملحافظة  بهدف  �ل�سر�ء  �إعادة  باتفاقيات  تتعلق  جديدة  عمل 

جر�ء�ت �جلديدة  �ل�سيولة. وطبقًا لهذه �لإ �ل�سوق وتزويدها بحاجتها من 

عادة �ل�سر�ء  عادة �ل�سر�ء وعائد �آخر لإ �أ�سبح لدى �ملوؤ�س�سة عائد ر�سمي لإ

�سا�سي كاإحتياطات للن�سب �ملنا�سبة للم�سارف  ح�سب �ل�سوق هو �لعائد �لأ

للتد�ول(  �لقابلة  �حلكومية  �سند�تها  �إجمايل  من  �ملائة  يف   35( �لتجارية 

�ل�سر�ء  عادة  لإ �لر�سمي  �لعائد  وُيحدد  �لعائد،  هذ�  مبوجب  تقدمها  �لتي 

�أن  �لتجارية  للم�سارف  يحق  كما  جل،  �لأ ق�سرية  للعائد�ت  دنى  �لأ �حلد 

0.5 يف �ملائة  �ل�سر�ء �لر�سمي لغاية  �إعادة  حت�سد �سيولة من نافذة عائد 

عادة �ل�سر�ء. ويف مطلع نوفمرب 1998 قررت موؤ�س�سة  من �سند�تها �لقابلة لإ

�سند�ت  �سعر  حتديد  �ل�سعودي  �لعربي  �لنقد 

�لتنمية �حلكومية على �أ�سا�س منحنى عائد �لريال 

و5   2 ملدة  لال�ستحقاقات  زيادة  هو�م�س  باإ�سافة 

 12 ويف  �ل�سوق.  كفاءة  تعزيز  بهدف  �سنو�ت  و10 

طرحها  �سعر  �ملوؤ�س�سة  حددت   1998 دي�سمرب 

على  �حلكومية  �لتنمية  ل�سند�ت  ول  �لأ �لنظامي 

�أ�سا�س �ل�سعر �لقيا�سي لل�سوق �ملحلية، و�ألغت فرتة 

�ل�ستحقاق ملدة 3 �سنو�ت و�أ�سافت فرتة ��ستحقاق 

��ستحقاق  فرت�ت  �إتاحة  لغر�س  �سنو�ت   10 ملدة 

ميزة  �ملوؤ�س�سة  �أوجدت  كذلك  للم�ستثمرين.  �أو�سع 

ت�سهيل  زيادة  خالل  من  �لت�سعري  ل�سيا�سة  �إ�سافية 

�إعادة �ل�سر�ء من 25 يف �ملائة �إىل 35 يف �ملائة من 

ور�ق �ملالية �حلكومية، حيث مل  �إجمايل حياز�ت �مل�سارف �لتجارية من �لأ

ي�ساعد �لت�سعري �مل�سوه �لقدمي ل�سند�ت �لتنمية �حلكومية برنامج �لتمويل/

نه كانت هناك خ�سارة فورية ن�سبتها 1 يف �ملائة عن  �سوق �لتد�ول �لثانوية لأ

مو�ل(. �أ�سعار �ل�سوق �ملالية )تكلفة �لأ

عادية،  غري  تعامالت  منط  �لريال  �سوق  �سهد   1998 �لعام  وخالل 

من  لعدد  �ملتاحة  �ل�سيولة  �نكم�ست  حيث  �ل�سيف،  فرتة  خالل  خا�سة 

�سباب لعل من �أبرزها: �لتفاوت يف منو حجم �لقرو�س و�لود�ئع، وتدفق  �لأ

و�إ�سد�ر  جنبي،  �لأ �لنقد  يف  و�مل�ساربة  �خلارج،  �إىل  �ملو�سمي  مو�ل  �لأ

�ل�سند�ت �حلكومية �خلا�سة، �إ�سافة �إىل تباطوؤ �لن�ساط �لقت�سادي �لعام، 

و��ستوعبت موؤ�س�سة �لنقد �لعربي �ل�سعودي هذ� �لنكما�س من خالل توفري 

�ل�سيولة �ملنا�سبة منذ مطلع يوليو 1998 عن طريق مبادلت وود�ئع �لنقد 

جنبي، كما تدخلت �ملوؤ�س�سة با�ستحقاقات �أطول لعمليات بيع �آجلة قطعيه  �لأ

جلة خا�سة بعد ��سطر�بها  للدولر لغر�س حتقيق �ل�ستقر�ر يف �ل�سوق �لآ

�لعربي  �لنقد  و��ستمّرت موؤ�س�سة   .1998 �أغ�سط�س و�سبتمرب  خالل �سهري 

�لديناميكي  �لنهج  هذ�  �إتباع  يف  �ليوم  حتى  �لتاريخ  ذلك  منذ  �ل�سعودي 

من  �لوطني  �لقت�ساد  حاجات  �لعتبار  يف  �آخذًة  �ملحلية  �ل�سيولة  د�رة  لإ

�لدويل  �لنقد  ب�سهادة �سندوق  �ملتميز  �لنجاح  �إدر�ك  مّكنها من  �ل�سيولة، 

و�لعديد من �لهيئات و�ملوؤ�س�سات �لدولية. 

�سعار احلفاظ على ا�ستقرار االأ

خر �لتطور�ت �ملن�سورة يف تقارير موؤ�س�سة �لنقد �لعربي �ل�سعودي  ووفقًا لآ

لكرتوين، فقد و��سلت �ملوؤ�س�سة خالل عامي 2007م  و 2008م  على موقعها �لإ

وىل �ملحافظة على  �نتهاجها �سيا�سة نقدية حمافظة ��ستهدفت بالدرجة �لأ

�سعار �ملحلية و�سعر �سرف �لريال وتعزيز �ل�ستقر�ر �ملايل،  ��ستقر�ر يف �لأ

وت�سجيع �ل�ستثمار، و�لعمل على زيادة �لقدرة �لتناف�سية لالقت�ساد �لوطني، 

�آخذًة يف �لعتبار �أن �لتحدي يف �إد�رة �ل�سيا�سة �لقت�سادية �ملحلية يكمن 

غر��س �لتنمية بهدف تنويع �لقت�ساد،  نفاق لأ يف �ملو�ئمة بني متطلبات �لإ

و�إيجاد فر�س وظيفية مع متطلبات �حلد من �ل�سغوط �لت�سخمية. ولهذ� 

�لر�سمي  �ل�سر�ء  �إعادة  �تفاقيات  معدل  برفع  �ملوؤ�س�سة  قامت  �لغر�س 

�ملعاك�س  �ل�سر�ء  �إعادة  �تفاقيات  ومعدل   Official Repo Rate )ORR(

ول من عام 2007 م مبقد�ر  )Reverse Repo Rate )RRR  خالل �لربع �لأ

30 نقطة �أ�سا�س من 5.20 يف �ملائة �إىل 5.50 يف �ملائة ومن 4.70 يف �ملائة 

2007م قررت  �لر�بع من عام  �لربع  �لتو�يل، ويف  �ملائة على  5.0 يف  �إىل 

 Reverse Repo �ملعاك�س  �ل�سر�ء  �إعادة  �تفاقيات  معدل  خف�س  �ملوؤ�س�سة 

)Rate )RRR عدة مر�ت بلغ جمموعها 1000 نقطة �أ�سا�س لي�سل �إىل 4.0 

السياسة النقدية نجحت في أداء 
دورها المحوري في إدارة السيولة 
المحلية وتوفيرها بالمستوى الالزم 
االقتصادي  النشاط  تسيير  ألجل 
الكلي، وتحقيق التوازن بين العرض 
والطلب على النقود كونها العامل 
ظهور  من  الحد  وراء  األساسي 

االتجاهات التضخمية.
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يف �ملائة يف نهاية عام 2007م، وذلك بهدف تعزيز 

�ملوؤ�س�سة  رفعت  كما  �ملحلية.  �لعملة  �ل�ستقر�ر يف 

2007م �لوديعة �لنظامية �لتي  10 نوفمرب  بتاريخ 

حتتفظ بها �مل�سارف �لعاملة يف �ململكة لديها من 

جمموع  من  �ملائة  يف   9.0 لت�سبح  �ملائة  يف   7.0

�لود�ئع حتت �لطلب. ومع مطلع عام 2008م قامت 

�لوديعة  برفع  �ل�سعودي  �لعربي  �لنقد  موؤ�س�سة 

يف  �لعاملة  �مل�سارف  بها  حتتفظ  �لتي  �لنظامية 

�ململكة لديها من 9.0 يف �ملائة لت�سبح 10.0 يف 

�ملائة من جمموع �لود�ئع حتت �لطلب، كما قررت 

�ل�سر�ء  �إعادة  �تفاقيات  معدل  خف�س  �ملوؤ�س�سة 

�ملعاك�س )Reverse Repo Rate )RRR من 4.0 

ول  �لأ �لربع  خالل  �ملائة  يف   2.5 �إىل  �ملائة  يف 

قامت  2008م  �أبريل  2008م. ويف مطلع  من عام 

�ملوؤ�س�سة برفع �لوديعة �لتي حتتفظ بها �مل�سارف 

�لعاملة يف �ململكة لديها من 10.0 يف �ملائة لت�سبح 

12.0 يف �ملائة من جمموع �لود�ئع حتت �لطلب، 

�ل�سر�ء  �إعادة  �تفاقيات  معدل  خف�س  وقررت 

�ملعاك�س )Reverse Repo Rate )RRR من 2.5 

قامت  �سهر  وخالل  �ملائة.  يف   2.0 �إىل  �ملائة  يف 

�ملوؤ�س�سة برفع �لوديعة �لتي حتتفظ بها �مل�سارف 

�لعاملة يف �ململكة لديها من 12.0 يف �ملائة لت�سبح 

13.0 يف �ملائة من جمموع �لود�ئع حتت �لطلب �أي 

ول مرة منذ  يف مطلع مايو 2008م، ورفعت �أي�سًا لأ

فرتة زمنية طويلة �لوديعة �لنظامية �لتي حتتفظ 

بها �مل�سارف �لعاملة يف �ململكة لديها من 2.0 يف 

�لود�ئع  جمموع  من  �ملائة  يف   4.0 لت�سبح  �ملائة 

�ملالية  زمة  �لأ ن�سوء  وبعد  جلة.  و�لآ �لدخارية 

�ل�سعودي  �لعربي  �لنقد  موؤ�س�سة  بادرت  �لعاملية 

بالت�سّدي للتحديات �جل�سيمة �لتي �ساحبت تلك 

باتخاذ عدة تخفي�سات متتالية يف  لتقوم  زمة،  �لأ

�لر�سمي  �ل�سر�ء  �إعادة  �تفاقيات  معدل  من  كل 

�تفاقيات  ومعدل   Official Repo Rate )ORR(

 Reverse Repo Rate �ملعاك�س  �ل�سر�ء  �إعادة 

 معدل �تفاقيات �إعادة �ل�سر�ء �ملعاك�سمعدل �تفاقيات �إعادة �ل�سر�ء�تفاقيات �إعادة �ل�سر�ء �ملعاك�س�تفاقيات �إعادة �ل�سر�ء 

 RepoReverse RepoOfficial Repo Rate (ORR)Reverse Repo Rate (RRR)SIBOR

 نهاية �لعاممتو�سط يومي 

2004 2,012 3,430              2.50%2.25%2.61%

2005 3,719 2,276              4.75%4.25%4.97%

2006 981 10,714            5.20%4.70%4.95%

2007 858 42,577            5.50%4.00%4.03%

2008 1,093 43,100            2.50%1.50%2.27%

Q1 - 04 2,034 4,857              1.50%1.00%1.20%

Q2 - 04 3,623 852                 1.50%1.00%2.02%

Q3 - 04 1,262 2,271              2.00%1.75%2.22%

Q4 - 04 1,128 5,740              2.50%2.25%2.61%

Q1 - 05 2,950 1,678              3.25%3.00%3.12%

Q2 - 05 1,206 4,790              3.50%3.00%3.73%

Q3 - 05 2,953 825                 4.25%3.75%4.79%

Q4 - 05 7,765 1,810              4.75%4.25%4.97%

Q1 - 06 1,311 7,289              5.00%4.50%5.10%

Q2 - 06 819 16,917            5.20%4.70%5.08%

Q3 - 06 1,017 9,745              5.20%4.70%5.24%

Q4 - 06 778 8,903              5.20%4.70%4.95%

Q1 - 07 834 25,962            5.50%5.00%5.00%

Q2 - 07 702 42,700            5.50%5.00%5.05%

Q3 - 07 1,259 36,645            5.50%5.00%5.09%

Q4 - 07 635 65,000            5.50%4.00%4.03%

Q1 - 08 1,395 78,400            5.50%2.50%2.52%

Q2 - 08 885 34,900            5.50%2.00%3.64%

Q3 - 08 1,000 16,000            5.00%2.00%4.40%

Q4 - 08 --  -- 2.50%1.50%3.02%

7-Jan-09 --  -- 2.50%1.50%2.27%

19-Jan-09 --  -- 2.00%0.75%1.35%

 

 ن�سبة الوديعة النظامية على الودائع 

حتت الطلب

ن�سبة الوديعة النظامية على الودائع 

جلة دخارية والآ الإ

Before7%2%
01/11/20079% 2%
01/01/200810% 2%
01/04/200812% 2%
01/05/200813% 4%
12/10/200810% 4%
23/11/20087% 4%

�مل�سدر: موؤ�س�سة �لنقد �لعربي �ل�سعودي

�مل�سدر: موؤ�س�سة �لنقد �لعربي �ل�سعودي

Million Riyals    وراق املالية احلكومية ا�ستثمارات امل�سارف التجارية يف الأ

�سندات حكومية اأذونات  خزينةاملجموع�سندات حكومية اأذونات  خزينةالعام

1994 11,005.04        39,025.04        50,030.08      22.0%78.0%

1995 13,106.33        39,176.07        52,282.40      25.1%74.9%

1996 8,658.77          56,607.25        65,266.02      13.3%86.7%

1997 7,281.87          75,927.06        83,208.93      8.8%91.2%

1998 3,559.00          85,807.39        89,366.39      4.0%96.0%

1999 2,286.59          99,978.95        102,265.54    2.2%97.8%

2000 2,210.77          110,062.41      112,273.17    2.0%98.0%

2001 1,989.74          121,843.24      123,832.97    1.6%98.4%

2002 7,093.85          131,555.70      138,649.55    5.1%94.9%

2003 174.69             150,547.57      150,722.26    0.1%99.9%

2004 266.41             146,389.89      146,656.30    0.2%99.8%

2005 714.79             127,091.09      127,805.88    0.6%99.4%

2006 9,131.47          114,121.54      123,253.01    7.4%92.6%

2007 16,747.99        127,430.69      144,178.67    11.6%88.4%

2008 70,598.09        128,398.50      198,996.58    35.5%64.5%

�مل�سدر: موؤ�س�سة �لنقد �لعربي �ل�سعودي

السـياسـة النقدية في المملكة 
ــالــدوالر  ب عملتها  ــاط  ــب ارت ــم  رغ
من  تمكنت  أنها  إال  األمريكي 
األسعار  استقرار  على  المحافظة 
الــريــال،  ــرف  ص وسعر  المحلية 
السيولة  معدل  تناسب  وضمان 
المعروض  نمو  معدل  مع  المحلية 
االقتصاد  السلع والخدمات في  من 

الوطني.
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)RRR(  من 5.50 يف �ملائة �إىل 5.0 يف �ملائة ثم �إىل 2.5 يف �ملائة بنهاية 

عام  بنهاية  �ملائة  يف   1.5 �إىل  �ملائة  يف   2.0 ومن  وىل،  لالأ 2008م  عام 

تلك  قر�ر�تها  �ل�سعودي  �لعربي  �لنقد  موؤ�س�سة  ودعمت  للثانية،  2008م 

من  لديها  �ململكة  �لعاملة يف  �مل�سارف  بها  �لتي حتتفظ  �لوديعة  بخف�س 

13.0 يف �ملائة لت�سبح 10.0 يف �ملائة من جمموع �لود�ئع حتت �لطلب يف 

12 �أكتوبر من عام 2008م، ويف 23 نوفمرب 2008م خف�ستها مرة �أخرى 

�إىل 7.0 يف �ملائة من جمموع �لود�ئع حتت �لطلب. ومع مطلع عام 2009م 

قامت موؤ�س�سة �لنقد �لعربي �ل�سعودي ووفقًا ملر�قبتها �لل�سيقة لتطور�ت 

�ل�سوق �ملحلية و�لقت�ساد �لوطني بتخفي�س كل من معدل �تفاقيات �إعادة 

�إىل  2.50 يف �ملائة  �ل�سر�ء �لر�سمي )Official Repo Rate )ORR من 

2.0 يف �ملائة يف 19 يناير 2009م، ومعدل �تفاقيات �إعادة �ل�سر�ء �ملعاك�س 

)Reverse Repo Rate )RRR  من 1.50 يف �ملائة �إىل 0.75 يف �ملائة.

جتربة اتفاقيات اإعادة ال�سراء

يرتكز �لدور �لذي تلعبه �تفاقيات �إعادة �ل�سر�ء يف كونها �أد�ة رئي�سة 

تعتمد عليها موؤ�س�سة �لنقد �لعربي �ل�سعودي يف نهجها �ملتبع يف �سيا�ستها 

خذ يف �لعتبار  د�ة �أهميتها يف �حلالة �ل�سعودية بالأ �لنقدية، ت�ستمد تلك �لأ

مريكي،  �أنه يف ظل �سيا�سة �سعر �ل�سرف �لقائمة على �لربط بالدولر �لأ

��ستقر�ر  على  �ملحافظة  يف  يتمثل  �لرئي�س  �لنقدية  �ل�سيا�سة  هدف  فان 

كاأد�ة  �ل�سر�ء  �إعادة  �تفاقيات  ��ستخد�م  ُيعد  لذلك  �لريال.  �سرف  �سعر 

يف �لتحكم يف �لحتياطيات �مل�سرفية و�حلد من �لتذبذبات يف �ل�سيولة، 

هد�ف، كما �أن عائد �ل�سر�ء  و�حدً� من �أهم �لو�سائل �ملتاحة لتحقيق تلك �لأ

ميثل �لهدف �لت�سغيلي �لرئي�س يف �إطار �ل�سيا�سة �لنقدية �لذي ي�ستخدم 

�أي�سا يف �إر�سال �أو نقل �إ�سار�ت هذه �ل�سيا�سة لل�سوق. 

وتعترب �مل�سارف �ملحلية �مل�سارك �لرئي�س ملوؤ�س�سة �لنقد يف عمليات 

كرب من  �تفاقيات �إعادة �ل�سر�ء كون تلك �مل�سارف هي من متلك �جلزء �لأ

ور�ق �ملالية �حلكومية �ملوؤهلة لتفاقيات �إعادة �ل�سر�ء و�لقابلة للتد�ول،  �لأ

�ل�سر�ء  �إعادة  �تفاقيات  ��ستخد�م  خرى  �لأ طر�ف  �لأ على  يتعني  حني  يف 

�مل�سارف  م�ساركة  حجم  ويرتبط  �لتجارية.  �مل�سارف  هذه  خالل  من 

�ملالية  ور�ق  �لأ من  معينة  بن�سبة  �ل�سر�ء  �تفاقيات  عمليات  يف  �لتجارية 

�حلكومية، �لتي بحوزة هذه �مل�سارف عند �لقيام بعمليات �تفاقيات �إعادة 

ور�ق لدى كل  �ل�سر�ء و�ملحددة بنحو 75% من �لر�سيد �لقائم من هذه �لأ

م�سرف.

ي بنك مركزي يف �أي �قت�ساد  من �ملوؤكد �أن جناح �ل�سيا�سة �لنقدية لأ

�لفو�ئد  �لعديد من  �مل�سروع نحو جني  �إىل تطلعه  وىل  �لأ بالدرجة  مدفوٌع 

�ملالية و�لقت�سادية، وبالطبع فاإن موؤ�س�سة �لنقد �لعربي �ل�سعودي ب�سفتها 

�لبنك �ملركزي يف �ململكة تتطلع �إىل تلك �لفو�ئد و�ل�ستحقاقات �لتنموية، 

وقيا�سًا على �لتجربة �ل�سابقة لالقت�ساد �لوطني، بالتز�من مع �لتطور�ت 

حد�ث �لتي مّرت بالقت�ساد �لعاملي، ووفقًا ل�سهاد�ت وتقييمات �سندوق  و�لأ

�لنقد �لدويل وبقية �لهيئات و�ملنظمات �لدولية، ميكن �لقول باأن �ل�س�يا�س�ة 

مريكي �إل �أنها متكنت  �لنقدية يف �ململكة رغم �رتباط عملتها بالدولر �لأ

�سعار  -بف�سل �هلل- ثم بف�سل �سيا�ستها تلك )�ملحافظة على ��ستقر�ر �لأ

مع  �ملحلية  �ل�سيولة  معدل  تنا�سب  و�سمان  �لريال،  �سرف  و�سعر  �ملحلية 

من  �لوطني(  �لقت�ساد  يف  و�خلدمات  �ل�سلع  من  �ملعرو�س  منو  معدل 

دعم  يف  �مل�ساهمة   )1( �أبرزها  من  لعل  �لفو�ئد،  تلك  من  عدٍد  �كت�ساب 

حتقيق  يف  �مل�ساهمة  طريق  عن  �ملجتمع،  يف  �لقت�سادية  �لرقابة  معايري 

عك�سته  ما  وهذ�  و�لتوظيف،  �لقت�سادي  �لن�ساط  من  عالية  م�ستويات 

 4.2 نحو  2008م  نهاية  مع  بلغت  �لتي  �ملتحققة  �لنمو �حلقيقية  معدلت 

يف �ملائة لالقت�ساد، ونحو 4.3 يف �ملائة للقطاع �خلا�س. )2( رفع وحت�سني 

�سعار متاحة �أمام  خرى ذ�ت �لعالقة بحيث تكون تلك �لأ �سعار �لأ �سفافية �لأ

�مل�ستهلكني و�مل�ستثمرين لتخاذ قر�ر�تهم. )3( �لتخفيف من تاأثري�ت زياد�ت 

خماطر �لت�سخم على �أ�سعار �لفائدة. )4( �أنها جّنبت �لقت�ساد �لنخر�ط 

ن�سطة غري �ل�سرورية، فمثاًل يف �لظروف �لت�سخمية يلجاأ �مل�ستثمرون  يف �لأ

لل�سلع �حلقيقية �لتي حتتفظ بقيمتها �أف�سل من �لنقود.

معدل اتفاقيات اإعادة ال�سراء املعاك�س

Official Repo Rate (ORR) معدل اتفاقيات اإعادة ال�سراء

Reverse Repo Rate (RRR) SIBOR

اذونات خزينة�سندات حكومية

Repoاتفاقيات اإعادة ال�سراء Reverse Repoاتفاقيات اإعادة ال�سراء املعاك�س
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الرؤية المستقبلية القتصاد دول مجلس التعاون الخليجي
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بيت  �أ���س��دره  �ل���ذي  �لتقرير  و�أج��م��ل 

�لتي  �لتطور�ت  جلوبل  �لعاملي  �ل�ستثمار 

ح�سلت يف هذه �لقت�ساد�ت خالل �لعامني 

�ملا�سيني وتوقعاته لعام 2009م من خالل 

�لتي  و�ل�ستنتاجات  �لنقاط  من  �لعديد 

�أوردها وفق �لرتتيب �لتايل:

- عقب فرتة �لزدهار �لتي �سهدتها �أ�سعار 

2008 م�سجلة  �لنفط يف منت�سف عام 

دولًر�   140 من  باأكرث  قيا�سًيا  �رتفاًعا 

�سعار  �لأ تر�جعت  للربميل،   �أمريكًيا 

لت�سل  �ل��ع��ام  نهاية  يف  ح��ادة  ب�سورة 

35 دولًر� �أمريكًيا  �إىل م�ستوى �أقل من 

للربميل.

حدود  يف  �لنفط  �أ�سعار  متو�سط  ت��ر�وح   -

94 دولًر� �أمريكًيا للربميل خالل  عام 

يظل  �أن  �سعار  �لأ ملتو�سط  ويتوقع   2008

للربميل  �أمريكًيا  دولًر�   60 ح��دود  يف 

خالل عام 2009.

- ب����د�أ �ل���رك���ود �لق��ت�����س��ادي �حل����اد يف 

ن�سر  يف  �ملتقدمة  �ل���دول  �قت�ساديات 

�سيوية، �لتي  �آثاره على �لقت�ساديات �لآ

كانت تعد �سابًقا من �لقت�ساديات �لتي 

فمن  لهذ�،  ونتيجة  �ل��رك��ود.  �سد  تعد 

�لعاملي على  �لطلب  ينخف�س  �أن  �ملتوقع 

�لنفط خالل عام 2009.

�أ�سعار  يف  �حل��اد  �لنخفا�س  ه��ذ�  مثل   -

نتاج من  �لإ �لذي �قرتن بخف�س  �لنفط 

وبك �سوف يكون له �أثر  جانب منظمة �لأ

خالل  �لقت�سادي  �لنمو  على  ملحوظ 

تخفي�سات  2009. حيث مت فر�س  عام 

وبك يف عام 2008  تر�كمية من جانب �لأ

بلغت 4.2 مليون برميل يومًيا.  ويف نف�س 

هناك  يكون  �أن  م�ستبعًد�  لي�س  �لوقت، 

�ملزيد من �لتخفي�سات �إذ� ما �نخف�ست 

�أقل خالل  م�ستويات  �إىل  �لنفط  �أ�سعار 

عام 2009. 

ت�سهد  �أن  �مل��رج��ح  م��ن  ل��ذل��ك،  نتيجة   -

�إير�د�ت �لنفط، و�ل�ستثمار�ت  فو�ئ�س 

يف  �جلارية  و�حل�سابات  �لر�أ�سمالية، 

منطقة جمل�س �لتعاون �خلليجي تر�جًعا 

حاًد� خالل  عام 2009، وهو ما �سيكون 

�لقت�سادي  �لنمو  على  كبري  تاأثري  له 

�حلقيقي لهذه �لدول.

ع��ام  ه���و   2009 ع����ام  ي���ك���ون   ����س���وف   -

�لن��ك��م��ا���س. ح��ي��ث ���س��ي��ت��ز�ي��د حجم 

�خلليجي  �لتعاون  جمل�س  �قت�ساديات 

من 822.2 مليار دولر �أمريكي يف  عام 

تريليون دولر   1.04 �إىل حو�يل   2007

�ملحتمل  وم��ن   2008 ع��ام  يف   �أمريكي 

ح��و�يل  �إىل  �حلجم  ه��ذ�  ينخف�س  �أن 

عام  يف  �أمريكي  دولر  مليار   923.6

2009. ومن �ملقدر �أن تنمو �قت�ساديات 

باملنظور  �خلليجي،  �ل��ت��ع��اون  جمل�س 

�ملائة  يف   11.3 ح���و�يل  م��ن  �ل���س��م��ي، 

�ملائة يف   26.4 يف  �إىل   2007 عام  يف  

عام 2008. كما يقدر للنمو �حلقيقي �أن 

ي�سل �إىل حو�يل 5.2 يف �ملائة يف عام 

2008 يف �لوقت �لذي يرجح �أن ينخف�س 

يف   2.4 ح��و�يل  �إىل  �لنمو  معدل  فيه 

�ملائة خالل  عام 2009 .

�أنه، من بني دول جمل�س  �لتقرير  - وتوقع 

تكون  �سوف   ، �ل�ست  �خلليجي  �لتعاون 

�ملنظور  م��ن  ث��ًر�،  ت��اأ ك���رث  �لأ �ل�سعودية 

�حلقيقي، يف عام 2009 حيث يتوقع �أن 

اأن ت�سهد اقت�سادات دول جمل�ص التعاون اخلليجي تراجًعا  توقع تقرير اقت�سادي حديث 

حاًدا يف معدالت منوها خالل العام اجلاري 2009م ب�سبب الرتاجع امل�ستمر يف اأ�سعار النفط رغم 

الفوائ�ص املالية الكبرية التي حققتها هذه الدول.
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1.4 يف  �إىل  تنخف�س معدلت �لنمو فيها 

قطر  فيه  �ستكون  �ل��ذي  �لوقت  يف  �ملائة. 

يف  بنظائرها  باملقارنة  تاأثًر�،  �لدول  �أقل 

�أن  يتوقع  �لتعاون �خلليجي، حيث  جمل�س 

ينخف�س معدل �لنمو �حلقيقي من 10.4 

يف �ملائة يف  عام 2008 �إىل 9.4 يف �ملائة 

خالل  عام 2009.

�أن  �ملتوقع  من  م��ار�ت  �لإ لدولة  وبالن�سبة   -

�إىل  فيها  �حلقيقي  �لنمو  م��ع��دل  ي�سل 

يتوقع  كما   2008 عام  يف   �ملائة  يف   5.5

�ملائة  يف   2 �إىل  �لنمو  معدل  ينخف�س  �أن 

بنمو  يتعلق  فيما  �أم��ا   .2009 ع��ام  خ��الل 

لدول  �حلقيقي  ج��م��ايل  �لإ �ملحلى  �لناجت 

طريقه  يف  فهو  و�لبحرين  وعمان  �لكويت 

لتحقيق معدلت ت�سل �إىل 5 و 6.4 و 6 يف 

�ملائة على �لتو�يل يف عام 2008 يف �لوقت 

�لنمو  فيه معدلت  تتباطاأ  �أن  يتوقع  �لذي 

�حلقيقية لهذه �لدول �إىل 2.5 و 3.5 و 3 

يف �ملائة على �لتو�يل.

ت����وؤدي �ل��ع��و�م��ل �ل��د�خ��ل��ي��ة �لتي  - و���س��وف 

منو  �نخفا�س  �لئ��ت��م��ان،  �أزم���ة  تت�سمن 

�أ�سعار  يف  �لنمو  �نخفا�س  �لعام،  نفاق  �لإ

يجار�ت �إىل �نخفا�س معدلت �لت�سخم  �لإ

�سافة �إىل ذلك، �سوف  يف عام 2009. بالإ

ينخف�س �لت�سخم �مل�ستورد ب�سورة جذرية 

نتيجة لنخفا�س �أ�سعار �ل�سلع ، و�لنكما�س 

�ملتوقع يف �لدول �ملتقدمة. وب�سكل عام من 

�ملحتمل �أن توؤدي هذه �لعو�مل �إىل خف�س 

معدلت �لت�سخم.

�لت�سخم  معدلت  تبلغ  �أن  �لتقرير  وتوقع   -

�خلليجي  �لتعاون  جمل�س  منطقة  دول  يف 

متو�سط 11.1 يف �ملائة خالل عام 2008. 

�أن  �إىل   2008 عام  عن  تقدير�تنا  وت�سري 

بلغ  ت�سخم  معدل  �أعلى  �سهدت  قد  قطر 

�لذي �سهدت  �لوقت  ، يف  �ملائة  16.5 يف 

فيه �لبحرين �أقل معدل م�سجلة 5.30 يف 

�ملائة. وبالرغم من ذلك، ك�سفت توقعاتنا 

�لت�سخم  معدلت  يف  كبري  �نخفا�س  عن 

لكافة دول جمل�س �لتعاون �خلليجي.

�سارة �إىل �أن �لتوقعات مل�سروعات  - وجتدر �لإ

تبدو   2009 عام  خ��الل   �خلا�س  �لقطاع 

معدلت  ترتفع  �أن  وميكن  و��سحة،  غري 

خلف�س  نتيجة  �لت�سييد  قطاع  يف  �لبطالة 

�سعار �لعقار�ت  معدل �لعمالة، كما ميكن لأ

�أن تنخف�س نتيجة لنخفا�س �لطلب، كما 

نتيجة  �ل�سيولة  �نخفا�س  �لقطاع  �سي�سهد 

�سيوؤدي  وبالتايل  �مل�ستثمرين  لن�سحاب 

�إىل خف�س وترية ن�ساط �مل�سروعات. ويبدو 

�لتاأخري�ت  ع��ام  �سيكون   2009 ع��ام  �أن  

يف  �سيكون  ما  وهو  �ملوؤجلة،  و�مل�سروعات 

غلب مل�سروعات �لقطاع �خلا�س نتيجة  �لأ

لنق�س �لتمويل.

يف  �مل�سروعات  �أ���س��و�ق  �أن  م��ن  وبالرغم   -

�سوف  �خلليجي  �لتعاون  جمل�س  منطقة 

تتلقى �سدمة خفيفة، على �ملدى �لق�سري، 

مور من �ملفرت�س  نتيجة للتاأخري�ت، �إل �أن �لأ

نتيجة  �لطويل  جل  �لأ تكون م�سرقة يف  �أن 

�لتعاون �خلليجي  لعتماد منطقة جمل�س 

على �لعو�مل �لقوية لالقت�ساد �لكلي �لتي 

�مل�سروعات.  تو�جه  م�ساكل  �أي��ة  �ستعالج 

تنفيذ  ���س��ي�����س��ت��م��ر  ذل�����ك،  ع��ل��ى  ع�����الوة 

�مل�سروعات �لتي ت�ساندها �حلكومة خالل 

ا. عام 2009 �أي�سً

- وعلى �ملدى �لق�سري، كما توقع �لتقرير �أن 

)�لندماج   M&A ن�ساط  يف  زي��ادة  ن�سهد 

و�ل�ستحو�ذ( يف �ملنطقة. ومن �ملتوقع �أن 

�خلدمات  وقطاع  �لعقار�ت  قطاع  يكون 

�مل�سرفية و�ملالية هي �لقطاعات �لرئي�سية 

دمج  يحدث  �أن  يتوقع  حيث  �مل�ستهدفة. 

�ل�سغرية  �ل�سركات  ب��ني  م��ن  لل�سركات 

زم��ة  �لأ �أم��ام  للوقوف  �حلجم  و�ملتو�سطة 

�جلهود  ت�سافر  من  و�ل�ستفادة  �حلالية 

�لنابع من �قت�ساديات �حلجم.

 M&A ويف  عام 2009، �سيتم دعم �أن�سطة -

و�ل���س��ت��ح��و�ذ( ع��ن طريق  )�لن���دم���اج 

�لتعاون  لدول جمل�س  �ملبادر�ت �حلكومية 

�سوق  يف  �ل���س��ت��ق��ر�ر  ���س��اع��ة  لإ �خلليجي 

لدعم  وجمهود�تهم  �سهم  و�لأ �لعقار�ت 

�أو�ساع �ل�سوق. عالوة على ذلك، �ست�سجع 

�سناديق  ن�سبًيا  �ملنخف�سة  �لتقييمات 

�لرثوة �ل�سيادية )SWFs( على �ل�ستحو�ذ 

على ح�س�س يف �ل�سركات �ملحلية و�لعاملية 

�لتقييمات  فاإن  وباملثل،  �ل�سو�ء.  حد  على 

على  للمحافظة  و�ل�����س��غ��ط  �ملنخف�سة، 

�ل�سركات  ي�سجعان  تناف�سية  تكلفة  قاعدة 

عمليات  طريق  عن  �أعمالهم  تو�سيع  على 

فقية. �لندماج �لر�أ�سية و�لأ

من  كل  ت�سكل  �سوف  �أخ��رى،  ناحية  وم��ن   -

عائًقا  �ل�سيولة  ونق�س  �لئ��ت��م��ان  �أزم���ة 

 M&A رئ��ي�����س��ًي��ا ي���و�ج���ه ���س��وق �أن�����س��ط��ة

ميكن  كذلك  و�ل�ستحو�ذ(.  )�لن��دم��اج 

�أن ي�سبب ��سطر�ب �ل�سوق �لعاملي وحالة 

ط��ر�ف  �لأ تر�جع  �ل�سائدة،  �ليقني  ع��دم 

�مل�ساركة يف �أن�سطة �لندماج و�ل�ستحو�ذ 

�أد�ءه���ا  �ل�����س��وق  �أو���س��اع  ��ستعادة  حل��ني 

يجابي. �لإ

رب��اح  �لأ لنمو  يظهر  �أن  �لتقرير  يتوقع  ل   -

من  حيث   ، متميًز�  �أد�ء   2009 ع��ام  يف 

�ملتوقع �أن ترت�وح يف حدود 6-7 يف �ملائة 

�لتعاون  جمل�س  لدول  �سنوي  �أ�سا�س  على 

لن   ،  2008 ع��ام  عك�س  وعلى  �خلليجي. 

2009 من خ�سائر  رب��اح يف عام  �لأ تعاين 

�ل�سركات  جانب  م��ن  كبرية  ��ستثمارية 

وجه  على  �ل�ستثمارية  �لبنوك  )�لبنوك، 

�خل�سو�س و�ل�سركات �لتي تدير �ملحافظ 

�سوف  ذلك  من  وبالرغم  عامة(،  ب�سفة 

ي��ر�د�ت وكذلك معدل  �إجمايل �لإ يرت�جع 

ير�د�ت. منو �إجماىل �لإ

ية
يج

خل

ماراتال�سعوديةقطرعمانالكويتالبحرينالعام الإ

20085.3%10.2%12.3%16.5%9.3%13.1%

20093.6%7.0%10.2%11.5%6.6%9.1%

معدلت الت�سخم يف دول جمل�س التعاون اخلليجي

�مل�سدر : �أبحاث جلوبل
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�ملتز�يدة  �لقت�سادية  �لتوقعات  يخالف  مظهر  ويف 

�ملعنويات  �سجلت  �ملختلفة  �لعاملية  �لقت�ساد�ت  تدهور  حول 

نقلو�  م�ستثمرون  يدر�س  حيث  �سو�ق،  �لأ يف  �لتح�سن  بع�س 

زمة  �لأ جر�ء  مت�سررة  �أ�سول  �سر�ء  �آمنة  ملالذ�ت  �سيولتهم 

ا بعد �أن �سعد موؤ�سر �إم �إ�س �سي �آي  �ملالية �لعاملية خ�سو�سً

موؤ�سر�ت  و�رتفعت  �ملائة  يف   1.7 بن�سبة  �لعاملية  �سهم  لالأ

مريكية ما يزيد على 1 يف �ملائة مما يدل على  �لبور�سات �لأ

زيادة �إقبال �مل�ستثمرين على �ملخاطرة بعد عام من �خل�سائر 

دولر. تريليون  ب���14  ق��درت  �لتي  �لعاملية  �سهم  �لأ ���س��و�ق  لأ
 

وقد ر�فق ذلك �نخفا�س يف موؤ�سر مديري �مل�سرتيات لن�ساط 

�مل�سانع لل�سهر �خلام�س على �لتو�يل يف �ل�سني يف ظل خ�سائر 

�سهم �لعاملية �لتي قدرت ب�14 تريليون دولر عام 2008. �أ�سو�ق �لأ
 

وقال حمللون �إنه بعد �نكما�س قطاع �ل�سناعة �ل�سيني �لذي 

ي�سكل 43 يف �ملائة من �قت�ساد �لبالد خلم�سة �أ�سهر متتالية 

ي�سبح قريًبا من �لركود، يف حني توقعت كوريا �جلنوبية منو 

�سادر�تها عام 2009 باأقل م�ستوى منذ 2001.

تراجع مبيعات ال�سيارات

�جلنوبية  �لكورية  �ل�سيار�ت  �سركات  مبيعات  وتر�جعت 

تت�سدرها مبيعات �سركة هيوند�ي موتور بن�سبة 13 يف �ملائة 

�قت�سادي  رك��ود  من  خم��اوف  يفاقم  مما  �ملا�سي  دي�سمرب 

عاملي.

�أما يف �ليابان فقد ك�سف �سركة �ل�سيار�ت تويوتا عن 

زمة �لتي تعي�سها �ل�سركة بعدما  خطة جديدة عك�ست مدى �لأ

للمرة  كورية  �سركة  بو��سطة  منتج  حديد  ��ستخد�م  ق��ررت 

رئيس صندوق النقد الدولي يستعرض توقعات العام 
القادم ويطالب باستعادة الثقة في النظام المصرفي

اإىل  خ���رية  االأ ون���ة  االآ يف  اآ�سيا  و���س��رق  والهند  ال�سني  يف  املنت�سرة  امل�سانع  بع�ص  جل��اأت 

املالية  زم���ة  االأ ج��راء  خ�سائرها  من  للتقليل  خطوة  يف  الوظائف  وتقلي�ص  ن��ت��اج  االإ خف�ص 

و�سط  وذل���ك  اأخ����رى،  متقدمة  ودول  امل��ت��ح��دة  ال��والي��ات  يف  ح��دث  م��ا  غ���رار  على  احل��ال��ي��ة 

 خم���اوف م��ن ال��رك��ود االق��ت�����س��ادي العاملي ال���ذي ب��ات ي��ه��دد اق��ت�����س��ادات ك��اف��ة دول ال��ع��امل.

مريكية اإىل اأقل م�ستوياته  اإدارة املعرو�ص يف تقرير له انخفا�ص ن�ساط امل�سانع االأ واأكد معهد 

انخف�ص  حيث  التوقعات  من  حدة  اأكرث  انكما�ص  على  موؤ�سر  يف  الفائت  دي�سمرب  يف  عاًما   28 يف 

اأدلة  مع   1980 عام  منذ  م�ستوى  اأقل  اإىل  مريكية  االأ امل�سانع  لن�ساط  للمعهد  الوطني  املوؤ�سر 

النامية. ال��دول  ل�سادرات  اأ�سواًقا  ت�سكل  التي  الغرب  دول  يف  الطلب  انهيار  على   متزايدة 

اأكرب  اجلنوبية  كوريا  و�سهدت  وظائفهم  ال�سينية  امل�سانع  يف  عاملون  فقد  نف�سه  ال�سعيد  وعلى 

�سواق  اأ�سعار امل�ساكن منذ خم�ص �سنوات. بينما ك�سفت موؤ�سرات تباطوؤ �سادرات يف االأ تراجع يف 

ال�ساعدة.

مؤسسات دولية ترجح انخفاًضا حاًدا للنمو في العالم وتباطؤ النمو عربًيا
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وىل يف م�سانعها �ليابانية لتخفي�س تكاليف �إنتاجها، حيث  �لأ

�ستبد�أ �ل�سركة با�ستخد�م �حلديد �لكوري �جلنوبي يف �لربيع 

�ل�سيار�ت  نتاج  لإ �أخ��رى  يابانية  �سركات  ب��اأن  علًما  �ملقبل، 

��ستخدمت  قد  كانت  و)ميت�سوبي�سي(  من �سمنها )ني�سان( 

م�سبًقا هذ� �لنوع من �حلديد يف م�سانعها باليابان.

وبخطوة تويوتا �ملفاجئة عاد قطاع �ل�سيار�ت �إىل �لو�جهة 

و�سط  لل�سيار�ت  ديرتويت  معر�س  �فتتاح  �أثناء  �أخ��رى  مرة 

زم��ة  �لأ �سحايا  باعتبارهم  �لقطاع  يف  �لعاملني  تظاهرت 

نفاق،  �لإ خلف�س  ت�سريحهم  �ل�سركات  قررت  بعدما  �ملالية 

حيث قال رئي�س جمل�س �إد�رة كر�ي�سلر بوب نارديلي �سر�حة: 

مع  للمجموعة  حقيقًيا  حتدًيا  �ست�سكل  �حلالية  �ل�سنة  �إن 

مريكي. فيما قال ريك  �لرت�جع �لكبري يف �سوق �ل�سيار�ت �لأ

و�غو نر رئي�س جرن�ل موتورز: �ست�سرع �إىل حد كبري خطتها 

عادة هيكلتها. �أما �أيان روبرت�سون �لع�سو يف جمل�س �إد�رة  لإ

ملانية بي �أم يف فيقول: »�إن 2009 �ستكون �سنة  �ل�سركة �لأ

حتد كبري«. 

تبدو على غري  �ل�سيار�ت  �لقامتة يف �سوق  �ل�سورة  هذه 

ذلك يف �ل�سني �لتي �أعلنت كربى �سركات �ل�سيار�ت �لعاملية 

عن �رتفاع مبيعاتها هناك حيث تعد �ل�سني ثاين �أكرب �سوق 

لل�سيار�ت يف �لعامل.

�ل�سيار�ت  �سركات  �سجلت  فقد  �لتقارير  لهذه  ووف��ًق��ا 

جرن�ل موتورز وكر�ي�سلر زيادة يف مبيعاتها  مريكية  �لأ

ن�سبته  جتاوزت  ا  �نخفا�سً مبيعاتها  ت�سجيل  رغم  �ل�سني  يف 

�لطلب  �نخفا�س  �ملا�سي مع  �لعام  �ملتحدة  �لوليات  9 % يف 

زمة �ملالية �لعاملية. نتيجة �لأ

توقعات النمو االقت�سادي

�لقت�ساد�ت  من  �ل��و�ردة  و�لبيانات  �لتقارير  وتك�سف 

ب�سكل  �لناجمة  و�مل�ساكل  �خل�سائر  من  �ملزيد  عن  �لكربى 

�لتي  �لتوقعات  زمة وهو ما يبدو و��سًحا من  �لأ �أ�سا�سي من 

�آخر  ففي  زم��ة،  ب��الأ ثًر�  تاأ ك��رث  �لأ �ل��دول  حكومات  تن�سرها 

مريكية  �لأ ع���الم  �لإ و�سائل  بع�س  ن�سرتها  �لتي  �لتقارير 

2 مليون عاطل ي�سافون  زمة هذ� �لعام   �أن تخلف �لأ يتوقع 

4.6 مليون  �إىل  جمايل  �لإ 2008 لي�سل  2.6 مليون يف  �إىل 

بيانات  �أما يف بريطانيا فقد قالت  �أمريكا وحده،  عاطل يف 

كان  �ملا�سي  �ل��ع��ام  م��ن  دي�سمرب  �سهر  �أن  م��وؤخ��ًر�  ن�سرت 

�لتجزئة يف �ململكة �ملتحدة  �إىل بائعي  بالن�سبة  �أ�سو�أ مو�سم 

��ستناًد� �إىل در��سة ��ستق�سائية حول مبيعات �لتجزئة. وقد 

بائعي  �حتاد  �أعدها  �لتي  �ل�ستق�سائية  �لدر��سة  �أظهرت 

 3.3 بن�سبة  �نخف�ست  �ملبيعات  �أن  �لربيطانيني  �لتجزئة 

�أقل  �أنها  2007 مبينة  باملئة مقارنة ب�سهر دي�سمرب من عام 

14 عاًما،  �مل�سح قبل  ن�سبة مبيعات منذ بد�أ �لحتاد بعملية 

�ل�ستطالع  ت��اري��خ  يف  �سهر  �أي  م��ن  �أ���س��و�أ  كانت  ن��ه��ا  �أ كما 
 

�إىل  �لعام  لهذ�  لقت�سادها  �لتوقعات  �سنغافورة  وقل�ست 

�ملائة  يف   2 بن�سبة  جمايل  �لإ �ملحلي  �لناجت  �نكما�س  بني  ما 

ومنو ب� 1 يف �ملائة. ودل موؤ�سر مدير �مل�سرتيات على تقل�س 

�لذي  �مل�ستوى  جت��اوز  ب�سكل  رو�سيا  يف  �ل�سناعي  �لن�ساط 

و�أظهرت   1998 عام  �ملالية  زم��ة  �لأ يف  �لتباطوؤ  من  و�سله 

�ل�سناعة  ن�ساط  يف  حاًد�  هبوًطا  وبولندية  ت�سيكية  تقارير 

عدد  بتخفي�س  �مل�سانع  بع�س  قامت  �لهند  ويف  فيهما. 

بينما  �ل�سنة  ون�سف  �سنو�ت  منذ ثالث  ول مرة  لأ �لوظائف 

تر�جع �لن�ساط �ل�سناعي يف منطقة �ليورو �إىل رقم قيا�سي 

على  �لثامن  لل�سهر  بريطانيا  يف  و�نخف�س  �ملا�سي  �ل�سهر 

�مل�ساكن  �أ�سعار  يف  �سديد  هبوط  عن  تقارير  بعد  �لتو�يل 

يف  �جلديدة  �ملركبات  �سر�ء  ت�سجيل  و�نخف�س  �لربيطانية. 

مقارنة  �ملائة  13.29يف  بن�سبة  �ملا�سي  دي�سمرب  �إيطاليا يف 

بال�سهر نف�سه من عام 2007.

يف غرب  �لقت�سادي  �لنمو  تباطوؤ  �ملتحدة  مم  �لأ وتتوقع 

ب�سكل  ذلك  2.7%، مرجعة  بنحو  �حلايل  �لعام  �آ�سيا خالل 

زمة �ملالية. رئي�سي �إىل �نخفا�س �أ�سعار �لنفط و�لأ

�سرت�و�س  �لدويل دومينيك  �لنقد  �سندوق  مدير  وك�سف 

كان عن �إجر�ء خف�س حاد على توقعات �لنمو �لعاملي، و�عترب 

�أن �لعامل لن يعاود حتقيق معدلت منو قوية لفرتة عامني �أو 

ثالثة. 

منو  يف  �خلف�س  �أن  من  خ�سيته  عن  �ل��دويل  �مل�سوؤول  وع��رب 

�قت�ساد�ت �لوليات �ملتحدة و�أوروبا رمبا يتجاوز 0.5% �إىل %1.

�لثاين  نوفمرب/ت�سرين  توقع يف  �ل�سندوق  �أن  �إىل  ي�سار 

2009، ما يعني  2.2% يف  �لعاملي مبعدل  �لناجت  �ملا�سي منو 

مريكي 0.7% ومنطقة �ليورو %0.5. �نكما�س �لقت�ساد �لأ

و�لهند  �ل�سني  مقدمتها  �ل�ساعدة -ويف  �ل��دول  وع��ن 

غري  �لنمو،  �ستو��سل  �أنها  كان  �سرت�و�س  - توقع  و�لرب�زيل 

�أن �أد�ءها �سيكون �أ�سو�أ من �ملتوقع معترًب� �أنها �ست�سهد منًو� 

بطيًئا جًد�. 

 2009 م��ن  ول  �لأ �لن�سف  �إن  بالقول  توقعاته  و�أج��م��ل 

�لثاين  �لن�سف  �إن  بالقول  ��ستدرك  �أنه  غري  �سيًئا،  �سيكون 

قد ي�سهد بع�س �لتح�سن، م�سرًي� �إىل �أن �لتعايف لن يبد�أ قبل 

�أو�ئل 2010. 

غرب اآ�سيا

مم �ملتحدة �أن �نخفا�س �أ�سعار  وذكر تقرير �قت�سادي لالأ

يف  �لقت�سادي  �لنمو  يهدد�ن  �لعاملية  �ملالية  زمة  و�لأ �لنفط 

�ملنطقة.
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�ل��ن�����س��اط  �أن  �إىل  �ل��ت��ق��ري��ر  ول���ف���ت 

�لقت�سادي عام 2008 �ملا�سي تو�سع بن�سبة 

ع��ام  يف   %4.7 ن�سبة  م��ع  م��ق��ارن��ة   %4.9

.2007

�لناجت  �إجمايل  متو�سط  �أن  و�أ�سار �إىل 

�خلليجي  �لتعاون  جمل�س  دول  يف  �ملحلي 

�أن  متوقًعا   ،2008 ع��ام   %6.2 �إىل  �سعد 

ينخف�س يف �لعام �حلايل �إىل %3.2.

وق���ال رئ��ي�����س ���س��ن��دوق �ل��ن��ق��د �ل���دويل 

�إىل  �لفتقار  �إن  ك��ان  �سرت�و�س  دومينيك 

زم��ة  �لأ ملعاجلة  �حلكومية  ن��ق��اذ  �لإ خطط 

�ملالية �سيزيد �لو�سع �سوًء� عام 2009.

تقدير�تنا  �أن  من  قلق  »�إنني  و�أ���س��اف 

قامتة جًد� و�ستكون �أ�سد قتامة يف حال عدم 

تنفيذ ما يكفي من خطط �لتحفيز«.

قد طالب  �ل��دويل  �لنقد  �سندوق  وك��ان 

ن��ف��اق  �لإ وزي����ادة  �لتحفيز  خطط  ب��زي��ادة 

موؤقتة  ب�سورة  �ل�سر�ئب  وخف�س  �حلكومي 

مبا ي�ساوي 120 تريليون دولر �أو مبا يعادل 

لردم  �لعامل  يف  �لقت�سادي  �لناجت  من   %2

�لفجوة �لتي ت�سبب فيها �نخفا�س �لطلب يف 

�أعقاب �أزمة �لقرو�س.

حالًيا  كبرًي�  خطًر�  ميثل  ما  �إن  وق��ال 

هو زيادة �لعجز ومكافحة �لك�ساد و�إن علينا 

قل �سوًء�. �ختيار �حلل �لأ

كما �أ�سار كان �إىل �أنه من غري �ملحتمل 

�سعار  �آخر لأ �أن جتيء �مل�ساعدة من خف�س 

�لتخفيف  م��ن  حتى  �أو  �ل��ع��امل  يف  �ل��ف��ائ��دة 

زي��ادة  �لبنوك  حماولة  يعني  مما  �لنوعي 

قر��س يف �لقت�ساد. �لإ

�إىل  و�سلنا  ق��د  ن��ك��ون  رمب���ا  و�أ���س��اف 

نقطة �ليوم حيث توجد كميات كافية عاملًيا 

لكن مع ذلك فاإن �لبنوك حتجم ب�سدة عن 

�إن �ل�سيء �لرئي�سي �لذي يجب  قر��س..  �لإ

علينا عمله هو ��ستعادة �لثقة. 

�ل�سركات  ، ولي�ست كل  �ل�سركات  تقوم �لقت�ساد�ت �حلرة على 

�سهم ، ويعي�س  تولد عمالقة ، �أو ناجحة ، �أو حتى مدرجة يف �سوق �لأ

�إن  �نتقالية  مر�حل  �ملفهوم  بهذ�  يتعلق  فيما  �ل�سعودي  �لقت�ساد 

على �سعيد �لتخ�سي�س ، �أو على �سعيد حتول �ل�سركات �لعائلية �إىل 

كيانات قانونية �أكرث ��ستقر�ًر�، ولي�س بال�سرورة كيانات ميكن طرحها 

لالكتتاب �أو �إدر�جها يف �ل�سوق .

و�ملتاأمل يف م�ساريع �مل�سوؤولية �لجتماعية �خلا�سة بدعم �أ�سحاب 

�أو يف م�ساريع دعم �سناديق   ، �ل�سغرية  �مل�ساريع  �أو  �ملهن  و�ساحبات 

هدفها  عمالقة  و�سركات  م�سارف  �سناديق  �أو   ، �ملئوية  �سندوق  مثل 

�أنها مبادر�ت على قلتها قيا�ًسا بالطلب و�حلاجة  متويل �مل�ساريع يجد 

و�ملتو�سطة  �ل�سغرية  عمال  �لأ بع�س  ظهور  يف  �إيجاًبا  �أ�سهمت  �أنها  �إل 

�إىل �ل�سطح .

ب��د�أت،  للتو  و�أخ���رى   ، قائمة  م�ساريع  هناك  ذل��ك  مع  وبالتو�زي 

تت�ساقط قبل �أن ي�ستد عودها ، و�ل�سبب عدم وجود هيكلية و��سحة لها 

�مللكية  بني  و�خللط   ، �أعمالها  ل�سري  حمددة  ��سرت�تيجية  ول  كمن�ساأة، 

د�رتها �و ��ست�سر�فها جتنًبا  د�رة، و�لوقوع يف م�ساكل ل يوجد �آلية لإ و�لإ

للوقوع فيها .

�إىل  ما�سة  بحاجة  ف��ر�د  �لأ ه��وؤلء  �أو   ، �ملن�ساآت  هذه  مثل  �أن  �أعتقد 

دعم يتمثل يف در��سات �لهيكلة ، و�لتخطيط �ل�سرت�تيجي، ومل تعد تكفي 

در��سات �جلدوى �لقت�سادية �لتي نعرف جميًعا �سهولة �حل�سول عليها 

من �لرف �أو من �ل�سوق �ل�سود�ء ، �أو حتى من �أفر�د يجيدون مقاربتها �إىل 

و�قع مايل غري �سحيح.

ناجحة  �سركات  �إىل  يحتاج  وهذ�  �ملالية،  �أ�سو�قنا  تعميق  �إىل  نحتاج 

عمال ، و�إىل �لعقول  وموؤ�س�سة تاأ�سي�ًسا مدرو�ًسا ، وذلك يقودنا �إىل منابع �لأ

دوًما  تبقى  لكنها  و�لتجارة  عمال  �لأ قطاعات  نوعت  رمبا  �لتي  �ملبتكرة 

بحاجة �إىل �ل�ستمر�ر.

هيكلة الصغار

محمد اليامي
كاتب �قت�سادي

منار
الركود العـالمي يدفع المصانع 
وتقليص  إنتاجها  خفض  ــى  إل

وظـائفها
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نقاشات عديدة محورها األزمة المالية
زمة احلالية من �سنع الواليات املتحدة و�ست�ستمر لع�سر �سنوات قادمة. بيرت �سيف: تداعيات االأ

منتدى التنافسية...

بيتر كورير: المملكة من الدول 
األولى التي ستتغلب على األزمة.

وع���ق���د �مل���ن���ت���دى ه����ذ� �ل���ع���ام حتت 

ع��امل  يف  �مل�����س��وؤول��ة..  �سعار»�لتناف�سية 

من  �ل��ع��دي��د  ون��اق�����س  ح�����د�ث«  �لأ مت�سارع 

�لعاملية  �ملالية  زمة  »�لأ �أبرزها  �ملحاور من 

�لتحتية  و»�لبنية  منها«،  �خل��روج  و�سبل 

�لقت�سادية«،  �ملحفز�ت  �سل�سلة  �سمن 

»�لتمويل«، و»�لتناف�سية و�لبيئة«.

نحو  �ل��ع��ام  ه��ذ�  �ملنتدى  يف  و���س��ارك 

كبرية  جمموعة  بينهم  من  متحدث،   100

كربيات  وروؤ���س��اء  ووزر�ء  دول  روؤ���س��اء  من 

�لفكرية  �ل��ق��ي��اد�ت  م��ن  وع��دد  �ل�سركات 

يف  �ساخنة  �قت�سادية  مب��ح��اور  �لعاملية 

�لقت�ساد �لعاملي و�ملحلي.

ومت على هام�س �ملنتدى �لثالث �لإعالن 

خالل  �أطلقت  �لتي  �مل��ب��ادر�ت  نتائج  عن 

خالد  �مللك  جائزة  ومنها  �لثاين  �ملنتدى 

بورترز  مايكل  وجائزة  �مل�سوؤولة  للتناف�سية 

�أ�سرع  وقائمة  بد�عية  �لإ لال�سرت�تيجيات 

100 �سركة �سعودية منًو�. 

حماور املنتدى

ول للمنتدى جل�سة  وعقدت يف �ليوم �لأ

»�لتناف�سية �مل�سوؤولة«، �لتي ناق�ست مفهوم 

�ل�ستثمار�ت  ودور  �مل�سوؤولة  �لتناف�سية 

ومن  �لدول،  تناف�سية  حت�سني  يف  �مل�سوؤولة 

بني �ملتحدثني فيها: حممد عمر�ن )رئي�س 

وليام  �ت�����س��الت(،  �سركة  �إد�رة  جمل�س 

�أميليو )رئي�س �سركة لينوفو(، توما�س �إندرز 

)رئي�س �سركة �إيربا�س(، وكارلو�س غ�سن 

)رئي�س �سركة ني�سان موتور �ملحدودة(. 

و�آفاقها«  »�لطاقة  جل�سة  ناق�ست  كما 

زمة �ملالية على �سوؤون �لطاقة،  تاأثري�ت �لأ

من �لغذ�ئي«،  تلت ذلك، جل�سة بعنو�ن »�لأ

�ملدى  على  �ل��دول  تناف�سية  دع��م  ملناق�سة 

�لبعيد و�أزمة �لغذ�ء �حلالية، وحتدث فيها: 

و�ل�سناعة  �لتجارة  )وزي��ر  زينل  عبد�هلل 

ول  �لأ �ليوم  �أعمال  و�ختتمت  �ل�سعودي(، 

مم«. بجل�سة »�لثقافة وتناف�سية �لأ

فعقدت  للمنتدى،  �لثاين  �ليوم  �أما يف 

وىل بعنو�ن »نحو قطاع عام �أكرث  �جلل�سة �لأ

تناف�سية« �لتي ناق�ست تاأثري �لبريوقر�طية 

»�لبنية  بعنو�ن  و�لثانية  �لتناف�سية،  على 

جل�سة  تلتها  �قت�سادي«،  كمحرك  �لتحتية 

»�لتناف�سية و�لبيئة«، لبحث تاأثري �لتغري�ت 

�ل�سركات و�لدول، ثم جل�سة  �ملناخية على 

ب����د�ع و�لب��ت��ك��ار«،  »�جل��ي��ل �ل��ق��ادم م��ن �لإ

�لنا�سئة  �لقت�ساد�ت  ق��درة  ناق�ست  �لتي 

التي  النقا�سات  على  بظاللها  العاملية  املالية  زم��ة  االأ األقت 

دارت خالل جل�سات »منتدى التناف�سية« الثالث هذا العام و�سكلت 

زمة حمور النقا�سات يف اجلل�سات املخ�س�سة ملناق�سة املو�سوعات  االأ

هام�ص  على  للنقا�سات  حم��وًرا  ا  اأي�سً �سكلت  لكنها  االقت�سادية 

اجلل�سات املخ�س�سة ملناق�سة املو�سوعات غري االقت�سادية.

وعقدت  و�لبتكار،  ب��د�ع  �لإ �حت�سان  على 

بعدها جل�سة »روح �ملبادرة يف ظل �لتباطوؤ 

�لقت�سادي«.

جل�سة  عقدت  �لثاين،  �ليوم  ختام  ويف 

ملناق�سة   ،»2009 لعام  �لعاملية  »�ملخاطر 

�أب����رز خم��اط��ر �لن��ه��ي��ار �ل��ت��ي مي��ك��ن �أن 

�جل��اري  بالعام  �لعاملي  �لقت�ساد  تو�جه 

زمة �ملالية.  و�نعكا�سات �لأ

عقدت  للمنتدى،  خ���ري  �لأ �ل��ي��وم  ويف 

وىل بعنو�ن »قائد �لقرن �لو�حد  �جلل�سة �لأ
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يتوقعون  عالميون  ــراء  ــب خ
بداية  مع  العالمي  االقتصاد  تعافي 

عام2010م.

�لتحتية هو طوق �لنجاة لقت�ساد�ت �لعامل 

زمة �ملالية �لعاملية  للخروج من تاأثري�ت �لأ

�أن  �إىل  م�سريين  �لقت�سادي،  د�ء  �لأ يف 

نفاقية على  تعزيز �حلكومات مليز�نياتها �لإ

ن�ساط  من  �سيعزز  �لتحتية  �لبنى  م�ساريع 

�إىل  �أو���س��ع،  عمل  فر�س  ويفتح  �ل�سركات 

�ملايل مبزيد من  �لقطاع  يدعم  �أنه  جانب 

�ل�سيولة. 

ووج�����ه ب��ي��رت ���س��ي��ف، رئ��ي�����س ���س��رك��ة 

للحكومة  لذع��ة  �نتقاد�ت  با�سفيك  ي��ورو 

مريكية �ل�سابقة  �لتي و�سفها »بالفا�سلة«،  �لأ

خ�س�ست  �لتي  �حل��و�ري��ة  �جلل�سة  خ��الل 

2009، �سمن  �لعاملية يف  ملناق�سة �ملخاطر 

�أن  فعاليات منتدى �لتناف�سية، م�سرًي� �إىل 

زمة �حلالية �لتي هي من �سنع  تد�عيات �لأ

�لوليات �ملتحدة �ست�ستمر يف �أمريكا لع�سر 

�ل��دول  قيام  من  وحم��ذًر�  مقبلة،  �سنو�ت 

�أمريكا  �أمو�لها يف ح�سن  برمي  �خلليجية 

�سول �لفا�سدة �  نها �ست�ستثمر يف �سر�ء �لأ لأ

على حد تعبريه. 

بل  �لقول  بهذ�  يكتف  مل  �خلبري  ذلك 

�جلل�سة  يف  معه  �مل�ساركني  جميع  خالف 

�حلو�رية �لتي خ�س�ست ملناق�سة »�ملخاطر 

�ملالية  زم���ة  �لأ �أن  يف   ،»2009 يف  �لعاملية 

ع�سرة  مل��دة  �أمريكا  يف  �ست�ستمر  �لعاملية 

�أع���و�م،  مل��دة خم�سة  �ل��ع��امل  ويف  �أع����و�م، 

�إىل  ن�ساأتها  يف  �لرئي�سي  �ل�سبب  مرجًعا 

�ل�سيا�سي  بو�س  مريكي  �لأ �لرئي�س  ف�سل 

�آلن  وبالتحديد  وف��ري��ق��ه  و�لق��ت�����س��ادي 

�ل��ف��ي��در�يل  �لحت����اد  رئ��ي�����س  جرين�سبان 

�أمريكا  »ورط���و�  �أنهم  معترًب�  مريكي،  �لأ

و�لعامل يف �أزمة عاملية خانقة«. 

يجيب:  ت�سيف؟  ر�أي  يف  �مل�سكلة  م��ا 

�إقر��س  يف  ��ستمر�رها  �أمريكا  »م�سكلة 

�لعامل،  �ملقرت�سني يف  و�لتاأثري يف  مو�ل  �لأ

مو�ل يف �أمريكا  و�لدول كانت تقبل ب�سخ �لأ

فقاعة  »هذه  ي�سيف:  �لفقاعة«،  وتو��سلت 

و�لع�سرين«، تلتها جل�سة بعنو�ن »�لريا�سة: 

كيفية  ملناق�سة  ق��م��ت��ه��ا«،  يف  �لتناف�سية 

�ل�ستفادة من �لريا�سة يف زيادة �لزدهار 

تفكري  طريقة  »نحو  جل�سة  ثم  و�ل��رخ��اء، 

�لعقليات  دع��م  كيفية  لبحث  خمتلفة«، 

ثم  �لقت�سادي،  للتقدم  �لتفكري  وط��رق 

دور  ناق�ست  �لتي  �مل�ستقبل«،  »مدن  جل�سة 

�سركات �ملقاولت و�لعقار�ت يف بناء دولة 

قادرة على �ملناف�سة. 

بعنو�ن  �ملنتدى   جل�سات  �آخر  وجاءت 

زمة �لعاملية عمقها، مدتها، حلها«، ومن  »�لأ

جي.باليوكا  �ستيفان  فيها:  �ملتحدثني  بني 

كابتيال  ب���ان  ل�سركة  �مل��ن��ت��دب  )�ل��ع�����س��و 

�ملحدودة(، حممد �جلا�سر )نائب حمافظ 

�سالح  �ل�سعودي(،  �لعربي  �لنقد  موؤ�س�سة 

�لعام  �ملجل�س  �إد�رة  جمل�س  )رئي�س  كامل 

�سالمية(،  �لإ �ملالية  و�ملوؤ�س�سات  للبنوك 

جون تان )�لرئي�س �لتنفيذي ل�سركة مرييل 

�آند لين�س(. 

جل�سات  ���س��ت  �مل��ن��ت��دى  ت�سمن  ك��م��ا 

و�حد  متحدث  منها  كل  يف  حتدث  خا�سة 

د�رة  وهم كارلو�س غ�سن رئي�س جمل�س �لإ

و�مل���دي���ر �ل��ع��ام ل�����س��رك��ة ن��ي�����س��ان وم���اري 

وجني  يرلند�  لأ �ل�سابع  �لرئي�س  روبن�سون: 

كريتني رئي�س وزر�ء كند� �لع�سرين ومايكل 

عمال  بورتر �لربوف�سور يف كلية هارفارد لالأ

�لت�سعني  �ليابان  وزر�ء  رئي�س  �آبي  و�سينزو 

ماليزيا  وزر�ء  رئي�س  حم��م��د،  وم��ه��ات��ري 

�لر�بع.

زمة املالية تداعيات االأ

و�تفق متحدثون م�ساركون يف جل�سات 

�لبنى  يف  �ل���س��ت��ث��م��ار  �أن  ع��ل��ى  �مل��ن��ت��دى، 
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النقد  مؤسسة  محافظ  نائب 
التنافسية حلواًل  منتدى  أمام  يطرح 

لمعالجة األزمة المالية العالمية.

 »2009 »التنافسية  الجلسات 
ناقشت موضوعات الطاقة والغذاء 

والرياضة والبيئة أيًضا.

�أمريكا، وبددت ثرو�ت  �قت�سادية عا�ستها 

�لعامل �إىل �أن �نفجرت يف وجهها«. 

�للوم حالًيا يف ر�أي �خلبري �لقت�سادي 

يف  ولدتها  �لتي  �ملالية  �ملنتجات  على  ركز 

دول  نا�سًحا  مريكية،  �لأ �سا�س �حلكومة  �لأ

�لعامل بالرتكيز و�سبط �ملدخر�ت، وتقليل 

�ل�ستهالك وتغيري �ل�سيا�سات �لقت�سادية 

زمة �لعاملية.  ملو�جهة �لأ

نكرر  ن  �لآ »ن��ح��ن  ��ا  �أي�����سً ق��ال  ت�سيف 

يف  ح�سل  م��ا  لكن  �لثالثينيات  �أخ��ط��اء 

م�سبوق،  وغ��ري  قبل  ذي  من  �أق��وى  �لعامل 

�لعمالت  ربط  عن  �لبتعاد  �أن  هنا  و�أوؤك��د 

بالدولر �أف�سل يف هذه �ملرحلة �ل�سيئة �لتي 

مريكية«.  متر بها �لعملة �لأ

ور�ق  �لأ يف  �ملتخ�س�س  ت�سيف  و�عترب 

�سهم �لعاملية عانت خالل  �ملالية �أن �أ�سعار �لأ

�لفرتة �ملا�سية فقاعة كبرية ت�سخمت، �إىل 

�أن  موؤكًد�  �مل�ستثمرين،  وجوه  يف  هوت  �أن 

طويلة  لفرتة  �لعامل  �سيعانيها  زم��ة  �لأ تلك 

�قت�سادية  �سيا�سات  هناك  كانت  ما  �إذ� 

حكيمة. 

جاءت  ر�ء  �لآ معظم  �أن  من  وبالرغم 

لعام  �ل��ع��امل��ي��ة  �مل��خ��اط��ر  جت���اه  مت�سائمة 

2009، لكن �لبع�س منهم - �ملحا�سرين - 

زمة �إذ�  �أعطى ب�سي�س �أمل للخروج من �لأ

�ل�سيا�سة مع �لقت�ساد بال�سكل  ما تعاونت 

�لبناء. 

و�أ����س���اد ب��ي��رت ك��وري��ر رئ��ي�����س جمل�س 

�ململكة  ب��دور  �إي��ه  �إ���س  بي  يو  �سركة  �إد�رة 

�لقت�سادي، قائاًل: »هناك يف �ململكة ذكاء 

زمة �ملالية �لعاملية، و�أوؤكد  يف �لتاأقلم مع �لأ

على  �ستتغلب  �لتي  وىل  �لأ �ل��دول  من  �أنها 

زمة«.  تلك �لأ

هناك  يكون  �أن  ل�سرورة  كورير  ودع��ا 

�ل�����س��ب��ط يف خم�س  م��ن ع��م��ل��ي��ات  م��زي��د 

و�ل�سيولة،  �ملال،  ر�أ�س  هي:  مالية  عمليات 

و�إد�رة �ملخاطر، و�سناعة �خلدمات �ملالية 

باجتاه دفعها  �لبنوك  وتعوي�س  للمنتجات، 

ب�  �لبنوك  و��سًفا  �خل�سائر،  على  للتغلب 

زمة �لعاملية«.  »�لطفل �ليتيم لالأ

هناك  ت��ك��ون  �أن  ك��وري��ر  ي�ستبعد  ومل 

خ�س  وبالأ �لبنوك  قطاع  يف  �ن��دم��اج��ات 

�ل�����س��غ��رية م��ن��ه��ا م���ع �ل�����س��رك��ات �مل��ال��ي��ة 

زمات، �إىل جانب تقلي�س  خرى ملو�جهة �لأ �لأ

�أنها  كما  خماطرها،  وتقليل  م�سروفاتها، 

�ملالية  �سو�ق  �لأ على  تركيزها  من  �ستنتقل 

�إىل �لقرو�س ب�سكل كبري، معترًب� �أن ذلك 

�سي�ساعد على ��ستمر�ر حركة �لئتمان على 

فرتة طويلة. 

�لتنفيذي  �لرئي�س  بنريجي  �سوميت 

كلمته:  خ��الل  ق��ال  و���س��رك��اه  ب��وز  ل�سركة 

زمة �ملالية �لعاملية �ست�سل �إىل قطاعات  »�لأ

�لدول  بني  تعاون  وج��ود  يجب  لذ�  �أخ��رى، 

على م�ستوى �لقطاعني �لعام و�خلا�س، �إذ 

�سكان،  �لإ قطاع  يف  كبرية  م�ساكل  ماز�لت 

يف  �نهياًر�  ن��رى  وق��د  و�ل��غ��ذ�ء،  و�لطاقة، 

مو�جهة  علينا  يجب  كما  �لنفط«،  قطاع 

من  �لتقليل  لتجنب  لكرتونية  �لإ �جلر�ئم 

فاعلية �ل�سبكات �ملالية و�ملعلوماتية«.

زمة حلول للخروج من االأ

تعايف  توقع خرب�ء عامليون  �ملقابل  ويف 

�ملالية  زم��ة  �لأ �آث��ار  من  �لعاملي  �لقت�ساد 

و�أ���س��ار   ،2010 ع���ام  ب��د�ي��ة  يف  �ل��ع��امل��ي��ة 

نظمة يف بع�س  �لأ تغيري  �أن  �إىل  �ملتحدثون 

رقعة  �ت�����س��اع  عمليات  م��ن  ي�سّهل  �ل���دول 

جاء  و�ملتو�سطة،  �ل�سغرية  �ل�ستثمار�ت 

مدى  ح��ول  �ساخن  نقا�س  حم��ور  يف  ذل��ك 

عمل �مل�سروعات �لفردية �خلا�سة على دفع 

وحتفيز �لتنمية �لوطنية،وناق�س �ملتحدثون 

�لتباطوؤ  ظ��ل  يف  �مل��ب��ادرة  »روح  حم��ور  يف 

�لفردية  �مل�سروعات  ق��درة  �لقت�سادي«، 

 �خلا�سة على دفع وحتفيز �لتنمية �لوطنية.

�ل�سغرية  �مل��وؤ���س�����س��ات  �أن  �إىل  و�أ����س���ارو� 

�سهل  ط��ري��ق  لديها  ي��وج��د  ل  و�ملتو�سطة 

للح�سول على �لقرو�س و�لت�سهيالت �ملالية، 

موؤكدين  �أنه ل ميكن ت�سهيلها �إل عن طريق 

�لدول. بع�س  �مل�سرفية يف  نظمة  �لأ  تغيري 

يطايل  من جانبه �أكد وكيل وزير �لتجارة �لإ

�أدولفو �أور�سو، �أنه يجب على �لرو�د حتمل 

�لقت�سادية  زمة  �لأ »�أن  م�سيًفا  �ملخاطر، 

مل تكن متوقعة وكل يوم تقدم لنا مفاجاآت 

تتوحد  �أن  �ل����دول  ع��ل��ى  وي��ج��ب  ج��دي��دة 

�لت�سنيع  �أن قطاع  �إىل  ملو�جهتها«، م�سرًي� 

�أن  متوقًعا   مزدهًر�،  قطاعًا  يعد  نتاج  و�لإ

يتعافى مع بد�ية عام 2010.

�جلا�سر  �سليمان  ب��ن  حممد  وط���رح 

�ل�سعودي  �لنقد  موؤ�س�سة  حمافظ  نائب 

�أمام �ملنتدى �لدويل للتناف�سية يف �لريا�س 

زمة �ملالية �لعاملية �أبرزها  حلوًل ملعاجلة �لأ

لتتمكن  �مل�سارف  يف  كبرية  �أم���و�ل  �سخ 

يف  »عملنا  وق��ال  �أعمالها،  ��ستئناف  من 

�مل�سارف  يف  �ل�سيولة  �سخ  على  �ململكة 

عليها  �لتي عملت  �لرقابة  �إج��ر�ء�ت  عقب 

تكون  �أن  �مل�ستقبل  يف  يجب  ل��ذ�  »�ساما«، 

رقابة  خالل  من  حتفًظا  �أك��رث  �ل�سيا�سات 

زمة  حكومية �أكرث �سدة« متمنًيا �أن تقود �لأ

�حلالية �إد�رة مالية �أف�سل. 

�لتي عقدت  ور�أى �جلا�سر يف �جلل�سة 

�لعاملية  �مل��ال��ي��ة  زم������ة  )�لأ ع��ن��و�ن  حت��ت 

متى  و�إىل  وخطورتها،  �سدتها  �حلالية.. 

حدوثها،  توقع  ع��دم  و�أ���س��ب��اب  �ست�ستمر، 

ن���ق���اذ  وم����دى ف��ع��ال��ي��ة وجن����اح خ��ط��ط �لإ

�ملتوقعة  و�لنتائج  زم���ة،  �لأ م��ن  و�خل���روج 

ل��ه��ذه �خل��ط��ط ع��ل��ى �مل���دى �ل��ط��وي��ل( �أن 

�أبرزها  عدة  �لعاملية  �ملالية  زمة  �لأ �أ�سباب 

�سيا�سة نقدية �عتمدتها �مل�سارف �لنقدية 

رفع  يتم  ومل  �لت�سخمية  غ��ري  �لبيئة   يف 

�سر�ف،  ن�سب �لفائدة، و�لف�سل يف عامل �لإ

�لت�سنيف  لوكالت  �مل�سوؤول  غري  و�ل�سلوك 

و�لدور �ملفرط �لذي منح لها، و�لتعوي�سات 

�أن  و�أ����س���اف  للم�ستثمرين،  �مل��دف��وع��ة 

�مل�سارف ��ستعجلت يف �لدخول يف �لنكما�س 

�لئتماين عند �نفجار »فقاعة« �لئتمان. 

ودع���ا �ل��ع�����س��و �مل��ن��ت��دب ل�����س��رك��ة ب��ان 

�إىل  باليوكا  �ستيفان  �مل��ح��دودة  كابيتال 

�ملحافظة على �لتو�زن يف �لتعامالت كافة، 

ليلة  يف  �لعاملية  �مل�سكلة  حل  ميكن  ل  ل��ذ� 

و�سحاها، م�سيًد� باململكة �لعربية �ل�سعودية 

�قت�سادية  ببيئة  تتميز  �إن��ه��ا  ق��ال  �ل��ت��ي 

�ململكة  �أن  �إىل  م�سرًي�  وم�ستقرة..  متميزة 

زمة، لفًتا �إىل �أن  مل تدخل يف م�سكالت �لأ

�لكل يحتاج �إىل نظام نقدي ي�سمن و�سول 

فر�د عن طريق �ل�ستثمار  مو�ل لكافة �لأ �لأ
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ريم أسعد
حما�سرة يف �ل�ستثمار بكلية د�ر �حلكمة

غالًبا ما �أعود للكتابة مر�ًر� وتكر�ًر� عن مدينة جدة. تلك �ملدينة 

�لتي ترهلت ق�سماتها وحل �لهرم على طرقاتها و�أ�سبح �ملرور و�لتلوث 

يخنقان �سكانها وباتت تئن وت�سرñ وي�سرñ معها �سكانها. كنا نتحدث 

�ل�سوق  �أدو�ت �لدين وفئاتها �ملختلفة يف  يف حما�سرة للطالبات عن 

 Municipal �مريكية فجاء ذكر »�سند�ت �لبلدية«  �لتي تعرف بال �لأ

Bonds وهي �إحدى و�سائل �لتمويل �لتي ت�ستخدم على م�ستوى �ملدن 
�لتحتية. وتعرف هذه  �لبنى  ��ستكمال وترميم  غر��س  و�ملحافظات لأ

ويتم  �ملدنية  �مل�ساريع  ت�ستخدم يف متويل  دين  �أدو�ت  باأنها  �ل�سند�ت 

دفع  خاللها  يتم  حمددة   Maturity ��ستحقاق  فرتة  بعد  ��سرتد�دها 

غلب، وعادة ما تكون �أرباح هذه �ل�سند�ت  �لفائدة ن�سف �سنوي يف �لأ

معفاة من �ل�سر�ئب، لت�سجيع �ل�ستثمار يف تطوير �ملدن.

ود�ر مع �لطالبات نقا�س ممتع كان حموره هو عدم وجود عو�ئق 

فروؤو�س  وخدماتها.  مر�فقها  بكافة  �ملدن  وتطوير  حت�سني  �أمام  مالية 

و�لتنفيذ  �ل�سليم  �لتخطيط  هو  ينق�سنا  وما  متوفرة  و�ل�سيولة  مو�ل  �لأ

�أمني  كل  فياأتي  �سا�سية  �لأ م�سكلتنا  هي  هذه  �أن  وبر�أيي  �نقطاع،  دون 

�سابقتها  مع  تتطابق  ل  �أو  تتطابق  قد  و��سرت�تيجيات  بخطط  مدينة 

لدينا  توجد  ل  مل  فمثاًل  �لتنفيذ.  دون  �لتخطيط  يف  �ل�سنون  ومت�سي 

على  وت�ساعد  �لتلوث  تخفيف  يف  ت�سهم  �لت�سجري  �سليمة  كافية  حد�ئق 

توظيف �ل�سعوديني يف �أعمال �لرعاية وحفظ �لنظام؟ مل ل تتمتع مدينة 

جدة مبو�قف كافية ومنظمة لل�سيار�ت بدًل من م�ساكل �ملرور و�لتوقف يف 

منت�سف �لطريق كما نر�ه �ليوم؟ ملp مل يكتمل م�سروع �ل�سرف �ل�سحي 

�إىل �ليوم؟ مل ل توجد لدينا �سبكة مو��سالت جيدة تربط �ل�سرق بالغرب 

و�سمال �ملدينة بجنوبها؟  

حتى  �أو  �لتخطيط  قيد  �مل�ساريع  ه��ذه  كل  ب��اأن  ج��اب��ة  �لإ كانت  و�إن 

�لتنفيذ ل �أقول �إنه من حق �ل�سكان معرفة ماذ� يجري بال�سبط. ل ي�سح 

�أن يظل �ملو�طن جاهاًل بحجة �أنه »�سغل �لبلدية«.. �أ�سئلة عديدة �أعتزم 

عد�د �لقادمة �إن �ساء �هلل، لكن �لقا�سم �مل�سرتك بينها  مناق�ستها يف �لأ

هو �أن �سوق �ملال �سخية و�أدو�ته ميكن ت�سخريها، لكن �مل�سكلة لي�ست يف 

�لتمويل. وللحديث بقية.

ريم أسعد

أدوات الدين
Municipal Bonds

زوايا

�ملبني على �أ�س�س �سليمة وطالب باأخذ �لدرو�س 

زمة �ملالية للم�ستقبل.  من �لأ

و�تفق �ملتحدثون يف ختام �لنقا�س يف هذه 

منت�سف  يف  ز�ل  ما  �لعامل  �أن  على  �جلل�سة 

�ملالية  زمة  �لأ تد�عيات  للخروج من  �لطريق 

�لعاملية. 

ويف حمور )مدن �مل�ستقبل( جرى حديث 

عن دور قطاع �لتنمية �لعقارية يف �مل�ساهمة 

خ���رى،  �لأ �لقطاعات  تناف�سية  حت�سني  يف 

�ل�سوق  تقلبات  م��ن  �مل�ستفادة  و�ل���درو����س 

�لعقاري. 

�إعمار  ل�سركة  �لتنفيذي  �لرئي�س  وق��ال 

مدينة �مللك عبد�هلل �لقت�سادي فهد �لر�سيد 

ي �قت�ساد مرتبطة بتناف�سية  �إن �لتناف�سية لأ

�ملدينة و�لعقار�ت فيها وخدمات �لت�سالت 

فيها، مفيًد� �أن �ل�سركة تعمل على بناء مدينة 

�لعقار�ت  �أن  �إىل  لفًتا  �خلدمات،  متعددة 

ا يف ظل  حتقق فو�ئد �قت�سادية عدة خ�سو�سً

زمة �ملالية �حلالية. �لأ

�لتحية«  »�لبنية  بعنو�ن  جل�سة   وتناولت 

�لتحتية  بالبنية  يتعلق  فيما  هامة  حم��اور 

�لق��ت�����س��ادي��ة،  �مل��ح��ف��ز�ت  �سل�سلة  ���س��م��ن 

قد  �ل��ع��امل��ي��ة  �مل��ال��ي��ة  زم������ة  �لأ �أن  خ��ا���س��ة 

وت��وف��ري  �مل���ط���ار�ت،  تخ�سي�س  �ىل  ت��دع��و 

�لعاملية. زم����ة  �لأ ت��اأث��ري  لتخفيف  م����و�ل  �لأ

�لتحتية  �لبنية  جل�سة  حم���اور  وتلخ�ست 

تاأخذ  �أن  �إمكانية  يف  �قت�سادي،  كمحرك 

ندرة  �أولوية يف زمن  �لتحتية  �لبنية  م�ساريع 

تو�فر ر�أ�س �ملال، و��ستطاعة م�سروعات تنمية 

�لبنية �لتحتية م�ساعدة �لدول يف �لتغلب على 

وكذلك  و�ملالية،  �لقت�سادية  �ل�سطر�بات 

�لبنية  م�سروعات  �أول��وي��ات  حتديد  �إمكانية 

فيها  ت��ت��و�ف��ر  ل  �ل��ت��ي  وق����ات  �لأ يف  �لتحتية 

�لتمويالت �لالزمة.

�لتناف�سية  منتدى  يف  متحدثون  و�سدد 

جتربة  من  �ل�ستفادة  �أهمية  على  �ل��دويل، 

�لك�ساد �لتي مر بها �لقت�ساد �لعاملي يف عام 

زمة �ملالية �لتي مير  1929م، للخروج من �لأ

بها �لعامل حالًيا. 

بهذه  �ستتاأثر  �ل��دول  جميع  �أن  و�أك���دو�  

�لتاأثر  ن�سبة  �أن  غري  ��ستثناء،  بال  زم���ة  �لأ

�ستتفاوت بني دولة و�أخرى بح�سب عالقاتها 

�لوليات  وه��ي  زم��ة  �لأ م�سدر  مع  �لتجارية 

مريكية، مطالبني بتحقيق �لنز�هة  �ملتحدة �لأ

�سو�ق �لعاملية. يف �لأ
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ت���ع���ت���رب ق����م����ة ال���ك���وي���ت 

وىل  االأ العربية  االقت�سادية 

للفعل  عربية  قمة  اأول  بب�ساطة 

الرنانة  والبيانات  الكالم  ولي�ص 

واال�ستنكار  والتنديد  لل�سجب 

منذ  العربية   القمم  درج��ت  كما 

ع��ام  اخل���رط���وم  يف  ق��م��ة  اأول 

1969م اأي قبل نحو اأربعة عقود 

نها  الأ بب�ساطة  ا  اأي�سً جاء  ،الفعل 

االقت�ساد  على  رك��زت  قمة  اأول 

وجنبت ال�سيا�سة رغم اأن اأحداث 

ب�سكل  عليها  نف�سها  فر�ست  غزة 

اأدركوا  اأنهم  يبدو  العرب  طارئ. 

واالقت�ساد  االقت�ساد  اأن  اأخ��رًيا 

الذي  التكامل  طريق   هو  وح��ده 

ال�سعوب  م�سالح  توحيد  من  يبداأ 

العربية يف التنمية االقت�سادية 

الكرمي  والعي�ص  واالجتماعية 

ول���ي�������ص ت���وح���ي���د امل����واق����ف 

ال�سيا�سية. 

قمة الكويت تطلق 10 مشاريع 
 تكاملية لكن الرهان يبقى 

على التطبيق

تمهيًدا للسوق العربية المشتركة:
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صندوًقا  تطلق  الكويت  قمة 
للمشاريع  دوالر  ب��م��ل��ي��اري 

المتوسطة والصغيرة.

مبا  �لعربي  �لطموح  قمة  بالفعل  �إن��ه��ا 

خ��رج عنها م��ن ق���ر�ر�ت ك��ث��رية وك��ب��رية يف 

�أهد�فها يف �ستى �ملجالت لكن �لرهان يبقى 

هذه  مثل  تبقى  �أن  ل  و�لتنفيذ  �لتطبيق  يف 

يكتنف  م��ا  رغ��م  ورق  على  ح��رًب�  �ل��ق��ر�ر�ت 

�ل��ظ��روف  نتيجة  ���س��ع��وب��ات  م��ن  �ل��ت��ط��ب��ي��ق 

�ملنطقة  بها  متر  �لتي  �ل�سعبة  �لقت�سادية 

حيث  �لعاملية  �ملالية  زمة  بالأ تاأثرها  نتيجة 

�ل�سيخ حممد  ك�سف وزير �خلارجية �لكويتي 

�أن  وىل  �لأ وللمرة  �نعقادها  قبيل  �ل�سباح 

زمة 2،5تريليون  �لعرب خ�سرو� جر�ء هذه �لأ

بد�ية  منذ  فقط  �أ�سهر  �أرب��ع��ة  خ��الل  دولر 

 60 و�أن  �ملا�سي  �سبتمرب  منت�سف  زمة يف  �لأ

يف  ا  خ�سو�سً �لتنمية  م�ساريع  من  �ملائه  يف 

منطقة �خلليج رمبا �ألغيت �أو �أجلت.

قرارات القمة

زم�������ة �مل���ال���ي���ة �ل��ع��امل��ي��ة  ج����اء م��ل��ف �لأ

على  �لعربية  �لقت�ساد�ت  على  وتد�عياتها 

�لقمة  مائدة  على  �مللفات  و�أب��رز  �أه��م  ر�أ���س 

�لعربية  و�لتنموية  و�لجتماعية  �لقت�سادية 

م�ساريع  ع�سرة  �أط��ل��ق��ت  حيث  �ل��ك��وي��ت  يف 



ية
صاد

قت
اإل

ة 
قم

ال

قضية العدد

عدد 28 فرباير 2009تداول28

وحت��دد  �ل��ع��رب��ي  ب��امل��و�ط��ن  ت��ع��ن��ى  تكاملية 

�مل�سرية �لتنموية �لعربية �مل�ستقبلية.

م�ساندة  ��ستمر�ر  �لعرب  �ل��ق��ادة  و�أك��د 

وتعزيز  �لوطنية  �ملالية  ملوؤ�س�ساتها  دولهم 

وممار�ستها  عليها،  ����س���ر�ف  و�لإ �ل��رق��اب��ة 

�لقت�سادية  �لعالقات  يف  فاعلية  �أكرث  دوًر� 

�لدولية و�مل�ساركة يف �جلهود �لدولية ل�سمان 

�ل�ستقر�ر �ملايل �لعاملي.

ودع����و� حم��اف��ظ��ي �مل�����س��ارف �مل��رك��زي��ة 

اللبنة  وضعت  القمة  النعيم: 
الطموحات  لتحقيق  األول����ى 
التكامل  عبر  الوحدة  في  العربية 

االقتصادي.

ي��ع��ّززو�  �أن  �إىل  �لعربية  �لنقد  وموؤ�س�سات 

�لرقابية  ج��ه��زة  �لأ بني  و�ل��رت�ب��ط  �لتن�سيق 

تقدمي  ��ستمر�ر  موؤكدين  �لعربية،  �لدول  يف 

لتلعب  �لعربية  �مل��ال  موؤ�س�سات  �إىل  �لدعم 

دوًر� فاعاًل يف زيادة �لتدفقات �ملالية �لعربية 

وم�ساعدة  �لبينية  �لعربية  و�ل�ستثمار�ت 

 ñمنا لتح�سني  جهودها  يف  �لعربية  �ل���دول 

�ل�ستثمار.

�أ�سعار  ��ستقر�ر  �أهمية  �لقمة   و�أك��دت 

�لنفط يف �ل�سوق �لعاملية مبا ير�عي �مل�سالح 

�لقت�سادية للمنتجني و�مل�ستهلكني.

�لحتاد  م�سروع  على  �لقمة  و�فقت  كما 

�تخاذ  يف  �لبدء  وطالبت  �لعربي  �جلمركي 

ق��ام��ة �لحت���اد �بتد�ء  �خل��ط��و�ت �ل��الزم��ة لإ

كل  ����س��ت��ك��م��ال  م���ن  و�لن���ت���ه���اء   2010 م���ن 

متطلبات �لتطبيق �لكامل عام 2015 و�تخاذ 

متهيًد�  لذلك  �لالزمة  �لقانونية  ج��ر�ء�ت  �لإ

للو�سول �إىل �ل�سوق �لعربية �مل�سرتكة.
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�لطارئ  �لربنامج  �إطالق  �لقمة  وقررت 

حكومات  وكلفت  �لعربي،  �لغذ�ئي  م��ن  ل��الأ

�لدول �لعربية �مل�ستفيدة من مكونات �مل�سروع 

خا�س  ح�ساب  و�إن�ساء  تف�سيلية،  مز�يا  منح 

�لعربي  �ل�سندوق  ل��دى  �ل��ربن��ام��ج  لتمويل 

 25 مببلغ  و�لجتماعي  �لقت�سادي  مناء  لالإ

و�ل�سناديق  �ملوؤ�س�سات  متوله  دولر  مليار 

يف  و�لدولية،  قليمية  و�لإ �لعربية  منائية  �لإ

�إطار �حتاد مايل.

للتنمية  �لعربية  �ملنظمة  كذلك  وكلفت 

تكوين  حول  �لدر��سات  ��ستكمال  �لزر�عية 

به قبل  يبا�سر  �حتياط غذ�ئي عربي، بحيث 

نهاية عام 2010، وميّول من �حل�ساب �خلا�س 

�ملفتوح لدى �ل�سندوق �لعربي.

وكذلك و�فقت �لقمة على �إطالق م�سروع 

طبًقا  �حلديد  ب�سكك  �لعربي  �لربي  �لربط 

لوثيقة و�فق عليها جمل�س وزر�ء �لنقل �لعرب، 

�خلطو�ت  �تخاذ  �إىل  �لعربية  �ل��دول  ودع��ت 

�لالزمة لتعديل ومو�ءمة �لت�سريعات �لوطنية 

طر �لتنظيمية ذ�ت �ل�سلة لو�سع م�ساريع  و�لأ

�ملخطط مو�سع �لتنفيذ من دون معوقات.

ودع���ت �ل��ق��م��ة، يف ق���ر�ر ح���ول خمطط 

�حل��دي��د،  بال�سكك  �ل��ع��رب��ي  �ل���ربي  �ل��رب��ط 

على  �مل�ساريع  ه��ذه  لتمويل  �آل��ي��ة  و�سع  �إىل 

مفتوحة  فيها  �مل�ساهمة  تكون  جتارية  �أ�س�س 

�لتمويل  وموؤ�س�سات  �خلا�س  �لقطاع  �أم��ام 

قليمية  �لعربية و�سناديق �لتمويل �لعربية و�لإ

و�ل���دول���ي���ة، وي��دع��و �ل��ق��ط��اع �خل��ا���س �إىل 

�ل�ستثمار يف هذ� �لقطاع.

من �ملائي �لعربي  و�تخذت قر�ًر� حول �لأ

للمياه  �لعربي  �ل���وز�ري  �ملجل�س  تكليف  مع 

�ملنطقة  يف  �ملائي  من  لالأ ��سرت�تيجية  و�سع 

و�ملتطلبات  �ل��ت��ح��دي��ات  مل��و�ج��ه��ة  �ل��ع��رب��ي��ة 

ا  �أي�سً وو�فقت  �مل�ستد�مة،  للتنمية  �مل�ستقبلية 

�ملائية  للمو�رد  �ملتكاملة  د�رة  �لإ على م�سروع 

لتحقيق تنمية م�ستد�مة يف �ملنطقة �لعربية، 

�ملناطق  ل��در����س��ات  �لعربي  �مل��رك��ز  وكلفت 

�لتنفيذ  متابعة  �لقاحلة  ر����س��ي  و�لأ �جلافة 

�ملعنية  �لوطنية  �مل��وؤ���س�����س��ات  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 

�ل�سناديق  دع��ت  كما  �ل��ع��رب��ي��ة،  �ل���دول  يف 

وموؤ�س�سات �لتمويل �لعربية �إىل تدبري �لتمويل 

�لالزم للم�ساهمة يف متويل �مل�سروع.

تعزيز  ح��ول  ق��ر�ر  على  �لقمة  وو�ف��ق��ت 

ودعت  �لعربي  �لكهربائي  �لربط  م�ساريع 

وفًقا  تبقى  ما  و��ستكمال  منها  �لنتهاء  �إىل 

ولويات �لتي يقرها جمل�س �لوزر�ء �لعرب  لالأ

�ملعنيني ب�سوؤون �لكهرباء.

من��اء  وك��ل��ف��ت �ل�����س��ن��دوق �ل��ع��رب��ي ل��الإ

توفري  مو��سلة  و�لج��ت��م��اع��ي  �لق��ت�����س��ادي 

�لربط  م�ساريع  ل�ستكمال  �ل��الزم  �لتمويل 

حكومات  مع  بالتن�سيق  �لعربي  �لكهربائي 

�إىل  �خلا�س  �لقطاع  ودعت  �لعربية،  �ل��دول 

بالكهرباء  �ملتعلقة  �مل�ساريع  يف  �مل�ساركة 

نقل  يف  دوره  �أهمية  على  و�لت�سديد  و�لطاقة 

�لتقنية وتوطينها.

�لربنامج  �لقت�سادية  �لقمة  و�أطلقت 

�لبطالة  من  و�حلد  �لت�سغيل  لدعم  �ملتكامل 

�لعمل  منظمة  خ��الل  من  �لعربية  �ل��دول  يف 

�ل��ع��رب��ي��ة و�أج��ه��زت��ه��ا و�جل��ه��ات �مل��ع��ن��ي��ة يف 

�لفرتة  باعتماد  و�أو���س��ت  ع�����س��اء،  �لأ �ل��دول 

للت�سغيل  عربًيا  عقًد�   2020 �إىل   2010 من 

�ملدة  نهاية  �لن�سف يف  �إىل  �لبطالة  وخف�س 

و�إعطاء �أولوية متقدمة ل�سيا�سات �لتنمية يف 

�لدول �لعربية لدعم �لت�سغيل �ملجزي و�ملنتج 

�لبطالة  م��ن  و�حل���د  ع��م��ل  ف��ر���س  و�إي���ج���اد 

وحت�سني ظروف حياة �مل�ستغلني وعملهم.

�ل��وط��ن��ي��ة  ت��رك��ي��ز �جل��ه��ود  �إىل  ودع����ت 

و�لتدريب  �لب�سرية  �لتنمية  لدعم  و�لعربية 

�لعمل  �سوق  �حتياجات  مع  �ملتو�فق  �لفّعال 

�لعربي،  للعامل  ن��ت��اج��ي��ة  �لإ �ل��ك��ف��اءة  ورف���ع 

�ل��الزم��ة  ج�����ر�ء�ت  �لإ �ت��خ��اذ  على  وح�ست 

بني  �لعربية  �لعاملة  ي���دي  �لأ تنقل  لتي�سري 

معدلت  خف�س  يكفل  مب��ا  ع�����س��اء  �لأ �ل���دول 

�لبطالة.

�لعربي  �لربنامج  �إط��الق  �لقمة  وق��ررت 

ومتويل  �لعربية  �ل��دول  يف  �لفقر  من  للحد 

م�سروعاته ملدة �أربع �سنو�ت، ودعت موؤ�س�سات 

متويله،  يف  �مل�ساهمة  �إىل  �لعربية  �لتمويل 

و�جتماعية  �قت�سادية  �سيا�سات  و�سع  و�إىل 

يف  �لن�سف  �إىل  �لفقر  معدلت  خف�س  تتيح 

فرتة �أق�ساها �إىل 2015.

�ل��ع��رب يف ق��م��ت��ه��م �إىل  �ل���ق���ادة  ودع����ا 

�لجتماعي  م��ن  �لأ �سبكات  بتمويل  �للتز�م 

�ل�سغرية  للم�ساريع  �ل��الزم  �لتمويل  وتوفري 

�ل�سوؤون  وزر�ء  جمل�س  وكلفو�  و�ملتو�سطة، 

م��ان��ة  �لأ م��ع  بالتن�سيق  �ل��ع��رب  �لجتماعية 

�لعامة للجامعة، متابعة تنفيذ �لربنامج.

�لربنامج  ح��ول  ق��ر�ر  يف  �لقمة  وق���ررت 

لفية  لالأ �لتنموية  ه���د�ف  �لأ لتنفيذ  �لعربي 

عالن  قل منًو�، تنفيذ �لإ يف �لدول �لعربية �لأ

لفية يف  هد�ف �لتنموية لالأ �لعربي لتحقيق �لأ

فرتة 2009 �إىل 2015 مع �لرتكيز على �لدول 

القمة  ن��ت��ائ��ج  ال��ق��وي��ح��ص: 
ستنعكس على  االقتصاد العربي 
قراراتها  تطبيق  ح��ال  ككل 
ذلك  العربي  المواطن  وسيلمس 
االقتصادي  التكامل  تحقيق  بعد 
خارطة  تشكيل  سيعيد  ال��ذي 

وهيكلة الموارد.
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قل منًو�. �لعربية �لأ

وقرر �لقادة �لعرب يف قر�ر حول تطوير 

�ل��دول  �ل��ت��ز�م  �ل��ع��رب��ي،  �ل��وط��ن  يف  �لتعليم 

�لعربي  �ل��وط��ن  يف  �لتعليم  تطوير  بخطة 

وزي��ادة   2019  -2009 م��ن  زمني  �إط���ار  يف 

مو�زنات وز�ر�ت �لتعليم �لعربية وتخ�سي�س 

كل �ملو�رد �لالزمة لها.

حت�سني  ح��ول  ق��ر�ره��ا  يف  �لقمة  ودع��ت 

مو��سلة  �إىل  �ل�سحية،  �ل��رع��اي��ة  م�ستوى 

م�ستوى  حت�سني  �لعربية  �ل���دول  ح��ك��وم��ات 

وتطبيق  ول��ي��ة  �لأ �ل�سحية  �لرعاية  خدمات 

�سرة يف دولها. منوذج طب �لأ

و�أطلقت قمة �لكويت �لعربية �لقت�سادية 

للم�ساريع  دولر  مبلياري  �سندوًقا  وىل،  �لأ

قدمت  وق��د  و�ل�سغرية،  �ملتو�سطة  �لعربية 

�لكويت ربع هذ� �ملبلغ.

االقت�ساد اأواًل

�ل�سلهوب  فهد  بن  �سالح  �لدكتور  ور�أى 

�لقمة  �أن  �لق��ت�����س��ادي   و�ل��ب��اح��ث  �ل��ك��ات��ب 

�لعربية �لقت�سادية عقدت يف ظل متغري�ت 

زمة �ملالية �لعاملية �لتي طالت  عاملية ب�سبب �لأ

ب�سكل مبا�سر وغري مبا�سر �أغلب دول �لعامل 

�ل��دول  �إىل  ��ا  ي�����سً �أ بالن�سبة  �حل��ال  ه��و  كما 

�ملتغري�ت  هناك  ذلك  �إىل  �إ�سافة  �لعربية، 

قليمية و�لدولية، جر�ء �لعتد�ء�ت �لعنيفة  �لإ

برياء �لعزل يف  من �لكيان �ل�سهيوين على �لأ

قطاع غزة. كل هذه �ملتغري�ت  طرحت نف�سها 

يجاد  ب�سكل رئي�س على �أجندة �لقمة وذلك لإ

�لعربية  �لدول  قبل  من  م�سرتك  عمل  �سيغة 

�ملنطقة  يف  زم����ات  �لأ ت��ل��ك  �آث���ار  م��ن  للحد 

و�لتعاون و�لعمل �مل�سرتك لتجاوزها. 

يف  فاإنه  �لعربي  للمو�طن  بالن�سبة  وقال 

باأهمية  لي�سعر  �لنجاح  من  �سيء  �إىل  حاجة 

�لعربية  ل��ل��دول  �ل��دوري��ة  �لجتماعات  ه��ذه 

�ملمكن  باأنه من  مل  �لأ �سيء من  لديه  ويكون 

توؤثر  يلم�سها  �آث��ار  �لعربية  للقمة  يكون  �أن 

�لرخاء  من  �سيء  يف حياته من جهة حتقيق 

وحت�سني  للتنمية  �لفر�س  و�إيجاد  �لجتماعي 

�أو�ساع �ملو�طن �لعربي �لقت�سادية، وبالتايل 

�مل�ساكل  معاجلة  يف  و�مل�ساهمة  �لجتماعية 

�لعربية  �ملجتمعات  تعانيها  �لتي  �لقت�سادية 

�لتعليم  جانب  و�سعف  و�لبطالة  �لفقر  مثل 

و�لتدريب و�لتاأهيل يف �ملجتمع. 

كما  نف�سه  يطرح  �ل��ذي  �ل�����س��وؤ�ل  ولكن 

�أ�سرنا يف �ملقدمة �إىل �أهمية �لتطبيق ملقرر�ت 

و��سًعا  �ل��ب��اب  �لقمة  �ستفتح  ه��ل  ه��و  �لقمة 

و�لزده���ار  �لقت�سادي  �لنمو  حتقيق  �أم��ام 

�لج��ت��م��اع��ي و�ل��ت��ن��م��ي��ة �مل�����س��ت��د�م��ة ل��دى 

�أن  �ل�سلهوب  يوؤكد  وهنا  �لعربية؟  �ملجتمعات 

للقمة �أجندتها �خلا�سة حيث تناولت �لعديد 

و�لزده����ار  �لتنمية  لتحقيق  �لق�سايا  م��ن 

للمو�طن �لعربي، مثل ق�سايا تتعلق مب�سوؤولية 

�لقطاع �خلا�س جتاه �ملجتمع �ملدين، كما �أن 

�لقت�سادي  �لنمو  حتقيق  �إىل  هدف  �ملوؤمتر 

�مل�ستد�مة  و�لتنمية  �لجتماعي  و�لزده���ار 

لدى �ملجتمعات �لعربية. 

للجامعة  �لطويلة  �لفرتة  برغم  وي�سيف: 

�لعربية و�لعديد من �لقمم �لتي عقدت حتت 

�لغر�س  خطو�ت  يف  �لعربية  �جلامعة  مظلة 

ع�ساء  منها حتقيق �لتقارب �ل�سيا�سي بني �لأ

زمات �ل�سيا�سية �لتي متر  و�لعمل على حل �لأ

يف  موؤثرة  عربية  وحدة  وت�سكيل  �ملنطقة  بها 

حتقق  مل  �لقمم  تلك  �أن  �إل  �لعاملي،  �لقر�ر 

و�ل��ذي  �لعربي،  �ملو�طن  يوؤمله  مما  �لكثري 

�لجتماعات  لتلك  ث��ار  �لآ من  �لكثري  يجد  ل 

و�لقر�ر�ت �لتي تنبثق عنها، وي�سري �ل�سلهوب 

�لتن�سيق  م�ساألة  فاإن  معلوم  وكما هو  �إنه  �ىل 

�ل�سيا�سي و�لو�سول �إىل روؤى متقاربة يف هذ� 

مر �ل�سهل ولذلك كان �لبدء  �ملجال لي�س بالأ

به يف �لقمم �ل�سابقة مل يحقق نتائج موؤثرة.

على  �لعمل  م��ن  ب��د  ل  ن��ه  �أ على  وي�سدد 

قد  �أخ��رى  جم��الت  يف  م�سرتك  عمل  �إيجاد 

تكون �أ�سهل يف عملية �لتن�سيق و�لو�سول �إىل 

للوحدة  �أ�سا�س  وج��ود  ظل  يف  متقاربة  �آر�ء 

وم�سالح م�سرتكة، ولعل �جلانب �لقت�سادي 

�سهل مبدئًيا، ولفت �ىل �أنه  ميكن �أن يكون �لأ

لو نظرنا �إىل �لتجارب �لعاملية يف هذ� �ملجال 

ف�سنجد �أن �مل�سالح �لقت�سادية كان لها �أثر 

فعلى  �سيا�سي،  تقارب  �إىل  �لو�سول  يف  كبري 

وروبية ورغم  �سبيل �ملثال �ستجد �أن �لدول �لأ

�ل�سيا�سية للدول  �لروؤى  �لو��سح بني  �لتباعد 

ع�ساء بل مع وجود �لعد�و�ت �لتاريخية بني  �لأ

تلك �لدول �إل �أن �مل�سالح �لقت�سادية كانت 
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للدول  �لعام  �لتوجه  �سيغري  كونه  �لعربية 

ويجعلها تدخل يف �أفكار ��ستثمارية م�سرتكة 

من خالل �لتوحد يف بناء �لروؤى �لقت�سادية 

على  �جتماعًيا  �ستنعك�س  �لتي  و�لتنموية 

�لفرد �لعربي.

و�أ�ساف �أن  هذ� �لجتماع �لذي ��ستمل 

على مو�سوعات تهدف �إىل �لرتقاء مب�ستوى 

�لعديد  �إىل  �إ�سافة  �لعربي  �ملو�طن  معي�سة 

�لربط  كم�سروع  �حليوية  �مل�سروعات  م��ن 

�لكهربائي �لعربي وم�سروع �ل�سكك �حلديدية 

من �لغذ�ئي و�لحتاد  و�لربنامج �لطارئ لالأ

و�لرب�مج �خلا�سة  �ملائي  من  و�لأ �جلمركي  

�لدول  �أن  يوؤكد  ما  وهو  �لبطالة  من  باحلد 

�لتي  و�ملقومات  مكانيات  �لإ متتلك  �لعربية 

على  وق��ادًر�  ناجًحا  �قت�سادًيا  جتمًعا  تخلق 

حتقيق �لتنمية �مل�ستدمية يف حال ��ستطاعت 

�إيجاد �آلية ت�سمن تطبيق �لتو�سيات �لناجتة 

عن �لقمة.

�خلليجي  �لحت����اد  �أن  �ل��ن��ع��ي��م  وي����رى 

�لوحدة  �إليه  �ست�سل  ملا  م�سغر  عنو�ن  هو 

�إىل  للو�سول  متطلًعا  �لعربية،  �لقت�سادية 

وروب��ي، ومتوقًعا يف  �لأ �إليه �لحتاد  ما و�سل 

�سيق�سي  �لتو�سيات  تطبيق  �أن  ذ�ته  �لوقت 

على �لفقر و�لبطالة وتو��سع م�ستوى �ملعي�سة 

بني  �لبينية  و�ل�ستثمار�ت  �لتجارة  وت��دين 

�ل�ستفادة  �إىل  �سافة  بالإ �لعربية  �ل���دول 

�لعامل  دول  ب��ني  �لثنائية  �لت��ف��اق��ي��ات  م��ن 

ومنظماتها و�لدول �لعربية يف تعميق �ل�سوق 

�أمام  جديدة  ت�سويقية  منافذ  وفتح  �لعربية 

منتجاتها.

نتائج وتوقعات

�ل�سورى  جمل�س  ع�سو  يعتقد  جانبه  من 

�لقمة  نتائج  �أن  �لقويح�س  حممد  �ملهند�س 

حال  ككل  �لعربي  �لقت�ساد  على   �ستنعك�س 

�ملو�طن  و�سيلم�س  تو�سياتها  بنود  تطبيق 

�لعربي ذلك بعد حتقيق �لتكامل �لقت�سادي 

�ملو�رد  وهيكلة  خارطة  ت�سكيل  �سيعيد  �لذي 

يف جميع �ملناطق �لعربية �لتي متتلك ثرو�ت 

�ملالية  زم����ة  �لأ جت���اوز  م��ن  متكنها  ك���ربى 

�لعاملية.

�أ�سا�ًسا لوجود تن�سيق بني تلك �لدول و�إيجاد 

بنك مركزي �أوروبي ووحدة نقدية بني �لدول 

ع�ساء وجند �أنه يف كل فرتة جند �أن هناك  �لأ

دوًل تن�سم �إىل هذه �لوحدة، وهذه �مل�سالح 

�لعمل  �إىل  �ل��دول  تلك  ق��ادت  �لقت�سادية 

منطقة  و�إيجاد  �سيا�سي  تقارب  وج��ود  على 

تنقل حرة بني تلك �لدول، و�أو�سح �أن جناح 

له  �لعربية  �ل��دول  بني  �لقت�سادي  �لتعاون 

�آثار كثرية �ستطول �جلانب �ل�سيا�سي، وحتى 

�أن ت�سعى �لدول  يتحقق ذلك فاإنه من �ملهم 

م�ساألة  �إىل  �لقت�سادي  تن�سيقها  �لعربية يف 

�سا�سيات  �لتكامل بني �لدول �لعربية �إذ �إن �لأ

خرى  �لأ �لدول  عنها يف  تختلف  �لقت�سادية 

�لقت�سادي  �لتكامل  على  �لعمل  يجعل  مما 

ع�ساء يحقق ثماًر� �أجنح.   بني �لدول �لأ

حتقيق الطموحات العربية

مني �لعام لغرفة جتارة و�سناعة  ويرى �لأ

حديثه  يف  �لنعيم  عدنان  �ل�سرقية  �ملنطقة 

�قت�سادية  قمة  �إق���ر�ر  �أن  ت���د�ول  ملجلة 

وىل لتحقيق �لطموحات  عربية ي�سع �للبنة �لأ
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�لتي  �جلمركية  �ل��وح��دة  �أن  و�أ���س��اف 

تنتظر �لدخول �إىل حيز �لتنفيذ يف عام 2015 

�سافة �إىل �مل�ساريع �لكربى �ملزمع �لعمل  بالإ

�سكك  �أهمها  ومن  �ملقبلة  �لفرتة  خالل  بها 

�حلديد وعملية �لربط �لكهربائي �لتي كانت 

�لعربية،  �لدول  لدى  مو�سوع مطالبة قدمية 

من  كهربائية  طاقة  �أي  توليد  ي�سهل  حيث 

�لبرتولية  مكانات  �لإ من  �ل�ستفادة  خالل 

و�سيكون  وغ��ريه  نهار  �لأ كمياه  �لطبيعية  �أو 

توليد  وعمليات  �ل��دول  بني  �لد�خلي  �لربط 

م�سرًي�  �لتطبيق،  ح��ال  �أ�سهل  وتوزيع  ونقل 

�لعربية  �ل��دول  متلكها  �لتي  مكانات  �لإ �إىل 

منها  �ل�ستفادة  ميكن  �لكهرباء  �سناعة  يف 

�خلام  ببيع  �لكتفاء  من  بدًل  بيعها  و�إع��ادة 

لدول �لعامل.

و�أكد �حلاجة �إىل حتديد حجم �لحتياطي 

�ملتوفر و�مل�ستقبلي ملو�جهة �حلاجة للكهرباء 

�لكفاءة  ثم حت�سني  ومن  عربية  دولة  كل  يف 

ملحطات  �لت�سغيلي  د�ء  و�لأ �لق��ت�����س��ادي��ة 

�لتوليد �لكهربائي يف �لدول �لعربية و ت�سهيل 

�لعربية  �لدول  يف  �لكهربائية  �لطاقة  تبادل 

عن  و�لبحث  �لكهربائية  �ل�سبكات  وتعزيز 

�ملحلية  لل�سركات  مكانات  �لإ وتوفري  �لفر�س 

لتبادل  و�لتعاون  للتن�سيق  �لعربية  �لدول  يف 

�لطاقة، ومو�كبة �لتطور�ت �لتقنية يف �لعامل 

و�لت�سغيل  �لتخطيط  جمالت  يف  وتوظيفها 

ذلك  ر�بًطا  �لكهرباء،  قطاع  يف  و�ل�سيانة 

ب��ات��خ��اذ �خل���ط���و�ت �ل���الزم���ة ل���س��ت��ح��د�ث 

�لت�سريعات �لوطنية لو�سع م�سروعات �لربط 

�لكهربائي.  

و�أ�ساف �أن تلك �مل�ساريع �ستنعك�س على 

م��وؤخ��ًر�  �ملتف�سية  �لبطالة  ن�سب  تخفي�س 

�ل�سوق  من  و�ل�ستفادة  �لعربية  �ل��دول  يف 

�لعربي يف خلق �سوق عمل و��سع �أمام �ملو�رد 

�لب�سرية �لعربية.

اإعالن الكويت

ورحب �لقادة �لعرب - يف �إعالن �لكويت 

حمد  - مببادرة �أمري �لكويت �ل�سيخ �سباح �لأ

�أطلقتها �لقمة، و�لتي تهدف  �ل�سباح �لتي 

لدعم  �ل��الزم��ة  �مل��ال��ي��ة  �مل����و�رد  ت��وف��ري  �إىل 

عمال �ل�سغرية و�ملتو�سطة بر�أ�سمال قدره  �لأ

مليار� دولر.

ن�سف  تقدمي  �أعلن  �سباح  �ل�سيخ  وكان 

�ل��ذي  �ل�سندوق  ه��ذ�  لدعم  دولر؛  مليار 

�سيكون حتت مظلة �جلامعة �لعربية.

ن���ه مت �ت��خ��اذ  وذك���ر �إع���الن �ل��ك��وي��ت �أ

�لرت��ق��اء  ت�سمن  �ل��ت��ي  �ل��الزم��ة  �ل��ق��ر�ر�ت 

و�إعطاء  �لعربي،  �ملو�طن  معي�سة  مب�ستوى 

�مل�سرتكة،  �لعربية  لال�ستثمار�ت  ول��وي��ة  �لأ

و�ملجتمع  �خلا�س  للقطاع  �ملجال  و�إف�ساح 

ل��ل��م�����س��ارك��ة يف ع��م��ل��ي��ة �ل��ت��ن��م��ي��ة  �مل�����دين 

�لقت�سادية و�لجتماعية.

����س���رورة تدعيم  ع�����الن   �أك���د �لإ ك��م��ا 

�سا�سية، وتنمية قطاعات  م�سروعات �لبنية �لأ

و�مل�سروعات  و�خل��دم��ات  و�لتجارة  ن��ت��اج  �لإ

�إىل  �سافة  بالإ �لبيئة،  وحماية  �لجتماعية، 

وخمطط  �لكهربائي،  �ل��رب��ط  م�سروعات 

�ملائي  م��ن  �لأ وبر�مج  �لعربي  �لربي  �لربط 

و�لغذ�ئي بهدف حتقيق �لتكامل �لقت�سادي 

�لعربي.

ع������الن ع��ل��ى �ل��ت��ن��م��ي��ة  ك��م��ا ���س��دد �لإ

ر�أ�سها  وعلى  عنا�سرها،  بكافة  �لجتماعية 

يف  �أ�سا�س  عامل  �لب�سرية  و�لتنمية  �لتعليم 

حتقيق �أهد�ف �لتنمية �ل�ساملة.

زمة املالية العاملية  القمة.. واالأ

�لق��ت�����س��ادي��ة يف  �لقمة  �ن��ع��ق��اد  ت��ي  وي��اأ

كلفت  �لتي  �لعاملية،  �ملالية  زم���ة  �لأ خ�سم 

مليار  ب���2500  تقدر  خ�سائر  �لعربية  �ل��دول 

دولر.

وقال �لقادة �لعرب - يف هذ� �ل�سياق - �إنه 

�سيا�سات  �تباع  �لعربية  �ل��دول  على  يتوجب 

على  �لعربية  �ل��دول  قدرة  تعزز  ومالية  نقدية 

�لعاملية،  �مل��ال��ي��ة  زم����ة  �لأ ت��د�ع��ي��ات  م��و�ج��ه��ة 

ل�سمان  �لدولية  �جلهود  يف  �لفعالة  و�مل�ساركة 

�ل�ستقر�ر �ملايل �لعاملي، وتفعيل دور �ملوؤ�س�سات 

�لعربية  �ل�ستثمار�ت  لزيادة  �لعربية  �ملالية 

للدول  �حلقيقي  �لقت�ساد  ودع���م  �لبينية، 

�لقمة  عقد  ي�سبح  �أن  تقرر  كما  �لعربية. 

�لعربية �لقت�سادية دورًيا كل عامني، على �أن 

ت�ست�سيف م�سر �لقمة �ملقبلة عام 2011. 

ويذكر �أن حجم �لتجارة و�ل�ستثمار بني 

�لفارق  �أن  كما  ج��د،  �سغري  �لعربية  �ل��دول 

يبقى  و�لفقرية  �لغنية  �لعربية  �ل��دول  بني 

�لعربية  �مل�ساريع  غالبية  تبدو  فيما  هائاًل، 

وبح�سب  موجودة.  غري  �أو  متعرثة  �مل�سرتكة 

حجم  ي���و�زي   2007 للعام  ر�سمية  �أرق����ام 

�لعربية  �ل���دول  يف  �لعربية  �ل���س��ت��ث��م��ار�ت 

خرى �أقل من 20% من حجم �ل�ستثمار�ت  �لأ

معدل  وبلغ  �ملتحدة.  �ل��ولي��ات  يف  �لعربية 

�لعام   %14 نحو  �لعربية  �ل��دول  يف  �لبطالة 

ق���ل  �لأ ع��ل��ى  ع��رب��ي  م��ل��ي��ون   18 م��ع   ،2007

�لعربية.  �جلامعة  بح�سب  عمل،  دون  م��ن 

�لعربية  �ل��دول  بني  �لقت�سادية  و�ل��ف��و�رق 

�لعربية  �لدول  بني  ا  خ�سو�سً �لده�سة،  تثري 

نفطية  عائد�ت  جمعت  �لتي  بالنفط  �لغنية 

�ل�سنو�ت  جتاوزت تريليوين دولر على مدى 

�لفقرية  �لعربية  و�ل���دول  �ملا�سية،  �ل�ست 

دخل  فمعدل  حقيقية.  م��و�رد  متلك  ل  �لتي 

وثالثمئة  �ألًفا   72 �إىل  ي�سل  قطر  يف  �لفرد 

معدل  �سعًفا  ثمانني  وميثل  �سنوًيا،  دولر 

�لعربي  �لبلد  �ليمن،  يف  �سنوًيا  �لفرد  دخل 

�أكرث  ويعي�س  دولر.  بت�سعمئة  �ملقدر  فقر  �لأ

يف  �لفقر  خط  حتت  �ل�سكان  من   %40 من 

وع�سرين  ع�سرة  بني  وما  عربية،  دول  �سبع 

و�أق��ل من ع�سرة يف  دول،  �ملئة يف خم�س  يف 

تقارير  بح�سب  وذل��ك  دول،  ث��الث  يف  �ملئة 

يف  ويعي�س  �لعربية.  �ل��دول  جلامعة  ر�سمية 

كبير  أثر  لها  كان  االقتصادية  المصالح  الشلهوب: 
في الوصول إلى تقارب سياسي وتجربة االتحاد األوروبي 

خير دليل.
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330 مليون ن�سمة،  �ل�22 نحو  �لدول �لعربية 

 %61 15 و65 عاًما  ومتثل �لفئة �لعمرية بني 

من �ل�سكان، و30% ممن هم فوق �ل�15 عاًما 

و%40.6  �لذكور  بني   %15 و�لن�سبة  �أميون، 

ناث. بني �لإ

وت��ك�����س��ف �جت���اه���ات �ل��ق��م��ة �ل��ع��رب��ي��ة 

�ملالية  زم���ة  �لأ يخ�س  م��ا  يف  �لقت�سادية 

ن�سطة  �لعاملية �أنها �آثرت �لعمل على دعم �لأ

�لقطاعات  وكذلك  و�لتنموية  �لقت�سادية 

زمة ومنها �لقطاع �ملايل بدًل من   �ملتاأثرة بالأ

نقاذ �ملبا�سر لها عرب متويلها.   �لإ

بالقمة  �خل��ا���س  ع���الن  �لإ يف  ورد  وق��د 

من  �لعاملية  �ملالية  زمة  لالأ ملا  ون��ظ��ًر�  ن��ه  �أ

من  عديد  تد�عت  فقد  وت�سعبات  تد�عيات 

و�ملوؤ�س�سات  �لقت�سادية  و�لتكتالت  �ل��دول 

�ملنا�سبة  �حل��ل��ول  ي��ج��اد  لإ و�ل��دول��ي��ة  �ملالية 

يوجب  مما  �أ�سر�رها  تفاقم  من  و�حلد  لها 

قدرة  تعزز  ومالية  نقدية  �سيا�سات  علينا 

زمة  �لدول �لعربية على مو�جهة تد�عيات �لأ

�ملالية �لعاملية و�مل�ساركة �لفاعلة يف �جلهود 

�لعاملي  �مل��ايل  �ل�ستقر�ر  ل�سمان  �لدولية 

وتفعيل دور �ملوؤ�س�سات �ملالية �لعربية لزيادة 

�ل�ستثمار�ت �لعربية �لبينية ودعم �لقت�ساد 

�حلقيقي للدول �لعربية. 

�لقمة  عملت  �ل��ذي  �لجت���اة  ه��ذ�  ولعل 

بدعم  ق��ر�ر�ت��ه  من  يت�سح  فيه  �مل�سي  على 

وم�ساركة �لقطاع �خلا�س يف تنفيذ م�ساريع 

تنفيذ  ويف  �لوطنية  �لقت�سادية  �لتنمية 

م�ساريع عربية م�سرتكة وتعزيز م�ساركته يف 

�لقمة  �لقر�ر�ت �ل�سادرة عن  متابعة تنفيذ 

�لقت�سادية و�لتنموية و�لجتماعية بالتعاون 

مع جامعة �لدول �لعربية. 

وكذلك يف تفعيل دور �ملجتمع �ملدين يف 

و�لجتماعية  �لقت�سادية  �ملجالت  خمتلف 

�ل�سر�كة مع  و�لتاأكيد على تعزيز  و�لتنموية 

ه��د�ف  �لأ يحقق  مبا  وموؤ�س�ساته  منظماته 

يف  و�لجتماعية  و�لق��ت�����س��ادي��ة  �لتنموية 

ودع���م ج��ه��ود منظمات  ع�����س��اء  �لأ �ل���دول 

قليمي  �لإ �ل�سعيدين  على  �مل��دين  �ملجتمع 

بر�ز  و�لدويل وبخا�سة ن�ساطاتها �لر�مية لإ

�لهوية �لثقافية �لعربية. 

م�ساركة  تعزيز  يف  ذل��ك  يبدو  ا  و�أي�سً

م��ن��ظ��م��ات �مل��ج��ت��م��ع �مل����دين �ل��ع��رب��ي��ة يف 

عن  �ل�����س��ادرة  �ل���ق���ر�ر�ت  تنفيذ  متابعة 

و�لجتماعية  و�لتنموية  �لقت�سادية  �لقمة 

وتوفري  �لعربية  �لدول  جامعة  مع  بالتعاون 

�لتي متكنها من تفعيل  �أ�سكال �لدعم  كافة 

دورها.
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بنك الجزيرة:

مواجهة األزمة المالية 
بتنويع مصادر الدخل



بروفايل

كة
شر

عدد 28 فرباير 2009تداول36

15 رياًل، بلغت �لقيمة �ل�سوقية للبنك 4،5  و��ستناًد� ملتو�سط �سعر �ل�سهم خالل �ل�سهر �ملا�سي عند 

50 يف �ملائة مقارنة مع بد�ية �لعام عندما كان  2008م باأكرث من  مليار�ت ريال مع نهاية �لعام �ملا�سي 

�ل�سهم يتد�ول يف نطاق 30 رياًل.   

�لر�بع  �لربع  خالل  خ�سارة  �سايف  بت�سجيله  �ملوحدة  �ل�سنوية  �ملالية  �لنتائج  �جلزيرة  بنك  و�أعلن 

160 مليون ريال للربع �ملماثل من �لعام �ل�سابق، ومقابل �سايف ربح للربع  92 مليون ريال، مقابل ربح 

�ل�سابق 61 مليون ريال. 

للربع  ريال  346 مليون  ريال، مقابل  206 ماليني  �لر�بع  �لربع  �لعمليات خالل  �إجمايل ربح  وبلغ 

�ملماثل من �لعام �ل�سابق، وذلك بانخفا�س قدره 40 يف �ملائة، كما بلغ �سايف ربح �لعمولت �خلا�سة 

�ل�سابق وذلك  154 مليون ريال للربع �ملماثل من �لعام  142 مليون ريال، مقابل  خالل �لربع �لر�بع 

بانخفا�س قدره 8 يف �ملائة. 

وبلغ �سايف �لربح خالل عام 2008م 222 مليون ريال، مقابل 805 ماليني ريال للفرتة �ملماثلة 

من �لعام �ل�سابق، وذلك بانخفا�س قدره 72 يف �ملائة، حيث بلغت ربحية �ل�سهم خالل �لفرتة ذ�تها 

0.74 ريال، مقابل 2.68 ريال للفرتة �ملماثلة للعام �ل�سابق. 

وبني �لبنك �أن �لنخفا�س يف �سايف �لربح يعود �إىل عدة �أ�سباب منها �سيا�سة �لبنك �ملتحفظة 

متانة  تدعيم  بهدف  و�ل�ستثمارية  �لئتمانية  �ملحافظ  مقابل  خم�س�سات  جتنيب  خالل  من 

�سو�ق �ملحلية و�لعاملية. ويف �ملقابل ��ستطاع �لبنك  �ملوجود�ت، كما �أثر على �لربحية �لتقلبات يف �لأ

مو��سلة منو �لعمليات �مل�سرفية �لرئي�سية خالل عام 2008م حيث �رتفع �سايف دخل �لعمولت 

�لبنكية  �أتعاب �خلدمات  �رتفعت  631 مليون ريال، كما  �إىل  �ملائة لت�سل  6 يف  بن�سبة  �خلا�سة 

�مل�سروفات  �أما  ريال،  مليون   138 �إىل  لت�سل  �ملائة  34 يف  بن�سبة  �لعمالت  �سا�سية وحتويل  �لأ

�لت�سغيلية قبل �حت�ساب �ملخ�س�سات فقد �رتفعت بن�سبة 18 يف �ملائة متا�سًيا مع جهود �لبنك 

لتنويع م�سادر �لدخل.

 ،1975/6/21 امل��واف��ق   1395/6/12 بتاريخ  اجل��زي��رة  بنك  تاأ�س�ص 

براأ�سمال قدره ع�سرة ماليني ريال �سعودي، ومن ثم تطور البنك حتى اأ�سبح 

3 مليارات ريال، موزعة على  راأ�ص ماله احلايل امل�سرح به، واملدفوع بالكامل 

القطاع  املائة،  92.123يف  بن�سبة  اخلا�ص  للقطاع  مملوكة  �سهم،  300مليون 

احلكومي بن�سبة 2.047يف املائة، وم�ساركة اأجنبية من بنك باك�ستان الوطني 

بن�سبة 5.83يف املائة. 
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يف �ملائة، و�نكم�ست ربحية   50 2008م �نخف�س بدوره بن�سبة  ول من عام  وكان �سايف �لربح للن�سف �لأ

2008م  ول من عام  1.7 ريال، و�نخفا�س �إجمايل دخل �لعمليات للن�سف �لأ 0.84ريال مقابل  �ل�سهم �إىل 

ول  �سا�سية خالل �لن�سف �لأ بن�سبة 14يف �ملائة، ومع ذلك  ��ستطاع �لبنك مو��سلة تنمية عملياته �لبنكية �لأ

لعام 2008، ما نتج عنه �رتفاع �سايف دخل �لعمولت �خلا�سة بن�سبة 14 يف �ملائة، نتيجة تعزيز �لبنك مركزه 

7.2مليار�ت،  بنحو  مقارنة  ريال  14مليار  ليتجاوز  �ملائة  95يف  بن�سبة  �لعمالء  متويل  حجم  ورفع  �ملايل، 

ول من عام 2007، ما �ساهم يف �رتفاع �إجمايل �ملوجود�ت بن�سبة 54يف �ملائة.  للن�سف �لأ

�سهم �لن�سطة يف �لتد�ولت �ليومية،  و�سهم بنك �جلزيرة لي�س من �أ�سهم �مل�ساربة، �أي لي�س من تلك �لأ

�سهم �ملتبادلة يومًيا عند 650�سهًما.  ويبلغ متو�سط كميات �لأ

وبلغ منو حقوق �مل�ساهمني عن �لعام �ملا�سي ن�سبة 11.90يف �ملائة، ون�سبة 54.20يف �ملائة عن �ل�سنو�ت 

ير�د�ت بن�سبة 37.23يف �ملائة �لعام �ملا�سي، و 20.12يف �ملائة  �خلم�س �ملا�سية، وحقق �لبنك منًو� يف �لإ

عن �ل�سنو�ت �خلم�س �ملا�سية. 

و�ساع  13.25�سعفا، وهو معدل جيد يف ظل �لأ ويف جمال �ل�سعر و�لقيمة، يبلغ مكرر �لربح �جلاري 

�ل�سهم  �سعر  �أن  يعني  ما  ممتاز،  معدل  0.28وهو  �لنمو  �إىل  �لربح  مكرر  بلغ  كما  �لر�هنة،  �لقت�سادية 

بلغ  �أن  يعني  ما  16.37ري��اًل،  للعام �حلايل  �لدفرتية  �ل�سهم  قيمة  متو�سط  وبلغ  مقبول،  للبنك  �جلاري 

مكرر �لقيمة �لدفرتية 1.52�سعًفا، وهو معدل جيد. 

تعدد تنويع الدخل

وتبنى بنك �جلزيرة �سيا�سة تعدد م�سادر �لدخل، وتقدمي منتجات وخدمات م�سرفية حديثة تتو�فق 

جعلته  متتالية  �إجن��از�ت  �لبنك  وحقق   ،2002 عام  �سالمية  �لإ �ل�سريعة  و�أحكام  �ل�سوق،  متطلبات  مع 

يتبو�أ مر�كز متقدمة يف كثري من �خلدمات و�ملنتجات �مل�سرفية �لتي يقدمها، وجنح يف تقدمي ما يلبي 

�حتياجات ومتطلبات عمالئه. 

2004، و�لذي نتج عنه �أن ت�ساعفت ن�سبة  و��ستمر �لبنك يف حتقيق �لنجاحات �ملتتالية، منذ عام 

ا قفزت �أرباح �لبنك لت�سل �إىل 874.4 مليون  �لزيادة لت�سل �إىل 101يف �ملائة مقارنة بعام 2003، �أي�سً

ريال، زيادة بن�سبة 366يف �ملائة عن �لعام 2004م. 

وعلى �سعيد �لعن�سر �لب�سري، تبنى �لبنك �لرتقاء مب�ستوى �أد�ء �لعاملني �إىل �لقدر �لذي يتنا�سب 

مع ما يطمح �إليه �لعمالء، وذلك بتاأمني بيئة عملية مميزة ��ستطاع من خاللها، وبدعم بر�مج وخطط 

�ل�سعودية  �لكو�در  من  كبري  عدد  با�ستقطاب  �ملدى  و�لق�سرية  �لطويلة  �لوظائف  توطني  �لتدريب، 

�ل�سابة، فرفع �لبنك معدل توطني �لوظائف. 

و�لعاملية،  �ملحلية  �سالمية  و�لإ �لتجارية  �مل�سرفية  �خلدمات  جميع  ويقدم  �جلزيرة  بنك  وقدم 

�إىل  �إ�سافة  و�لدولية،  �ملحلية  �سهم  �لأ تد�ول  �سول،  �لأ �إد�رة  �ل�ستثمارية،  �ل�ست�سارية،  �خلدمات 

�سالمي، وبهذ� �أ�سبح  تقدمي خدمات متويل �ل�سركات من خالل ت�سكيلة و��سعة من �أدو�ت �لتمويل �لإ

خرية �أحد �لبنوك �لر�ئدة يف �ململكة.  ونة �لأ �لبنك يف �لآ

�لتكافل  �لبنوك يف تقدمي �خلدمات �ل�سالمية ومنها: »برنامج  �أف�سل  ويعد بنك �جلزيرة من 

�سالمية،  �لإ �ل�سريعة  �أحكام  مع  �ملتو�فق  �حلياة،  على  �لتاأمني  ملفهوم  �سالمي  �لإ �لبديل  �لتعاوين« 

�سالمية. و»برنامج دينار« للتمويل  جل �ملتو�فق مع �أحكام �ل�سريعة �لإ و»برنامج نقاء« بديل ود�ئع �لأ

�ل�سخ�سي باملر�بحة.
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وجوه

قى
ملت

ملتقى �ل�سر�كة و�مل�سوؤولية �لجتماعية بني �لقطاعني �لعام و�خلا�س: جمتمعنا...م�سوؤوليتنا

ملتقى الشراكة يوصي بوضع استراتيجية 
وطنية للمسؤولية االجتماعية

�سميم  يف  هي  �لجتماعية  �مل�سوؤولية  ن  ولأ

�ل�ساغل،  و�سغلها  �لعام  �لقطاع  موؤ�س�سات  عمل 

فيجب �لبحث عن �ل�سبيل لبلورة عالقات �سر�كة 

�خلا�س  و�لقطاع  �لعام  �لقطاع  موؤ�س�سات  بني 

باخلري  نفعها  ويعود  �جلانبني  كال  منها  ي�ستفيد 

على �ملجتمع.

و��ست�سعاًر� ل�سرورة تاأ�سي�س �أطر متينة للتعاون 

و�خلا�س  وبرعاية  �لعام  �لقطاعني  بني  �ملكثف 

بن  ع��ب��د�هلل  �مللك  �ل�سريفني،  �حل��رم��ني  خ��ادم 

�لجتماعية  �ل�سوؤون  وز�رة  ب��ادرت  عبد�لعزيز، 

�لجتماعية  و�مل�سوؤولية  �ل�سر�كة  ملتقى  بتنظيم 

�سعار  حتت  �خلا�س  و�لقطاع  �لعام  �لقطاع  بني 

�لفرتة  يف  عقد  و�لذي  »جمتمعنا...م�سوؤوليتنا«، 

م��ري  �لأ بقاعة  1430ه�����،  ل��ع��ام  �سفر   8-6 م��ن 

�سلطان �لكربى لالحتفالت بفندق �لفي�سلية يف 

�لريا�س، �ململكة �لعربية �ل�سعودية.

اأهداف امللتقى

و��ستهدف هذ� �مللتقى زيادة �لوعي مبفهوم 

بني  �ل�سر�كة  ومفهوم  �لجتماعية،  �مل�سوؤولية 

�لقطاع �لعام و�لقطاع �خلا�س يف جمال �مل�سوؤولية 

�لجتماعية، وحتديد وتقييم �حتياجات و�أولويات 

ومز�يا  فو�ئد  تو�سيح  ��ستهدف  كما  �ملجتمع. 

�خلا�س،  و�لقطاع  �لعام  �لقطاع  بني  �ل�سر�كات 

بني  جديدة  �سر�كات  لتاأ�سي�س  قاعدة  يكون  و�أن 

�لقطاعني �لعام و�خلا�س.

�ملنا�سبة  ه��ذه  يف  �ملجتمعون  ��ستهدف  كما 

تزايد االهتمام مبفهوم امل�سوؤولية االجتماعية يف اململكة العربية 

خرية، واأ�سبح هذا املفهوم يلعب دوًرا مهًما  ال�سعودية  خالل ال�سنوات االأ

مواردها  لدى  وتعزيزه  اال�سرتاتيجية،  ال�سركات  خطط  يف  واأ�سا�سًيا 

الب�سرية بات اأمًرا مطلوًبا باإحلاح، كما اأن وعي ال�سركات اأ�سبح يقا�ص 

اأ�سبح دور  الذي تعمل فيه، حيث  املجتمع  مل�سوؤوليتها نحو  مبدى فهمها 

اأثبتته  ما  وهو  التنمية،  عملية  يف  حمورًيا  اخلا�ص  القطاع  موؤ�س�سات 

فقد  املجال،  هذا  يف  املتقدمة  االقت�سادات  حتققها  التي  النجاحات 

اأدركت موؤ�س�سات القطاع اخلا�ص اأنها غري معزولة عن املجتمع، وتنبهت 

نتاجية  اإىل �سرورة تو�سيع ن�ساطاتها لت�سمل ما هو اأكرث من الن�ساطات االإ

هداف الربحية. واأبعد من االأ
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�لهامة �إ�سر�ك �مل�ساهمني يف �ل�سركات يف تطوير 

تعود  �لتي  و�مل��ب��ادر�ت  �ل�سرت�تيجيات  و�إط��الق 

باخلري و�ملنفعة على �ملجتمع �ملحلي، و�ل�ستفادة 

يف  و�ملحلية  �لعاملية  و�خل����رب�ت  �ل��ت��ج��ارب  م��ن 

وبناء  لل�سركات،  �لجتماعية  �مل�سوؤولية  جم��ال 

�خلا�س،  و�لقطاع  �لعام  �لقطاع  بني  بناء  ح��و�ر 

وت�سجيع و�سائل �لإعالم مل�ساندة بر�مج �مل�سوؤولية 

�لجتماعية، و�لعمل جنًبا �إىل جنب معها لتطوير 

مفهوم و�أهمية �مل�سوؤولية �لجتماعية يف �لبالد.

التو�سيات والبيان اخلتامي

�مل��د�ولت  ��ستمرت  �أي��ام  ثالثة  م��دى  وعلى 

�أثرت  �لتي  �لنقا�س  �لعمل وجل�سات  �أور�ق  وطرح 

�مللتقى و�سط ح�سور مميز وكثيف من �مل�سوؤولني 

�ملتحدثني  من  ح�سد  وم�ساركة  عمال  �لأ ورج��ال 

يف  و�لهتمام  و�لخت�سا�س  �خل��ربة  و�أ�سحاب 

�ململكة  د�خ��ل  من  �لجتماعية  �مل�سوؤولية  جمال 

باأعمال  و�مل�ساركني  �ل�سيوف  م��ن  وخ��ارج��ه��ا، 

�مللتقى.

�أكد �سرورة  بيان ختامي  �مللتقى  و�سدر عن 

�ملجتمع  يف  �لجتماعية  �مل�سوؤولية  مبد�أ  تعزيز 

�ل�سريعة  م��ب��د�أ  م��ن  �ملنبثق  �ل�سعودي  �لعربي 

�مل�سوؤولية  ثقافة  ن�سر  جانب  �إىل  ���س��الم��ي��ة،  �لإ

عرب  �ل�سعودي  �ملجتمع  �أف���ر�د  بني  �لجتماعية 

و�خلا�سة  هلية  و�لأ �حلكومية  جهزة  �لأ خمتلف 

�لإعالم  و�سائل  دعوة  �إىل  �إ�سافة  �لعالقة،  ذ�ت 

�مل�سوؤولية  بر�مج  باإبر�ز  �لهتمام  �إىل  �ملختلفة 

�ململكة،  مناطق  جميع  يف  �ملنفذة  �لجتماعية 

»المسؤولية  العثيمين:  د. 
االجتماعية« ليست احتفاالت وجباية 
الشركات  قامت  ولــو  زكـــوات, 

بدورها لما بقي لدينا فقير.

�لتن�سيق  �لجتماعية  �ل�سوؤون  وز�رة  تتوىل  و�أن 

يف  �مل�سكلة  �لجتماعية  �مل�سوؤولية  جمال�س  بني 

�جلهات  وبني  �ل�سناعية  �لتجارية  �لغرف  �إطار 

هلية ذ�ت �لعالقة. �حلكومية و�لأ

ودعا �إىل و�سع ��سرت�تيجية وطنية للم�سوؤولية 

�لجتماعية  �ل�����س��وؤون  وز�رة  تتوىل  �لجتماعية 

�حلكومي  �لقطاعني  مب�ساركة  باإعد�دها  �لقيام 

بني  �لجتماعية  �مل�سوؤولية  ثقافة  ون�سر  هلي  و�لأ

جهزة  �لأ خمتلف  عرب  �ل�سعودي  �ملجتمع  �أف��ر�د 

هلية و�خلا�سة ذ�ت �لعالقة، وكذ�  �حلكومية و�لأ

�لهتمام  �إىل  �ملختلفة  ع���الم  �لإ و�سائل  دع���وة 

يف  �ملنفذة  �لجتماعية  �مل�سوؤولية  بر�مج  باإبر�ز 

جميع مناطق �ململكة.

�لنظام  يت�سمن  �أن  �سرورة  �لبيان  �أكد  كما 

�لقطاع  يف  �لعاملة  �ملن�ساآت  جلميع  �سا�سي  �لأ

�خلا�س فقرة �أو مادة تن�س على �أن تتبنى �ملن�ساأة 

بر�مج يف �إطار �مل�سوؤولية �لجتماعية، و�أن تتوىل 

جمال�س  بني  �لتن�سيق  �لجتماعية  �ل�سوؤون  وز�رة 

�لغرف  �إط��ار  يف  �مل�سكلة  �لجتماعية  �مل�سوؤولية 

�حلكومية  �جل��ه��ات  وب��ني  �ل�سناعية  �لتجارية 

هلية ذ�ت �لعالقة. و�لأ

�مل�سوؤولية  جمال�س  ع�سوية  بتو�سيع  و�أو�سى 

لت�سمل  �ململكة  مناطق  يف  �لقائمة  �لجتماعية 

ذ�ت  هلية  و�لأ �حلكومية  �لقطاعات  من  ممثلني 

�لجتماعية  �مل�سوؤولية  جمال�س  وتعميم  �لعالقة 

يف جميع مناطق �ململكة، و�أن تتوىل وز�رة �لتعليم 

�لعايل حث �جلامعات ومر�كز �لبحوث و�لدر��سات 

يف  مهنيني  مم��ار���س��ني  لتاأهيل  ب��ر�م��ج  ع����د�د  لإ

جمالت �مل�سوؤولية �لجتماعية ون�سرها يف جميع 

للجهات  دورية متنح  وتخ�سي�س جائزة  �ملجتمع 

�ملتميزة يف جمالت �مل�سوؤولية �لجتماعية، وتتوىل 

�سر�ف عليها وز�رة �ل�سوؤون �لجتماعية. �لإ

�لعامة  �لهيئة  بدعوة  ا  �أي�سً �مللتقى  و�أو�سى 

لال�ستثمار لتبني فكرة حث �ل�سركات و�ملوؤ�س�سات 
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وجوه

قى
ملت

بر�مج  تنفيذ  على  �ململكة  يف  �لعاملة  جنبية  �لأ

�مل�����س��وؤول��ي��ة �لج��ت��م��اع��ي��ة يف �مل��ج��ت��م��ع، ودع���وة 

يف  �لجتماعية  و�لتنمية  �ل�سوؤون  وزر�ء  جمل�س 

ملفهوم  �ملنظم  ط��ار  �لإ حول  �لتعاون  جمل�س  دول 

�سا�سية  �مل�سوؤولية �لجتماعية ومبادئه و�أركانه �لأ

�مل�سكلة  �لوطنية  و�ل��ف��رق  �للجان  م��ن  ف��ادة  ل��الإ

للم�سوؤولية  �لدولية  �ملو��سفات  حتقيق  �أجل  من 

�لجتماعية.

مرحلة انتقالية

وزي��ر  �لعثيمني  يو�سف  �ل��دك��ت��ور  و�أو���س��ح 

�لجتماعية  �مل�سوؤولية  �أن  �لجتماعية  �ل�سوؤون 

�إىل  �لب�سيط  �ملفهوم  من  �نتقالية  تعي�س مرحلة 

�ملفهوم �ملحدد، حيث �أثرت �مل�ساركات يف �مللتقى 

هذ� �ملفهوم، معترًب� �أن �مللتقى قدم فتًحا جديًد� 

�جلميع  و�أن  �لجتماعية،  �مل�سوؤولية  جم��ال  يف 

مر.  كانو� على قناعة بهذ� �لأ

خالل  �لجتماعية  �ل�����س��وؤون  وزي���ر  و���س��دد 

�أعمال  �سمن  عقدت  �لتي  �حل��و�ري��ة  �جلل�سة 

بني  �لجتماعية  و�مل�سوؤولية  �ل�سر�كة  ملتقى 

�مل�سوؤولية  �أن  على  و�خل��ا���س،  �لعام  �لقطاعني 

�لجتماعية لي�ست بالحتفالت �أو جباية �لزكو�ت 

يتوجب  �أ�سيلة  م�سوؤولية  ه��ي  ب��ل  و�ل��ت��ربع��ات، 

عليها  حتا�سب  �لتي  ه����د�ف  �لأ �أح��د  تكون  �أن 

�مل�سوؤولية �لجتماعية  �أن  �إىل  �ل�سركات، م�سرًي� 

ثقافات  من  م�ستوردة  ثقافة  لي�ست  �ململكة  يف 

�سالمي. �أخرى، ولكنها متاأ�سلة يف �لتاريخ �لإ

وقال »ل �أخفيكم �أننا مازلنا يف بد�ية �لطريق 

يف جمال �مل�سوؤولية �لجتماعية، وماز�لت جهود 

تتلم�س طريقها  �ملجال  �خلا�س يف هذ�  �لقطاع 

نحو حتقيق �أهد�ف �مل�سوؤولية �لجتماعية، و�لذي 

بد�أ �لر�أي �لعام و�ملهتمون يف �ل�ساأن �لجتماعي، 

�لرب�مج  يف  �خلا�س  �لقطاع  م�ساهمة  �أن  يرون 

�لجتماعية، مل تعد �ختيارية، �أو ترًفا �أكادميًيا، 

ق�سًر�  �أو  لل�سركات،  عامة  عالقات  م�ساألة  �أو 

للجمعيات  ُتر�سل  �سنوية  مالية  م�ساعد�ت  على 

�خلريية«. و�أكد �أن �مل�سوؤولية �لجتماعية �أ�سبحت 

�سرورة �جتماعية وو�جًبا على �لقطاع �خلا�س، 

ور�سالة وطنية ينبغي له �للتز�م باأد�ئها �نطالًقا 

لهذ�  �لدولة  تتيحه  ومما  �أخالقية،  مبادئ  من 

�لقطاع من مز�يا، وما تقدمه له من ت�سهيالت 

خا�سة يف �ململكة، ويتوقع �جلميع �أن يقوم �لقطاع 

عرب  باإيجابية،  �لجتماعية  مب�سوؤوليته  �خلا�س 

بر�مج ذ�ت طابع �سمويل، وتنموي خلدمة �لفرد 

و�ملجتمع. 

�لدكتور  �لجتماعية  �ل�سوؤون  وزير  و�أو�سح 

يو�سف �لعثيمني �أن لدينا يف �ململكة »400« �ألف 

�سركة منها »400« �سركة كربى، ولو �أن كل �سركة 

قامت مب�سوؤوليتها �لجتماعية ملا بقي لدينا فقري 

و�حد.

���س��رك��ات تربح  �إن ه��ن��اك  ي��ق��ال  و�أ���س��اف: 

�ملليار�ت و�لدولة تقدم لها �لت�سهيالت، فعليها �أن 

خر،  تقوم بو�جبها ل �أن تقدم �لفتات من وقت لآ

م�سرًي� �إىل �أنه ل بد من حتديد �أولويات حاجات 

زمة  �ملجتمع، كما �أبدى تفاوؤله حول عدم تاأثري �لأ

�لقت�سادية على تاأدية �لقطاع �خلا�س يف �ململكة 

لدوره يف �مل�سوؤولية �لجتماعية.

العطاء من اأجل التنمية

وطالب �لدكتور بندر بن حممد حجار نائب 

رئي�س جمل�س �ل�سورى من �لقطاع �لعام ت�سهيل 

تكون  حتى  �خل��ا���س  �لقطاع  موؤ�س�سات  مهمة 

و�أق��رب  ولويات،  لالأ مالم�سة  �أك��رث  م�ساهماتها 

�لنق�س  �أوجه  ل�سد  وتلم�ًسا  �لنا�س،  لحتياجات 

�ملوجودة باملجتمع. 

وقال �لدكتور بندر يف كلمة �فتتاحية للجل�سة 

وىل مللتقى �ل�سر�كة و�مل�سوؤولية �لجتماعية بني  �لأ

�لقطاعني �لعام و�خلا�س �ألقاها خالل م�ساركته 

كان  �إذ�  »�إن��ه  للملتقى  �لثالث  �ليوم  �أعمال  يف 

للم�ساركة  يبادر  �أن  �لقطاع �خلا�س  من  مطلوًبا 

فاإن  للمجتمع،  �لنافعة  ف��ك��ار  �لأ بع�س  تبني  يف 

جهزة �حلكومية �ملعنية �أن حتدد لهذ�  م�سوؤولية �لأ

�لقطاع ما تريد ، وما ترجو ، لتحقيق �لغاية من 

بر�مج �مل�سوؤولية �لجتماعية �لتي يتم تبنيها«. 

عمال  و�أو�سح �لدكتور بندر حجار �أن قطاع �لأ

حتقيق  ول  �لأ هاج�سه  و�أن  خريًيا،  قطاًعا  لي�س 

موؤ�س�سات  دور  �أن  �إل  �لربحية،  من  عائد  �أك��رب 

عملية  يف  حمورًيا  دوًر�  �أ�سبح  �خلا�س  �لقطاع 

�ملجتمع،  عن  معزولة  غري  نها  لأ وذلك  �لتنمية، 

وتوليد  و�لتحديث  للرثوة  �سا�سي  �لأ و�مل�سدر 

فر�س �لعمل، مما يحّتم عليها �لقيام بو�جباتها 

�سافة  بالإ �حلديثة  للمفاهيم  وفًقا  �لجتماعية 

و�لجتماعية  �لقت�سادية  �ل��ت��ط��ور�ت  �أن  �إىل 

�ل�سريع  بالتغري  تت�سم  �لع�سر  هذ�  يف  و�لبيئية 

وهذ� يقت�سي مو�كبة وم�ساركة د�ئمتني من تلك 

�ملوؤ�س�سات يف جمالت �مل�سوؤولية �لجتماعية. 

لقطاع  �لجتماعية  �مل�����س��وؤول��ي��ة  �أن  وذك���ر 

عمال  �لأ يف  �مل�ساركة  جم��رد  تعني  ل  ع��م��ال  �لأ

تت�سع  ب��ل  �لتطوعية  �حل��م��الت  وعمل  �خل��ريي��ة 

عمل  وف��ر���س  �إن�سانية  خ��دم��ات  تقدمي  لت�سمل 

�جتماعي  تنموي  دور  للعب  �ملجتمع  ف����ر�د  لأ

�لتنمية  �أج��ل  من  �لعطاء  ي�سبح  حتى  �أ�سا�سي 

جزًء� ل يتجز�أ من �أن�سطة �سركات هذ� �لقطاع. 

معاÊ امل�سوؤولية االجتماعية

�ل�سوؤون  وز�رة  وكيل  �ل���رد�دي  عو�س  و�أك��د 

معاين  �لجتماعية  للم�سوؤولية  �أن  �لجتماعية 

�سالمية  �إيجابية كثرية منها �نبثاقها من �لقيم �لإ

م��ان��ة،  �لأ ه��ي:  مهمة  عنا�سر  ثالثة  يف  �ملتمثلة 

على  تعمل  �أنها  �إىل  �سافة  بالإ و�لتقوى،  و�ل��رب، 

ف�ساح وتطوير �لعالقة  حتقيق مبد�أ �ل�سفافية و�لإ

للعاملني،  �سحية  بيئة  وتوفري  �مل�ساهمني،  مع 

وتطوير بر�مج �لقدر�ت �لب�سرية، وعدم �إ�سد�ر 

بال�سركة،  �خلا�سة  للمنتجات  م�سللة  بيانات 

وتطبيق نظام �لتظلم للعاملني، م�سرًي� �إىل �أن كل 

و�ساط  ذلك ي�سهم يف رفع درجة �لثقة بها يف �لأ

�لجتماعية، من خالل تبني �لعديد من �مل�ساريع 

فكار �لتجارية للمبتدئني،  �لتي تتمثل يف دعم �لأ

�ل�سعودة،  بر�مج  طريق  عن  �ل�سباب  وتوظيف 

وظيفًيا،  �خلا�سة  �لحتياجات  ذوي  وم�ساعدة 

يتام و�ملعاقني ب�سرًيا.  �سافة �إىل توظيف �لأ بالإ

و��ستعر�س بورقة �لعمل �لتي قدمها بعنو�ن 

�أهلية  حكومية  �سر�كة  �لجتماعية..  »�مل�سوؤولية 

خريية« �أن �لهتمام بهذ� �ملجال �أدى �إىل نتائج 

�إيجابية من �أهمها حت�سني �سمعة �ل�سركة، وزيادة 

د�خ��ل  �خل��الف��ات  و�نح�سار  بها،  �لعمالء  ثقة 

عالية،  كفاء�ت  ذوي  موظفني  وجذب  �ل�سركة، 

و�مل�سوؤولية  للو�جبات  �لتنبه  �أهمية  �إىل  م�سرًي� 

�سالح حتى  �لجتماعية وتاأثريها على م�سرية �لإ

�إىل  �سافة  بالإ �جلميع،  على  باخل�سارة  تعود  ل 

و�أحو�ل  �سعار  �لأ �رتفاع  �أو�ساع  مر�عاة  �سرورة 

�لك�ساد �لقت�سادي وعدم �ملبالغة يف �نتهاز تلك 

و�ساع.  �لأ

�ل�سوؤون  وز�رة  وكيل  �ل��رد�دي  عو�س  وعدد 

ليس  األعــمــال  قطاع  حــجــار: 
إال  الربحية،  وهدفه  خيرًيا  قطاًعا 
الخاص  القطاع  مؤسسات  دور  أن 
عملية  في  محورًيا  دوًرا  أصبح 
القيام  عليها  يحّتم  مما  التنمية، 

بواجباتها االجتماعية.
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�لجتماعية �أهم �أهد�ف و�سيا�سات �لوز�رة فيما 

يتعلق بالرعاية و�لتنمية �لجتماعية يف رفع كفاءة 

بكفاءة  مهامها  د�ء  لأ �لجتماعية  �لقطاعات 

و�لبتعاث  و�لتعليم  �لتدريب  خالل  من  وفاعلية 

و�لبحوث  �ل��در����س��ات  نتائج  م��ن  و�ل���س��ت��ف��ادة 

�ملتخ�س�سة، وو�سع خطط بعيدة �ملدى للبحوث 

وفًقا  ولويات  �لأ و�لدر��سات �لجتماعية وحتديد 

توفري  �إىل  �سافة  بالإ �لجتماعية،  للم�ستجد�ت 

موؤ�س�سات  د�خ��ل  فر�د  لالأ �لجتماعية  �لرعاية 

�لرعاية �لجتماعية، وتوفري �لرعاية �لجتماعية 

�لطبيعية من خالل  بيئاتهم  �سر يف  و�لأ فر�د  لالأ

طفال �ملحتاجني  �سر للقيام برعاية �لأ ت�سجيع �لأ

بر�مج  دعم  �إىل  �إ�سافة  بديلة،  كاأ�سر  للرعاية 

�ملعوقني �ملقيمني مع �أ�سرهم مالًيا وفنًيا، ودعم 

خدمات  جم��ال  يف  للعمل  �خل��ريي��ة  �جلمعيات 

ح��د�ث  �لأ وتقومي  ورعاية  �لجتماعية،  �لرعاية 

مبوؤ�س�سات ودور �لتوجيه و�ملالحظة �لجتماعية، 

�سري وزيادة �لهتمام  و�لتاأكيد على �لتما�سك �لأ

ورعاية  �لجتماعية  �حلماية  وخدمات  برب�مج 

�لتوجيه  ب��ر�م��ج  خ��الل  م��ن  و�لطفولة  ���س��رة  �لأ

ن�سطة �لوقائية.  ر�ساد �لجتماعي و�لأ و�لإ

امل�سوؤولية االجتماعية ا�ستثمار

بعنو�ن  ك��ان��ت  �ل��ت��ي  �ل��ث��ان��ي��ة  �جلل�سة  ويف 

»�لقطاع �خلا�س و�مل�سوؤولية �لجتماعية« �سارك 

عمل  بورقة  �ل�سعودية  �لتجارية  �لغرف  جمل�س 

�سالح  �ل�سابق  �ل��غ��رف  جمل�س  رئي�س  �أع��ده��ا 

�لرتكي، �سدد فيها على �أن �مل�سوؤولية �لجتماعية 

االجتماعية  للمسؤولية  الردادي: 
انبثاقها  إيجابية كثيرة منها  معان 
في  المتمثلة  اإلسالمية  القيم  من 
األمانة،  هي:  مهمة  عناصر  ثالثة 
أنها  إلى  باإلضافة  والتقوى،  والبر، 
الشفافية  مبدأ  تحقيق  على  تعمل 

واإلفصاح.

��ستثمار ولي�ست �أعباء، م�ست�سهًد� بدر��سة قامت 

ل�سالح  �لتجارية  عمال  �لأ ت�سخري  منظمة  بها 

�ملتحدة  �ل��ولي��ات  يف  �لجتماعية  �مل�����س��وؤول��ي��ة 

تو�زن  �لتي  �ل�سركات  �أن  ��ستنتجت  مريكية،  �لأ

�سهم حققت  بني م�ساحلها وم�سالح حاملي �لأ

معدلت منو ومعدلت توليد عمالة ماهرة تفوق 

خرى بن�سبة �أربعة �أ�سعاف.  �ل�سركات �لأ

ودع����ت ورق����ة �ل��ع��م��ل �إىل ت��رك��ي��ز ب��ر�م��ج 

�مل�سوؤولية �لجتماعية على �ملجالت �لتى حتقق 

ت�سهم فقط يف  ل  �لرب�مج  فتلك  قيمة م�سافة، 

�لجتماعي  �لتما�سك  من  عال  م�ستوى  حتقيق 

�لجتماعية  �حلقوق  و�ح���رت�م  �لبيئة  وحماية 

ا يف زيادة م�ستوى �لتناف�سية بني كافة  ولكن �أي�سً

�لكبرية  �ل�سركات  وبخا�سة  ع��م��ال  �لأ من�ساآت 

�لتي ميكن �أن يتوفر لديها عو�مل �سيطرة تغريها 

مبمار�سة ميول �حتكارية. 

�ملدير  �ل��ي��ايف  عبد�لبديع  ف��ات��ن  و�أ���س��ارت 

�لجتماعية  �مل�سوؤولية  بر�مج  د�رة  لإ �لتنفيذي 

جمموعة  يف  �ل��ع��ام��ة  و�ل��ع��الق��ات  و�خل���دم���ات 

طرحتها  عمل  ورق��ة  ��ستعر��سها  لدى  �سافول 

�لجتماعية  و�مل�����س��وؤول��ي��ة  �ل�����س��ر�ك��ة  ملتقى  يف 

ب��ني �ل��ق��ط��اع �ل��ع��ام و�ل��ق��ط��اع �خل��ا���س بعنو�ن 

�لقطاع  يف  �لجتماعية  �مل�سوؤولية  »ممار�سات 

�لتجاري«، �إىل �أن �لقطاع �لتجاري ميثل حو�يل 

يف  �خلا�س  �لقطاع  دعم  �إجمايل  من  باملئة   80

باأن هناك  �مل�سوؤولية �لجتماعية. منوهة  جمال 

ب��د�أت  �لتي  �ل�سركات  لعدد  عالية  من��و   ن�سبة 

عو�م  تدخل جدًيا يف هذ� �ملجال خالل �لثالثة �لأ

على  نفاق  لالإ �لنمو  ن�سبة  قدرت  فيما  �ل�سابقة، 

باملئة   35 بحو�يل  �لجتماعية  �مل�سوؤولية  بر�مج 

�إىل 45 باملئة كل عام، حيث �أ�سبح قطاع �لبنوك 

حيوًيا يف هذ� �ملجال. 

- زيادة �لوعي مبفهوم �مل�سوؤولية �لجتماعية. 

�لقطاع  بني  �ل�سر�كة  مبفهوم  �لوعي  زي��ادة   -

�مل�سوؤولية  جم��ال  يف  �خل��ا���س  و�ل��ق��ط��اع  �ل��ع��ام 

�لجتماعية. 

- حتديد وتقييم �حتياجات و�أولويات �ملجتمع .

�لعام  �لقطاع  بني  �ل�سر�كات  فو�ئد  تو�سيح   -

و�لقطاع �خلا�س. 

- ب��ن��اء �حل����و�ر ب��ني �ل��ق��ط��اع �ل��ع��ام و�ل��ق��ط��اع 

�خلا�س. 

�لعام  �لقطاعني  بني  لل�سر�كات  فر�س  خلق   -

و�خلا�س.

تطوير  يف  �ل�سركات  يف  �مل�ساهمني  �إ�سر�ك   -

و�إطالق �ل�سرت�تيجيات و�ملبادر�ت. 

�لعاملية  و�خل��رب�ت  �لتجارب  من  �ل�ستفادة   -

و�ملحلية. 

ب��ر�م��ج  مل�����س��ان��دة  ع����الم  �لإ و���س��ائ��ل  ت�سجيع   -

�مل�سوؤولية �لجتماعية. 

مفهوم  لتطوير  ع���الم  �لإ و�سائل  م��ع  �لعمل   -

و�أهمية �مل�سوؤولية �لجتماعية.

�سا�سية: �ملحاور �لأ

ه���م���ي���ة  )�لأ �لج���ت���م���اع���ي���ة  �مل�������س���وؤول���ي���ة   -

و�ل�سرت�جتيات(. 

- �لبنية �لتحتية للم�سوؤولية �لجتماعية و�لدور 

�ملاأمول من �لقطاع �لعام. 

�لتنمية  وق�����س��اي��ا  �لج��ت��م��اع��ي��ة  �مل�����س��وؤول��ي��ة   -

�مل�ستد�مة 

�سا�سية للم�سوؤولية �لجتماعية.  - �ملعايري �لأ

- روؤية وطنية للم�سوؤولية �لجتماعية. 

- �لقطاع �خلا�س و�مل�سوؤولية �لجتماعية.

- جتارب يف �مل�سوؤولية �لجتماعية.

وز�رة  م�سوؤويل  كبار  �حلكومي  �لقطاع   -

�ل�سوؤون �لجتماعية.

 - كبار م�سوؤويل وز�ر�ت �لعمل. 

- ممثلون حكوميون �آخرون. 

- �لقطاع �خلا�س. 

قليمي  - �ل�سركات على �مل�ستوى �ملحلي و�لإ

و�لعاملي. 

�ل�سركات  �لر�ئدة  �خلا�سة  �ل�سركات   -

�ل�سغرية و�ملتو�سطة. 

قليمية  و�لإ �ملحلية  ع����الم  �لإ و���س��ائ��ل   -

و�لعاملية. 

- �ملوؤ�س�سات غري �حلكومية ذ�ت �لعالقة.

- �جلمعيات �خلريية وغري �لربحية. 

�مل�������س���وؤول���ي���ة  يف  �مل���ت���خ�������س�������س���ون   -

�لجتماعية.

المستهدفونأهداف الملتقى
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املالية يحار كثري منهم  �سوق  االأ اأموالهم يف  ا�ستثمار  ال�سباب يف  عندما يفكر 

اأي الطرق يتجه اإليها، كما يغيب عن عدد منهم الفكر اال�ستثماري مبعناه العلمي 

والعملي واملرادفات امل�ستعملة يف هذا املجال.. ال�سطور التالية حتاول �سرح تلك 

�سواق املالية. موال يف عامل االأ �سا�سية لكيفية ا�ستثمار االأ املبادئ االأ

ملاذا  ن�ستثمر؟

�إذ� مل يكن لديك �أمو�ل ل�سر�ء ما تريده فاإّن �ل�ستثمار 

�جليد ي�ساعدك مبرور �لوقت على جمع ما حتتاج �إليه من 

�أمو�ل، على �سبيل �ملثال، ميكنك من خالل �ل�ستثمار:

- تنمية ثروتك.

- توفري �لدخل.

- حتقيق �أهد�فك على �ملدى �لق�سري و�ملتو�سط، مثل �سر�ء 

حا�سوب جديد �أو �سيارة جديدة �أو نحو ذلك.

- حتقيق �أهد�فك على �ملدى �لطويل مثل �سر�ء منزل جديد 

�أو تاأمني م�ستقبلك عند �إحالتك للتقاعد.

يعني  �لذي  �لت�سخم  من  �ل�ستثمار  يحميك  �أن  ميكن 

�لت�سخم  �أن  �ملعلوم  ومن  و�خلدمات.  �مل��و�د  �أ�سعار  �رتفاع 

يوؤدي �إىل �سعف قيمة �لريال مما يعني حاجتك �إىل �لكثري 

ووفًقا  �ملعي�سة..  م�ستوى  نف�س  على  للمحافظة  �مل��ال  من 

�رتفع  فقد  �ل�سعودي  �لعربي  �لنقد  موؤ�س�سة  لإح�سائيات 

معدل �لت�سخم يف �ململكة ب�سورة ملحوظة خالل �ل�سنو�ت 

خرية. �لأ

يعتقد بع�س �لنا�س �أنه باّدخار �ملال بدًل من ��ستثماره 

م��و�ل يف  �لأ �إي��د�ع  �أن  من  بالرغم  ولكن  �ملخاطر،  يتفادون 

�لبنك يجعلها يف �أمان، �إل �أنه ل يتيح لها �أن تنمو مبا يكفي 

ما  �إذ�  ما تدخره،  قيمة  فاإّن  لذلك  �لت�سخم،  �سبح  لتفادي 

ق�سناها من ناحية �لقوة �ل�سر�ئية، �ستتناق�س با�ستمر�ر.

ومن ناحية ثانية، �إذ� كانت حمفظتك �ل�ستثمارية تعود 

عليك باأرباح تزيد على 70 % »معدل �لت�سخم مثاًل« ف�سيكون 

�إذ�  �أما  مو�لك.  لأ �ل�سر�ئية  �لقوة  على  �ملحافظة  باإمكانك 

�ستكون  فاإّنك   %  10 بن�سبة  عليك  تعود  ��ستثمار�تك  كانت 

مبناأى عن �لت�سخم وتبد�أ يف هذه �حلالة تكوين ثروتك.

رباح  حتقيق االأ

تتيح  رب����اح  �لأ زي���ادة  ف���اإّن  �لت�سخم  م��ن  �لعك�س  على 

��ستثمار�تك  قيمة  لزيادة  مل�سلحتك  �لوقت  ��ستغالل  لك 

��ستثمار  �إع����ادة  ع��ن��د  �أم���و�ل���ك  وتت�ساعف  ب��ا���س��ت��م��ر�ر، 

�سهم  �لأ م��ن  �مل��زي��د  ���س��ر�ء  عند  �أو  حققتها  �لتي  رب���اح  �لأ

مو�ل �لتي جنيتها من ��ستثمار�تك. وعند �إ�سافة �أرباحك  بالأ

�إىل ح�ساب ��ستثمار�تك، فاإنك تزيد من حجم ر�أ�س مالك 

رباح. �سا�سي، مما يزيد بالتايل من مقد�ر هذه �لأ �لأ

يف  �ملثال  �سبيل  على  ري��ال   20.000 ��ستثمار  حالة  يف 

�أ�سهم ذ�ت عو�ئد بن�سبة 9 % �سنوًيا خلم�س �سنو�ت، و�إعادة 

��ستثمار �أرباحك �سنوًيا، فلن تك�سب فقط 1800 ريال �سنوًيا 

»9% من 20.000 ريال«. بل �سيكون منو �أمو�لك �لفعلي:

تقارب  بن�سبة  ربًحا  �سيحقق  �ملبدئي  ��ستثمارك  �أن  �أي 

�سا�سية. 54% من قيمته �لأ

املخاطر

ولكن  خماطر،  بدون  ��ستثمار  يوجد  ل  �أنه  �ملعلوم  من 

معرفة هذه �ملخاطر وم�سادرها ميكن �أن ي�ساعدك يف و�سع 

��سرت�تيجية ل�ستثمار حتميك من �خل�سائر باإذن �هلل.

وىل 20.000 ريال�لر�سيد يف بد�ية �ل�سنة �لأ

وىل 1800 ريال+ �أرباح �ل�سنة �لأ

21.800 ريال�لر�سيد يف بد�ية �ل�سنة �لثانية

1962 رياًل+ �أرباح �ل�سنة �لثانية

23.762 ريال�لر�سيد يف بد�ية �ل�سنة �لثالثة

2.139 رياًل�أرباح �ل�سنة �لثالثة

25.901 ريال�لر�سيد يف بد�ية �ل�سنة �لر�بعة

2331 رياًل+ �أرباح �ل�سنة �لر�بعة

28.232 رياًل�لر�سيد يف بد�ية �ل�سنة �خلام�سة

2.540 رياًل+ �أرباح �ل�سنة �خلام�سة

30.772 رياًل�لر�سيد يف نهاية �ل�سنة �خلام�سة

ضروري  األه��داف..  تحديد 
قبل التفكير باالستثمار.

كيف تستثمر أموالك؟
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كم�ستثمر  تو�جهك  قد  �لتي  �ملخاطر  من 

قد تكون ناجمة عن تدهور �لقت�ساد �لعاملي. 

ويف حالت �أخرى فاإّن �ملخاطر قد تكون ب�سبب 

توخي  عليك  وي��ج��ب  معينة،  �سناعة  تباطوؤ 

ن منتجات �ل�سوق �ملايل تنطوي على  �حلذر لأ

خرى. ن�سبة خماطر �أعلى من �ملنتجات �لأ

العائد

ه��ن��ال��ك ع��الق��ة م��ب��ا���س��رة ب���ني �ل��ع��ائ��د 

�حتمال  ز�د  كلما  �أن��ه  يعني  مما  و�ملخاطر، 

و�أح��د  �أرب���اح.  حتقيق  �حتمال  ز�د  �خل�سارة 

مفاتيح جناح �ل�ستثمار هو �إيجاد طريقة بني 

رباح يف حمفظتك �ل�ستثمارية. �ملخاطر و�لأ

التنويع يخفف املخاطر

ومبا �أّن م�ستوى �ملخاطر يختلف باختالف 

حلماية  طريقة  �أف�سل  ف���اإّن  �ل���س��ت��ث��م��ار�ت، 

نف�سك من هذه �ملخاطر هي تنويع ��ستثمار�تك 

�ملنتجات  م��ن  خمتلفة  ف��ئ��ات  على  بتوزيعها 

���س��ه��م، و�ل�����س��ك��وك،  �ل���س��ت��ث��م��اري��ة، م��ث��ل �لأ

�ل�ستثمار�ت  توزيع  ينبغي  كذلك  و�لعقار�ت، 

على �سركات خمتلفة من كل فئة. و�لهدف من 

ذلك هو �لتخفيف من �ملخاطر وحماية نف�سك 

يف حالة �نهيار �ل�سوق.

ب�سكل عام  للمخاطر  ويتاأثر مدى حتملك 

�أو  �لوظيفي  وو�سعك  �ل�سن  مثل  عو�مل  بعدة 

حتى �سخ�سيتك.

�مل�ستثمرين  بع�س  �مل��ث��ال:  �سبيل  فعلى 

�لقدرة  ولديهم  �ملخاطر  من  �لكثري  يتحملون 

��ستثمار�تهم.  يف  �خل�سائر  مع  �لتعامل  على 

ف��ي��ك��ون ل��دي��ه��م �ل���س��ت��ع��د�د ل��ال���س��ت��ث��م��ار يف 

ميكن  حيث  �لعالية  �ملخاطر  ذ�ت  �ل�سركات 

رباح عالية. �أما �مل�ستثمرون  �أن تكون فر�سة لأ

ل  �لتي  �ل�ستثمار�ت  �إىل  فيميلون  �ملتحفظون 

من  �أقل  مردودها  ولكن  خماطر  على  تنطوي 

تلك �ل�ستثمار�ت �ل�سابقة.

ورمبا يتغري حتمل �ملخاطر بتغري �أهد�فك 

�ملالية �أو عند حتقيق �أهد�ف معينة م�ستقباًل. 

�إىل  �لتحول  يف  ترغب  قد  �ملثال،  �سبيل  على 

من  �سنو�ت  عدة  بعد  خطًر�  �أق��ل  ��ستثمار�ت 

�إذ�  �حلالة،  ه��ذه  يف  معينة.  �أه��د�ف  حتقيق 

�أي �نهيار مفاجئ يف �ل�سوق يف �لوقت  ح�سل 

�لذي تكون فيه بحاجة �إىل �ملال، فاإّنك لن جتد 

نف�سك قد حققت �أقل مما خططت له.

التخطيط املايل

د�رة �أمو�لك ب�سكل فعال، يجب �أن يكون  لإ

ح  يو�سّ مكتوب  بيان  وهي  مالية،  خطة  لديك 

�أهد�فك �ل�ستثمارية لال�سرت�تيجيات �لالزمة 

لتحقيقها. وتت�سمن هذه �خلطة ما يلي:

- ملخ�س �أ�سولك �لقائمة.

طار  و�لإ �سا�سية  �لأ �ملالية  هد�ف  بالأ قائمة   -

�لزمني لتحقيقها.

ه��ذه  لتحقيق  �مل��ت��وق��ع��ة  �ل��ت��ك��ل��ف��ة  ت��ق��ي��ي��م   -

هد�ف. �لأ

حتتاجها  �لتي  �ل�ستثمار�ت  ن��و�ع  ب��اأ قائمة   -

هد�ف. لتحقيق هذه �لأ

- جدول تنفيذ هذه �ل�ستثمار�ت.

�إذ  م�ستمرة،  عملية  هو  �ملايل  و�لتخطيط 

هد�ف  يجب تقييم مدى تقدمك يف حتقيق �لأ

وحتديث قائمة �أهد�ف �أو برناجمك بانتظام، 

�ملتغري�ت  بح�سب  �ل�سرت�تيجيات  وتعديل 

�حلا�سلة يف و�سعك �ملايل.

هداف على املدى الق�سري االأ

تاأمل يف حتقيقها  �لتي  هد�ف  هي تلك �لأ

�لقادمتني.  �ل�سنتني  �أو  �لقادمة  �ل�سنة  خالل 

ه��د�ف،  �لأ هذه  حتقيق  �أج��ل  من  ولال�ستثمار 

�أمو�لك  و�سيولة  �أم��ن  على  حتافظ  �أن  عليك 

حاجتك  عند  ومتو�فرة  جاهزة  تكون  بحيث 

مو�ل  بالأ �ملخاطرة  عدم  عليك  ويجب  �إليها، 

�ملخ�س�سة لتحقيق �أهد�ف على �ملدى �لق�سري 

يف ��ستثمار�ت غري م�سمونة �لعو�قب.

املدى املتو�سط

حتقيقها  تتوقع  �لتي  ه��د�ف  �لأ تلك  وهي 

�سر�ء منزل،  ت�سمل  وقد  �سنو�ت،  خالل ع�سر 

ت�سديد م�ساريف  �أو  �أو ممار�سة عمل جتاري 

�ل��ت��ع��ل��ي��م، ومي��ك��ن��ك حت��م��ل ب��ع�����س �مل��خ��اط��ر 

�ملدى  على  �أه��د�ف  لتحقيق  ��ستثمارك  عند 

مدى  على  حتقيقها  �سيتم  كان  �إذ�  �ملتو�سط، 

فاإّنك  �لوقت  ل�سيق  نظًر�  ولكن  �سنو�ت،  عدة 

قد ترغب يف بيع �ل�ستثمار�ت �لعالية �ملخاطر 

مو�ل يف ح�ساب �أكرث �أمًنا. و�إيد�ع �لأ

املدى الطويل 

�سيتم  �لتتي  �مل�ستقبلية  ه���د�ف  �لأ وه��ي 

�سنو�ت  ع�سر  عن  يزيد  م��دى  على  حتقيقها 

�لهدف  ف���اإّن  �ل��ن��ا���س،  معظم  �إىل  وبالن�سبة 

جل من هذه �ل�ستثمار�ت  �سا�سي �لطويل �لأ �لأ

�إىل  �لو�سول  بعد  �حلياة  متطلبات  تاأمني  هو 

ا  �أي�سً �لفئة  ه��ذه  �سمن  ويقع  �لتقاعد.  �سن 

�سمان م�ستقبل �أبنائك �أو �لرغبة يف ممار�سة 

عمل جتاري، ومبا �أنك ت�ستثمر من �أجل �لنمو، 

فباإمكانك حتمل �ملزيد من خماطر �ل�ستثمار 

من �أجل حتقيق �أهد�فك على �ملدى �لطويل.

طلب امل�سورة 

م�سورة  �إىل  �سخا�س  �لأ من  �لكثري  ي�سعى 

مالية.  خطة  �أي  و�سع  �أو  تنفيذ  عند  مهنية 

و�إحدى مز�يا �لعمل مع جهة مهنية متخ�س�سة 

هي �أنها تعطيك حافًز� �إ�سافًيا لبدء �ل�ستثمار 

�ل�ستعانة  وميكنك  خطتك.  على  و�لرتكيز 

لديهم  �لذين  �أ�سرتك  �أف��ر�د  �أو  باأ�سدقائك 

�جلهات  �إىل  حالتك  لإ �ملجال  ه��ذ�  يف  خ��ربة 

�لتي  �ملايل  �لتخطيط  يف  �ملتخ�س�سة  �ملهنية 

يتعاملون معها. كذلك ميكنك بحث �حتياجاتك 

من �لتخطيط مع �ل�سخ�س �ملرخ�س �مل�سوؤول 

عن �سفقاتك �ل�ستثمارية.

كيف تبداأ اال�ستثمار؟

�إىل  فاإّنك حتتاج  �سهم  �لأ ت�ستثمر يف  لكي 

ويطلق على  �سهم،  �لأ تلك  ل�سر�ء  مبلغ مبدئي 

�سبيل  على  �سا�سي.  �لأ مالك  ر�أ���س  �ملبلغ  هذ� 

�ملثال، ل�سر�ء 100 �سهم ب�سعر 35 رياًل لل�سهم 

�إ�سافة  ريال   3500 �إىل  فاإّنك حتتاج  �لو�حد، 

�إىل مبلغ كاف لدفع �أتعاب �جلهة �أو �ل�سخ�س 

د�رة �أمو�لك. ا لإ �لذي ميلك ترخي�سً

املدخرات

�ل�سنني،  ع��رب  م��دخ��ر�ت  لديك  ك��ان  �إذ� 

و�إذ�  فوًر�.  �ل�ستثمار  باإمكانك  يكون  قد  فاإّنه 

م���و�ل  �لأ توفر  �ّدخ���ار  ح�ساب  لديك  يكن  مل 

�لالزمة لال�ستثمار، فاأول �سيء يجب عليك هو 

�إىل مبلغ كبري  �ّدخ��ار. ول حتتاج  فتح ح�ساب 

فيه  �مل��ال  �إي��د�ع  عليك  ولكن  �حل�ساب،  لفتح 

بانتظام و�إذ� ما قمت باإيد�ع ن�سبة ل تقل عن 

10% با�ستمر�ر ورمبا 15% من قيمة كل �سيك 

حت�سل عليه يف ح�سابك، فيمكنك خالل فرتة 

�ل��الزم  �سا�سي  �لأ �مل��ال  ر�أ���س  تكوين  ق�سرية 

لبدء �ل�ستثمار.

كما يجب عليك توفري معظم �لدخل غري 

حت�سل  �لتي  �ملنح  �أو  �مل��ك��اف��اآت  مثل  �ملتوقع 

عليها، بل ميكنك �أن تطلب من عائلتك �إيد�ع 

ح�سابك  يف  �إياها  منحك  ينوون  �لتي  �ملبالغ 

ما  و�إذ�  تنفقها،  ل  حتى  بال�ستثمار  �خلا�س 

�أكرب قدر ممكن من  وجدت �سعوبة يف توفري 

مجزية  العوائد  االقتراض.. 
لكن المخاطر أكبر.

على  يعتمد  األرب��اح  تحقيق 
أكثر من محور أولها أنت.

مار
ستث

اال
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�لتي  �لعو�مل  من  عدد  �لناجح  �ل�ستثمار  �سيا�سة  ور�ء  يقُف 

 tسو�ق، و�ختالف �لزمن. ل �أ�سك� �أثبتت جدو�ها عرب �ختالف �لأ

يف �أن هذه �لنظرية �أ�سبحت معلومة لدى �أغلب �ملجتمع �ل�ستثماري 

�ملجتمع  ذلك  بها   sمر �لتي  �لعميقة  �لتجربة  بعد  خا�سة  �ملحلي، 

خرية من بعد فرب�ير 2006م. �جلديد هنا لي�س  خالل �ل�سنو�ت �لأ

ما تقّدم ذكره، بقدرp ما يجب تكثيف �لفكرة حوله يف هذ� �ل�سياق 

�أن يتم حتديد مدخالت �سناعة �لقر�ر�ت �ل�ستثمارية؛ ممثلة يف 

�ل�سركات  وكاّفة معلومات  �ملالية،  و�ل�سوق  �لكلي  �لقت�ساد  بيانات 

تغلغل  �أن  هنا،  �سا�سية  �لأ �لفكرة  �مل�ستثمر.  قبل  من  �مل�ستهدفة 

�خلطاأ �أو �سوء �لتقدير بغ�س �لنظر عن حجمهما يف حزمة �لبيانات 

دون  �سيف�سي  �ل�ستثماري(؛  �لقر�ر  �سناعة  )م�سادر  و�ملعلومات 

�سك �إىل ظهور �أخطاء �أكرب يف نتائج معاجلتها �سو�ًء كانت معتمدة 

�سا�سي Fundamental analysis �أو �لتحليل �لفني  على �لتحليل �لأ

Technical analysis �أو �أ�ساليب �أخرى قد يعتمدها �مل�ستثمر.
�أوؤكد هنا  �سرورة �لهتمام من قبل �مل�ستثمر بهذ� �جلانب لعّدة 

�أ�سباب، قد ل تت�سع �مل�ساحة ل�ستعر��سها و�سرحها يف هذه �لز�وية 

و�لوحيد  كرب  �لأ �أن �خلا�سر  �إىل  �سارة  �لإ يكفي  �أنه  �ملخت�سرة، غري 

مر  �لأ �مل�ستثمرون  ياأخذ  حتى  كاٍف  �سبٌب  وهذ�  �أمو�له!  �ستكون  هنا 

�سرورة  ا  �أي�سً هنا  ذك��ره  �جلدير  و�حل��ذر.  �حليطة  درج��ات  باأعلى 

و�مل�ساهدة،  )�مل��ق��روءة،  �لإعالمية  ل��ة  �لآ جتاه  �مل�ستثمرين  �حتياط 

خبار  و�مل�سموعة(، �لتي قد تقع يف �أخطاء فادحة �أثناء معاجلتها لالأ

�لتجربة  �أظهرت  و�ل�سوق، وقد  ببيانات ومعلومات �لقت�ساد  �ملتعلقة 

تلك �جلهات يف هذ�  وقوع  �لعاملية  �ملالية  زمة  لالأ �مل�ساحبة  خرية  �لأ

�مل�ستثمرين!  فقط  كان  �لثمن  دفع  من  �أن  �سف  ولالأ �خلطري،  �ملطبِّ 

�لر�سمية  �مل�سادر  �إىل  �لعودة  �أهمية  على  �لتاأكيد  بد من  وعليه، فال 

لبيانات �ل�سوق �ملحلية ملعرفة �حلقيقة، ول �أجُد م�سدًر� �آخر لها غري 

بالعتماد  �أمو�لك  �أنقذ  لذ�  )ت��د�ول(،  �ل�سعودية  �ملالية  �ل�سوق  موقع 

بامل�سادر  �ل�سرت�ساد  بعد  فيما  وميكنك  �لرئي�س،  �مل�سدر  على  فقط 

�أخرًي� للمن�سور على  �لكلمة �لف�سل  �أن  �ل�سوق، غري  خرى ملعلومات  �لأ

تد�ول!

مصدر قرارات االستثمار..

تداولنا

عبد الحميد العمري
مدير �ل�سناديق �ل�ستثمارية 

�سركة �لر�جحي للخدمات �ملالية

فباإمكانك  توفريها  يف  ترغب  �لتي  م���و�ل  �لأ

تخفي�س م�ساريفك و�إيد�ع �ملبالغ �لتي توفرها 

يف ح�سابك.

ع��ل��ي��ك د�ئ���ًم���ا �لح��ت��ف��اظ ب��دخ��ل ث��الث��ة 

�لطارئة  للحالت  �لبنك   يف  �سهور  �ستة  �إىل 

ويف�سل  متوقعة  غري  م�ساريف  �أي��ة  وتغطية 

يبقى  حتى  �ملال  من  �ملبلغ  هذ�  ��ستثمار  عدم 

للحالت �لطارئة.

االقرتا�ص 

قد ترغب يف �قرت��س �أمو�ل من عائلتك �أو 

��ستخد�م �ملبالغ �لتي وفرتها لتغطية �مل�ساريف 

�ل�سرورية يف زيادة �ملبلغ �لذي �ست�ستثمره.

باملخاطر.  حمفوف  �سلوب  �لأ ه��ذ�  ولكن 

فاإذ� ما خ�سرت �أمو�لك، فقد جتد �سعوبة يف 

�إىل  �سافة  بالإ �قرت�ستها.  �لتي  �ملبالغ  ت�سديد 

ل�ستثماره  �لكايف  �مل��ال  لديك  يتوفر  لن  ذلك 

ولن تكون يف و�سع ي�سمح لك بتكوين ثروة.

ما املبل≠ املطلوب ا�ستثماره؟

ن�سبة  حتديد  عليك  �ل�ستثمار؛  بدء  عند 

لكل  تخ�س�سها  ���س��ا���س��ي  �لأ م��ال��ك  ر�أ����س  م��ن 

و��سًعا  �ملختلفة،  �ل�ستثمار�ت  �أن��و�ع  من  نوع 

مالك،  ل��ر�أ���س  م���ان  و�لأ �لنمو  عينيك  ن�سب 

�أهد�فك  حتقيق  على  �لنمو  ي�ساعدك  حيث 

يف  و�ل�سالمة  مان  �لأ لك  ويوؤمن  �ل�ستثمارية، 

حالة �نهيار �ل�سوق.

ومن �ملهم �أن تتذكر د�ئًما �أن �ل�ستثمار�ت 

ذ�ت �لن�سبة �لعالية من �لنمو هي نف�سها �لتي 

تنطوي على ن�سبة عالية من خماطر �خل�سارة؛ 

ن قيمتها ميكن �أن تتغري ب�سرعة. فعلى �سبيل  لأ

�ملثال؛ �إّن �أ�سهم �ل�سركات �ل�سغرية و�جلديدة 

كرث  كرث منًو� و�لأ هي من �سمن �ل�ستثمار�ت �لأ

عر�سة ملخاطر �خل�سارة.

حتديد  �سخ�س  كل  على  �أّن  من  وبالرغم 

حادة  بد�ئل  يف  ��ستثماره  ينوي  �ل��ذي  �ملبلغ 

�لتالية  �لتوجيهات  �أخذ  عليك  �أنه  �إل  �لتقلب، 

يف �لعتبار:

�إجمايل  من   %10 من  �أك��رث  ��ستثمار  ع��دم   -

�أ�سولك يف �ل�ستثمار�ت �لعالية �ملخاطر.

يف  ��ستثماره  عليك  �ل���ذي  �ل��وح��ي��د  �ملبلغ   -

�لذي  �ملبلغ  هو  �ملخاطر  عالية  ��ستثمار�ت 

ميكن �أن يكون لديك �ل�ستعد�د خل�سارته.

- �إذ� كنت ل تريد حتمل �أية خماطر ��ستثمار 

�إطالًقا، فاإّنه قد ل يتكون لديك مبلغ كاف 

لتحقيق �أهد�فك �مل�ستقبلية.

zÜبت�سرف من: }دليل امل�ستثمرين ال�سبا

zسدار الثامنU }هيÄة ال�سوق املالية - الإ
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يهدف باب ثقافة ا�ستثمارية لزيادة وعي القارئ حول اأ�سا�سيات ال�سوق عرب تقدمي �سرح مب�سط ويف 

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

اأراد اال�ستثمار يف ال�سوق، واملعرفة وحدها عزيزي القارئ هي التي “كنك من احلكم على اأداء �سركة 

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

اال�ستثماري واأن التن�ساق خلف ال�سائعات، ويعترب دورنا هنا يف جملة تداول مكماًل لدور كل من هيÄة 

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

املفاهيم  من  جديدة  جمموعة  القارئ  عزيزي  لك  نقدم  العدد  هذا  ويف  لديهم.  اال�ستثماري  الوعي 

وامل�سطلحات املالية يف �سكل مب�سط.

شركة السوق 
المالية 

السعودية 
»تداول«:

ه���ي �جل��ه��ة �مل��ع��ن��ي��ة ب��ت��ن��ظ��ي��م وم��ر�ق��ب��ة 

تاريخ  منذ  وذل���ك  �ل�سعودية  �مل��ال��ي��ة  �ل�����س��وق 

2003/7/31م مبوجب  �ملو�فق  1424/6/2ه��� 

�مللكي  باملر�سوم  »�ل�سادر  �ملالية  �ل�سوق  نظام 

�ملو�فق  1424/6/4ه������،  وت��اري��خ  م/30«  رق��م 

�لهيئة  ت�سرف  و�لذي مبوجبه  2003/7/31م. 

�ل��ع��د�ل��ة  و���س��م��ان  �مل�ستثمرين  ح��م��اي��ة  ع��ل��ى 

و�لكفاءة يف �ل�سوق.

هيئة السوق 
المالية:

يتاألف من خم�سة �أع�ساء متفرقني من �أ�سحاب 

�خلربة و�لخت�سا�س، ويتم تعيينهم بناء على �أمر 

وثالثة  رئي�س  ونائب  رئي�س  من  يتاألف  وهو  ملكي، 

�أع�ساء، و�أهم وظائفه هي و�سع �للو�ئح �لد�خلية 

و�مل�ست�سارين  �مل��وظ��ف��ني  تعيني  وكيفية  للهيئة، 

�لقيام  �أج��ل  من  �آخ��ري��ن  خ��رب�ء  و�أي  و�ملدققني، 

باملهام و�لوظائف �ملناطة بها.

مجلس هيئة 
السوق المالية:

ور�ق �ملالية بعد  �أو �سر�ء �لأ يق�سد به بيع 

�إدر�جها يف �ل�سوق �ملالية.

التداول:

تلتقي  �ملالية  ور�ق  �لأ بور�سة  �ساأن  �ساأنها 

�أ�سا�سها  على  وحتدد  و�لطلب  �لعر�س  قوى  فيها 

ور�ق  �لأ بور�سة  عن  تختلف  �أنها  �إل  ���س��ع��ار،  �لأ

بور�سة  يف  �لتعامل  يجري  �أن��ه  حيث  من  �ملالية 

�سول ذ�تها »�سلع« كالنفط و�ملعادن  �ل�سلع على �لأ

وغريها.

لجنة الفصل 
في منازعات 

األوراق 
المالية:

هي جلنة من�ساأة من قبل هيئة �ل�سوق �ملالية، 

متخ�س�سني  قانونيني  م�ست�سارين  من  تتكون 

يعينهم جمل�س هيئة �ل�سوق �ملالية لفرتة ثالث 

�لف�سل  للتجديد. وتخت�س جلنة  قابلة  �سنو�ت 

تقع  �لتي  �ملنازعات  يف  بالنظر  �ملنازعات  يف 

ولو�ئحه  �ملالية  �ل�سوق  نظام  �أحكام  نطاق  يف 

وقو�عدها  و�ل�سوق  �لهيئة  ول��و�ئ��ح  �لتنفيذية 

وتعليماتهما يف �حلق �لعام و�حلق �خلا�س.

»�سركة  ت�سمى  �سعودية  �سركة م�ساهمة  هي 

مت  و�ل��ت��ي  )ت����د�ول(«  �ل�سعودية  �ملالية  �ل�سوق 

تاأ�سي�سها وفًقا لنظام و�أحكام نظام �ل�سوق �ملالية 

�ل�سوق  �إد�رة  جمل�س  ويتكون  �ل�سركات.  ونظام 

يتم  �أع�ساء  ت�سعة  »تد�ول« من  �ل�سعودية  �ملالية 

وت�سمل  �ل����وزر�ء،  جمل�س  م��ن  ب��ق��ر�ر  تعيينهم 

ع�سوية �ملجل�س ممثال عن وز�رة �ملالية، وممثال 

عن  ومم��ث��ال  و�ل�سناعة،  �ل��ت��ج��ارة  وز�رة  ع��ن 

موؤ�س�سة �لنقد �لعربي �ل�سعودي، و�أربعة ممثلني 

�ثنني  �لو�ساطة �ملرخ�سة وممثلني  عن �سركات 

عن �ل�سركات �مل�ساهمة �ملدرجة، وت�سمل �أغر��س 

ت��د�ول  �آل��ي��ات  و�إد�رة  وتهيئة  ت��وف��ري  �ل�سركة 

ور�ق �ملالية و�لقيام باأعمال �لت�سوية و�ملقا�سة  �لأ

ور�ق �ملالية و�إيد�عها وت�سجيل ملكيتها ون�سر  لالأ

�ملعلومات �ملتعلقة بها.

بورصة 
السلع:
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�ملن�ساأة  ظ��روف  يدر�س  �ل��ذي  �لتحليل  هو 

حتديد  �أجل  من  لها  �لتابعة  �ل�سناعة  وظروف 

�لقيمة  وتتحدد  �ملالية.  ور�ق  لالأ �لعادلة  �لقيمة 

�سا�سيني »�أن�سار  ور�ق �ملالية عند �لأ �لعادلة لالأ

�سا�سي« وفًقا للقيمة �حلقيقية للورقة  �لتحليل �لأ

�ملالية، و�لتي تعتمد بدورها على قدرة �مل�سروع 

رباح �مل�ستقبلية. رباح وخا�سة �لأ على حتقيق �لأ

التحليل 
األساسي:

فيها  ت�سمح  �ل��ت��ي  �حل��ال��ة  ب��ه��ا  يق�سد 

�أ�سهمها  للم�ستثمرين يف  �مل�ساهمة  �ل�سركات 

�مل��وزع��ة  رب����اح  �لأ ��ستثمار  ب��اإع��ادة  تلقائًيا 

ع��ل��ي��ه��م يف ����س���ر�ء ح�����س�����س �إ���س��اف��ي��ة من 

�لبناء  م��ن  �خل��ط��ة  ه��ذه  ومت��ّك��ن  �أ�سهمها. 

متّكن  كما  لال�ستثمار�ت،  �ملركب  �لتدريجي 

�ل�ستفادة من �سيا�سة خف�س متو�سط �لتكلفة 

�ل�ستثمارية.

خطة إعادة 
استثمار العوائد

وجمهور  �ملالية  ور�ق  �لأ م�سدر  بني  و�سيط 

��ستثمارية  �سركة  يكون  ما  وغالًبا  �مل�ستثمرين 

م�سرح لها تقوم باحل�سول على روؤو�س �أمو�ل من 

�مل�ستثمرين نيابة عن �ل�سركات و�حلكومات �لتي 

ويتعهد  و�سند�ت«  »�أ�سهًما  مالية  �أور�ًق��ا  ت�سدر 

�سهم �لتي ل يتم بيعها للجمهور. ب�سر�ء �لأ

متعهد 
االكتتاب:

تقوم  لها  م�سرح  ��ستثمارية  �سركة  �أو  بنك 

ور�ق �ملالية �مل�سدرة مبقت�سى  باإد�رة �لكتتاب لالأ

ور�ق �ملالية. �تفاق بينها وبني م�سدر �لأ

مدير 
االكتتاب:

ولية،  �سد�ر�ت �لأ وت�سمى كذلك ب�سوق �لإ

ور�ق �مل�سدرة  وهي �ل�سوق �لتي يتم فيها بيع �لأ

ول مرة، ويقوم بالدور �لرئي�س فيها �لبنوك  لأ

و�سركات �ل�ستثمار.

السوق 
األولية:

هي �ملعلومات �لتي تعك�س �لو�سع �لكلي 

لالقت�ساد �ملحلي، �أو �ملعلومات �لتي تغطي 

خبار  �لأ ذل��ك  �ساماًل  �لعاملي.  �لقت�ساد 

�ل�سوؤون  �أو  �لدولية  ح��د�ث  �لأ تتناول  �لتي 

�أن  �لبلد�ن و�لتي ميكن  �أحد  �ل�سيا�سية يف 

�سو�ق �ملالية. تكون لها �نعكا�سات على �لأ

المعلومات 
الكلية

تقوم  لها  م�سرح  ��ستثمارية  �سركة  �أو  بنك 

مبهمة توزيع �لكتتاب لعمالئها بالتفاق مع مدير 

�لكتتاب مقابل عمولة معينة.

وكيل االكتتاب 
»موزع«:

�سد�ر �لعا�سر( بت�سرف من: دليل �مل�سطلحات �ل�ستثمارية )هيئة �ل�سوق �ملالية - �لإ

ور�ق �ملالية، وتقوم  هي �سوق منظمة لتد�ول �لأ

�سر�ف على �لتد�ول فيها هيئة تتوىل �لتاأكد من  بالإ

�للتز�م بلو�ئح �لبور�سة. وتعترب بور�سة نيويورك 

خري مثال لل�سوق �ملنظم حيث يتجمع كل �ملتد�ولني 

ويقوم  �ملالية،  ور�ق  �لأ وبيع  ل�سر�ء  و�حد  مكان  يف 

�لبور�سة  يف  ع�سو  عادة  �لتد�ول  عمليات  بتنفيذ 

�لبور�سة  �سلطات  وتقوم  �مل�ستثمرين،  عن  نيابة 

�إعادة  �أجل  من  �حل��الت  بع�س  يف  �لتد�ول  بوقف 

�لتو�زن �إىل �ل�سوق.

السوق المنظم 
»البورصة«:

خالل  من  �لبور�سة  خارج  تد�ول  عمليات  هي 

���س��ب��ك��ات �لت�����س��ال �مل��ت��ع��ددة، و�ل��ت��ي ت��رب��ط بني 

�ل�سما�سرة و�لتجار من جهة و�مل�ستثمرين من جهة 

لوقف  �آلية  �ملنظم  غري  �ل�سوق  ميلك  ول  �أخ���رى. 

ور�ق  �لأ �أ�سعار  يف  �حل��اد  �لنخفا�س  �أو  �لرت��ف��اع 

�سو�ق  و �إعادة �لتو�زن �إىل �ل�سوق، و�أكرث �لأ
�ملالية، �أ

غري �ملنظمة �سهرة يف �لعامل هو �سوق نازد�ك.

السوق غير 
المنظم:
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�سلية ومرفق �سورة من �لهوية وخطاب يو�سح فيه رقم �ملحفظة �ل�ستثمارية و�أرقام �لت�سال و�لعنو�ن  تر�سل �ل�سهاد�ت �لأ

�لربيدي �إىل �سركة �ل�سوق �ملالية �ل�سعودية )تد�ول( على: �س.ب 60612 �لريا�س 11555 لكي يت�سنى لنا �إيد�عها يف حمفظتكم. 

يد�ع �سركة �ل�سوق �ملالية �ل�سعودية )تد�ول(.  وللمزيد من �ملعلومات يرجى �لت�سال بخدمات �لعمالء مبركز �لإ

ال�سادة / جملة تداول

- لد… �سهادات �سركات وهي قدمية و⁄ Œدد ول اأ�ستطيع Vسمها للمحفظة لهذا ال�سبب اأرغب يف Œديدها واإيداعها 

إليكم؟  Ãحفظتي كيف اأجددها؟ وما هو اأق�سر عنوان اأبعثها علي¬ ا

ال�سادة/ جملة تداول

�سركة   … ال��دف��رتي��ة لأ ال��ق��ي��م��ة  اأع����رف  ك��ي��ف   -

مدرجة يف ال�سوق ال�سعودية؟

لكل  �لدفرتية  �لقيمة  على  �حل�سول  ت�ستطيع 

للموؤ�سر�ت  �ليومي  �لتقرير  يف  �مل��درج��ة  �ل�سركات 

�لتي ت�سدره �سركة تد�ول على موقعها �سمن  �ملالية 

عدد من �لتقارير �لإح�سائية عن �ل�سوق.

ال�سادة / جملة تداول

ال�سركات   ìاأرب���ا على  اأح�سل  اأن  ميكن  كيف   -

التي يل اأ�سهم فيها؟

توزعها  �لتي  رب��اح  �لأ �إ�سافة  مبا�سر  ب�سكل  يتم 

من  وللمزيد  �مل�ستثمرين،  حمافظ  �إىل  �ل�سركات 

�ملعلومات ميكنكم �لت�سال بالو�سيط �لذي تتعاملون 

معه.

ون�ستمر يف التوا�سل يف هذا العدد مع اأ�سÄلتكم وا�ستف�ساراتكم ومقرتحاتكم التي ن�سعد بها وبالرد عليها وناأمل 

�سا�سي. يف املزيد من تفاعلكم مع هذا الباب الذي اأ�سميناه )ج�سور( فهو منكم واإليكم واأنتم حموره االأ

�سهم Áكنكم االت�سال بخدمة العمالء يف مركز  رباح و�سهادات االأ ولال�ستف�سار عن املحافß اال�ستثمارية واالأ

االيداع ل�سركة ال�سوق املالية ال�سعودية تداول هاتف 012189090

Áيل: للتوا�سل مع هذا الباب يرجى اإر�سال امل�ساركة على االإ

magazine@tadawul.com.sa 
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 ال�سادة / جملة تداول

دراج لل�سركات امل�ساهمة يف ال�سوق املالية ال�سعودية؟ - ما �سروط الإ

www.cma.org.sa در�ج �سمن �للو�ئح �لتي ت�سدرها هيئة �ل�سوق �ملالية �ل�سعودية على موقعها جتدون �سروط �لإ

ال�سادة / جملة تداول

كيف اأح�سل على تقارير ال�سناديق ال�ستثمارية؟

مي��ك��ن��ك �حل�����س��ول ع��ل��ى ت��ق��اري��ر �ل�����س��ن��ادي��ق 

�ل�ستثمارية بو��سطة ر�بط »�ل�سناديق �ل�ستثمارية« 

هذ�  ويعر�س  �لرئي�سية  �لت�سفح  قائمة  يف  �ملوجود 

�لتقرير قائمة بجميع �ل�سناديق �ل�ستثمارية مدعمة 

�ل�سندوق  ��سم  كالتايل:  �ل�سرورية عنها  باملعلومات 

�سا�سية، �لفئة،  �ملخت�سر، مدير �ل�سندوق، �لعملة �لأ

تاريخ  �ل��وح��دة،  �سعر  �لت�سنيف،   ، �لفرعية  �لفئة 

�لتقييم، تغري �ل�سعر عن بد�ية �لعام.

ال�سادة / جملة تداول

- اأرغ����ب يف الن�����س��م��ام اإىل ال��ق��ائ��م��ة ال��ري��دي��ة 

إر�سال تقارير ال�سوق اإيل ب�سكل م�ستمر؟ بحيث يتم ا

حيث  �لربيدية  تد�ول  لقائمة  �لن�سمام  ميكنك 

يتعني عليك  �إكمال �لنموذج �خلا�س عن طريق  ر�بط 

»�لقائمة �لربيدية« يف قائمة �خليار�ت وبعد �لت�سجيل 

�سيتم �إر�سال �لتقارير �لتي قمت باختيارها دورًيا يف 

�أوقات �سدورها. 

ال�سادة / جملة تداول

- ك��ي��ف ي��ت��م ال��ب��ي��ع وال�����س��راء يف ال�����س��وق امل��ال��ي��ة 

طريق  عن  وال�سراء  البيع  ميكنني  وهل  ال�سعودية؟ 

موقع تداول؟

�لو�ساطة  �سركات  طريق  عن  و�ل�سر�ء  �لبيع  يتم 

�ملرخ�سة من قبل هيئة �ل�سوق �ملالية وميكن �لطالع 

ع��ل��ى ب��ي��ان��ات ���س��رك��ات �ل��و���س��اط��ة �مل��رخ�����س��ة على 

ر�بط  حتت  )ت��د�ول(  �ل�سعودية  �ملالية  �ل�سوق  موقع 

)معلومات �لو�سطاء(. ول ميكنك �لبيع و�ل�سر�ء عن 

طريق موقع تد�ول.

ال�سادة / جملة تداول

ك��ي��ف اأح�����س��ل ع��ل��ى ال��ب��ي��ان��ات ال��ك��ام��ل��ة ع��ن اأ���س��ع��ار 

�سركة معينة؟

خالل  من  �ملعلومة  هذه  على  �حل�سول  ت�ستطيع 

ر�بط  و�ختيار  �ملطلوبة  �ل�سركة  ��سم  على  �ل�سغط 

�لبيانات  ه��ذه  وت�سمل  لل�سركة  ل(  �ملف�سّ )�ل�سعر 

�سعار  �لأ عن  معلومات  �لق�سم  هذ�  حتت  تظهر  �لتي 

�حلقيقية وهي على �لنحو �لتايل:

طلب-  �أف�سل  �سفقة-  �آخ��ر  �ليوم-  ملخ�س   -

 20 �آخ��ر  ت���د�ول-  �أ���س��ب��وع   52 �آخ��ر  �أف�سل ع��ر���س- 

�سفقة- ر�سم بياين مبختلف �لفرت�ت

- �آخر 3 �إعالنات من �ل�سركات و�أخبار �ل�سوق.
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األسواق الخليجية 

�سو�ق �ملال �خلليجية هي �ل�سعودية، دبي، م�سقط، و�أبو ظبي، يف مقابل �نخفا�س موؤ�سر�ت �أ�سو�ق كل  بد�أ �لعام �جلديد بارتفاع �أربعة موؤ�سر�ت لأ

�سو�ق �خلليجية خالل يناير 2009م با�ستثناء �ل�سعودية. من �لبحرين و�لدوحة و�لكويت. و�سيطر �لرت�جع على �لجتاه �لعام لالأ

�سو�ق �ملالية تذبذًبا خالل يناير 2009م، حيث �نطلق موؤ�سر TASI يف بد�ية هذ� �لعام باإيجابية، وذلك  جاء �أد�ء �ل�سوق �ملالية �ل�سعودية كاأقل �لأ

ا  بارتفاعه �أكرث من 10% لي�سل �إىل 5،322.22 خالل �أول �سبعة �أيام تد�ول، �إل �أنه �سرعان ما بد�أ بالرت�جع �إىل 4،544.29 �أي ما ميثل �نخفا�سً

باأكرث من 5% عن بد�ية �لعام، ثم عاود �لرتفاع ب�سكل طفيف و��ستمر �أد�وؤه ب�سكل �أفقي حتى نهاية �ل�سهر.

ور�ق �ملالية، وذلك ببد�ية �سلبية و�نخفا�س حاد ��ستمر حتى تاريخ 20 يناير،  �أما بالن�سبة �إىل �أقل �ملوؤ�سر�ت �إيجابية فهو موؤ�سر �سوق �لدوحة لالأ

لي�سل �نخفا�سه �إىل �أكرث من 33%، ثم بد�أ بعد ذلك با�سرتجاع بع�س خ�سائره.
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 Dow Jones ،( موؤ�سر  من  كل  �سار  فقد  �خلليجية،  �ملال  �أ�سو�ق  �أد�ء  من  حاًل  �أف�سل  �لعاملية  �ملال  �أ�سو�ق  �أد�ء  يكن  مل 

NASDAQ، FTSE 100 ، DAX، CAC 40، NIKKEI 225( بانخفا�س، وذلك بعد �رتفاعات طفيفة يف �أول يومي تد�ول، 
�سو�ق �لعاملية بالتو�زي يف �جتاهها  وخ�سعت �ملوؤ�سر�ت �لعاملية لتذبذبات حادة طو�ل فرتة يناير 2009م، وقد �سارت معظم �لأ

خري تفوًقا ملحوًظا. �سو�ق مع موؤ�سر �ل�سوق �ملالية �ل�سعودية TASI فقد �أظهر �أد�ء �لأ �ملنخف�س، ومبقارنة �أد�ء تلك �لأ

األسواق العالمية 
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�لطاقة: بد�أت �لعقود �مل�ستقبلية ملعظم �سلع قطاع �لطاقة )�لنفط، �لغاز �لطبيعي، زيت �لتدفئة، �إلخ( بالرتفاع مع نهاية دي�سمرب 

2008م حتى �أول �أيام �لعام �جلاري، �إل �أنها عاودت �لنخفا�س و��ستمرت يف �جتاهها �لهابط حتى نهاية �ل�سهر.

دي�سمرب  طو�ل  �ساعد  م�سار  يف  كانت  بعدما  2009م  يناير  يف  بالتذبذب  و�لذرة  �ل�سويا  لفول  �مل�ستقبلية  �لعقود  بد�أت  �حلبوب: 

العقود المستقبلية للسلع:

الغازالنفط

الذرة

فول ال�سويا
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رز فقد حول م�ساره �ل�ساعد خالل دي�سمرب 2008م �إىل هبوط حاد جتاوزت ن�سبته 35% عما كان عليه يف  2008م، �أما بالن�سبة لالأ

بد�ية �لعام، بالن�سبة للقمح فقد �نخف�س 12% بعدما كان م�ساره �ساعًد� طو�ل دي�سمرب 2008م.

�ملعادن �لثمينة: �أغلقت �لعقود �مل�ستقبلية للذهب و�لف�سة على �رتفاع وذلك مقارنة باأ�سعار �إغالق دي�سمرب 2008م.

رز القمحالأ

الف�سةالذهب
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اأداء �سركات الو�ساطة )جميع عمليات البيع وال�سراء ( يناير 2009م 

الرتتيبالن�سبةال�سفقاتالرتتيبالن�سبةكمية التداولتالرتتيبالن�سبة قيمة التداول�سركة الو�ساطة

3%1966,32213.83%12,625,237,227.0020.83%45,693,512,107.4519.846�جلزيرة كابيتال

2%21,133,21516.22%21,849,008,128.0014.67%33,388,419,577.8514.501�سركة �لر�جحي للخدمات �ملالية

هلي كابيتال 1%31,158,34816.58%31,669,138,036.0013.24%29,469,995,565.0012.800�لأ

6%4550,5227.88%41,482,373,451.0011.76%26,775,369,465.9511.629�ساب لالور�ق �ملالية

4%6920,96113.19%51,164,030,512.009.24%22,289,476,504.209.681�سامبا كابيتال

5%5711,96810.19%61,174,740,288.009.32%21,168,679,607.859.194فرن�سي تد�ول

8%7436,7806.25%7779,463,664.006.19%14,050,683,453.056.103�لعربي لال�ستثمار

7%8519,8357.44%8635,157,683.005.04%13,008,847,870.905.650�لريا�س �ملالية

�ستثمار كابيتال 9%9161,2842.31%9361,454,217.002.87%7,161,868,034.553.111�لإ

11%10140,0502.01%10286,208,541.002.27%5,563,963,540.852.417�ل�سعودي �لهولندي �ملالية

10%11144,8682.07%11249,888,283.001.98%4,469,916,975.351.941�سركة �لبالد لال�ستثمار

12%1240,8560.58%12128,830,103.001.02%2,072,177,823.900.900�أ�سول �ملالية

14%1420,2170.29%1345,804,852.000.36%1,281,471,234.500.557هريمي�س �ل�سعودية

15%1516,2590.23%1437,244,136.000.30%1,253,343,417.900.544جدوى لال�ستثمار

13%1327,7600.40%1548,907,838.000.39%1,043,787,596.500.453فالكم للخدمات �ملالية

16%1613,7750.20%1624,142,841.000.19%645,684,790.300.280رنا لال�ستثمار

17%178,3950.12%1716,805,562.000.13%358,014,850.900.155بايونريز �ل�سعودية

18%186,0070.09%1811,534,758.000.09%255,441,216.000.111كريديت �سوي�س �لعربية �ل�سعودية

ور�ق �ملالية 19%191,8320.03%193,161,949.000.03%97,582,873.100.042دويت�سه لالأ

20%201,4790.02%202,438,321.000.02%58,652,502.150.025�لوىل جوجيت للو�ساطة �ملالية

�ستثمار مار�ت خلدمات �لإ 21%211,1020.02%212,100,294.000.02%41,883,081.500.018�لإ

25%224280.01%221,118,751.000.01%24,137,165.100.010�ملال �سكيوريتيز

23%255710.01%23820,356.000.01%18,151,635.500.008وطن لال�ستثمار

22%236220.01%241,035,464.000.01%17,312,568.600.008جمموعة �لتوفيق �ملالية

24%265520.01%25567,800.000.00%13,895,700.100.006عودة �لعربية �ل�سعودية

عمال �لور�ق �ملالية 26%244070.01%26892,089.000.01%12,361,849.900.005�ل�سركة �لعربية لأ

ور�ق �ملالية  27%272120.00%27241,558.000.00%5,784,181.350.003�سركة �مل�ستثمر لالأ

28%30420.00%2822,547.000.00%558,941.950.000 �سعاع كابيتال

31%28140.00%2926,889.000.00%327,312.850.000�سركة وثيقة �ملالية

29%29260.00%3025,200.000.00%289,372.500.000بيت �ل�ستثمار �لعاملي )�ل�سعودية(

30%31170.00%313,294.000.00%48,327.000.000جمموعة �لدخيل �ملالية

و�سط لال�ستثمار �ملايل       �سركة �ل�سرق �لأ

230,241,639,144.6012,602,424,6326,984,726�ملجموع
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نرتنت( يناير 2009م اأداء �سركات الو�ساطة )جميع عمليات البيع وال�سراء عن طريق االإ

الرتتيبالن�سبة قيمة التداول�سركة الو�ساطة

ن�سبة التداول 

عن طريق 

نرتنت الإ

الرتتيبالن�سبةكمية التداولت

ن�سبة التداول 

عن طريق 

نرتنت الإ

الرتتيبالن�سبةال�سفقات

ن�سبة التداول 

عن طريق 

نرتنت الإ

%382.37%795,94115.89%181.97%2,151,939,27926.96%181.50%37,241,625,095.8025.77�جلزيرة كابيتال

هلي كابيتال %177.21%894,35017.85%266.06%1,102,657,06213.81%268.67%20,236,075,677.1014.00�لأ

%292.13%848,47316.94%388.23%1,026,981,17812.87%386.38%19,254,166,484.8013.33�سامبا كابيتال

%587.30%621,55012.41%483.53%981,215,63212.29%483.41%17,656,168,806.6512.22فرن�سي تد�ول

�سركة �لر�جحي 

للخدمات �ملالية

17,378,948,300.6012.03%552.05%968,735,13312.14%552.39%765,84015.29%467.58%

ور�ق �ملالية %748.83%268,8355.37%634.95%518,090,1336.49%637.75%10,108,363,633.107.00�ساب لالأ

%852.01%227,1914.53%746.74%364,305,6164.56%747.38%6,657,301,728.704.61�لعربي لال�ستثمار

%655.77%289,9355.79%848.52%308,209,8353.86%844.61%5,803,533,782.754.02�لريا�س �ملالية

�ستثمار %970.97%102,8062.05%957.50%143,677,9661.80%957.67%2,577,829,176.301.78�سركة �لبالد لالإ

%1051.56%72,2141.44%1044.84%128,325,3811.61%1046.00%2,559,531,594.801.77�ل�سعودي �لهولندي �ملالية

%1296.20%39,3030.78%1197.14%125,149,5291.57%1196.48%1,999,254,319.101.38 �أ�سول �ملالية

%1133.27%53,6521.07%1230.64%110,756,8631.39%1227.26%1,952,029,961.051.35�ل�ستثمار كابيتال

%1382.79%22,9820.46%1376.67%37,496,4150.47%1376.33%796,697,854.300.55فالكم للخدمات �ملالية

%1425.72%4,1820.08%1428.24%10,519,5820.13%1413.55%169,866,667.050.12جدوى لال�ستثمار

وىل جوجيت للو�ساطة   �لأ

�ملالية

51,995,664.650.04%1588.65%2,205,6110.03%1590.46%1,1310.02%1576.47%

 كريديت �سوي�س �لعربية 

�ل�سعودية

19,897,724.300.01%167.79%996,6890.01%168.64%5220.01%178.69%

%1695.82%5960.01%1795.50%988,9110.01%1795.55%16,543,017.650.01جمموعة �لتوفيق �ملالية

%1860.60%3460.01%1833.60%275,6400.00%1833.78%6,132,020.250.00وطن لال�ستثمار

%191.13%2280.00%190.38%172,7160.00%190.36%4,614,730.150.00 هريمي�س �ل�سعودية

عمال  �ل�سركة �لعربية لأ

�لور�ق �ملالية 

1,310,797.750.00%2010.60%29,2480.00%203.28%640.00%2015.72%

%210.23%10.00%210.30%3,3330.00%210.50%119,988.000.00�ملال �سكيوريتيز

  %00.00  %00.00  %000.00عودة �لعربية �ل�سعودية

ور�ق �ملالية   %00.00  %00.00  %000.00دويت�سه لالأ

 بيت �ل�ستثمار �لعاملي 

)�ل�سعودية(

000.00%  00.00%  00.00%  

  %00.00  %00.00  %000.00جمموعة �لدخيل �ملالية

  %00.00  %00.00  %000.00بايونريز �ل�سعودية

مار�ت خلدمات  �لإ

�ستثمار �لإ

000.00%  00.00%  00.00%  

  %00.00  %00.00  %000.00رنا لال�ستثمار 

  %00.00  %00.00  %000.00�سركة وثيقة �ملالية 

ور�ق  �سركة �مل�ستثمر لالأ

�ملالية

000.00%  00.00%  00.00%  

  %00.00  %00.00  %000.00�سعاع كابيتال

   5،010،142   7،982،731،752   144،492،007،024.85�ملجموع
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���س��ه��م  ج���م���ال���ي���ة ل��الأ ب��ل��غ��ت �ل��ق��ي��م��ة  �لإ

خالل  �ل�سعودية  �ملالية  �ل�سوق  يف  �مل��ت��د�ول��ة 

ري��ال،  مليار   115.12 يناير 2009م  �سهر 

�سهر  تد�ولت  قدره )50.64%( عن  بارتفاع  

دي�سمرب من �لعام 2008، و�لتي كانت 76.42 

مليون   3،50 خ��الل  م��ن  ن��ف��ذت  مليار ريال، 

 105.65 ف��ر�د  �لأ مبيعات  بلغت  وقد   �سفقة. 

جميع  من   )%91.8( بن�سبة  �أي  ري��ال  مليار 

عمليات �ل�سوق. �أما عمليات �ل�سر�ء فقد بلغت 

 )%91.3( بن�سبة  �أي  ري��ال  105.11 مليار 

بلغت مبيعات  �ل�سوق.بينما  من جميع عمليات 

�ل�سركات �ل�سعودية  3.02   مليار ريال �أي ما 

ت�سكل ن�سبته )%2.6(.

  4،71 بلغت  فقد  �ل�����س��ر�ء  عمليات  �أم��ا   

مليار ريال �أي ما ن�سبيه )4.1%(. �أما بالن�سبة 

�إج��م��ايل  ب��ل��غ  ف��ق��د  �ل���س��ت��ث��م��اري��ة  لل�سناديق 

ن�سبته  م��ا  �أي  ري���ال  مليار  مبيعاتها 2.16  

بلغت   فقد  �ل�سر�ء  عمليات  �أم��ا   .)%1.9(

1.65 مليار ريال �أي ما ت�سكل ن�سبته )%1.4( 

�خلليجيني  �مل�ستثمرين  مبيعات  بلغت  حني  يف 

�أما   .)%1.8( بن�سبة  �أي  ريال  مليار     2.02

للم�سرتيات فقد بلغت 1،35 مليار ريال �أي ما 

ن�سبته )1.2%( وقد بلغت مبيعات �مل�ستثمرين 

�لعرب �ملقيمني )غري �خلليجيني( 2.08 مليار 

حني  يف   )%1.8( ن�سبته  ت�سكل  ما  �أي  ري��ال 

2.11 مليار ريال �أي بن�سبة  بلغت م�سرتياتهم 

فقد  �ملقيمني  جانب  �لأ مبيعات  �أما   .)%1.8(

 )%0.2( ن�سبته  ما  �أي  مليون   199.82 بلغت 

ما  �أي  مليون   185،47 م�سرتياتهم  بلغت  وقد 

ن�سبته )%0.2(. 

تقرير التداول اإلحصائي التفصيلي حسب الجنسية 
ونوع المستثمر - يناير 2009 م

اإح�سائية التداول ح�سب ت�سنيف اجلن�سية ونوع امل�ستثمر ل�سهر يناير 2009 

الن�سبة �سهم املتداولة قيمة الأ الن�سبة عدد ال�سفقات الن�سبة الكمية  ت�سنيف اجلن�سية  نوع امل�ستثمر  نوع العملية 

91.8%  105,648,029,715.85 93.7%  3,271,744.00 93.4%  5,887,146,727.00  بيع 

 فرد 

 �ل�سعوديون 

91.3%  105,113,696,177.85 92.8%  3,242,282.00 93.1%  5,867,188,836.00  �سر�ء 

2.6%  3,023,565,963.65 1.1%  39,708.00 2.3%  145,365,470.00  بيع 

 �سركة 

4.1%  4,711,421,005.30 2.2%  75,799.00 2.9%  180,136,390.00  �سر�ء 

1.9%  2,156,803,907.10 9%.  30,289.00 1.0%  62,984,061.00  بيع 

 �سندوق ��ستثماري 

1.4%  1,654,444,474.10 7%.  23,644.00 1.1%  68,269,526.00  �سر�ء 

1.8%  2,017,327,421.55 1.0%  34,487.00 1.3%  84,227,829.00  بيع 

 �خلليجيون 

1.2%  1,350,592,688.95 7%.  24,709.00 1.0%  64,408,297.00  �سر�ء 

1.8%  2,075,271,660.70 3.0%  105,874.00 1.8%  112,009,469.00  بيع 

 )غري �خلليجيني( �لعرب �ملقيمني  

1.8%  2,105,198,955.05 3.3%  114,875.00 1.8%  112,358,330.00  �سر�ء 

0.2%  199,820,903.45 3%.  10,261.00 2%.  9,478,760.00  بيع 

  )غري �لعرب و�خلليجيني( 

جانب �ملقيمني  �لأ

0.2%  185,466,271.05 3%.  11,054.00 1%.  8,850,937.00  �سر�ء 

100.0%  115,120,819,572.30 100.0%  3,492,363.00 100.0%  6,301,212,316.00 �إجماليات �لبيع  

100.0%  115,120,819,572.30 100.0%  3,492,363.00 100.0%  6,301,212,316.00 �إجماليات �ل�سر�ء  

�مل�سدر: �سركة تد�ول



ملخص السوق

ري
ه

ش
ال

عدد 28 فرباير 2009تداول58

  االكتتابات األولية
�صركة احتاد عذيب لالت�صاالت

- ر�أ�سمال �ل�سركة: مليار ريال مق�سم �إىل 100 مليون �سهم.

�أ�سهم   م��ن   %30 متثل  �سهم  مليون   30 �الك��ت��ت��اب:   �أ�سهم   -

�ل�سركة. 

- �سعر �لطرح: 10 رياالت لل�سهم �لو�حد.

- فرتة �الكتتاب: من 2009/01/24 م �إىل 2009/02/02 م.

األعـضاء الجـدد  )الوسـطاء(

- �ن�سمت �سركة بيت �ال�ستثمار �لعاملي - �ل�سعودية كع�سو 

عامل يف �ل�سوق �ملالية �ل�سعودية )تد�ول( لتقدمي خدمات 

�لو�ساطة �ملالية، بتاريخ 2009/01/27م. 

ال�سوق  يف  العاملة  الو�ساطة  �سركات  عدد  ي�سل  وبذلك 

اإىل 32 �سركة.

 القيمة المتداولة لألسهم تتجاوز 115.12 مليار ريال  
و 3.49 مليون صفقة تم تنفيذها خالل شهر يناير 2009 م

لل�سوق  �لعام  �ملوؤ�سر  �أغلق  م   2009 يناير  �سهر  نهاية  يف 

�ملالية �ل�سعودية )تد�ول( عند م�ستوى 4،808.90 نقطة مرتفعًا 

5.91 نقطة )0.12%( مقارنة ب�سهر دي�سمرب 2008 م.

وقد كانت �أعلى نقطة �إغالق للموؤ�سر خالل �ل�سهر يف يوم 

2009/01/07 م عند م�ستوى 5،322.22 نقطة. 

�سهر  نهاية  يف  �مل�سدرة  �سهم  لالأ �ل�سوقية  �لقيمة  بلغت 

 245.83 يعادل  ما  �أي  ريال  مليار   921.87 م   2009 يناير 

مليار دوالر �أمريكي، م�سجلة �نخفا�سًا بلغت ن�س����بته %0.29 

عن �سهر دي�سمرب 2008 م.

يناير  ل�سهر  �ملتد�ولة  �سهم  لالأ جمالية  �الإ �لقيمة  بلغت 

مليار   30.70 يعادل  ما  �أي  ريال  مليار   115.12 م   2009

دوالر �أمريكي وذلك بارتفاع بلغت ن�س����بته 50.64% عن �سهر 

دي�سمرب 2008 م.

م   2009 يناير  ل�سهر  �ملتد�ولة  �سهم  �الأ عدد  �إجمايل  وبلغ 

6.30 مليار �س����هم مقابل 4.35 مليار �سهم مت تد�ولها خالل 

�سهر دي�سمرب 2008 م، وذلك بارتفاع بلغت ن�س����بته %44.92.

يناير  �سهر  خالل  �ملنفذة  �ل�سفقات  عدد  �إجمايل  �أما   

مليون   2.43 مقاب���ل  �سفقة  مليون   3.49 بلغ  فقد  م   2009

�سفقة مت تنفيذها خالل �سهر دي�سمرب 2008 م، وذلك بارتفاع  

بلغت ن�س����بته %43.82.

 21  ،2009 يناير  �سهر  خالل  �لتد�ول  �أيام  عدد  بلغ   -

يومًا  مقابل 18  يومًا خالل �سهر دي�سمرب 2008 م.

�سهم ح�سب �لقطاعات - يناير 2009 م  تد�ول �الأ

Sectoral Activities - January 2009

Sector
�لن�سبة �ىل �الإجماىل �سهم �ملتد�ولة قيمه �الأ �لن�سبه �ىل �الإجماىل �سهم �ملتد�ولة �لن�سبه �ىل �الإجماىل �الأ �ل�سفقات �ملنفذة

�لقطاعات

To Market% Value Traded (SR) To Market % Shares Traded To Market % Transactions

Banks & F. Services 14.51% 16,702,849,518.65 19.23% 1,211,890,892 7.31% 255,146 �مل�سارف و�خلدمات �ملالية

.Petrochemical Indust 21.34% 24,565,617,495.55 15.83% 997,449,672 15.90% 555,266 �ل�سناعات �لبرتوكيماوية

Cement 1.22% 1,400,665,584.35 0.56% 35,375,187 1.23% 43,113 �سمنت �الأ

Retail 4.09% 4,707,509,061.45 4.32% 271,972,666 5.82% 203,421 �لتجزئة

Energy & Utilities 0.67%  773,710,229.30 0.97% 60,858,691 0.54% 18,701 �لطاقة و�ملر�فق �خلدمية

.Agri. & Food Indust 8.16% 9,393,085,647.30 7.56% 476,436,867 11.57% 403,901 �لزر�عة و�ل�سناعات �لغذ�ئية

.Telecom. & Info. Tech 6.25% 7,195,620,973.25 8.30% 522,982,503 4.21% 146,911 �الت�ساالت وتقنية �ملعلومات

Insurance 11.44% 13,169,182,358.10 8.60% 542,024,572 18.13% 633,143 �لتاأمني

Multi-Investment 3.95% 4,546,795,935.55 5.99% 377,371,739 5.74% 200,375 �سركات �ال�ستثمار �ملتعدد

Industrial Investment 8.77% 10,092,738,640.10 8.73% 550,067,316 9.02% 315,032 �ال�ستثمار �ل�سناعي

Building & Construction 8.94% 10,296,695,893.55 5.27% 332,333,263 9.60% 335,136 �لت�سييد و�لبناء

Real Estate Development 5.55% 6,385,644,022.95 9.14% 575,671,067 5.16% 180,178 �لتطوير �لعقاري

Transport 2.96% 3,407,015,453.50 3.65% 230,306,657 3.05% 106,425 �لنقل

Media & Publishing 1.00% 1,155,497,261.40 0.96% 60,481,157 1.25% 43,560 �الإعالم و�لن�سر

Hotel & Tourism 1.15% 1,328,191,497.30 0.89% 55,990,067 1.49% 52,055 �لفنادق و�ل�سياحة

Total 100.00% 115,120,819,572.30 100.00% 6,301,212,316 100.00% 3,492,363 �الإجمايل
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                                                  مقارنة معلومات التداول عن �سهر يناير 2009 م مع  �سهر دي�سمرب 2008 م

Comparing Trading Information  for January 2009 with December 2008

Trading Information
ن�سبة �لتغري December    دي�سمرب January  يناير

معلومات �لتد�ول

% Change 2008 2009

Transactions 43.82% 2,428,244 3,492,363 عدد �ل�سفقات �ملنفذة

Shares Traded 44.92% 4,348,200,712 6,301,212,316 �سهم �ملتد�ولة عدد �الأ

Value Traded (SR) 50.64% 76,421,309,959.75 115,120,819,572.30 �سهم �ملتد�ولة )ريال )قيمة �الأ

Number of Trading Days - 18 21     عدد �أيام �لتد�ول  

Daily Average of Transactions 23.28% 134,902 166,303 �ملتو�سط �ليومي لعدد �ل�سفقات �ملنفذة

Daily Average of Shares Traded 24.21% 241,566,706 300,057,729 �سهم �ملتد�ولة �ملتو�سط �ليومي لالأ

Daily Average of Value (SR) 29.12% 4,245,628,331 5,481,943,789 �سهم �ملتد�ولة )ريال )�ملتو�سط �ليومي لقيمة �الأ

Market Capitalization (SR biln) -0.29% 924.53 921.87 �سهم �مل�سدرة )مليار ريال   )�لقيمة �ل�سوقية لالأ

Tadawul All Share Index (TASI) 0.12% 4,802.99 4,808.90  )�ملوؤ�سر �لعام  )نقطة 

مقارنة معلومات التداول عن �سهر  يناير 2009 م مع �سهر  يناير 2008 م

Comparing Trading Information for January 2009 with January 2008

Trading Information
ن�سبة �لتغري January  يناير January  يناير

معلومات �لتد�ول

% Change 2008 2009

Transactions -44.55% 6،298،675 3،492،363 عدد �ل�سفقات �ملنفذة

Shares Traded -24.69% 8،366،736،010 6،301،212،316 �سهم �ملتد�ولة عدد �الأ

Value Traded (SR) -65.06% 329،438،853،650.75 115،120،819،572.30 �سهم �ملتد�ولة )ريال )قيمة �الأ

Number of Trading Days - 22 21     عدد �أيام �لتد�ول  

Daily Average of Transactions -41.91% 286،303 166،303 �ملتو�سط �ليومي لعدد �ل�سفقات �ملنفذة

Daily Average of Shares Traded -21.10% 380،306،182 300،057،729 �سهم �ملتد�ولة �ملتو�سط �ليومي لالأ

Daily Average of Value (SR) -63.39% 14،974،493،348 5،481،943،789 �سهم �ملتد�ولة )ريال )�ملتو�سط �ليومي لقيمة �الأ

Market Capitalization (SR biln) -47.10% 1،742.82 921.87 �سهم �مل�سدرة )مليار ريال   )�لقيمه �ل�سوقية لالأ

Tadawul All Share Index (TASI) -49.70% 9،559.87 4،808.90  )�ملوؤ�سر �لعام  )نقطة 

 اأداء م�ؤ�شرات القطاعات

Performance of Sectoral Indices

Sectoral Indices
ن�سبة التغري  دي�سمرب - 2008 م يناير - 2009 م

موؤ�سرات القطاعات

Change % December - 2008 January - 2009

Banks & Financial Services -1.58% 13,595.73 13,381.01 امل�سارف واخلدمات املالية

Petrochemical Industries 1.24% 3,170.95 3,210.32 ال�سناعات البرتوكيماوية

Cement 1.83% 3,055.25 3,111.24 �سمنت الأ

Retail -2.30% 3,733.01 3,647.26 التجزئة

Energy & Utilities 5.83% 3,415.18 3,614.36 الطاقة واملرافق اخلدمية

Agriculture & Food Indust. -5.66% 3,860.53 3,642.19 الزراعة وال�سناعات الغذائية

Telecom. & Information  Tech. 0.91% 1,646.50 1,661.44 الت�سالت وتقنية املعلومات

Insurance 13.01% 609.62 688.93 التاأمني

Multi-Investment 5.59% 2,052.66 2,167.37 �سركات ال�ستثمار املتعدد

Industrial Investment 4.56% 3,289.77 3,439.69 ال�ستثمار ال�سناعي

Building & Construction -3.39% 3,920.35 3,787.37 الت�سييد والبناء

Real Estate Development 1.20% 3,214.26 3,252.85 التطوير العقاري

Transport 7.46% 2,950.05 3,170.26 النقل

Media & Publishing 9.24% 1,783.79 1,948.67 عالم والن�سر الإ

Hotel & Tourism 17.34% 3,986.84 4,678.13 الفنادق وال�سياحة
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Transactions ل�سفقات�Valume (00) لكميه باملئات�Valume (0.000) لقيمة بالع�سرة �آالف�

�سهم ح�سب القطاعات - يناير 2009 م تداول الأ
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كرث ارتفاًعا يف اأ�سعارها )مقارنة �سعر اإغالق يناير 2009 م مع دي�سمرب 2008 م )ال�سركات الأ

Top Gainers (Comparing Close Price of January 2009 with December 2008)

Company
ن�سبة �لتغري

31/12/2008 31/01/2009 ال�سركة

Change %

Sagr Insurance 108.26% 12.10 25.20 ال�سقر للتاأمني

Shams 105.14% 15.55 31.90 �سم�س

SABB Takaful 85.44% 33.30 61.75 �ساب تكافل

Al Baha 54.55% 9.90 15.30 الباحة

Food 47.98% 11.15 16.50 الغذائية

ا يف اأ�سعارها )مقارنة �سعر اإغالق يناير 2009 م مع دي�سمرب 2008 م كرث انخفا�سً )ال�سركات الأ

Top Losers (Comparing Close Price of January 2009 with December 2008)

Company
ن�سبة �لتغري

31/12/2008 31/01/2009 ال�سركة

Change %

 U C A -30.11% 35.20 24.60 املتحدة للتاأمني

Malat Insurance -21.78% 32.60 25.50 مالذ للتاأمني

SAVOLA Group -21.07% 24.20 19.10 جمموعة �سافول

SPM -18.86% 74.25 60.25 �سناعة الورق

SAMBA -17.85% 51.25 42.10 �سامبا

�مل�سارف 

و�خلدمات 

�ملالية

�ل�سناعات 

�لبرتوكيماوية

�سمنت �الأ �لتجزئة �لطاقة 

و�ملر�فق �خلدمية

�لزر�عة 

و�ل�سناعات 

�لغذ�ئية

�الت�ساالت 

وتقنية �ملعلومات

�لتاأمني �سركات 

�ال�ستثمار �ملتعدد

�ال�ستثمار 

�ل�سناعي

�لت�سييد 

و�لبناء

�لتطوير 

�لعقاري

�لنقل �الإعالم 

و�لن�سر

�لفنادق 

و�ل�سياحة
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�سهم �ملتد�ولة من حيث قيمة �الأ

By value of shares traded

Company
ن�سبة �ل�سركة من �جمايل �ل�سوق ن�سبة �ل�سركة من �لقطاع قيمة �ال�سهم �ملتد�ولة

�ل�سركه

To Market% To Sector% Value Traded -SAR

SABIC 11.51% 53.94% 13,251,190,236.65 �سابك

Alinma 11.25% 77.57% 12,956,195,143.25 �الإمناء

ZAIN KSA 4.62% 73.99% 5,323,960,802.25 زين �ل�سعودية

Emaar E.C 3.44% 62.10% 3,965,799,672.55 �إعمار 

MA>ADEN 3.25% 37.04% 3,738,367,696.10 معادن

كرث ن�ساطا - يناير 2009 م �ل�سركات �خلم�س �الأ

Top Five Active Stocks - January 2009

By number of transactions      من حيث عدد ال�سفقات

Company
ن�سبة �ل�سركة من �جمايل �ل�سوق ن�سبة �ل�سركة من �لقطاع عدد �ل�سفقات 

�ل�سركة

To Market % To Sector % Transactions

SABIC 5.43% 34.13% 189,533 �سابك

Alinma 4.62% 63.26% 161,397 �الإمناء

ZAIN KSA 3.13% 74.29% 109,140 زين �ل�سعودية

Emaar E.C 3.09% 59.80% 107,741 �إعمار 

 Malath Insurance 2.93% 16.16% 102,336 مالذ للتاأمني

�سهم �ملتد�ولة من حيث عدد �الأ

By number of shares traded

Company
ن�سبة �ل�سركة من �جمايل �ل�سوق ن�سبة �ل�سركة من �لقطاع  �ال�سهم �ملتد�ولة

�ل�سركة

To Market % To Sector % Shares Traded

Alinma 17.76% 92.32% 1,118,861,672 �الإمناء

ZAIN KSA 7.53% 90.76% 474,675,482 زين �ل�سعودية

Emaar E.C 6.96% 76.22% 438,770,160 �إعمار 

MA>ADEN 5.15% 59.04% 324,745,282 معادن

SABIC 4.31% 27.23% 271,569,520 �سابك

�شهم املتداولة  - يناير 2009 م �شهم جميع ال�شركات والأ م�ؤ�شر تداول لأ

نقطة
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   FINANCIAL INDICATORS - January 2009       املوؤ�سرات املالية الرئي�سية - يناير 2009 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

�سعر �الإغالق �لقيمة �لدفرتية

�ل�سعر/�لقيمة 

�لدفرتيه

�لعائد على �ل�سهم �ل�سعر للعائد

�سهم �مل�سدرة  �الأ

)مليون(

�لقيمة �ل�سوقية 

)مليون(

حقوق �مل�ساهمني 

)مليون(

�سايف �لدخل 

)مليون(

Riyad 20.20 17.14 1.18 1.76 11.48 1,500.000 30,300.00 25,712.89 2,639.00 الريا�س

AlJazira 15.15 15.91 0.95 0.74 20.47 300.000 4,545.00 4,771.76 222.00 اجلزيرة

Saudi Investment 16.85 15.38 1.10 1.14 14.78 450.000 7,582.50 6,920.89 513.00 ا�ستثمار

Saudi Hollandi 42.10 20.20 2.08 4.63 9.10 264.600 11,139.66 5,345.00 1,224.00 ال�سعودي الهولندي

Saudi Fransi 49.70 23.12 2.15 4.99 9.96 562.500 27,956.25 13,007.41 2,806.00 ال�سعودي الفرن�سي

SABB 62.00 18.25 3.40 4.87 12.74 600.000 37,200.00 10,949.57 2,920.00 �سـاب

Arab National 31.60 18.69 1.69 3.82 8.26 650.000 20,540.00 12,148.42 2,486.00 العربي الوطني

SAMBA 42.10 20.61 2.04 4.95 8.51 900.000 37,890.00 18,551.75 4,454.00 �سامبا

Al Rajhi 55.75 17.07 3.27 4.35 12.82 1,500.000 83,625.00 25,607.93 6,525.00 الراجحي

AL Bilad 23.95 10.80 2.22 0.42 57.48 300.000 7,185.00 3,240.95 125.00 البالد

Alinma 11.40 10.26 1.11 0.26 43.85 1,500.000 17,100.00 15,389.98 390.00 مناء الإ

 Total Banks & Financial
Services Sector  16.61 2.01 2.85 11.73 8,527.100 285,063.41 141,646.56 24,304.00

اإجمايل قطاع امل�سارف 

واخلدمات املالية

CHEMANOL 11.50 11.53 1.00 0.38 30.53 120.600 1,386.90 1,390.34 45.43 كيمانول

SABIC 47.80 34.31 1.39 7.34 6.51 3,000.000 143,400.00 102,924.86 22,022.23 �سابك

SAFCO 93.00 32.14 2.89 17.12 5.43 250.000 23,250.00 8,033.96 4,279.85 �سافكو

Industrialization 14.60 16.10 0.91 1.31 11.12 460.685 6,726.00 7,415.95 604.81 الت�سنيع

Alujain 11.05 7.48 1.48 -0.91 )M(  )�س( 69.200 764.66 517.37 -63.15 اللجني

Nama Chemicals 9.05 12.28 0.74 0.09 98.61 128.520 1,163.11 1,578.81 11.80 مناء للكيماويات

SIIG 10.95 11.57 0.95 0.13 84.87 450.000 4,927.50 5,206.54 58.06 املجموعة ال�سعودية

 Sahara
Petrochemical 14.50 11.66 1.24 -0.21 )M(  )�س( 187.500 2,718.75 2,186.30 -39.39

ال�سحراء 

للبرتوكيماويات

YANSAB 19.05 10.13 1.88 -0.05 )M(  )�س( 562.500 10,715.63 5,696.92 -25.59 ين�ساب

Sipchem 16.40 18.31 0.90 1.61 10.18 333.333 5,466.67 6,104.77 536.78 �سبكيم العاملية

APPC 17.00 11.44 1.49 1.486 11.44 141.375 2,403.38 1,617.45 210.15 املتقدمة

Saudi Kayan 10.35 10.33 1.00 0.11 90.49 1,500.000 15,525.00 15,494.08 171.57 كيان ال�سعودية

Petro Rabigh 17.70 10.58 1.67 -1.43 )M(  )�س( 876.000 15,505.20 9,263.84 -1,256.24 برتو رابغ

 Total Petrochemical
Industries Sector  20.72 1.40 3.29 8.81 8,079.713 233,952.78 167,431.19 26,556.30

اإجمايل قطاع ال�سناعات 

البرتوكيماوية

Arab Cement 32.80 29.29 1.12 4.02 8.16 80.000 2,624.00 2,343.42 321.48 �سمنت العربية الإ

Yamamah Cement 33.60 21.05 1.60 4.53 7.43 135.000 4,536.00 2,841.39 610.89 إ�سمنت اليمامة ا

Saudi Cement 51.00 27.92 1.83 6.09 8.37 102.000 5,202.00 2,847.70 621.32 ا�سمنت ال�سعودية

Qassim Cement 83.00 38.07 2.18 11.28 7.36 45.000 3,735.00 1,713.09 507.43 إ�سمنت الق�سيم ا

Southern Cement 49.00 16.85 2.91 5.65 8.67 140.000 6,860.00 2,359.63 791.07 إ�سمنت اجلنوبية ا

Yanbu Cement 45.10 22.44 2.01 5.33 8.46 105.000 4,735.50 2,356.06 559.74 إ�سمنت ينبع ا

Eastern Cement 43.70 21.81 2.00 5.05 8.65 86.000 3,758.20 1,875.32 434.24 إ�سمنت ال�سرقية ا

Tabuk Cement 20.50 11.68 1.75 1.74 11.77 90.000 1,845.00 1,051.46 156.75 إ�سمنت تبوك ا

Total Cement Sector  22.21 1.91 5.11 8.32 783.000 33,295.70 17,388.07 4,002.91 �سمنت اإجمايل قطاع الإ

A. Othaim Market 38.70 13.29 2.91 2.77 13.98 22.500 870.75 299.07 62.27 اأ�سواق ع العثيم

SASCO 13.15 9.20 1.43 0.82 15.97 45.000 591.75 414.05 37.05 خدمات ال�سيارات

Thim'ar 21.10 8.35 2.53 -0.77 )M(  )�س( 10.000 211.00 83.49 -7.71 ثمار

Fitaihi Group 11.55 11.19 1.03 0.37 31.01 50.000 577.50 559.33 18.62 جمموعة فتيحي

Jarir 160.50 22.90 7.01 11.09 14.47 30.000 4,815.00 686.87 332.77 جرير

Aldrees 25.00 12.67 1.97 2.12 11.82 25.000 625.00 316.87 52.89 الدري�س

AlHokair 30.00 12.10 2.48 3.00 10.00 70.000 2,100.00 847.03 209.95  احلكري 

Alkhaleej Trng 49.00 19.53 2.51 4.22 11.61 10.000 490.00 195.30 42.19 اخلليج للتدريب

Total Retail Sector  12.96 3.02 2.85 13.74 262.500 10,281.00 3,402.02 748.02 اإجمايل قطاع التجزئة
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   FINANCIAL INDICATORS - January 2009       املوؤ�سرات املالية الرئي�سية - يناير 2009 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

�سعر �الإغالق �لقيمة �لدفرتية

�ل�سعر/�لقيمة 

�لدفرتية

�لعائد على �ل�سهم �ل�سعر للعائد

�سهم �مل�سدرة  �الأ

)مليون(

�لقيمة �ل�سوقية 

)مليون(

حقوق �مل�ساهمني 

)مليون(

�سايف �لدخل 

)مليون(

Gas & Industrialization 22.85 13.08 1.75 1.98 11.52 75.000 1,713.75 980.88 148.70 الغاز والت�سنيع

Saudi Electricity 9.45 11.65 0.81 0.26 36.63 4,166.594 39,374.31 48,522.89 1,074.78 كهرباء ال�سعودية

 Total Energy & Utilities
Sector  11.67 0.83 0.29 33.58 4,241.594 41,088.06 49,503.77 1,223.48

اإجمايل قطاع الطاقة واملرافق 

اخلدمية

SAVOLA Group 19.10 13.10 1.46 0.40 47.19 500.000 9,550.00 6,550.08 202.36 جمموعة �سافول

Food 16.50 8.51 1.94 0.71 23.35 20.000 330.00 170.15 14.13 الغذائية

SADAFCO 24.50 15.02 1.63 1.59 15.37 32.500 796.25 488.09 51.81  �سدافكو

Almarai 139.00 33.18 4.19 8.35 16.64 109.000 15,151.00 3,617.14 910.26 املراعي

Anaam Holding 35.70 11.03 3.24 0.54 65.71 10.900 389.13 120.19 5.92 اأنعام القاب�سة

 H B 22.70 16.99 1.34 2.07 10.99 28.571 648.57 485.29 59.03 حلواين اإخوان

NADEC 33.60 17.66 1.90 1.16 29.01 60.000 2,016.00 1,059.72 69.50 نادك

Qassim Agriculture 8.55 8.11 1.05 0.01 1489.55 50.000 427.50 405.49 0.29 الق�سيم الزراعية

Hail Agriculture 23.20 16.49 1.41 2.17 10.69 30.000 696.00 494.55 65.11 حائل الزراعية

Tabuk Agriculture 22.90 18.98 1.21 1.18 19.35 20.000 458.00 379.58 23.67 تبوك الزراعية

Saudi Fisheries 36.50 8.29 4.40 -1.22 )M(  )�س( 20.000 730.00 165.85 -24.34 �سماك الأ

Sharqiya Dev Co 21.20 13.97 1.52 -1.51 )M(  )�س( 7.500 159.00 104.77 -11.32 ال�سرقية للتنمية

Jouff Agriculture 23.60 23.61 1.00 2.72 8.67 20.000 472.00 472.22 54.42 اجلوف الزراعية

Bishah Agriculture 69.75 11.298 6.17 -7.404 )M(  )�س( 5.000 348.75 56.49 -37.02  بي�سة الزراعية

Jazan Development 9.65 13.57 0.71 0.40 23.90 50.000 482.50 678.43 20.19 جازان للتنمية

 Total Agriculture & Food
Industries  15.83 2.14 1.46 23.26 963.471 32,654.70 15,248.03 1,404.01

اإجمايل قطاع الزراعة وال�سناعات 

الغذائية

STC 47.10 18.88 2.49 5.52 8.53 2,000.000 94,200.00 37,766.34 11,047.06 الت�سالت

Etihad Etisalat 32.40 13.93 2.33 2.99 10.84 700.000 22,680.00 9,754.31 2,091.78 احتاد ات�سالت

Zain KSA 11.30 - - - - 1,400.000 15,820.00 - - زين ال�سعودية 

 Total Telecomm. &
Information Tech. Sector  11.59 2.79 3.20 8.90 4,100.000 132,700.00 47,520.65 13,138.84

اإجمايل قطاع الت�سالت وتقنية 

املعلومات

Tawuniya 33.70 21.47 1.57 1.34 25.06 50.000 1,685.00 1,073.35 67.24 التعاونية

Malath Insurance 25.50 7.76 3.29 -1.29 (M(  )س( 30.000 765.00 232.79 -38.71 مالذ للتاأمني

MEDGULF 16.95 9.88 1.71 -0.03 (M(  )س( 80.000 1,356.00 790.80 -2.50 ميدغلف للتاأمني

ALLIANZE SF 51.75 6.63 7.81 -1.42 (M(  )س( 10.000 517.50 66.27 -14.17 األيانز اإ�س اإف

SALAMA 45.40 6.14 7.39 -2.04 (M(  )س( 10.000 454.00 61.44 -20.36 �سالمة

Walaa Insurance 17.50 9.05 1.93 -0.10 (M(  )س( 20.000 350.00 181.03 -2.03 ولء للتاأمني

Arabian Shield 17.45 9.81 1.78 0.08 232.20 20.000 349.00 196.27 1.50 الدرع العربي

SABB Takaful 61.75 5.11 12.08 -0.36 (M(  )س( 10.000 617.50 51.14 -3.63 �ساب تكافل

SANAD 15.60 9.09 1.72 -0.68 (M(  )س( 20.000 312.00 181.71 -13.61 �سند

SAICO 28.80 8.99 3.20 -0.37 (M(  )س( 10.000 288.00 89.93 -3.70 �سايكو

Saudi Indian 41.50 7.91 5.24 -0.73 (M(  )س( 10.000 415.00 79.14 -7.34 ال�سعودية الهندية

 Gulf Union 16.55 8.87 1.87 0.08 210.34 22.000 364.10 195.18 1.73 احتاد اخلليج

ATC 62.75 8.31 7.55 -1.01 (M(  )س( 10.000 627.50 83.12 -10.10 هلي للتكافل الأ

Al - Ahlia 30.20 8.30 3.64 -1.53 (M(  )س( 10.000 302.00 83.04 -15.32 هلية الأ

ACIG 28.80 7.05 4.09 -2.02 (M(  )س( 10.000 288.00 70.49 -20.19 اأ�سيج

AICC 17.55 - - - - 20.000 351.00 - - التاأمني العربية

Trade Union 16.80 - - - - 25.000 420.00 - - الحتاد التجاري

Sagr Insurnce 25.20 10.12 2.49 0.12 205.71 20.000 504.00 202.45 2.45 ال�سقر للتاأمني

U C A 24.60 - - - - 20.000 492.00 - - املتحدة للتاأمني

Saudi Re 10.70 - - - - 100.000 1,070.00 - - اإعادة

Bupa Arabia 16.00 - - - - 40.000 640.00 - - بوبا العربية

Total Insurance Sector  6.65 3.34 -0.14 )M(  )�س( 547.000 12,167.60 3,638.13 -78.71 اإجمايل قطاع التاأمني

SARCO 51.75 14.12 3.67 0.80 65.00 15.000 776.25 211.76 11.94  امل�سايف 

Saudi Advanced 10.80 16.29 0.66 0.46 23.44 43.200 466.56 703.59 19.91 املتطورة

.Al Ahsa for Dev 9.85 8.22 1.20 -0.03 (M(  )س( 49.000 482.65 402.58 -1.68 ح�ساء للتنمية الأ

SISCO 10.75 10.58 1.02 -0.36 (M(  )س( 68.000 731.00 719.77 -24.21 �سي�سكو

Assir 10.50 18.32 0.57 -3.41 (M(  )س( 126.389 1,327.08 2,315.51 -431.19 ع�سري

Al Baha 15.30 7.81 1.96 -0.44 (M(  )س( 15.000 229.50 117.20 -6.63 الباحة

Kingdom 4.90 3.43 1.43 -4.75 (M(  )س( 6,300.000 30,870.00 21,614.78 -29,911.18 اململكة

Total Multi-Investment Sector  3.94 1.34 -4.59 (M(  )س( 6,616.589 34,883.04 26,085.18 -30,343.04 اإجمايل قطاع �سركات ال�ستثمار املتعدد
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Company
Close  Price

Book Value 
(SR)

P/B Value EPS (SR) P/E Ratio
Issued Shares 

(mn)
Market Cap. 

(mn)
Shareholders' 
Equity (mn)

Net Income 
(mn)

ال�سركة

غالق �سعر الإ القيمة الدفرتية
ال�سعر/القيمة 

الدفرتية
العائد على ال�سهم ال�سعر للعائد

�سهم امل�سدرة  الأ

)مليون(

القيمة ال�سوقية 

)مليون(

حقوق امل�ساهمني 

)مليون(

�سايف الدخل 

)مليون(

BCI 26.10 13.89 1.88 2.00 13.02 22.000 574.20 305.60 44.09 بى �سى اآى

MA'ADEN 11.50 17.71 0.65 0.21 53.54 925.000 10،637.50 16،382.83 198.69 معادن

Astra Indust 24.80 19.39 1.28 2.11 11.75 74.118 1،838.12 1،437.49 156.49 اأ�سرتا ال�سناعية

Pharmaceutical 26.10 23.66 1.10 2.14 12.21 60.000 1،566.00 1،419.77 128.27 الدوائية

Glass 29.40 17.12 1.72 2.71 10.86 25.000 735.00 428.09 67.70 زجاج

FIPCO 38.90 14.01 2.78 2.55 15.26 6.875 267.44 96.33 17.53 فيبكو

Maadaniyah 25.50 16.63 1.53 1.97 12.97 20.445 521.35 339.99 40.20 معدنية

Saudi Chemical 25.80 17.35 1.49 3.19 8.08 63.240 1،631.59 1،097.03 201.83 الكيميائية ال�سعودية

SPM 60.25 14.95 4.03 2.83 21.33 30.000 1،807.50 448.38 84.75 �سناعة الورق

AlAbdullatif 43.90 14.95 2.94 2.48 17.72 81.250 3،566.88 1،214.82 201.30 العبداللطيف

Saudi Export 25.30 11.02 2.30 1.32 19.14 10.800 273.24 118.97 14.28 ال�سادرات

 Total Industrial
Investment Sector

 17.66 1.01 0.88 20.27 1،318.728 23،418.81 23،289.28 1،155.13
اإجمايل قطاع ال�ستثمار 

ال�سناعي

MMG 42.60 19.02 2.24 6.65 6.40 100.000 4،260.00 1،901.92 665.50 جمموعة املعجل

Ceramic 97.50 28.97 3.37 7.12 13.70 25.000 2،437.50 724.17 177.90 اخلزف

Gypsum 36.90 14.45 2.55 3.55 10.40 31.667 1،168.50 457.63 112.32 اجلب�س

Cables 23.45 14.40 1.63 3.28 7.16 76.000 1،782.20 1،094.12 248.99 الكابالت

Saudi Industrial 9.35 5.88 1.59 -0.12 )M(  )�س( 40.000 374.00 235.25 -4.71 �سدق

Amiantit 18.90 12.87 1.47 2.04 9.28 115.500 2،182.95 1،486.84 235.32 اميانتيت

Pipes 37.90 22.60 1.68 3.72 10.18 31.500 1،193.85 711.77 117.26 اأنابيب

Zamil Industrial 51.25 23.02 2.23 5.00 10.24 45.000 2،306.25 1،036.07 225.14 الزامل لل�سناعة

AL Babtain 65.00 18.38 3.54 4.78 13.59 27.000 1،755.00 496.29 129.10 البابطني

SVCP 41.80 14.09 2.97 3.10 13.49 15.000 627.00 211.40 46.48 الفخارية

MESC 34.60 14.93 2.32 2.11 16.40 40.000 1،384.00 597.18 84.41 م�سك

Red Sea 70.25 22.87 3.07 7.24 9.71 30.000 2،107.50 686.15 217.11 حمر البحر الأ

 Total Building &
Constructuion Sector

 16.71 2.24 3.91 9.57 576.667 21،578.75 9،638.80 2،254.81
اإجمايل قطاع الت�سييد 

والبناء

Real Estate 21.70 25.71 0.84 1.17 18.61 120.000 2،604.00 3،085.06 139.93 العقارية

Taiba 18.00 19.33 0.93 1.07 16.86 150.000 2،700.00 2،898.86 160.14 طيبة لال�ستثمار

Makkah 23.90 22.89 1.04 1.27 18.88 164.816 3،939.11 3،772.99 208.65 ن�ساء   مكة لالإ

 Arriyadh
Development

10.20 14.05 0.73 0.80 12.79 100.000 1،020.00 1،404.66 79.76 التعمري

Emaar E .C 8.90 9.64 0.92 -0.34 )M(  )�س( 850.000 7،565.00 8،190.53 -292.04 اإعمار

Jabal Omar 20.20 9.92 2.04 -0.06 )M(  )�س( 671.400 13،562.28 6،661.45 -37.64 جبل عمر

Dar Al Arkan 22.50 16.30 1.38 3.27 6.88 720.000 16،200.00 11،736.50 2،356.20 ركان دار الأ

 Total Real Estate
development Sector

 13.60 1.26 0.94 18.20 2،776.216 47،590.39 37،750.05 2،615.01
اإجمايل قطاع التطوير 

العقاري

Shipping 17.25 16.12 1.07 2.35 7.34 315.000 5،433.75 5،077.97 740.32 النقل البحري

SAPTCO 8.20 11.31 0.72 0.24 33.93 125.000 1،025.00 1،414.02 30.21 النقل اجلماعي

Mubarrad 15.75 9.24 1.70 0.63 25.11 18.000 283.50 166.38 11.29 مربد

Budget Saudi 41.00 19.44 2.11 4.58 8.94 18.300 750.30 355.67 83.89 بدجت ال�سعودية

 Total Transport
Sector

 14.73 1.07 1.82 8.65 476.300 7،492.55 7،014.04 865.71 اإجمايل قطاع النقل

Tihama 20.35 15.39 1.32 2.11 9.63 15.000 305.25 230.91 31.71 عالن   تهامه لالإ

SRMG 29.10 17.20 1.69 2.81 10.37 80.000 2،328.00 1،376.25 224.45 بحاث و الت�سويق الأ

SPPC 19.25 13.20 1.46 2.51 7.67 60.000 1،155.00 791.88 150.50 طباعة وتغليف

 Total Media &
Publishing Sector

 15.48 1.58 2.62 9.32 155.000 3،788.25 2،399.04 406.66
عالم  اإجمايل قطاع الإ

والن�سر

Hotels 23.00 19.54 1.18 1.79 12.87 69.006 1،587.14 1،348.41 123.35 الفنادق

Shams 31.90 7.16 4.45 0.02 1،321.57 10.150 323.79 72.71 0.25 �سم�س

 Total Hotel &
Tourism Sector

 17.95 1.34 1.56 15.46 79.156 1،910.93 1،421.12 123.59
اإجمايل قطاع الفنادق 

وال�سياحة

The Market Cap for companies that have not announced a net income statement, 
shown as (-), is not included in calculating P/E for the sector and the market.
M: Minus ratio, due to company losses  (Recent 4 quarters).

�لقيمة �ل�سوقية لل�سركات �لتي مل ُتعلن �سايف �لدخل، ُتعر�س )-(، غري م�سمولة يف ح�ساب ن�سبة 

�ل�سعر للعائد للقطاع ولل�سوق.

خر �أربعة �رباع. �س : �ملوؤ�سر �سالب، الن �ل�سركة �سجلت خ�سائر وفًقا للبيانات �ملالية الآ

Market  14.01 1.67 1.22 18.67 39،503.034 921،865.97 553،375.91 48،376.71 �إجمايل �ل�سوق




