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�إىل  طرف  من  عادة  تن�ساب  و�ملعلومات  �جتاهني،  ذو  فعل  �لتو��سل 

كل  تنا�سب  حتديد�ت  �إىل  و�سواًل  وتتقاطع  وتت�سابك  وتنت�سر  �آخ��ر، 

و�ملوثقة،  �لو�ثقة  �ملعلومة  �سمة  و�لو�سوح  عملية،  �أو  علمية  حاجة 

و�مل�سد�قية �أ�سا�س بناء �لثقة، و�لثقة دوًما هي وقود �لنجاح و�لتميز.

هذه �أطر�ف معادلة جملة »تداول« �ملنبثقة من روؤى ومبادئ �ل�سوق 

ر��سخة  خطوة  يوًما  بعد  يوًما  حتقق  �لتي  )ت��د�ول(  �ل�سعودية  �ملالية 

بكل  �ملالية  �سوقنا  وتطوير  �ململكة،  �قت�ساد  خلدمة  م��ام  ل���أ و�ثقة 

منتجاتها و�أدو�تها، وتنمية ثقافة �ال�ستثمار، و�لتاأكد من تعامل �جلميع 

جاذبيتها  قبل  و�لتو��سل  فكار  ل�أ وجاذبة  وحمفزة  �سفافة  بيئة  و�سط 

مو�ل. ل��ستثمار و�الأ

نفتح نافذة عليكم �أعز�ءنا �لقر�ء �أًيا كانت �هتماماتكم، لت�ساركونا 

حماوالتنا �لد�ئمة للرك�س يف ب�ط �ساحبة �جل�لة )�ل�سحافة(، رك�سا 

ت�سفحكم  يكون  �أن  م�ستهدفني  مكان،  �الإ قدر  وممتًعا  مفيًد�،  ا،  متخ�س�سً

يو�سلنا جميًعا  و�حد  مًعا على طريق  لن�سري  �أنتم علينا  نافذتكم  مفتاح 

للم�سلحة �لعامة، �لهدف �ملن�سود لنا جميع�ًا يف هذ� �لوطن �ملعطاء.

و�لب�سرية  �لتقنية  �إمكاناتها  �سخرت  �ملالية  �ل�سوق  كانت  و�إذ� 

مل�ساف  �مل��درو���س  و�النتقال  �ل��د�ئ��م،  �لتطوير  عينيها  ن�سب  وو�سعت 

م�ستثمري  وقاعدة  �قت�سادنا  قوة  على  �ملبني  و�لتو�سع  �لعامل،  �أ�سو�ق 

هذه  عن  ت�سدر  كمجلة  فنحن  و�ملحتملني،  �لد�ئمني  �ل�سوق  ومتعاملي 

�ل�سوق نطمح مبوؤ�زرتكم و�آر�ئكم وم�ساركاتكم �أن نكون ذر�ًعا فكرًيا لهذه 

هد�ف �جلميلة، و�أن نكون با�ستمر�ر �إحدى حلقات �لو�سل �لتي تنقل  �الأ

لتكون  و�مل�ساركة  و�ل��ر�أي  �مل�سورة  عنكم  وتنقل  و�لتطور،  جن��از  �الإ  لكم 

هد�ف �لتي رك�سنا من  جملة »تداول« طاقة د�فعة با�ستمر�ر، وحتقق �الأ

�لغ�ف �إىل �لغ�ف لتحقيقها.

مام، و��ست�سر�ًفا لعملية تطوير  رمبا جتدون يف هذ� �لعدد خطوة ل�أ

�إذ� تفاعلتم  �إال  م�ستمرة يف �ملحتوى و�ل�سكل، لن يكون لها طابع �لتميز 

معها بنقدكم كما تفاعلتم معها بحبكم.

لي�س بال�سرورة �أن تكونو� م�ستثمرين �أو حمللني �أو حتى �قت�ساديني 

لتقدمو� لنا ما يقدمه هوؤالء �ل�سركاء م�سكورين، لكن �ملهم �أن جتدو� ما 

�ل�سوق  يف  معنا  تكونو�  و�أن  لكم،  وثقافية  معلوماتية  فائدة  �أنه  نزعم 

جديدة  خطوة  ق�سة  �سحفًيا  لكم  يحكي  خرب  كل  يف  �ل�سعودية  �ملالية 

نحوكم.
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 استغالل الطاقات
الفكرية

ف�سل �لتفكري �الأ
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تطل عليكم جملة »تداول« يف هذا العدد بثوب متجدد 

بتغيريات يف ال�شكل واملحتوى.

�شهم  الأ �شوق  لتطورات  املجلة  مواكبة  منطلق  وم��ن 

نقدم  امل�شتثمرين  ل��دى  الوعي  ل��زي��ادة  �شيا�شتها  و�شمن 

ال�شعودية  املالية  ال�شوق  العدد عن قرار �شركة  لكم ملف 

)ت�����داول( ت��ع��دي��ل وح���دة ال��ت��غ��ري يف �شعر ال�����ش��ه��م وال��ت��ي 

كفاءة  تعزيز  اخل��راء خطوة مهمة على طريق  اعترها 

درا�شة  ط��ار  الإ ه��ذا  �شمن  لكم  ونقدم  ال�شوق.  وا�شتقرار 

احللول  اأحد  باعتباره  البور�شات  تخ�شي�ص  حول  مهمة 

�شواق النا�شئة املزمنة. العملية مل�شاكل الأ

ويف هذا العدد نقدم لكم وجبة اقت�شادية منوعة ت�شمل 

�شهم ال�شعودي  تغطية للتطورات املحلية املتعلقة ب�شوق الأ

اأو التطورات القت�شادية العاملية التي توؤثر يف القت�شاد 

ال�شعودي ويف مقدمها ارتفاع اأ�شعار النفط واأزمة الغذاء 

عر تقريرين يغطي اأحدهما »موؤمتر جدة« وما خرج به 

من نتائج، وموؤمتر قمة الدول الثمانية الذي عقد ال�شهر 

اجلاري يف اليابان.

ا م��ن��ف�����ش��عاً ع���ن اأزم�����ة ال���غ���ذاء   ك��م��ا اأ���ش��ف��ن��ا ت���ق���ري���راً

يخل�ص  كما  وال��غ��ذاء  النفط  اأن  اعتبار  على  وتداعياتها 

زمة عاملية واحدة. التقرير وجهان لأ

كلمة التحرير

الناشر

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

www.rawnaa.com

رؤيتنا:
اإلعالم  المتكاملة في  الحلول  رواد  نكون  أن 

المتخصص بالعالم العربي..

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

رضاهم وتتجاوز توقعاتهم.

اخلرباء يقيمون قرار وحدة تغري ال�سعر

تخ��ي�ص Gأ�سواق املال العربية: 

اآلراء المنشورة في المجلة التعبر بالضرورة عن رأي تداول وال تعتبر مشورة مالية التخاذ قرارات استثمارية
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يتزايد اجلدل يوًما بعد يوم حول ا�ستمرار 

عمالتها  ربط  �سيا�سة  يف  التعاون  جمل�س  دول 

قيمته  يف  امل�ستمر  االنخفا�س  ظل  يف  بالدوالر 

بالعملة  االرتباط  لفك  دع��وات  موؤخًرا  وب��رزت 

مريكية. االأ

حمدي الرئي�س التنفيذي  الدكتور مروان االأ

هذا  قامات  من  قامة  ال�سعودية«  »زين  ل�سركة 

»تداول«  جملة  مع  ح��واره  ويف  املعطاء  الوطن 

وعلى  ال�سخ�سية  م�سريته  على  ال�سوء  يلقي 

ومفاجاآتها  وخططها  ال�سعودية«  »زي��ن  �سركة 

االت�ساالت  قطاع  مل�ستقبل  يتطرق  كما  لل�سوق، 

ا  قامة  يف اململكة. كما نحاور يف هذا العدد اأي�سً

ن�سائية من قامات هذا الوطن هي الدكتورة نورة 

اليو�سف نائبة رئي�س جمعية االقت�ساد ال�سعودي 

يف حوار ثري يجمع بني اجلوانب االقت�سادية، 

واالجتماعية، والعلمية.

من  العديد  اال�ستثمار يف  عامل  امل��راأة  اقتحمت 

املجاالت بكل جراأة وحققت نتائج اإيجابية وم�سجعة 

اإىل  البع�س  دفع  ما  وهو  الرجل  اأحيانا  يحققها  مل 

الت�ساوؤل هل املراأة اأكرث ثقافة ا�ستثمارية من الرجل 

اأم العك�س هو ال�سحيح؟

ال�سعودية  املالية  ال�سوق  �سركة  ق��رار  اأن  وخ��راء  حمللون  اعتر 

مهمة  خطوة  مبثابة  ال�سهم  �سعر  تغري  وح��دة  تعديل  تطبيق  )ت���داول( 

�سمن  وتاأتي  ال�سعودي  �سهم  االأ �سوق  وا�ستقرار  كفاءة  لتعزيز  واأ�سا�سية 

�سالح وهيكلة ال�سوق. اخلطوات التطويرية امل�ستمرة الإ
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)تداول( تحدث األسهم الحرة لجميع 
الشركات بنهاية 

)الربع الثاني 2008م(

�سهم احلرة املتاحة للتداول(  اأعلنت ال�سوق املالية ال�سعودية )تداول( عن حتديث )االأ

جلميع ال�سركات بنهاية الربع الثاين 2008م، واعتمادها يف ح�ساب املوؤ�سر العام وموؤ�سرات 

القطاعات ابتداء من يوم ال�سبت 1429/07/02ه�، املوافق 2008/07/05م.

ح�سلت ال�سوق املالية ال�سعودية )تداول( 

اآلية  لتطبيق  املالية  ال�سوق  هيئة  موافقة  على 

اإدارة  جديدة حل�ساب املقابل املايل خلدمات 

يداع  �سجالت امل�ساهمني التي يقدمها مركز االإ

وذلك  بال�سوق،  املدرجة  امل�ساهمة  لل�سركات 

على اأ�سا�س راأ�س املال املدفوع لل�سركة.

واأو�سح عبداهلل ال�سويلمي املدير التنفيذي 

تطوير  اأن  )ت��داول(  ال�سعودية  املالية  لل�سوق 

�ساملة  درا�سة  على  بناًء  جاء  اجلديدة  لية  االآ

املتبع  اأجرتها )تداول( مت فيها االطالع على 

خرى التي تطبق اآليات خمتلفة  �سواق االأ يف االأ

امل�ساهمني،  �سجالت  اإدارة  مقابل  للتح�سيل 

تداول تطبق آلية جديدة الحتساب المقابل المالي 
لخدمات إدارة سجالت المساهمين

)تـداول( تضيف سهم 
شركة االتصاالت 

المتنقلة السعودية إلى 
مؤشر السوق

اأعلنت ال�سوق املالية ال�سعودية )ت�داول( عن 

اإ�سافة �سهم �سركة االت�ساالت املتنقلة ال�سعودية 

)زين ال�سعودية( اإىل موؤ�سر ال�سوق ح�سب �سعر 

رب��ع��اء 1429/6/28ه����� ،  اإق��ف��ال ال�سهم ي��وم االأ

املوافق 2008/07/02م.

كما مت االجتماع بال�سركات املدرجة واال�ستماع 

لوجهة نظرهم عر اللجنة الوطنية لل�سركات 

امل�ساهمة يف جمل�س الغرف ال�سعودية.

وقال اإن خدمات اإدارة �سجالت امل�ساهمني 

)ت����داول(  يف  ي�����داع  االإ م��رك��ز  يقدمها  ال��ت��ي 

�سجالت  و�سيانة  على حفظ وحتديث  ت�ستمل 

ا�ستقبال  والتاريخية،  احلالية  امل�ساهمني 

التقارير  اإعداد  ال�سركات،  م�ساهمي  وخدمة 

ال�سركة،  م�ساهمي  ل�سجل  املف�سلة  ال�سنوية 

تنفيذ  جانب  اإىل  الوثائق،  وحفظ  ر�سفة  االأ

اإجراءات اأ�سهم املوؤ�س�سني.

املقابل  تطبيق  اأن  اإىل  ال�سويلمي  واأ�سار 

التكاليف  تقليل  يف  �سي�سهم  اجلديد  امل��ايل 

موال  ب�سكل كبري على ال�سركات ذات روؤو�س االأ

ما  اإن  اإح�سائية  ك�سفت  حيث  ال�سغرية، 

ال�سركات  ع��دد  اإج��م��ايل  من   )%87( ن�سبته 

املدرجة �ستح�سل على ن�سبة تخفي�س ترتاوح 

املعمول  التكاليف  ع��ن   )%68  – %35( ب��ني 

املايل  املقابل  تطبيق  اأن  واأو�سح  �سابقا،  بها 

ب��داي��ة عام  ب��اأث��ر رج��ع��ي م��ن  اجل��دي��د �سيتم 

2007م على جميع ال�سركات املدرجة، على اأال 

يكون هناك اأية مبالغ اإ�سافية على ال�سركات 

املبالغ  احت�ساب  و�سيتم  م�سبقًا.  دفعت  التي 

مركز  لدى  لل�سركة  اإ�سايف  كر�سيد  الزائدة 

يداع. االإ
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إضافة أسهم اكتتاب 
التصنيع في المحافظ 

االستثمارية
اإيداع  اأنه مت  اأعلنت ال�سوق املالية ال�سعودية )تداول( 

راأ�س  ولوية يف حمافظ املكتتبني يف زيادة  االأ اأ�سهم حقوق 

حد 1429/6/18ه�  مال �سركة الت�سنيع الوطنية بتاريخ االأ

املوافق 2008/6/22م.

إضافة أسهم اكتتاب الكيميائية 
في المحافظ االستثمارية

اأ�سهم  اإ�سافة  قد مت  اأنه  )تداول(  ال�سعودية  املالية  ال�سوق  اأعلنت 

ال�سبت  بتاريخ  �سا�سية  االأ الكيميائية  ال�سناعات  �سركة  يف  املكتتبني 

���س��ه��م  االأ ح�سب  وذل���ك  2008/6/14م،  امل��واف��ق  1429/6/10ه�������� 

املخ�س�سة لكل مكتتب.

بدء تداول أسهم شركتي 
العثيم وحلواني إخوان

الترخيص لشركة دراية المالية لتقديم 
خدمات أعمال األوراق المالية

وافق جمل�س هيئة ال�سوق املالية ال�سهر املا�سي على 

الرتخي�س ل�سركة دراية املالية ملمار�سة ن�ساط التعامل 

يف  واحلفظ  امل�سورة،  وتقدمي  دارة،  واالإ وكيل،  ب�سفة 

وراق املالية. وجاء هذا القرار انطالًقا من م�سوؤولية  االأ

املالية  وراق  االأ عمال  الأ التنظيمية  املالية  ال�سوق  هيئة 

ورغبة  القطاع  ه��ذا  تطوير  يف  جلهودها  وا�ستمراًرا 

خدماتها  تقدم  التي  ال�سركات  ع��دد  زي��ادة  يف  منها 

وراق املالية. للم�ستثمرين يف جمال اأعمال االأ

الثالث  �سدار  االإ اإ�سافة  مت  قد  اأنه  )ت��داول(  ال�سعودية  املالية  ال�سوق  اأعلنت 

واأتيح  بامل�ستثمرين،  ال�سندات/ال�سكوك اخلا�سة  �سابك يف حمافظ  من �سكوك 

التداول يف مايو املا�سي، ومن ثم  ت�سجيل ال�سفقات وقيد امللكيات عن طريق مركز 

يداع لدى تداول. االإ

إضافة اإلصدار الثالث من صكوك 
سابك في محافظ السندات

اأعلنت هيئة ال�سوق املالية اأنه مت اعتباًرا من يوم االثنني 11/ 7 

اأ�سهم �سركة  اإدراج و بدء تداول  14/ 7 /2008م  /1429ه� املوافق 

اأن  4001، على  اأ�سواق عبداهلل العثيم �سمن قطاع التجزئة بالرمز 

ول فقط. تكون ن�سبة التذبذب لل�سهم مفتوحة لليوم االأ

اأ�سهم  باإ�سافة  قامت  )ت��داول(  ال�سعودية  املالية  ال�سوق  وكانت 

املوافق  1429/7/9ه�����  ال�سبت  م��ن  اعتبارا  ال�سركة  يف  املكتتبني 

�سهم املخ�س�سة لكل مكتتب. 2008/7/12م، وذلك ح�سب االأ

ربعاء  االأ يوم  من  اعتباًرا  اأنه مت  املالية  ال�سوق  هيئة  اأعلنت  كما 

تداول �سهم  وبدء  اإدراج  2008/07/16م  املوافق  07/13 /1429ه� 

الغذائية  وال�سناعات  الزراعة  قطاع  �سمن  اإخ��وان  حلواين  �سركة 

لليوم  مفتوحة  لل�سهم  التذبذب  ن�سبة  تكون  اأن  على   ،6001 بالرمز 

ول فقط.  االأ

اأ�سهم  باإ�سافة  قامت  )ت��داول(  ال�سعودية  املالية  ال�سوق  وكانت 

املكتتبني يف �سركة حلواين اإخوان اعتباًرا من ال�سبت 1429/7/9ه� 

لكل  املخ�س�سة  ���س��ه��م  االأ ح�سب  وذل���ك  2008/7/12م،  امل��واف��ق 

مكتتب.
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سحب الترخيص الممنوح لشركة نعيم لالستثمار
اأ�سدر جمل�س هيئة ال�سوق املالية قرارًا ب�سحب الرتخي�س املمنوح ل�سركة 

1429/07/04ه���  بتاريخ  اجتماعه  خالل  املجل�س  ووجه  لال�ستثمار،  نعيم 

ج��راءات  االإ باتخاذ  الهيئة  يف  املخت�سة  دارة  االإ 2008/07/07م  املوافق 

خرى الالزمة. النظامية االأ

الهيئة  جمل�س  ق���رار  ���س��در  اأن  �سبق  اأن���ه  اإىل  للهيئة  ب��ي��ان  واأ���س��ار 
 

1427/10/29ه��� بالرتخي�س ل�سركة نعيم  رقم )1-214-2006( وتاريخ 

وراق املالية، على اأال تبداأ  لال�ستثمار مبمار�سة ن�ساط اإدارة املحافظ يف االأ

اأعمالها قبل ا�ستيفاء ال�سروط املبينة يف القرار واحل�سول على بالغ كتابي 

بذلك من الهيئة. واأ�ساف البيان اأنه نظرًا لثبوت خمالفة ال�سركة اأحكام 

عمدًا  وتقدميها  متعمد،  نحو  على  التنفيذية  ولوائحه  املالية  ال�سوق  نظام 

فقد  الرتخي�س  منح  فرتة  خالل  للهيئة  وم�سللة  زائفة  جوهرية  بيانات 

قررت الهيئة �سحب الرتخي�س املمنوح لل�سركة.

الترخيص لثالث 
شركات لتقديم 
خدمات األوراق 

المالية

خ��الل  امل��ال��ي��ة  ال�����س��وق  هيئة  جمل�س  واف���ق 

اج��ت��م��اع��ه ب��ت��اري��خ 1429/07/4ه���������� امل��واف��ق 

�سركات  لثالث  الرتخي�س  على  2008/07/7م  

هي:

ممار�سة  لها  ورخ�����س  امل��ال��ي��ة:  اأدمي  �سركة   -

وراق املالية. دارة، واحلفظ يف االأ ن�ساطي االإ

ممار�سة  لها  ورخ�����س  امل��ال��ي��ة:  اأج��ي��ج  �سركة   -

وراق املالية. ن�ساط تقدمي امل�سورة يف االأ

ورخ�س  ال�سعودية:  العربية  اإ�س  بي  يو  �سركة   -

اأ�سيل  ب�سفة  التعامل  اأن�سطة  ممار�سة  لها 

دارة، والرتتيب،  ووكيل والتعهد بالتغطية، واالإ

املالية،  وراق  االأ يف  واحلفظ  امل�سورة،  وتقدمي 

املمنوح  الرتخي�س  اإلغاء  عليه  ترتب  وال��ذي 

بناًء  لال�ستثمار  والتطوير  دارة  االإ دار  ل�سركة 

على طلبها. 

وجاء يف بيان للهيئة اأن الرتخي�س لل�سركات 

ت��ي ان��ط��الًق��ا م��ن م�����س��وؤول��ي��ة هيئة  ال��ث��الث ي��اأ

املالية  وراق  االأ عمال  الأ التنظيمية  املالية  ال�سوق 

وا�ستمراًرا جلهودها يف تطوير هذا القطاع ورغبة 

منها يف زيادة عدد ال�سركات التي تقدم خدماتها 

وراق املالية. للم�ستثمرين يف جمال اأعمال االأ

تعديل قائمة األعمال لشركة 
بايونيرز السعودية لألوراق المالية

1429/07/04ه���  بتاريخ  اجتماعه  خالل  املالية  ال�سوق  هيئة  جمل�س  اأ�سدر 

عمال لدى �سركة بايونريز  املوافق 2008/07/07م موافقته على تعديل قائمة االأ

وراق املالية لت�سمل التعامل ب�سفة اأ�سيل، ووكيل، والتعهد بالتغطية،  ال�سعودية لالأ

وراق املالية.  دارة، والرتتيب، وتقدمي امل�سورة، واحلفظ يف االأ واالإ

وجاء يف بيان للهيئة اأن هذا القرار ياأتي انطالقًا من م�سوؤولية هيئة ال�سوق 

وراق املالية وا�ستمراًرا جلهودها يف تطوير هذا القطاع  عمال االأ املالية التنظيمية الأ

ن�سطة لل�سركات التي تقدم خدماتها للم�ستثمرين يف  ورغبة منها يف زيادة عدد االأ

وراق املالية. جمال اأعمال االأ

غرامة 100 ألف ريال على »الدريس« 
لتسريب خبر زيادة رأس المال

ريال  األف  مائة  مقدارها  مالية  غرامة  فر�س  عن  املالية  ال�سوق  هيئة  اأعلنت 

على �سركة الدري�س للخدمات البرتولية والنقليات لت�سريب ال�سركة خر زيادة راأ�س 

مالها قبل اإعالنه من قبل الهيئة.

وجاء يف بيان للهيئة اأن هذه الغرامة املالية فر�ست على ال�سركة وذلك لعدم 

اأنه »تعد  التي تن�س على  املالية  ال�سوق  املادة )45/ج( من نظام  باأحكام  تقيدها 

جميع املعلومات والبيانات امل�سار اإليها يف الفقرات )اأ/3،2،1( و)ب/3( من هذه 

بهذه  الهيئة  تزويد  – قبل  امل�سدرة  ال�سركة  على  ويحظر  �سرية.  معلومات  املادة 

اإىل جهات ال يقع على عاتقها االلتزام  – اإف�ساوؤها  املعلومات والبيانات واإعالنها 

على  ال�سركة  عزم  خر  ت�سرب  حيث  وحمايتها«،  املعلومات  �سرية  على  باملحافظة 

زيادة راأ�س مالها عن طريق منح �سهم لكل اأربعة اأ�سهم وتوزيع اأرباح نقدية بواقع 

وهو  واإعالنه،  بذلك  الهيئة  اإبالغ  قبل  م   2008/1/4 بتاريخ  لل�سهم  ون�سف  ريال 

اخلر الذي اأعلنت عنه ال�سركة الحقًا بتاريخ 2008/1/21م.
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تقرير التداول اإلحصائي التفصيلي حسب الجنسية 
ونوع المستثمر – يونيو 2008

تقرير  )ت���داول(  ال�سعودية  املالية  ال�سوق  �سركة  اأ���س��درت 

امل�ستثمر  ون��وع  اجلن�سية  ح�سب  التف�سيلي  االإح�سائي  التداول 

�سهم املتداولة يف  جمالية لالأ ل�سهر يونيو 2008م وبلغت القيمة  االإ

ال�سوق املالية ال�سعودية خالل �سهر يونيو 2008م  223.35 مليار 

ريال، بارتفاع قدره )42.64%( عن تداوالت �سهر مايو من عام 

 6.8 خالل  من  نفذت  156.58مليار ريال،  بلغت  والتي   ،2008

مليون �سفقة.

على  امل�سيطرة  وهي  ال�سعوديني  ف��راد  االأ ت��داوالت  وا�ستمرت 

اأي  ري��ال  مليار   204.84 ف���راد  االأ مبيعات  بلغت  حيث  ال�سوق، 

بن�سبة )91.7%( من جميع عمليات ال�سوق، اأما عمليات ال�سراء 

جميع  من   )%90.8( بن�سبة  اأي  ريال  مليار   202.84 بلغت  فقد 

ال�سعودية  6.32  ال�سركات  مبيعات  بلغت  ال�سوق.بينما  عمليات 

ال�سراء  عمليات  )2.8%(،اأم���ا  ن�سبته  ت�سكل  ما  اأي  ري��ال  مليار 

فقد بلغت 8.07 مليار ريال اأي ما ن�سبته )3.6%(. اأما بالن�سبة 

مليار  مبيعاتها 5.65  اإجمايل  بلغ  فقد  اال�ستثمارية  لل�سناديق 

ريال اأي ما ن�سبته )2.5%(، اأما عمليات ال�سراء فقد بلغت 4.15 

بلغت مبيعات  ن�سبته )1.9%(، يف حني  ت�سكل  ما  اأي  ريال  مليار 

 ،)%1.5( بن�سبة  اأي  ريال  مليار   3.44 اخلليجيني  امل�ستثمرين 

اأما امل�سرتيات فقد بلغت 4.58 مليار ريال اأي ما ن�سبته )%2.1( 

وقد بلغت مبيعات امل�ستثمرين العرب املقيمني -  غري اخلليجيني 

بلغت  حني  يف   ،)%1.3( ن�سبته  ت�سكل  ما  اأي  ريال  مليار    2.90

مبيعات  اأما   .)%1.6( بن�سبة  اأي  ريال  مليار   3.49 م�سرتياتهم 

جانب املقيمني فقد بلغت 196.53 مليون اأي ما ن�سبته )%0.1(  االأ

وقد بلغت م�سرتياتهم 213.90 مليون اأي ما ن�سبته )%0.1(.

إحصائية التداول حسب تصنيف الجنسية ونوع المستثمر لشهر 2008/6

�شهم املتداولة  الن�شبة  نوع امل�شتثمر  نوع العملية  الكمية  الن�شبة  عدد ال�شفقات  الن�شبة  قيمة الأ
 ت�شنيف 

 اجلن�شية

91.7%        204,841,654,923.25 96.4% 6,553,755 94.0%  بيع  6,014,950,962              

 فرد 

 ال�سعوديون 

90.8%        202,837,807,474.50 94.3% 6,408,005 92.9%  �سراء  5,945,787,868              

2.8%             6,323,605,761.25 .8% 51,617 2.2%  بيع  142,561,538                  

 �سركة 

3.6%             8,073,661,917.25 1.8% 118,963 2.7%  �سراء  172,834,517                  

2.5%             5,649,983,589.25 .7% 48,859 1.3%  بيع  82,323,200                    

 �سندوق ا�ستثماري 

1.9%             4,150,660,038.50 .6% 40,704 1.3%  �سراء  82,923,344                    

1.5%             3,438,442,221.00 .5% 37,014 1.3%  بيع  81,380,372                    

 اخلليجيون 

2.1%             4,584,751,287.00 1.0% 68,361 1.6%  �سراء  104,883,938                  

1.3%             2,898,919,256.50 1.4% 97,968 1.1%  بيع  72,893,681                    

  غري اخلليجيني )العرب املقيمون( 

1.6%             3,488,364,820.75 2.2% 149,827 1.4%  �سراء  86,767,341                    

.1%                196,532,143.25 .1% 8,078 .1%  بيع  4,928,250                      
جانب(    غري العرب واخلليجيني )االأ

 املقيمون
.1%                213,892,356.50 .2% 11,431 .1%  �سراء  5,840,995                      

100.0%        223,349,137,894.50 100.0% 6,797,291 100.0% اإجماليات البيع 6,399,038,003              

100.0%        223,349,137,894.50 100.0% 6,797,291 100.0% اإجماليات ال�سراء 6,399,038,003              
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ج��م��ال��ي��ة  ب��ل��غ��ت ال��ق��ي��م��ة االإ

عمليات  )جميع  املتداولة  �سهم  لالأ

�سهم  االأ �سوق  يف  وال�سراء(  البيع 

ال�سعودية التي متت بنهاية الن�سف 

ول من العام اجلاري 2008م عر  االأ

وحدات التداول ب�سركات الو�ساطة 

ريال  2.6تريليون  بال�سوق  العاملة 

عن   %73،3 ن�سبته  بلغت  بارتفاع 

املا�سي  العام  من  نف�سها  الفرتة 

ج��م��ال��ي��ة  ح��ي��ث ب��ل��غ��ت ال��ق��ي��م��ة االإ

الن�سف  خالل  املتداولة  �سهم  لالأ

2007م  املا�سي  ال��ع��ام  م��ن  ول  االأ

1.5تريليون ريال.

اجلزيرة  �سركة  وا�ستحوذت 

من   %18.2 ن��ح��و  ع��ل��ى  ك��اب��ي��ت��ال 

ال��ت��داول  عمليات  قيمة  اإج��م��ايل 

وجاء يف املركز الثاين �سركة �ساب 

ا�ستحوذت  التي  املالية  وراق  ل����الأ

14.7% يف حني جاءت  ن�سبة  على 

املالية  للخدمات  الراجحي  �سركة 

على  م�ستحوذة  الثالث  املركز  يف 

اإج���م���ايل قيمة  ن���ح���و11.3% م��ن 

التداوالت.

الو�ساطة  ���س��رك��ات  وح��ق��ق��ت 

ح��د  االأ ال�سعودية  للبنوك  التابعة 

قيمة  م��ن  ال��ك��رى  الن�سبة  ع�سر 

على  ا�ستحوذت  حيث  ال��ت��داوالت 

اإج���م���ايل قيمة  ن���ح���و97.7% م��ن 

ال����ت����داوالت يف ح���ني ا���س��ت��ح��وذت 

12����س���رك���ة و���س��اط��ة م��ال��ي��ة على 

قيمة  اإجمايل  نحو2.3% فقط من 

التداوالت.

املتداولة  �سهم  االأ كمية  وبلغت 

خالل  ال�سعودي  �سهم  االأ �سوق  يف 

اجل��اري  العام  من  ول  االأ الن�سف 

�سهم  مليار   66.1 نحو  2008م 

�سفقة  مليون   62.5 ع��ر  ن��ف��ذت 

كمية  يف  ك��ب��ري  ب���ارت���ف���اع  وذل�����ك 

التداوالت بلغت ن�سبته نحو %96.7 

ع���ن ال���ف���رتة ن��ف�����س��ه��ا م���ن ال��ع��ام 

املا�سي حيث بلغت كمية التداوالت 

تقرير »تداول« اإلحصائي ألداء شركات 
الوساطه عن النصف األول 2008م

اأداء �سركات الو�ساطة )جميع عمليات البيع وال�سراء(  للربع الثاين 2008م 

الرتتيبالن�شبةال�شفقاتالرتتيبالن�شبةكمية التداولتالرتتيبالن�شبة قيمة التداول�شركة الو�شاطة

4%13,887,26612.55%15,782,492,26918.63%205,740,578,330.5017.69اجلزيرة كابيتال
وراق املالية 5%22,721,0078.78%24,192,618,51113.51%163,542,525,606.7514.06�ساب لالأ

2%34,825,11115.58%33,789,035,16312.21%137,769,140,461.5011.84�سركة الراجحي للخدمات املالية
هلي كابيتال 1%45,595,06418.06%43,771,369,18912.15%131,390,946,566.2511.30االأ
3%54,064,99013.12%52,959,798,6779.54%109,928,044,572.259.45�سامبا كابيتال
6%62,690,7788.69%62,551,251,3618.22%96,322,028,175.258.28فرن�سي تداول
7%82,526,3978.16%71,870,097,2086.03%77,015,744,842.506.62الريا�س املالية

8%71,922,7806.21%81,984,213,2286.39%76,464,716,183.006.57العربي لال�ستثمار
9%9970,0033.13%91,850,361,3025.96%72,765,023,999.756.26اال�ستثمار كابيتال

11%10598,4911.93%10872,503,9422.81%35,695,140,197.003.07ال�سعودي الهولندي املالية
10%11669,2792.16%11661,543,5842.13%24,096,615,125.002.07�سركة البالد لال�ستثمار

14%1485,2670.28%12167,774,4610.54%9,285,054,584.000.80هريمي�س ال�سعودية
13%13141,5930.46%13184,200,1020.59%7,389,274,666.250.64فالكم للخدمات املالية

12%12152,9770.49%14211,402,2290.68%7,076,832,462.500.61اأ�سول املالية
15%1558,6950.19%1595,668,4420.31%4,103,545,463.000.35جدوى لال�ستثمار

وراق املالية 16%1626,2530.08%1635,515,1520.11%1,754,410,482.000.15ال�سعودية ال�سوي�سرية لالأ
17%1722,8920.07%1720,457,3970.07%1,324,915,577.250.11بايونريز ال�سعودية

18%1810,4010.03%1815,282,6870.05%794,406,060.000.07رنا لال�ستثمار
20%212,8750.01%194,612,2290.01%286,618,164.000.02عودة العربية ال�سعودية

19%203,0080.01%204,671,4790.02%219,194,750.000.02املال �سكيوريتيز
مارات خلدمات اال�ستثمار 21%192,1910.01%214,967,6780.02%183,751,204.750.02االإ

وراق املالية 23%222030.00%22420,2990.00%20,721,485.750.00دويت�سة لالأ
22%231,4770.00%2341,3990.00%2,023,428.250.00وطن لال�ستثمار

1,163,171,252,387.50  31,030,297,988.00  30,978,998  

اأداء �سركات الو�ساطة )جميع عمليات البيع وال�سراء( الن�سف �سنوي 2008م 

الرتتيبالن�شبةال�شفقاتالرتتيبالن�شبةكمية التداولتالرتتيبالن�شبة قيمة التداول�شركة الو�شاطة

3%18,053,61812.89%112,536,164,72918.96%467,793,599,546.7518.18اجلزيرة كابيتال
وراق املالية 6%25,761,8599.22%29,459,650,31214.31%377,621,938,192.2514.67�ساب لالأ

2%39,384,28515.02%37,569,260,86111.45%289,807,986,778.5011.26�سركة الراجحي للخدمات املالية
هلي كابيتال 1%410,918,21117.47%47,496,824,96811.34%279,445,532,122.2510.86االأ
5%55,878,1129.41%55,922,050,5918.96%230,637,997,971.758.96فرن�سي تداول
4%67,814,73912.50%65,696,849,7268.62%221,957,409,910.258.62�سامبا كابيتال

8%74,198,8266.72%74,520,747,2986.84%180,367,055,390.507.01العربي لال�ستثمار
9%82,112,7143.38%84,482,974,5166.78%179,395,708,222.756.97اال�ستثمار كابيتال

7%94,846,8127.76%93,697,131,2945.59%153,855,243,578.755.98الريا�س املالية
10%101,324,8052.12%102,035,109,7583.08%83,408,739,494.753.24ال�سعودي الهولندي املالية
11%111,316,1612.11%111,319,401,0422.00%49,960,151,876.001.94�سركة البالد لال�ستثمار
12%12294,4160.47%12429,880,9850.65%16,897,531,832.000.66فالكم للخدمات املالية

14%14141,9640.23%13287,868,7710.44%15,095,904,295.000.59هريمي�س ال�سعودية
13%13250,7770.40%14358,528,4720.54%12,504,593,803.250.49اأ�سول املالية

15%1580,8450.13%15138,119,8100.21%6,130,710,328.750.24جدوى لال�ستثمار
وراق املالية 16%1657,4180.09%1681,571,9340.12%4,291,078,775.750.17ال�سعودية ال�سوي�سرية لالأ

18%1723,0870.04%1736,748,0020.06%1,988,602,250.750.08رنا لال�ستثمار
17%1824,8580.04%1821,584,4710.03%1,414,783,400.250.05بايونريز ال�سعودية

19%195,3370.01%199,076,5790.01%562,745,826.500.02عودة العربية ال�سعودية
20%213,8840.01%205,766,6110.01%266,696,027.500.01املال �سكيوريتيز

مارات خلدمات اال�ستثمار 21%203,3940.01%216,759,7520.01%252,354,121.000.01االإ
وراق املالية 23%224810.00%221,140,1990.00%78,569,000.500.00دويت�سة لالأ

22%231,4770.00%2341,3990.00%2,023,428.250.00وطن لال�ستثمار
2,573,736,956,174.00  66,113,252,080.00  62,498,080  
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2007م  املا�سي  العام  من  ول  االأ الن�سف  خالل 

33.6مليار �سهم.

اجل��زي��رة  ال��ث��الث  ال�سركات  وا���س��ت��ح��وذت 

وراق امل��ال��ي��ة وال��راج��ح��ي  ك��اب��ي��ت��ال، و���س��اب ل����الأ

وىل من  للخدمات املالية على املراكز الثالث االأ

حيث كمية التداول على التوايل.

وفيما يتعلق بالربع الثاين من العام اجلاري 

���س��ه��م  االأ ���س��وق  يف  ال���ت���داوالت  قيمة  بلغت  ف��ق��د 

ال�سعودي نحو 1.2 تريليون ريال بانخفا�س بلغت 

ول من العام اجلاري الذي  ن�سبته 14% عن الربع االأ

بلغت كمية التداوالت فيه 1.4تريليون ريال.

وا�ستحوذت �سركة اجلزيرة كابيتال على نحو 

يف  تالها  التداوالت  قيمة  اإجمايل  من   %17.7

وراق املالية بن�سبة  املركز الثاين �سركة �ساب لالأ

املالية  للخدمات  الراجحي  �سركة  وجاءت   %14

11.8%،كما ا�ستحوذت  يف املركز الثالث بن�سبة 

نحو%97.2  على  ع�سر  حد  االأ ال�سعودية  البنوك 

ا�ستحوذت  التداوالت يف حني  قيمة  اإجمايل  من 

�سركات الو�ساطة االثنتا ع�سرة على نحو %2.8 

فقط من اإجمايل قيمة التداوالت.

الثاين  الربع  خالل  التداوالت  كمية  وبلغت 

نفذت  �سهم  مليار   31 نحو  اجل��اري  العام  من 

عر نحو 30مليون �سفقة وذلك بانخفا�س بلغت 

العام  من  ول  االأ الربع  عن   %11.4 نحو  ن�سبته 

نحو  التداوالت خالله  كمية  بلغت  الذي  اجلاري 

35مليار �سهم نفذت عر 31مليون �سفقة.

اجل��زي��رة  ال��ث��الث  ال�سركات  وا���س��ت��ح��وذت 

وراق امل��ال��ي��ة وال��راج��ح��ي  ك��اب��ي��ت��ال، و���س��اب ل����الأ

وىل من  للخدمات املالية على املراكز الثالث االأ

حيث كمية التداول على التوايل.

نرتنت )جميع عمليات البيع وال�سراء( للربع الثاين 2008م  اأداء �سركات الو�ساطة عن طريق االإ

الرتتيبالن�شبةال�شفقاتالرتتيبالن�شبةكمية التداولتالرتتيبالن�شبة قيمة التداول�شركة الو�شاطة

3%13,019,96515.62%14,240,348,60125.17%151,576,404,372.0024.46اجلزيرة كابيتال

2%33,495,13818.07%22,458,017,02614.59%89,015,620,165.7514.37�سامبا كابيتال

هلي كابيتال 1%23,728,98419.28%32,475,418,96114.69%88,023,379,043.7514.21االأ

5%42,226,21811.51%41,873,023,24111.12%70,956,136,296.0011.45فرن�سي تداول

4%52,634,73913.63%51,861,757,76811.05%66,953,105,089.7510.81�سركة الراجحي للخدمات املالية

وراق املالية 7%61,075,6525.56%61,215,621,5827.21%48,498,857,077.507.83�ساب لالأ

8%7965,0634.99%7891,195,6725.29%35,267,823,022.505.69العربي لال�ستثمار

6%81,083,1605.60%8609,285,5243.62%22,887,545,375.003.69الريا�س املالية

10%10225,1741.16%9280,815,9191.67%11,763,419,838.501.90ال�سعودي الهولندي املالية

9%9396,4752.05%10313,846,9691.86%11,428,637,670.751.84�سركة البالد لال�ستثمار

11%11194,5281.01%11253,486,2961.50%9,665,695,046.251.56اال�ستثمار كابيتال

12%12145,8730.75%12191,892,2661.14%6,472,645,608.501.04اأ�سول املالية

13%13126,8860.66%13157,672,3750.94%5,950,266,932.750.96فالكم للخدمات املالية

14%1415,1730.08%1420,397,2250.12%860,449,406.000.14جدوى لال�ستثمار

15%152,6540.01%153,388,0380.02%178,838,977.750.03هريمي�س ال�سعودية

وراق املالية 16%161,7960.01%162,496,8060.01%115,243,296.000.02ال�سعودية ال�سوي�سرية لالأ

17%17390.00%1727,8590.00%1,154,415.250.00املال �سكيوريتيز

619,615,221,634.00  16,848,692,128.00  19,337,517  

نرتنت )جميع عمليات البيع وال�سراء( الن�سف �سنوي 2008م  اأداء �سركات الو�ساطة عن طريق االإ

الرتتيبالن�شبةال�شفقاتالرتتيبالن�شبةكمية التداولتالرتتيبالن�شبة قيمة التداول�شركة الو�شاطة

3%16,352,63615.99%19,521,549,23726.19%357,531,057,377.5025.72اجلزيرة كابيتال

هلي كابيتال 1%27,494,79418.86%24,972,850,81613.68%188,476,179,890.0013.56االأ

2%36,845,28517.23%34,696,057,81212.92%177,712,444,304.0012.79�سامبا كابيتال

5%44,937,56812.43%44,563,319,40012.55%175,993,360,758.5012.66فرن�سي تداول

4%55,273,56513.27%53,754,885,44110.33%143,223,714,201.0010.30�سركة الراجحي للخدمات املالية

وراق املالية 6%62,308,6435.81%62,971,118,0138.17%117,414,761,548.508.45�ساب لالأ

7%72,179,6855.49%72,101,844,2565.78%83,952,088,587.756.04العربي لال�ستثمار

8%82,163,6345.45%81,253,134,9743.45%48,980,682,380.003.52الريا�س املالية

10%10468,0931.18%9605,728,9091.67%25,102,435,218.751.81ال�سعودي الهولندي املالية

9%9783,3951.97%10613,466,1601.69%23,091,335,017.751.66�سركة البالد لال�ستثمار

11%11387,6600.98%11534,363,9481.47%20,425,239,154.751.47اال�ستثمار كابيتال

12%12270,0310.68%12389,590,9691.07%14,651,122,937.251.05فالكم للخدمات املالية

13%13240,0020.60%13333,890,0990.92%11,662,541,988.500.84اأ�سول املالية

14%1420,4290.05%1426,713,6260.07%1,132,274,638.250.08جدوى لال�ستثمار

وراق املالية 15%156,5110.02%159,684,0650.03%443,894,602.500.03ال�سعودية ال�سوي�سرية لالأ

16%162,6540.01%163,388,0380.01%178,838,977.750.01هريمي�س ال�سعودية

17%17390.00%1727,8590.00%1,154,415.250.00املال �سكيوريتيز

1,389,973,125,998.00  36,351,613,622.00  39,734,624  
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بقاء على ارتباطها بالدوالر مع االإ

تقرير حكومي إماراتي يطالب دول مجلس 
التعاون بتعديل سعر صرف عمالتها
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إم���ارات���ي  ط��ال��ب ت��ق��ري��ٌر ر���س��م��ي ا

�سعر  بتعديل  اخلليجية  احلكومات 

����س���رف ع��م��ات��ه��ا امل��ح��ل��ي��ة م��ق��اب��ل 

امل�����س��ل��ح��ة  اأن  م���ع���ت���ًرا  ال����������دوالر، 

اخل���ل���ي���ج���ي���ة ت��ق��ت�����س��ي ج���م���ل���ًة م��ن 

التعديات يف ال�سيا�سات االقت�سادية 

النفط  �سعار  الأ ا�ستجابًة  اخلليجية 

املرتفعة.

الوقت  يف  اأي���د  التقرير  اأن  غ��ر 

من  اخلليجية  ال��دول  موقَف  نف�سه 

ب��ال��دوالر،  رب��ط عماتها  ا���س��ت��م��رار 

العمات  رب���ط  �سيا�سة  اأن  م���وؤك���ًدا 

جيٍد  ن��ح��ٍو  ع��ل��ى  خ��دم��ت  اخلليجية 

ك����م����اٍذ ا����س���م���ي را�����س����خ يف ال��ع��ق��ود 

املا�سية، معتًرا اأن الربط بالدوالر 

لي�س كله �سًرا.

فوارق �سعرية كبرية

وقال التقرير ال�صادر يف 5 يوليو اجلاري 

ظبي  اأب��و  يف  واالقت�صاد  التخطيط  دائ��رة  من 

اإن ا�صتمرار الدول اخلليجية يف العمل باأ�صعار 

�صرف ثابتة مقابل الدوالر، رغم تدهور قيمته 

بدرجات كبرية اأمام جميع العمالت الرئي�صية 

يف العامل، ينعك�س عليها من خالل اال�صتمرار يف 

دفع فوارق �صعرية كبرية يف تعامالت التجارة 

ارتفاع  تر�صيخ  يف  ي�صاهم  وب��دوره  اخلارجية، 

معدالت الت�صخم يف اقت�صاداتها املحلية. 

م���ن ج��ه��ت��ه ق����ال اخل���ب���ري االق��ت�����ص��ادي 

اأبو  بنك  يف  واال�صتثمار  �صول  االأ قطاع  ورئي�س 

�صعر  تعديل  اإن  املقد�صي:  ناظم  الوطني  ظبي 

»هو  اخلليجية  للعمالت  بالن�صبة  ال�صرف 

يف  كاقت�صاديني  ن��راه  ال��ذي  ف�صل  االأ اخليار 

املرحلة الراهنة«.

اأي��ة خطوة  التاأين يف  مع  »نحن  واأ���ص��اف: 

ناقلة  مثل  الوطنية  االقت�صاديات  مقبلة.. 

النفط ال ميكن اأن تعدل اجتاهها 180 درجة، 

فاإن  لذا  اإطالًقا،  اأوؤي��د احللول اجلذرية  ال  اأنا 

ال�صرف  �صعر  بتعديل  خليجي  ق��رار  ات��خ��اذ 

منا�صب اأكرث منه بفك االرتباط بالدوالر«.

ال��ع��م��الت  ارت���ب���اط  اأن  امل��ق��د���ص��ي  وي����رى 

ا���ص��ت��ق��رار  اإىل  اأدى  ب����ال����دوالر  اخل��ل��ي��ج��ي��ة 

املا�صية،  الفرتة  يف  اخلليجية  االقت�صاديات 

الن�صف  اإال  ن��رى  ال  نحن  �صف  »لالأ وي�صيف 

ت�صهده  ال��ذي  للنمو  وكما  الكاأ�س،  من  الفارغ 

الت�صخم، لها باملقابل  اأهمها  املنطقة �صلبيات 

ا اإيجابيات عدة«. اأي�صً

انخفا�ض قيمة العملة

باتخاذ  املجل�س  دوَل  التقرير  ويطالب 

ال�صيا�صات  لتقريب  واآلية  فعالية  اأكرث  خطوات 

ال���دوالر،  قيمة  انخفا�س  ملواجهة  النقدية، 

الفائدة  ب�صعر  اخلطوات  هذه  التقرير  وحدد 

املفتوحة  امل��ال��ي��ة  ���ص��ع��ار  واالأ اخل�صم  و�صعر 

عملٍة  اإىل  الو�صول  ميكن  ال  اأن��ه  ا  »خ�صو�صً

النقدية  ال�صيا�صات  توحيد  دون  من  موحدة 

حتى  املهم  ال�صيء  وه��و  وامل�صرفية،  واملالية 

ن بني دول جمل�س التعاون بغ�س النظر عن  االآ

للو�صول  املجل�س  دول  تواجهها  التي  ال�صعوبة 

اإىل احتاد جمركي اأو �صوق م�صرتكة«. 

املجل�س  دول  ع��م��الت  قيمة  وانخف�صت 

منذ  اال�صمية  رقام  باالأ  %38 عن  تزيد  بن�صبة 

عام 2002، ب�صبب ارتباطها بالدوالر، وتو�صح 

تقديرات اأن كاًل من الريال ال�صعودي والدرهم 

بن�صبة  انخف�س  القطري  وال��ري��ال  م��ارات��ي  االإ

40% و37% و47% على التوايل باملعنى اال�صمي 

ال��دوالر  �صعر  انخف�س  فيما   ،2002 عام  منذ 

اليورو،  مقابل   %78 بن�صبة  الفرتة  هذه  خالل 

وخالًفا لذلك انخف�صت قيمة الدينار الكويتي 

بن�صبة 23% فقط.

بني  وامل����ايل  ال��ن��ق��دي  ال��ت��ق��ارب  ويتطلب 

تطبيقها  ي�صعب  معايري  التعاون  جمل�س  دول 

اأال يزيد معدل  على املدى البعيد، ومن اأهمها 

مرجح  متو�صط  على   %2 م��ن  اأك��رث  الت�صخم 

ع�صاء، واأال ترتفع الفائدة اإىل  جميع الدول االأ

دول   3 اأف�صل  متو�صط  على  نقطتني  من  اأك��رث 

اأع�صاء، واأال يزيد العجز يف امليزانية على %3 

اأ�صعار النفط احلالية، وميكن تعديلها  يف ظل 

ت�صتمل  كما  العاملية،  �صعار  االأ تقلبات  ح�صب 

املقرتحات اأال يتعدى الدين العام لدول املجل�س 

ن�صبة 60% مقارنًة بالناجت املحلي االإجمايل. 

ل��رب��ط دول  ال��ت��ق��ري��ر  ت��ري��ر  ���ص��ي��اق  ويف 

ق��رار  اأن  اعتر  ب��ال��دوالر،  لعمالتها  اخلليج 

الدول اخلليجية بربط عمالتها بالدوالر، اتخذ 

ووقتها  منخف�صة،  النفط  اأ�صعار  كانت  عندما 

كان الدوالر يف اأوج قوته.

لكن الو�صع اليوم تغري، حيث ت�صهد اأ�صعار 

قوة  ت�صعف  بينما  م�صتمًرا  ارت��ف��اًع��ا  النفط 

ال�صروري  من  وب��ات  نف�صه،  بالقدر  ال���دوالر 

والتفكري  النقدية،  ال�صيا�صة  يف  النظر  اإع��ادة 

جديًّا يف ربط العمالت املحلية اخلليجية ب�صلٍة 

التبادل التجاري  اأمناط  من العمالت، يف ظل 

ت��زداد  التي  ال��ت��ع��اون،  جمل�س  ل��دول  احلالية 

ارتباًطا باآ�صيا ومنطقة اليورو.

معاجلة ال�سيا�سات النقدية

ووفًقا للتقرير فاإن الدول اخلليجية مطالبٌة 

ويف  ال��دوالر،  قيمة  انخفا�س  من  باال�صتفادة 

الوقت نف�صه التحرك نحو معاجلة ال�صيا�صات 

عديدة  تبعات  اقت�صاداتها  لتجنيب  النقدية 

ا،  اأي�صً ال��دوالر  انخفا�س  عن  ناجمة  ومكلفة 

»حتى ال تخ�صر الكثري من مكا�صب االنخفا�س، 

ويف الوقت نف�صه تتحمل تبعاته«.

االرتباط  فك  ق��رار  اأن  التقرير  واع��رتف 

مع الدوالر لي�س بالقرار ال�صهل، م�صرًيا اإىل اأن 

ذلك يتطلب و�صع �صيا�صة نقدية بديلة متنع من 

عودة الت�صخم والتقلب يف اأ�صعار ال�صرف.

ال��ت��ق��ري��ر احلكومي  ف��وج��ه  اأم���ا حم��ل��ًي��ا، 

م��ارات��ي  االإ امل��رك��زي  للم�صرف  ق��وًي��ا  ان��ت��ق��اًدا 

يدي اأمام ا�صتفحال ظاهرة  لوقوفه مكتوف االأ

اأن  اإىل  م�صرًيا  املحلية،  ال�صوق  يف  الت�صخم 

واملالية  النقدية  ال�صيا�صات  من  ع��دًدا  هناك 

التي باإمكان امل�صرف املركزي اأن يبادر بها يف 

هذا اخل�صو�س، مع اال�صتمرار يف �صيا�صة ربط 

ن�صبة  حتديد  مقدمتها  ويف  بالدوالر،  الدرهم 

املحلي  االقت�صاد  يحتاجها  التي  ال�صيولة  منو 

من دون اإحداث �صغوط ت�صخمية.

فاإن  الر�صمية  احلكومية  رقام  االأ وبح�صب 

11%، و�صط  مارات بلغت  ن�صب الت�صخم يف االإ

االرت��ف��اع  م��ن  للحد  متوا�صلة  حملية  �صغوط 

ال�صنوات  خ��الل  الت�صخم  ن�صب  يف  امل��ت��وايل 

خرية. اخلم�س االأ

تعي�صه  الذي  الواقع  فاإن  التقرير  وبح�صب 

مهمة  ت�صاوؤالت  يطرح  حالًيا  م���ارات  االإ دول��ة 

مارات املركزي يف  حول مدى حدود م�صرف االإ

خف�س حدة الت�صخم، يف الوقت الذي تت�صبب 

الدوالر من  تنتاب  التي  االنخفا�س  نوبات  فيه 

خر يف تغذية الت�صخم يف ال�صوق املحلية  حنٍي الآ

املقومة  ال����واردات  تكاليف  زي���ادة  خ��الل  م��ن 

بعمالت اأخرى.



15العدد 25 - الربع الثاين 2008مالعدد 25 - الربع الثاين 2008م14

أسواق عالمية

15العدد 25 - الربع الثاين 2008مالعدد 25 - الربع الثاين 2008م14

اأ�سفرت قمة قادة الدول ال�سناعية الثماين التي عقدت يف توياكو �سمال اليابان ملدة ثاثة اأيام من 7-9 يوليو اجلاري، 

ال��دوالر وارتفاع  اأ�سعار املواد الغذائية والت�سخم وتراجع قيمة  إغ��داق الوعود للدول التي تعاين من عواقب ارتفاع  ا عن 

اأ�سعار النفط. 

العاجل،  القريب  يف  يتحقق  لن  الوعود  ه��ذه  �سيًئا  اأن  هو  �سابقة،  وع��ود  قائمة  من  انطاًقا  ال�سائد،  االعتقاد  اأن  اإال 

واقت�سرت اأعمال القمة على ت�سويات تتعلق بامل�سالح اخلا�سة فيما بني هذه الدول نف�سها. ولي�س من املرجح، حتديًدا، اأن 

ر�س.  تفعل الدول الغنية اإال القليل والرمزي ملواجهة اأزمة الغذاء التي تطحن اأكرث من مليار ن�سمة يف خمتلف اأرجاء االأ

قمة مجموعة الثماني قائمة 
وعود جديدة للفقراء

واليابان  املتحدة  الواليات  املجموعة  وت�صم 

وب��ري��ط��ان��ي��ا وف��رن�����ص��ا واإي��ط��ال��ي��ا واأمل��ان��ي��ا وك��ن��دا 

ورو�صيا. 

القمة هذه  ت��راأ���ص��ت  ال��ت��ي  ال��ي��اب��ان  وق��ال��ت 

تكون  اأن  يف  ترغب  اإنها  انعقادها:  قبيل  ال�صنة 

اإفريقيا  يف  والتنمية  احلراري  االحتبا�س  ظاهرة 

اإليها  دعي  التي  القمة  �صا�صيني يف  االأ املو�صوعني 

14 بلًدا غري ع�صو منها �صبع دول اإفريقية، اإ�صافة 

اإىل خم�س منظمات دولية. 

بارتفاع  املتعلقة  االقت�صادية  الق�صايا  لكن 

لقيمة  الدراماتيكي  واالنخفا�س  النفط،  اأ�صعار 

الدوالر، والت�صخم على امل�صتوى العاملي، ومظاهر 

انهيار  التي جنمت عن  النقدية  زمة  واالأ الركود، 

املتحدة،  الواليات  يف  العقارية  االئتمان  �صناديق 

دول  روؤ���ص��اء  مباحثات  يف  ك��ب��رًيا  ح��ي��ًزا  اأخ���ذت 

وحكومات املجموعة. 

ال��ث��م��اين ع��ق��دت قمتها  وك��ان��ت جم��م��وع��ة 

خرية يف هايلغندام )اأملانيا(، واأعلنت خاللها  االأ

مل  ولكن  جيد«.  و�صع  يف  العاملي  »االقت�صاد  اأن 

قبل  التقييم،  هذا  على  قليلة  اأ�صهر  �صوى  مت�س 

اأن يت�صح اأن االقت�صاد العاملي يف و�صع غري جيد، 

حرى.  باالأ

ارتفاع  اىل  ال���دوالر،  قيمة  انهيار  اأدى  فقد 

ارت��ف��اع  اإىل  ب���دوره  اأدى  وه���ذا  ال��ن��ف��ط.  اأ���ص��ع��ار 
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املواد  اأ�صعار  ارتفاع  وبالتايل  الت�صخم،  معدالت 

قرا�س العقاري  الغذائية. كما كان انهيار �صوق االإ

ر�س  االأ حركت  هزة  مبثابة  املتحدة  الواليات  يف 

يف  االئتمان  و�صناديق  البنوك  اأق��دام  حتت  من 

خمتلف اأرجاء العامل. وحّد هذا الو�صع من قدرة 

هذه املوؤ�ص�صات على متويل الكثري من الن�صاطات 

�صغرية  اأع��م��ال  م��ن  فيها  م��ا  بكل  اال�صتثمارية، 

باالقت�صاد  يحدق  ركوًدا  النتيجة  وكانت  وكبرية. 

العاملي برمته. 

اأ�سعار النفط والغذاء

واتفق القادة املجتمعون على �صرورة  معاجلة 

وكذلك  الغذائية  النفط واملواد  ارتفاع اأ�صعار 

ارتفاع الت�صخم. ودعا البيان اخلتامي للقمة اإىل 

حماولة  يف  النفط  وا�صتهالك  اإنتاج  بني  التوازن 

قيا�صية  م�صتويات  ت�صجل  التي  �صعار  االأ خلف�س 

�صواق العاملية. ودعت املجموعة البلدان املنتجة  باالأ

للنفط اإىل رفع قدراتها »على املدى الق�صري« يف 

�صعار. نتاج والتكرير لكبح ارتفاع االأ جمال االإ

عواقب  م��ن  ال�صديد  قلقها  القمة  وج���ددت 

العاملية  �صواق  الغذائية باالأ امل��واد  اأ�صعار  ارتفاع 

التي زادت باأكرث من 80% منذ عام 2005 بح�صب 

كل  باتخاذ  التزامها  وج���ددت  ال���دويل،  البنك 

زمة. جراءات املمكنة ملعاجلة هذه االأ االإ

وحذر قادة الدول الثماين ال�صناعية الكرى 

وتراجع  الغذاء  اأ�صعار  ارتفاع  اأن  من  العامل  يف 

اإىل  �صخا�س  االأ ماليني  بعودة  ينذر  م���دادات  االإ

الفقر مرة اأخرى.

وقال الزعماء يف البيان اخلتامي »اإننا قلقون 

ن االرتفاع احلاد يف اأ�صعار الغذاء العاملي  للغاية الأ

يف  الغذاء  توفر  يف  م�صاكل  وج��ود  اإىل  �صافة  باالإ

الغذائي  م���ن  االأ يهدد  النامية  ال���دول  م��ن  ع��دد 

العاملي.«

واأ�صافوا اأن »التاأثريات ال�صلبية لهذا االجتاه 

���ص��خ��ا���س جم��دًدا  اجل��دي��د ق��د ت��دف��ع م��الي��ني االأ

حتقق  ال��ذي  التقدم  على  يق�صي  مما  الفقر  اإىل 

لفية  لالأ من��ائ��ي��ة  االإ ه����داف  االأ حتقيق  �صبيل  يف 

اجلديدة«.

اإىل  خ��رى  االأ املانحة  اجلهات  الزعماء  ودعا 

اأنهم  اإىل  م�صريين  اإ�صافية  م�صاعدات  تقدمي 

لدعم  دوالر  مليارات   10 مبلغ  بتقدمي  تعهدوا 

نتاج الزراعي يف  م�صاعدات الغذاء و�صبل زيادة االإ

بع�س اأفقر املناطق يف العامل.

من  جزًءا  اإن  الثماين  جمموعة  زعماء  وقال 

من  م�صتدام  ث��ان  جيل  تعزيز  يف  �صيتمثل  احل��ل 

ن م�صوؤواًل عن  الوقود احليوي الذي يعتر حتى االآ

جزء من ارتفاع اأ�صعار الغذاء.

االحتبا�ض احلراري

اتفاق  اإىل  الثماين  جمموعة  تو�صلت  كما 

احل��راري  لالنحبا�س  امل�صببة  ال��غ��ازات  خلف�س 

مام  و�صفه املدافعون عن البيئة باأنه خطوة اإىل االأ

دون اأن تكون كافية.

واتفق روؤ�صاء املجموعة على خف�س انبعاثات 

ارتفاع  عن  امل�صوؤولة  العامل  يف  التدفئة  غ��ازات 

بحلول  ق��ل«  االأ على   %50 »بن�صبة  ر���س  االأ ح��رارة 

اأهدافا على  اأن حتدد كل دولة الحًقا  2050 على 

املدى املتو�صط.

بعد  اإل��ي��ه  التو�صل  ال��ذي مت  االت��ف��اق  وه��ذا   

امل��ف��او���ص��ات ال�����ص��ع��ب��ة، مي��ه��د ال��ط��ري��ق اأم���ام 

برام اتفاق  مم املتحدة الإ مفاو�صات مرتقبة يف االأ

�صامل يف نهاية 2009.

املتقدمة  ال����دول  ب��ني  اخل���الف���ات  اأن  غ��ري 

واالقت�صادات النا�صئة خالل قمة املجموعة حالت 

هذا  لتنفيذ  حم��ددة  اأه��داف  على  اتفاقهم  دون 

مر. االأ

اإن  وروب��ي  االأ النامية واالحت��اد  الدول   وتقول 

حتدد  واأن  الغنية،  للدول  يكون  اأن  يجب  ال�صبق 

كيفية  ب�صاأن  املتو�صط  امل��دى  على  تنفذ  اأه��داًف��ا 

حتقيق هذا الهدف قبل بلوغ االنحبا�س احلراري 

اأبعاًدا خطرية.

مريكي اأن القمة كانت  وقد اعتر الرئي�س االأ

مثمرة جًدا يف جمال مكافحة ظاهرة االنحبا�س 

م���را����س، وف��ي��م��ا يتعلق  احل����راري وم��ك��اف��ح��ة االأ

بالتجارة الدولية.

الفقراء يدفعون الثمن

خم�س  خالل  �صتقدم  اأنها  املجموعة  واأعلنت 

مرا�س املعدية  �صنوات 60 مليار دوالر  ملكافحة االأ

يف اإفريقيا.

فارقة  االأ يتهمها  -التي  املجموعة   وجددت 

بوعودها  الوفاء  بعدم  احلكومية  غري  واملنظمات 

لهذه  م�صاعدتها  مب�صاعفة  تعهدها  امل��ادي��ة- 

مليار   50 اإىل   25 من  لرتتفع   2010 قبل  القارة 

دوالر �صنوًيا. 

للدول  كثرية  وع��وًدا  تقدم  غنياء  الأ قمة 

اأر�ض  على  يتحقق  �شيء  ل  لكن  النامية، 

الواقع مع ا�شتفحال اأزمة الغذاء يف العامل.

غنياء الفقراء يدفعون ثمن �شيا�شات الأ

خف�س  خالل  من  املتحدة،  الواليات  وحتاول 

اأن تخف�س قيمة ديونها اخلارجية  الدوالر،  قيمة 

التي تقدر باأكرث من 9 تريليونات دوالر. وجزء كبري 

خزانة  �صندات  �صكل  على  ياأتي  الديون  هذه  من 

للحفاظ على  واليابان  ال�صني  مثل  دول  ت�صرتيها 

مريكية.  االأ ال�صوق  التجاري ل�صاحلها يف  امليزان 

يعزز  ال��دوالر  قيمة  فاإن خف�س  املقابل،  ولكن يف 

�صواق  مريكية للمناف�صة يف االأ فر�س ال�صركات االأ

العاملية. 

وامل��ت�����ص��رر ال��رئ��ي�����ص��ي م���ن ه���ذه ال���دائ���رة 

يدفعون  ال��ذي��ن  النامية  ال���دول  يف  الفقراء  ه��م 

االق��رتا���س  �صيا�صات  ثمن  اليومي  خبزهم  م��ن 

االمريكية، والتي يذهب جزء منها لتمويل احلرب 

يف العراق واأفغان�صتان. 

يف  االقت�صاد  خبري  يانو  كازوهيكو  وي��ق��ول 

»اأ�صعار  اإن  طوكيو  يف  بحاث  لالأ ميزوهو  معهد 

ن هذه  غذية كانت اأ�صا�س املباحثات الأ النفط واالأ

يف  ا  خ�صو�صً حقيقية  اأزم��ة  اإىل  تتحول  امل�صاألة 

الدول الفقرية«. 

وبينما كانت اال�صتعدادات للقمة مت�صي قدًما، 

جانب يف  �صار مئات املحتجني، بينهم ع�صرات االأ

�صوارع �صابورو عا�صمة جزيرة هوكايدو ال�صمالية  

للتظاهر �صد القمة، وذلك و�صط اإجراءات اأمنية 

م�صددة. 

ك��ان��وا يهتفون  ال��ذي��ن  امل��ت��ظ��اه��رون  وات��ه��م 

الغنية  ال��دول  اأخ��رى«  م��رة  الثماين  ملجموعة  »ال 

الفقر وعدم اال�صتقرار يف  ال�صبب يف حالة  باأنها 

العامل. 

وقال اأحد املحتجني: »اإنهم )قادة املجموعة( 

يتظاهرون دائًما باأنهم يعملون على حل م�صكالت 

يف العامل، ولكنهم يف الواقع هم �صبب الكثري من 

امل�صكالت، ولهذا فاإنني ال اأتوقع اأي خري، واآمل اأن 

تكون هذه اآخر قمة ملجموعة الثماين«. 

ت�صبب  الثماين  »جمموعة  اآخ��ر:  حمتج  وقال 

الفقر ودمار البيئة. وباعتباري مواطنة من البلد 

امل�صيف لقمة جمموعة الثماين فاإن من واجبنا اأن 

نعرت�س عليها«. 

جمموعة  اأع�صاء  على  »يجب  ث��ال��ث:  وق��ال 

التي  امل�صروعة  غري  الديون  جميع  اإلغاء  الثماين 

هي حمل اهتمامنا جميًعا«. 
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تخ�سي�ض اأ�سواق املال العربية: 

حلول عملية لمشاكل مزمنة
الهيكلة  إع��ادة  وا االقت�سادي  �ساح  االإ برامج  املالية يف �سلب  �سواق  االأ �سا�سية مبا فيها  االأ املرافق  تقع خ�سخ�سة 

دارة املوارد. وتوؤدي اخل�سخ�سة اإىل تعظيم م�ساركة القطاع اخلا�س يف الن�ساط  االقت�سادية، وتعد متطلًبا اأ�سا�سًيا الإ

جنبية. االقت�سادي، وتو�سعة الفر�س اال�ستثمارية املتاحة لا�ستثمارات اخلا�سة املحلية واالأ

�سواق املالية اأ�سبحت بعد انطاقها من ال�سويد عام 1993،  وفل�سطني عام 1995،  وميكن القول اإن خ�سخ�سة االأ

 2006 عام  ودب��ي   ،2002 عام  وكندا   ،2000 عام  وبريطانيا  و�سنغافورة   ،1999 عام  وه��وجن كوجن   ،1998 عام  واأ�سرتاليا 

متطلًبا مهًما للحفاظ على حيوية وا�ستمرارية وجناح عمل اأ�سواق املال يف الدول املتقدمة والنا�سئة.  وعلى الرغم 

البور�سات  وتداولها يف  عامة  م�ساهمة  �سركات  اإىل  العاملية م�سرة حتولها  البور�سات  كبر من  ا�ستكمال عدد  من 

�سواق النا�سئة ما زالت يف الكثر من الدول النامية خا�سعة ل�سيطرة احلكومات اأو نوادي الو�سطاء  املختلفة، اإال اأن االأ

إذا ما ا�ستثنينا جتربتي فل�سطني التي خ�سخ�ست ال�سوق  إنها مل تنطلق بعد يف عاملنا العربي ا املغلقة. وميكن القول ا

بن�سبة 100% ودبي التي خ�سخ�ست 20% موؤخًرا. وقد قطعت اململكة �سوًطا كبًرا يف جمال خ�سخ�سة �سوق املال لديها 

إدارة لل�سركة يف  إن�ساء �سركة تداول وتعيني اأول جمل�س ا بت�سكيل هيئة �سوق املال قبل اأكرث من ثاث �سنوات واأخًرا ا

خطوة نحو التخ�سي�س وهي حتويل ال�سركة التي تدير ال�سوق اإىل �سركة م�ساهمة عامة وطرحها لاكتتاب العام.

مفهوم خ�سخ�سة ال�سوق

اأو  اأ�صواق نقل ملكيتها  ويق�صد بخ�صخ�صة 

طريق  عن  اخلا�س  القطاع  اإىل  اإدارتها  اإ�صناد 

بيع اأ�صولها اململوكة للدولة اأو توقفها عن تقدمي 

�صواق املالية واعتمادها  اخلدمات التي تقدمها االأ

اخل��دم��ات،  تلك  لتقدمي  اخل��ا���س  القطاع  على 

�صراف و�صناعة  ومتثيل املالك اجلدد يف هيكل االإ

واآلية  ال�صركة  اإدارة  ت�صكيل  واإع���ادة  ال��ق��رار، 

اتخاذ القرار فيها، واإخ�صاعها ملعايري احلوكمة 

وال�صفافية املعمول بها دوليًا.  ناهيك عن تغيري 

اإىل جممل  اإ�صافة  والتنظيمي،  القانوين  الو�صع 

التعديالت املطلوبة يف ا�صرتاتيجية العمل لتاأخذ 

تهدف  �صركات  اإىل  ���ص��واق  االأ حت��ول  باالعتبار 

للربح مبا يعني ذلك من تغريات يف ا�صرتاتيجية 

العمل  ت�صمن حتقيق ذلك.

�صواق املال  ويجب اأن نعلم اأن اإن�صاء هيئات الأ

���ص��راف على  االإ اأهمها  اأه��داف حم��ددة، من  له 

ال�صوق املايل ب�صكل عام �صواء كانت اأدواته املالية 

الهيئة  فوجود  وبالتايل  ال،  اأو  بالبور�صة  تتداول 

ك�صلطة رقابية وت�صريعية ال بد منه بغ�س النظر 

ال�صركات  اأو عدد  البور�صة  اأو  الدولة  عن حجم 

الدولة  وظائف  اإح��دى  تتوىل  فالهيئة   املدرجة. 

من خالل تنظيم التداول بو�صع ت�صريعات )لوائح 

ف�صاح عن املعلومات  وقوانني( كثرية، وكذلك االإ

البور�صة  مبراقبة  تقوم  ا  اأي�صً عادلة  ب�صورة 

تلك  تنفيذ  مدى  على  للوقوف  البور�صات(  )اأو 

عن  نتحدث  فنحن  وبالتايل  والقوانني،  اللوائح 

وال  يكونا منف�صلني،  اأن  ويجب  كيانني خمتلفني 

�صك اأن الوظيفة الرقابية من اأهم الوظائف التي 

اأجمع،  العامل  يف  امل��ال  اأ�صواق  هيئات  بها  تقوم 

اأ�صاليب  تطور  ب�صبب  يوم  كل  اأهميتها  تزداد  بل 

اأما  امل�صتثمرين.  بع�س  يتبعها  التي  االحتيال 

يكون الحًقا  اأن  فاإنه يجب  البور�صة،  تخ�صي�س 

ن�صاء اأي هيئة ل�صوق املال التي عليها التاأكد من  الإ

اأن تخ�صي�س البور�صة �صريفع من م�صتوى اأدائها 

العلم  مع  حقوقهم،  وحماية  امل�صتثمرين  خلدمة 

اقت�صادية  منافع  له  البور�صة  تخ�صي�س  ب��اأن 

وزي��ادة  عملها  كفاءة  زي��ادة  اأهمها  من  كثرية، 

مرونة التداول ب�صكل كبري وحتولها اإىل موؤ�ص�صة 

يكون  نيويورك(  بور�صة  )مثل  ذات��ي«  »تنظيم 

اأع�صاوؤها ال�صركات املدرجة و�صركات ال�صم�صرة 

والو�صطاء ب�صكل عام.

ويكفي اأن تعلم اأن 92 % من بور�صات العامل 

ملكيتها  و%6  خا�صة  �صركات  وتديرها  متلكها 

حكومية  تعترها  اأن  ي�صتطيع  فال  وا�صحة  غري 

مالية   ملوؤ�ص�صات  مملوكة  لي�صت  الوقت  ذات  ويف 

البور�صات  اأن���واع  م��ن   %2 هناك  ف��اإن  واأخ����رًيا 

العاملية مملوكة للحكومة بالكامل.

اإعداد: �صبحي رخا
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من  اأن���واع  ثالثة  حالًيا  العامل  يف  وال�صائد 

يف  ت�صكل  اخلا�س  للقطاع  القانونية  �صكال  االأ

النهاية معظم البور�صات العاملية، فهناك حوايل 

42 % من بور�صات العامل مملوكة ملوؤ�ص�صات مالية، 

وهي  ع�صائها  الأ مملوكة  البور�صات  من  و%24 

عبارة عن �صركات الو�صاطة املالية )ال�صم�صرة( 

ا البنوك التي تعمل يف الو�صاطة املالية ومن  واأي�صً

ل�صالح  رب���اح  االأ حتقيق  البور�صة  تلك  اأه��داف 

مملوكة  فبور�صات  الثالث  النوع  اأما  اأع�صائها. 

للجمهور  ومطروحة  ع�صاء  االأ وغ��ري  ع�صاء  لالأ

واالكتتاب العام وهذه متثل %26.

مربرات اللجوء اإىل اخل�سخ�سة

اللجوء  ن�صاأل عن مررات  اأن  الطبيعي  من 

اإىل اخل�صخ�صة يف احلاالت التي ت�صيطر فيها 

العمل  ظ��روف  ل��ه  وتهيئ  ال�صوق،  على  ال��دول��ة 

احلماية  ل��ه  وت��ق��دم  وامل���ادي،  املعنوي  وال��دع��م 

القادرة  غري  �صواق  االأ حالة  يف  خا�صة  الكاملة، 

القدرة  ل�صمان  املطلوب  العائد  حتقيق  على 

 .)Financial Viability( املالية على اال�صتمرار

لقد اأدت التطورات التقنية وم�صرية العوملة اإىل 

حوكمة  يف  النظر  ع���ادة  الإ ما�صة  حاجة  ن�صوء 

ظل  يف  التناف�صية  قدرتها  لتح�صني  ���ص��واق  االأ

 Alternative( البديلة  التداول  اأنظمة  انت�صار 

االت�صال  و�صبكات   ،)Trading Systems، ATS
 Electronic Communication( لكرتونية  االإ

فاإن  ذل��ك،  اإىل  اإ�صافة    .)Networks، ECN
اإىل  الو�صول  من  ���ص��واق  االأ متكن  اخل�صخ�صة 

م�����ص��ادر م��ال��ي��ة مل ت��ك��ن م��ت��اح��ة ���ص��اب��ق��ًا، مما 

ميكنها من ا�صتثمار املوارد التي تتاح يف تعزيز 

اجلوانب  يف  اال�صتثمار  عر  املناف�صة،  فر�س 

جديدة،  منتجات  واإدخ���ال  داري����ة،  واالإ التقنية 

وتو�صيع قاعدة املالك وامل�صتثمرين، والتواوؤم مع 

متطلبات جذب اال�صتثمارات عر احلدود.

قواعد واأ�س�ض اخل�سخ�سة

يرتتب على خ�صخ�صة اأ�صواق املال جمموعة 

وتاأمني  والتنظيم  الت�صريع  جم��االت  يف  ق�صايا 

القدرة املالية لل�صوق على اال�صتمرار.  ففي جمال 

الت�صاوؤل  املنطقي  من  مثاًل،  والتنظيم  الت�صريع 

م��ايل  ���ص��وق  تنظيم  يف  احل��ك��وم��ات  دور  ح���ول 

ال�صوق  ودور  للربح،  هادفة  ك�صركة  خم�صخ�س 

وعالقتها  ن�صاطاتها  تنظيم  يف  املخ�صخ�س 

ع�صاء، حيث اإن ال�صوق تقوم مبهمة التنظيم  باالأ

القواعد  و�صع  عر  التداول  جماالت  يف  الذاتي 

اإىل  للو�صول  عليه  وال��رق��اب��ة  ل��ذل��ك،  الناظمة 

للو�صطاء  الع�صوية  ومنح  وع��ادل،  منظم  ت��داول 

والرقابة على التزامهم بقواعد العمل،  ومتابعة 

ما  اإذا  هنا  امل��ط��روح  وال�����ص��وؤال  داء.   االأ ح�صن 

كانت حماوالت ال�صركة لتعظيم الربحية �صتاأتي 
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واإدارة  التنظيم  ال�صركة على  قدرة  على ح�صاب 

التداول.  

يف  ت�صتمر  اأن  لل�صوق  ميكن  ال�صياق  ه��ذا  يف 

بعد اخل�صخ�صة،  التنظيمية  اال�صطالع مبهامها 

ويف هذه احلالة ال بد من توفر ال�صمانات الكافية 

جراءات املمكنة لتاأمني  باأن ال�صوق �صتقوم بكل االإ

فر�س  فيها  مبا  وال�صفاف،  العادل  التداول  بيئة 

من  املخالفني  على  وامل��ادي��ة  داري���ة  االإ العقوبات 

على  واملتداولني،  ع�صاء  واالأ املدرجة  ال�صركات 

موارد  من  مهًما  ج��زًءا  ي�صكلون  اأنهم  من  الرغم 

ال�صوق.  من جانب اآخر، ميكن لل�صوق اأن تلجاأ اإىل 

الربحية  ن�صاطاتها  عن  التنظيمية  مهامها  ف�صل 

ن�صبية  با�صتقاللية  يتمتع  ج�صم  ت�صكيل  ع��ر 

لال�صطالع مبهام الرقابة والتنظيم وبذلك تتجاوز 

ق�صايا ت�صارب امل�صالح، وقد طبقت نا�صداك هذا 

جراء.  من ناحية اأخرى ميكن لل�صوق اأن توكل  االإ

لتجنب  والرقابية  التنظيمية  مبهامها  ثالًثا  طرًفا 

وقد  امل�صالح،  بت�صارب  اعتقاد  من  ين�صاأ  قد  ما 

ا.  جراء اأي�صً طبقت الواليات املتحدة هذا االإ

اال�صتمرار،   على  املالية  للقدرة  بالن�صبة 

ر�صوم  ال�صوق على  موارد  تعتمد  معلوم  فكما هو 

وىل،  االأ بالدرجة  وال��ت��داول  والع�صوية  دراج  االإ

ور�صوم الت�صوية والتقا�س لدى بع�صها.  بالن�صبة 

الكبرية  النا�صئة  ���ص��واق  واالأ املتقدمة  �صواق  لالأ

�صركات  اإىل  وحتويلها  ���ص��واق  االأ خ�صخ�صة  اأن 

ب�صكل  توؤثر  للتداول،  واإدراجها  عامة  م�صاهمة 

وقد  ���ص��ا���ص��ي.   واالأ الفني  تقييمها  على  مبا�صر 

���ص��واق بعد  داء االأ اأك���رث م��ن درا���ص��ة الأ اأ���ص��ارت 

يف  جوهري  حت�صن  اإىل  واإدراجها  خ�صخ�صتها 

بعد  ال�صركات  لهذه  �صا�صية  االأ املالية  الن�صب 

اإدراجها للتداول، مبا يف ذلك ت�صجيل منو ل�صهم 

ويفوق  لل�صوق،  العام  املوؤ�صر  منو  يفوق  ال�صركة 

خرى املدرجة يف  وراق املالية لل�صركات االأ اأداء االأ

ذات ال�صوق.

واإتاحتها  املال  ي�صكل حترير قيمة �صوق  بينما   -

للتوجه  مهمًا  داف��ع��ًا  ���ص��ايف  االإ لال�صتثمار 

ه��ذا  يف  ه����م  االأ اأن  اإال  اخل�صخ�صة،  ن��ح��و 

على  علمية  براهني  وج��ود  يف  يكمن  التوجه 

الناجحة  اخل�صخ�صة  بني  الوطيدة  العالقة 

وثقة  والقيمة،  والعمق  ال�صعة  وزي��ادة  لل�صوق 

ي��وؤدي  مم��ا  وخ��ارج��ًي��ا،  حملًيا  امل�صتثمرين 

اال�صتثمارات  جلب  على  ال��ق��درة  زي��ادة  اإىل 

اخلارجية لل�صوق املحلي، مبا يعنيه ذلك من 

تاأثري مبا�صر على النمو االقت�صادي للدولة.  

عدد  يف  ���ص��واق  االأ خ�صخ�صة  جتربة  �صجلت   -

وانعكا�صات  وميزات  فوائد  ال��دول  من  كبري 

على  وال��ق��درة  والربحية  داء  االأ على  مهمة 

ثقة  وتعزيز  اخلارجية  اال�صتثمارات  ج��ذب 

ت�صغيل  ا�صرتاتيجية  تطوير  م��ن  متكنت  فقد 

مربحة مدعومة باقت�صادياتها الن�صيطة وحجم 

من  العديد  يف  �صواق  لالأ بالن�صبة  اأما  اأ�صواقها. 

من  به  باأ�س  ال  عدد  فهناك  الثالث،  العامل  دول 

حتقيق  من  دائًما  تتمكن  ال  التي  ���ص��واق  االأ هذه 

كثرًيا  وتعتمد  عملياتها،  لتمويل  الكافية  العوائد 

هنا  وين�صاأ  عملها.  ال�صتمرار  الدولة  دعم  على 

ال�صوؤال، كيف نتعامل يف احلالة التي تفل�س فيها 

ال�صوق ك�صركة ربحية؟

التي  ���ص��واق  االأ حالة  يف  �صمانات  توجد  ال 

الكافية  العوائد  لتحقيق  ربحية  ك�صركات  تعمل 

ال�صوق  ف�صل  على  وي��رتت��ب  ال��ع��م��ل.  ال�صتمرار 

حيث  جدية  تبعات  ربحية  ك�صركة  وانهيارها 

على  ق��ادرة  غري  نف�صها  املدرجة  ال�صركات  جتد 

الو�صول اإىل امل�صادر، وامل�صتثمرون غري قادرين 

املالية.   وراق  االأ م��ن  مقتنياتهم  ت�صييل  على 

وعليه، ال بد يف مثل هذه احلالة من توفري اإطار 

امل�صرعني واجلهات  امل�صددة من  للرقابة  حمكم 

ل�صركة  امل��ايل  والو�صع  داء  االأ على  التنظيمية 

التحذيرية  �صارات  واالإ ال�صوابط  وو�صع  ال�صوق، 

نذار املبكر ب�صاأن و�صع ال�صركة اإدارًيا  ل�صمان االإ

ومالًيا قبل ا�صتفحال م�صاكلها. 

اإيجابيات اخل�سخ�سة

ت�صري العديد من الدرا�صات االقت�صادية اإىل 
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امل�صتثمرين، نورد منها على �صبيل املثال:

ال�صوق، مبا يف ذلك  بيئة احلوكمة يف  تطوير   -

و�صالحيات  ت�صكيل  امللكية،  حقوق  جم��االت 

التنفيذية،  دارة  واالإ دارة  االإ جمل�س  ودور 

ال��ق��رار،  ات��خ��اذ  يف  امل�صتثمرين   م�صاركة 

جناعة و�صفافية اتخاذ القرار،  العمل مبوجب 

املعايري العاملية.

والقوى  التنفيذية  دارة  االإ اأداء  بكفاءة  الرقي   -

وال�����ص��ي��ط��رة  امل������وارد  اإدارة  يف  ال��ب�����ص��ري��ة 

عوائد  وحت�صني  الت�صغيلية  التكاليف  على 

اال�صتثمار.

ل�صمان  التقنية  والبيئة  نظمة  االأ تعزيز كفاءة   -

الكفاءة  على  للحفاظ  ال��ت��ط��ورات  م��واك��ب��ة 

واحلداثة ومرونة اال�صتخدام.

- اإزالة املعيقات اأمام تدفق املعلومات ال�صرورية 

لتمكني اال�صتثمار املوؤ�ص�صي من تقييم الفر�س 

املتاحة واال�صتثمار يف ال�صوق املحلي.

- حترير ال�صوق ومتكني اال�صتثمارات اخلارجية 

وراق املالية،  من الدخول والتاأثري يف اأ�صعار االأ

الزيادة  بفعل  وال�صيولة  امل��ال،  راأ���س  وتكلفة 

وال�صفافية  دراجات،  واالإ باالكتتابات  املتوقعة 

واملعايري العالية واحلوكمة الر�صيدة.

واإط��الق  امل��ادي��ة  امل���وارد  ح�صد  فر�س  تعزيز   -

اإمكانيات ال�صوق وت�صخري قيمته االقت�صادية 

النمو  حافز  وتوفري  االقت�صادي،  النمو  يف 

على  معقولة  عوائد  على  للحفاظ  والتطور 

اال�صتثمار.

- تعزيز القدرة التناف�صية على جلب اال�صتثمارات 

وتعزيز  امل�صتثمرين،  ثقة  وزي��ادة  اخلارجية 

الثقة  وزي��ادة  وال��دويل  املحلي  القبول  فر�س 

بهيكل احلوكمة، وقد يرتتب على ذلك تعزيز 

من  املزيد  انتباه  جذب  على  ال�صوق  ق��درات 

مما  ال�صوق  يف  دراج��ه��ا  الإ متهيًدا  ال�صركات 

وتعميق  ناحية  من  الدخل  زي��ادة  اإىل  ي��وؤدي 

ناحية  م��ن  ال�����ص��وق  ك��ف��اءة  وزي����ادة  وتو�صعة 

بور�شتا فل�شطني ودبي الوحيدتان عربًيا 

اللتان دخلتا اإطار التخ�شي�ض

الثقة يف كفاءة  زي���ادة  ���ص��اأن  وم��ن  اأخ����رى.  

الدخول  على  قدراتها  تعزيز  ال�صوق  وحوكمة 

يف ���ص��رك��ات وحت��ال��ف��ات دول��ي��ة وال��ع��م��ل يف 

اقت�صاديات اإقليمية ودولية.

ال�صوق  وحوكمة  بكفاءة  الثقة  زي��ادة  وتوؤ�ص�س   -

وحتالفات  �صركات  يف  الدخول  على  قدراتها 

دولية والعمل يف اقت�صاديات اإقليمية ودولية.

- توؤثر خ�صخ�صة ال�صوق يف تطور �صوق راأ�س املال 

اإىل زيادة �صعة وعمق و�صيولة  عمومًا، وتوؤدي 

من  امل��زي��د  حتفز  ناحية  م��ن  فهي  ال�����ص��وق.  

زيادة  اإىل  يوؤدي  مما  دراج  االإ على  ال�صركات 

امل�صتثمرين  ق��اع��دة  وتو�صيع  ال�صوق،  حجم 

درجة  وترفع  بحوكمته،  ثقتهم  ت��زداد  الذين 

احلفاظ  غرا�س  الأ العاملة  القوى  يف  املهنية 

على التناف�صية وحت�صن من القدرة على اإدارة 

وراق  �صعار احلقيقية لالأ املخاطر واكت�صاف االأ

امل�صتثمرين  ثقة  يف  وت��وؤث��ر  املتداولة،  املالية 

تلعب  ال��ت��ي   الثقة  تلك  اأخ����رى،  ناحية  م��ن 

املايل  ال�صوق  كفاءة  تاأمني  يف  مركزًيا  دوًرا 

هذه  وتتاأثر  فيه،  اال�صتثمار  على  وت�صجعهم 

و�صكل  ال��دول��ة،  �صيطرة  مبقدار  كثرًيا  الثقة 

اخل�صخ�صة  وت�صكل  ف��ي��ه.  احلوكمة  هيكل 

مدخاًل جيًدا للحفاظ على هذه الثقة وتوظيفها 

يف جذب اال�صتثمارات اخلارجية وامل�صتثمرين 

اإىل ال�صوق، مما يوؤدي اإىل زيادة �صيولة ال�صوق 

الزيادة  تلك  وتعمل  ال�صعرية.   واال�صتمرارية 

مر الذي يوؤدي اإىل  على تقوية عمق ال�صوق االأ

املالية،  وراق  االأ اأ�صعار  تغري كبري يف  اأي  جلم 

فالعدد الكبري من املتعاملني يعمل على اإحداث 

توازن ما بني العر�س والطلب.  اإن خ�صخ�صة 

�صواق املالية عامل اأ�صا�صي يف خلق احليوية  االأ

لل�صوق حيث يكون الفرق ما بني اأ�صعار العر�س 

اأحجام  وت��ك��ون  كما  �صيًقا،  الطلب  واأ���ص��ع��ار 

ما  اإىل  ا  اأي�صً يقود  ما  وه��ذا  كبريه،  التداول 

�صواق  االأ تتميز  حيث  ال�صوق  ب�صمولية  ي�صمى 

العر�س  اأوامر  عن  نتج  اإذا  بال�صمولية  املالية 

والطلب حجم تداول كبري.   

�صواق املالية ال ت�صتهدف فقط نقل  - خ�صخ�صة االأ

مللكية  العامة  امللكية  من  ���ص��واق  االأ تلك  ملكية 

حزمة  اأي�صًا  ت�صتهدف  بل  اخل��ا���س،  القطاع 

�صالحية  االإ ج��راءات  واالإ التغيريات  كبرية من 

داري  ياأتي يف مقدمتها حت�صني الهيكل املايل واالإ

امل��ايل  الهيكل  حت�صني  وي��ع��ت��ر  وال��ق��ان��وين.  

التحالفات  اإقامة  يف  وىل  االأ اخلطوة  داري  واالإ

املالية  ���ص��واق  االأ بني  التعاون  �صالت  واإر���ص��اء 

التحالفات  تلك  اآليات  تعتمد  حيث  املختلفة، 

يف معظم احلاالت على مرونة هيكل كل �صوق 

مايل وعلى القدرات التي يتمتع بها.  

جعل  يف  املالية  ���ص��واق  االأ خ�صخ�صة  ت�صاهم   -

�����ص����واق ت��ت��ك��ي��ف ب�����ص��ه��ول��ة م���ع امل��ت��غ��ريات  االأ

االق��ت�����ص��ادي��ة مم��ا ي��زي��د م��ن ك��ف��اءت��ه��ا يف 

�صواق  قليمية، ومبا اأن االأ مواجهة املناف�صة االإ

للم�صتثمر كامل  فاإن  للجميع  العاملية مفتوحة 

من  يتجه  اأ�صواق  اأي��ة  اإىل  باالختيار  احلرية 

موجة  ظل  يف  خا�صة  والتكلفة  الكفاءة  حيث 

م��ر  االأ ���ص��واق،  االأ ب��ني  امل�صرتكة  دراج����ات  االإ

�صواق،  الذي يوؤدي اإىل زيادة العوائد لتلك االأ

اال�صتثمارية  دوات  االأ وتنويع  زي��ادة  اإمكانية 

مما  امل�صتثمرين  ق��اع��دة  وزي���ادة  امل��ت��داول��ة، 

املخاطر،  وتخفيف  التو�صع  �صهولة  اإىل  يوؤدي 

مع  يتالءم  والت�صريعات مبا  نظمة  االأ وتطوير 

�صواق املالية، و�صهولة  التغريات الع�صرية باالأ

العالقة،  ذات  الدولية  القوانني  مع  التاأقلم 

االب��ت��ع��اد ع��ن م��رك��زي��ة ال���ق���رارات، وج��ذب 

التوفري  و�صناديق  اال�صتثمارية  ال�صناديق 

تعمل  التي  واملعا�صات  التاأمينات  وهيئات 

وت�صاعد  لل�صوق.  ك�صانع  حيان  االأ اأغلب  يف 

�صواق املالية على توحيد املعايري  خ�صخ�صة االأ

جراءات ورفع الكفاءة الرقابية للتعامالت  واالإ

توقيع  ي�صهل   ال��ذي  م��ر  االأ املالية  وراق  االأ يف 

اتفاقيات تعاون واإدراج م�صرتك.  

اأنواع ملكية البور�صات العاملية

الن�صبة نوع امللكية

%92 �صركات خا�صة

%6 غري وا�صحة

%2 حكومية

�صكال القانونية للقطاع اخلا�س االأ

الن�صبة نوع امللكية

%42 موؤ�ص�صات مالية

%24 �صركات و�صاطة وبنوك

%26 اأفراد )حملة اأ�صهم(
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الرقابة  تتعزز  ال�����ص��وق،  خ�صخ�صة  ظ��ل  يف   -

الت�صريعية والتنظيمية على ال�صوق مما يوؤدي 

اإذ  التداول.  وكفاءة  امل�صتثمرين  حماية  اإىل 

املهام  جميع  املالية   ���ص��واق  االأ هيئات  تتوىل 

مبوجب  �صواق،  االأ على  �صرافية  واالإ الرقابية 

ميار�س  بينما  املالية،  وراق  االأ ق��ان��ون  م��واد 

�صالمة  على  الرقابة  مهام  ال�صركات  مراقب 

مبوجب  عامة  م�صاهمة  ك�صركة  ال�صوق  اأداء 

للرقابة  �صواق  االأ وتخ�صع  ال�صركات،  قانون 

وال��ت��دق��ي��ق اخل���ارج���ي وال��ت��دق��ي��ق ال��داخ��ل��ي 

مهمة  يتوىل  ال��ذي  دارة  االإ جمل�س  ل�صالح 

اأداء  وح�صن  ال�����ص��وق  عمل  على  ����ص���راف  االإ

للهيئات  بذلك  والتقرير  التنفيذية،  دارة  االإ

املالية العامة.  وميثل تعدد اجلهات الرقابية، 

حلوكمة  تعزيًزا  و�صالحياته  دوره  ح�صب  كل 

احلوكمة  بيئة  تطوير  اإىل  ي��وؤدي  التخ�شي�ض 

وزيادة ال�شفافية عرب م�شاركة امل�شتثمرين يف 

اتخاذ القرار والعمل مبوجب املعايري العاملية

�صال�صة  اإىل  �صافة  باالإ و�صفافيته..  ال�صوق 

ال��دول��ي��ة  املنظمة  م��ع��اي��ري  تطبيق  يف  اأك���رث 

 .IOSCO صواق املالية� للرقابة على االأ

معوقات تنظيمية وت�سريعية

للخ�صخ�صة،  العديدة  املزايا  الرغم من  - على 

وما متثله من معاجلة وحل للم�صاكل والتحديات 

التي تواجه اأ�صواق املال يف ظل العوملة والطفرة 

التكنولوجية، اإال اأنه ال بد من جتاوز العقبات 

الإجنازها،  وغريها  واالقت�صادية  ال�صيا�صية 

وقد ت�صمل هذه العقبات عدم مواكبة اجلهات 

يف  بال�صوق  عالقتها  ب�صاأن  ال��ق��رار  �صاحبة 

ال�صتيعاب  االنفتاح  وعدم  اخل�صخ�صة  �صوء 

هذه التغريات يف الهيكل القانوين والتنظيمي، 

املواكبة  عدم  عن  النا�صئة  للمعيقات  اإ�صافة 

امللكية،  وحت���وي���الت  ال��ن��ق��د  ت��دف��ق  ت���اح���ة  الإ

وا�صتمرار التعاطي مع ال�صوق كعنوان لل�صيادة 

ثاين دولة خليجية بعد دبي

قطر تبيع 25% من بورصتها المحلية
متثل اخلطوة التي اأخذتها قطر بنقل مهمة 

�صركة  اىل  املالية  وراق  ل��الأ الدوحة  �صوق  اإدارة 

ج��زًءا من حملة  يورونك�صت«  »ان.واي.ا����س.اي 

حتديث للبور�صة املحلية وحماولة جلذب املزيد 

من اال�صتثمارات لل�صوق. 

وقطر هي ثاين دولة يف اخلليج تبيع جزًءا 

من بور�صتها املحلية يف منطقة ال ترقى املعايري 

معايري  م�صتوى  اإىل  ب��ور���ص��ات��ه��ا  يف  املطبقة 

عليها  ويهيمن  العاملية  ف�����ص��اح  واالإ املحا�صبة 

م�صتثمرون اأفراد فيما يوؤدي اإىل زيادة التقلبات 

يف ال�صوق. 

امل��ئ��ة م��ن �صوق  25 يف  ق��ط��ر  ب��ي��ع  وي��ظ��ه��ر 

عن  والتخلي  دوالر  مليون   250 مقابل  الدوحة 

تواجهها  التي  التحديات  داري����ة  االإ ال�صيطرة 

النفط  من  دخلها  فائ�س  ت�صتثمر  التي  املنطقة 

يف �صركات غربية. 

ح�����وال ال ت��ب��دو ال��ب��ور���ص��ات  ويف اأغ��ل��ب االأ

مغرية  فيها  امل��درج��ة  وال�����ص��رك��ات  قليمية  االإ

نف�صه  بالقدر  املحليني  اأو  الدوليني  للم�صتثمرين 

الرا�صخة  �صواء  اأخ��رى  اأ���ص��واق  به  تبدو  ال��ذي 

منها اأو النا�صئة واأ�صبحت هذه البور�صات حتت 

�صغط لتح�صني اأدائها. 

على  ال�صغوط  القطرية  ال�صفقة  وت��زي��د 

جريانها مثل الكويت واأبوظبي للنظر يف خطوات 

مماثلة اأو اخلروج من ال�صباق على الفوز بلقب 

البور�صة الرئي�صية يف املنطقة. 

بحاث لدى بيت  وقال في�صل ح�صن رئي�س االأ

اال�صتثمار العاملي )جلوبل( الكويتي »بكل تاأكيد 

اأف�صل  جلب  على  اأخ��رى  اأ�صواًقا  هذا  �صي�صجع 

املمار�صات من خمتلف اأنحاء العامل. وقد اأ�صبح 

االرتباط بالبور�صات العاملية اجتاًها بالفعل«. 

 33 ويف العام املا�صي وافقت دبي على بيع 

يف املئة من �صوق دبي املايل العاملي اإىل نا�صداك 

اأو.ام.اك�س. وكانت دبي اأ�ص�صت هذه ال�صوق عام 

وجتذب  العاملية  املعايري  وفق  تعمل  لكي   2005

مل  احل��ني  ذل��ك  منذ  لكن  قليمية  االإ ال�صركات 

منها  ث��الث��ة  فقط  �صركة   14 ���ص��وى  بها  ي���درج 

فح�صب مدرجة اإدراًجا اأولًيا. 

قل تراجعت �صركات  ويف منا�صبتني على االأ

عن خططها لبيع اأ�صهم يف اكتتاب عام واإدراج 

مايو/اأيار  يف  اآخرها  ك��ان  ال�صوق  يف  اأ�صهمها 

املا�صي. 

كو  ان���د  م��اك��ي��ن��زي  ���ص��رك��ة  ن�صحت  وق���د 

اال�صت�صارية الكويت ببيع ح�صة يف بور�صتها يف 

اإطار ا�صرتاتيجية جلذب مزيد من امل�صتثمرين 

جانب لكن من امل�صتبعد اأن تنفذ عملية البيع  االأ

نها حتتاج ملوافقة برملانية.  قريًبا الأ

اأكر م�صدر  تعتزم قطر  اأخرى  ناحية  من 

مغرية  بور�صتها  جعل  العامل  يف  الطبيعي  للغاز 

للم�صتثمرين يف الداخل واخلارج على ال�صواء. 

ال��وزراء  رئي�س  م�صت�صار  اخلري  جون  وق��ال 

القطري اإن الهدف هو جذب �صل�صلة من عمليات 

دراج من �صركات يف املنطقة  االكتتاب العام واالإ

ومن خارج منطقة اخلليج. 

ان.واي. م��ع  امل��رم��ة  ال�صفقة  و�صت�صمح 

بتحديث  ال��دوح��ة  ل�صوق  يورونك�صت  ا����س.اي 

�صركات  جت��ذب  ورمب��ا  والتو�صع  التكنولوجيا 

اأجنبية لقيد اأ�صهمها فيها واال�صتفادة من فوائ�س 

النفط يف املنطقة. 

ا مع  اأي�صً واخلطوة التي خطتها قطر تتفق 

للخدمات  اإقليمًيا  مركًزا  ت�صبح  كي  خططها 

تنظيمية  معايري  تطبيق  تعتزم  وه��ي  املالية. 

عاملية ل�صناعة اخلدمات املالية يف اإطار �صعيها 

جنبية.  جلذب اال�صتثمارات االأ

دوالر  مليار   130 نحو  انفاق  قطر  وتنوي 

�صا�صية وال�صناعة خالل ال�صنوات  على البنية االأ

يف  وامل�صاعدة  اقت�صادها  لتنمية  املقبلة  القليلة 

جنبي.  جذب اال�صتثمار االأ

وق�����ال ق��اب��ي��ل ت�����ص��ادا م���دي���ر ال��ع��م��ل��ي��ات 

اال�صتثمارية ببنك ات�س.ا�س.بي.�صي يف قطر اإن 

»ال�صفقة يجب النظر اليها يف �صوء التطورات 

اخلا�صة بقطر... ولها �صلة اأكر بتقريب قطر 

من املعايري العاملية لل�صماح لها باملناف�صة جلذب 

قطر(  )مقرها  ل�صركات  وال�صماح  امل��ال  راأ���س 

بجمع راأ�س املال«. 
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الوطنية مما قد يحد من قدرتها على العمل 

عملها  من  ج��زء  يف  تعتمد  ربحية  كموؤ�ص�صة 

ج��راءات.  واالإ التدفقات  و�صهولة  �صرعة  على 

ت�صمل  قد  النا�صئة،  �صواق  االأ لبع�س  بالن�صبة 

لل�صوق  الكافية  امل���وارد  توفر  ع��دم  املعيقات 

ال�صوق  ل�صحالة  والدميومة  الكفاية  ل�صمان 

و�صيق القاعدة اال�صتثمارية. 

لعمل  الناظمة  القانونية  البيئة  �صعيد  على   -

�صراف عليها،  �صواق املالية العربية واآلية االإ االأ

واأوكلت  ���ص��واق  االأ ه��ذه  معظم  تاأ�ص�صت  فقد 

وزارة  اإىل  عليها  ���ص��راف  واالإ تنظيمها  مهمة 

بدورها  التي  الوطني،  االقت�صاد  اأو  املالية 

احلالة  يف  )كما  �صواق  االأ هذه  بع�س  فو�صت 

الفل�صطينية على �صبيل املثال( مهمة التنظيم 

 .)Self Regulating Organization( الذاتي

وقد تاأ�ص�صت هيئات اأ�صواق املال الحًقا، واأدى 

ن�صوء فجوة يف بع�س احل��االت بني  اإىل  ذلك 

�صواق املالية، بفعل حداثة جتربة  الهيئات واالأ

الهيئات املالية،  وقد اأظهرت حركة الت�صحيح 

�صواق  اأن بع�س القوانني  العميقة يف بع�س االأ

هيئات  كن  متمُمُ مل  ���ص��واق  االأ عمل  تنظم  التي 

دائًما  دوره��ا  ممار�صة  من  املالية  ���ص��واق  االأ

بال�صكل املطلوب. 

متطلًبا  والتنظيمية  الت�صريعية  البيئة  تعتر   -

والنهو�س  ���ص��واق  االأ ك��ف��اءة  لتحقيق  مهًما 

يف  ملًحا  م���ر  االأ وي�صبح  حوكمتها،  بهيكل 

ال�صمانات  توفري  همية  الأ اخل�صخ�صة  ظل 

الفر�س  عدالة  ب�صاأن  للم�صتثمرين  الكافية 

����ص���راف على  ون��زاه��ة ال���ت���داول وك��ف��اءة االإ

دنى من الت�صهيالت  �صواق، وتوفري احلد االأ االأ

لذا  جنبي.   االأ املال  لراأ�س  اجلاذبة  والبيئة 

االقت�صادية احلاجة  الدرا�صات  توؤكد معظم 

التطورات  تواكب  ت�صريعات جديدة  �صن  اإيل 

املالية  ���ص��واق  االأ ت�صهدها  التي  املت�صارعة 

وجاذبة  مناف�صة  بيئة  على  للحفاظ  العاملية 

امل�صرتك  العمل  ذل��ك  ويتطلب  لال�صتثمار، 

جل��ذور  تثبيًتا  امل��وؤ���ص�����ص��ي  ط�����ار  االإ ق���ام���ة  الإ

من  الكثري  وا�صتحداث  واإ���ص��الح  احلوكمة 

�شواق املالية يف جعل  ت�شاهم خ�شخ�شة الأ

املتغريات  م��ع  ب�شهولة  تتكيف  ال�شوق 

يف  كفاءتها  م��ن  ي��زي��د  مم��ا  القت�شادية 

قليمية مواجهة املناف�شة الإ

اخللل  مظاهر  تعالج  التي  واللوائح  القوانني 

وتعيد الثقة للم�صتثمرين.

زيادة املناف�سة واحلوكمة

�صواق اإىل موؤ�ص�صات ربحية دوًرا  - يلعب حتول االأ

�صواق  مهًما يف زيادة تناف�صية ال�صوق اأمام االأ

خرى بفعل احلر�س الذي تبديه ال�صركة يف  االأ

هذه احلالة على اجتذاب امل�صتثمرين بو�صائل 

خمتلفة.  ويف ظل بيئة مناف�صة ال ي�صتبعد اأن 

امل�صتثمرون عوائد جيدة من تخفي�س  يجني 

والع�صوية  دراج  االإ ور�صوم  التداول  عموالت 

وخدمات الت�صوية والتقا�س.  وتلعب املناف�صة 

�صواق  االأ هذه  على  ال�صغط  يف  رئي�صًيا  دوًرا 

والتطور  للتو�صع  الكافية  امل��وارد  لتخ�صي�س 

وكفاءة  امل�صتثمرين  متطلبات  مع  للتجاوب 

الو�صطاء  يتعامل  العوملة،  ظل  ويف  التداول. 

�صواق  االأ من  متنوعة  جمموعة  مع  العامليون 

يف  الفروق  جتاه  ح�صا�صية  اأك��رث  يجعلهم  ما 

التطورات  ومزايا  الن�صبية  والكفاءة  التكلفة 

اأم��ا من  ال��ب��ور���ص��ات.   ب��ني  م��ا  التكنولوجية 

�صواق املالية اإىل  حيث البعد املايل لتحويل االأ

توفري  يف  ي�صاهم  ذل��ك  ف��اإن  خا�صة  كيانات 

التكنولوجيا  على  للح�صول  الالزمة  ال�صيولة 

اجلديدة واال�صتثمار يف اأدوات مالية جديدة، 

وال��ب��ح��ث ع��ن ف��ر���س ا���ص��ت��ث��م��اري��ة ج��دي��دة 

ومتنوعة، وحتقيق العائد للم�صاهمني.  

ف��اإن  ال��ت��ن��اف�����ص��ي��ة،  ت��ع��زي��ز  اإىل  ���ص��اف��ة  ب��االإ  -

�صركات  اإىل  وحتويلها  �صواق  االأ خ�صخ�صة 

م�صاهمة عامة واإدراجها يف ال�صوق، يجعلها 

امل�صتمر  والفح�س  للم�صاءلة  عر�صة  اأك��رث 

نظمة  االأ بكافة  التزامها  وم��دى  حلوكمتها 

والت�صريعات التي تطبق على كافة ال�صركات 

اإىل حتقيق  ي���وؤدي  ال���ذي  م���ر  االأ امل��درج��ة، 

عملية  وت�صاعد  عملها.   يف  اأك��رث  �صفافية 

بامل�صالح  تعار�س  اأي  معاجلة  على  دراج  االإ

كجهة  البور�صة  اأه���داف  ب��ني  م��ا  ين�صاأ  ق��د 

دراج  منظمة ومدرجة بنف�س الوقت. ويوفر االإ

وفق  املنتظم  ف�صاح  االإ وفرية عر  معلومات 

وقدرتها  البور�صة  �صيولة  عن  ال�صوق  قواعد 

ا  فر�صً للم�صتثمرين  ويتيح  وا�صتمراريتها، 

وت��وف��ر  ل��ل��ب��ور���ص��ة.   ال��ع��ادل  للتقييم  اأك���ر 

داري  االإ داء  االأ حول  املعطيات  تدفق  عملية 

جيدة  م�صاهمة  للبور�صة  واملايل  والت�صغيلي 

من  وحت�صينه  ك��ف��اءت��ه��ا  م�صتوى  رف���ع  يف 

اإمكانية الرتهل اأو االنزالق يف منحى قد يوؤثر 

على فر�س امل�صتثمرين بالو�صول يف اأي وقت 

اإىل ا�صتثماراتهم.
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زمة وقدم رو�شتة احلل   اجتماع جدة �شخ�ص الأ

أزمة النفط العـالميـة 
حقيقية وستستمر

يبدو اأن االرتفاع الكبري يف اأ�ضعار النفط اأ�ضبح الق�ضية 

التي ت�ضغل بال العامل اأكرث من اأي �ضيء اآخر، نظًرا لنتائجه 

املثرية على م�ضتقبل االقت�ضاد العاملي.

عقد  ال��ذي  النفطي  ج��دة  اجتماع  اأن  حمللون  واعترب 

يف 22يونيو املا�ضي مببادرة من خادم احلرمني ال�ضريفني 

معظم  وىل  االأ للمرة  وجمع  عبدالعزيز  بن  عبداهلل  امللك 

منتجي وم�ضتهلكي النفط على م�ضتوى العامل كان خطوة 

ن���ه ك���ان مب��ث��اب��ة مظلة حل��وار  مهمة ع��ل��ى ط��ري��ق احل���ل الأ

�ضفاف وواقعي حول الطاقة ا�ضتطاع من خالله امل�ضتهلكون 

ا�ضرتاتيجيات ميكن  اأن يدر�ضوا  �ضواء  واملنتجون على حد 

العقد  خ��الل  ال��ط��اق��ة  حت��دي��ات  مل��واج��ه��ة  عليها  املحافظة 

اأن منتدى الطاقة العاملي، الذي اأطلقته  ا  القادم، خ�ضو�ضً

�ضواء،  اأ�ضا�ًضا، ي�ضم منتجني وم�ضتهلكني على حد  اململكة 

طار املثايل لهذا احلوار لرفع اللوم عن املنتجني  وقدم االإ

اأ�ضعار الوقود وبالتايل  ومنظمة اأوبك فيما يتعلق بارتفاع 

النق�ص يف ال��ط��اق��ة، وو���ض��ع ال��ن��ق��اط ع��ل��ى احل����روف عرب 

ت�ضخي�ص واقع ال�ضوق.

كما اعترب املحللون اأن اجتماع جدة جاء يف 

جواء، ونبداأ مبالقاة  وقته، كي ن�ستطيع تنقية الأ

لوجه.  وجًها  امل��دى  بعيدة  الق�سايا  هذه  جميع 

احلوار  لكن  �سريعة،  حلول  هناك  تكون  ل  وقد 

ي حل. ال�سريح هو نقطة البداية لأ

من  ج���زًءا  النفط  اأ���س��ع��ار  ارت��ف��اع  ويعترب 

اخل��ام،  وامل���واد  ال�سلع  اأ�سعار  يف  ع��ام  ارت��ف��اع 

لل�سني  ال�سريع  والتطور  القت�سادي  فالنمو 

وال��ه��ن��د ت�����س��ب��ب��ا يف ال�����س��غ��ط ع��ل��ى امل�����وارد 

التفكري  اإع���ادة  اإىل  اأدت  درج��ة  اإىل  العاملية 

 يف من����اذج ال��ن��م��و وال���س��ت��م��راري��ة امل��ع��ت��م��دة.

يومًيا  برميل  مليون   85 على  ال�ستقرار  فبعد 

للنفط  العاملي  نتاج  الإ ارتفع   ،2004 اأوائل  منذ 

هذا  وي�سمل  ب��رم��ي��ل.  مليون   87 اإىل  لي�سل 

م�سايف  وبقايا  املكثفة،  املواد  احليوي،  الوقود 

النفط، واملواد اخلام املدجمة الثقيلة من رمال 

ال�سنوات  ه��ذه  ذل���ك، خ��الل  وم��ع  ال��ق��ط��ران. 

رب�����ع، ارت��ف��ع ال��ط��ل��ب ع��ل��ى ال��ن��ف��ط مبعدل  الأ

اأخذ  مع  حتى  ق��ل،  الأ على  برميل  ماليني  �ستة 

النفط  م�سايف  واإنتاج  عمليات  يف  التغيريات 

بعني العتبار، فاإن اإنتاج 87 مليون برميل يومًيا 

برميل من  4 ماليني  ا عاملًيا مبعدل  نق�سً ميثل 

الطلب الذي ل ميكن تلبيته.

عوامل هيكلية

اأ�سعار  لرتفاع  الوحيد  ال�سبب  لي�س  وه��ذا 

اأخرى  واختيارية  هيكلية  عوامل  فهناك  النفط، 

اأعلى  اأ�سعار  نحو  الن��دف��اع  لتجعل  ن  الآ تالقت 

حتمية موؤكدة تقريًبا. ويف املدى القريب فاإن هوام�س 

�سعار احلالية، �سيقة جًدا يف  بالأ العر�س، حتى 

هناك  الكافية  ال�ستثمارات  غياب  ويف  الواقع، 

نتاج لن يتنا�سب مع الطلب  احتمال متزايد باأن الإ

هناك  لي�ست  وبب�ساطة،  القريب..  امل�ستقبل  يف 

نتاج احلديثة لرفع  ا�ستثمارات كافية يف قدرات الإ

اقتصاد

»تداول« - جدة
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عليه. املحافظة  ب�سكل ميكن  التجهيزات   م�ستوى 

ل��ي�����س��ت جم����رد مت��وي��ل  ق�����س��ي��ة ال���س��ت��ث��م��ار  اإن 

ال�سناعة  ب��اأن  ثابتة  حقيقة  فهناك  و�سيا�سات، 

التكلفة  منخف�سة  م��وارد  لديها  يعد  مل  النفطية 

العامل  من  اإليها  الو�سول  ميكن  التي  املناطق  يف 

رمال  من  النفط  من  برميل   200.000 فاإنتاج 

20 مليار  القطران يف كندا اأ�سبح ممكًنا باإنفاق 

اأو  ال��ربازي��ل  �سواطئ  يف  نفط  بئر  وحفر  دولر. 

اأجنول و�سط 2000 مرت من مياه املحيط م�سروع 

100 مليون دولر. وهذا لي�س نوع امل�ساريع  يكلف 

الذي �سينتج ماليني براميل النفط يومًيا باأ�سعار 

تاريخية.

م�ستهلكي  عن  غائبة  لي�ست  احلقائق  وهذه 

على  ال��ع��امل  يف  الطاقة  واأ���س��واق  النفط  وجت��ار 

النفط  �سناعة  يتابعون  وجميعهم  ���س��واء.  حد 

اأنه مع ارتفاع  باأعلى درجات الهتمام ويعرفون 

���س��ايف،  الإ ن��ت��اج  ل��الإ الهام�سية  التكاليف  ه��ذه 

��ا. ف���اإن اأ���س��ع��ار ال��ن��ف��ط ل ب��د اأن ت��رت��ف��ع اأي�����سً
 

لي�ست  احلقائق  ه��ذه  ال�سيا�سي،  امل��ي��دان  ويف 

غائبة عن قادة العامل �سواء كانوا زعماء دول من 

القت�سادي  امليدان  والتنمية يف  التعاون  منظمة 

للنفط  منتجة  دوًل  اأو  وال�����س��ني،   )OECD(

واملك�سيك  رو�سيا  مثل  اأوب��ك  منظمة  خ��ارج  من 

بالتاأكيد  امل�ستهلكون  يقلق  اأن  يجب  والربازيل. 

اإم�����دادات النفط يف  اأم���ن وا���س��ت��م��راري��ة  ح��ول 

امل�ستقبل، فيما يجب اأن يقلق املنتجون من الطبيعة 

الثمينة. مل��وارده��م  الن�سوب  ون�سبة   امل��ح��دودة 

وفيما وراء هذه الق�سايا الدولية، وب�سبب التاأثري 

للوليات  القت�سادية  لال�سرتاتيجيات  ال��ه��ام 

تتعلق  ه��ام��ة  حملية  ق�سايا  ه��ن��اك  امل��ت��ح��دة، 

كبرية  نتائج  اأي�سا  لها  لكن  املتحدة  بالوليات 

على م�ستوى العامل. مثاًل، مبقارنة اأ�سعار النفط 

عام  �سائدة  كانت  التي  النفط  اأ�سعار  مع  اليوم 

ن�سبة  ت�ساعفت  النفط  اأ�سعار  اأن  جند   ،2003

ن�سبة  اأ�سعاف  اأربعة  ارتفعت  لكنها  اليورو،  اإىل 

ل�سيا�سات  نتيجة  اأن هذا كان  ومع  ال��دولر.  اإىل 

داخلية يف الوليات املتحدة تتعلق بالدولر، فقد 

مدمًرا. النفط  اأ�سعار  على  العاملي  ث��ر  الأ  ك��ان 

كل هذه العوامل ال�سناعية وال�سيا�سية جمتمعة، 

لتجعل  تالقت  واختبارية  هيكلية  عوامل 

موؤكدة  قيمة  اأعلى  اأ�سعار  نحو  االن��دف��اع 

تقريًبا

اليورو  اإىل  ن�سبة  ت�ساعفت  النفط  اأ�سعار 

وارتفعت 4 اأ�سعاف ن�سبة اإىل الدوالر

�سافة اإىل املدى غري املتوقع للنمو امل�ستقبلي  بالإ

من  اأخ���رى  ومناطق  اآ�سيا  يف  الطلب  حجم  يف 

العامل، ميكن اأن تعني فقط اأننا يف مواجهة و�سع 

�سعب خالل ال�سنوات القليلة القادمة.

نتائج اجتماع جدة

النفط  منتجي  ب��ني  ج���دة  اج��ت��م��اع  ت��ن��اول 

اأ�سعار  لرت��ف��اع  الطرفني  هواج�س  وم�ستهلكيه 

عتبة  يتخط  مل  اخلتامي  البيان  اأن  اإل  النفط، 

قلق  اأع����رب ع��ن  اإذ  الق��ت�����س��ادي��ة«،  »ال��ل��ي��اق��ة 

�سعار  الأ م�ستويات  انعكا�سات  م��ن  امل��وؤمت��ري��ن 

ا  »وخ�سو�سً العاملي  القت�ساد  على  احلالية 

ق���ل من����ًوا«، داع��ًي��ا يف ال��وق��ت نف�سه،  ال���دول الأ

ت��ع��زي��ز  اإىل  ال����دع����وات،  ���س��ل�����س��ل��ة م���ن  ���س��م��ن 

ال�ستثمارات  ورفع  املالية  �سواق  الأ يف  ال�سفافية 

النفط.  ب�سناعة  املتعقلة  القطاعات  جميع   يف 

النعيمي  ع��ل��ي  امل��ه��ن��د���س  ال��ن��ف��ط  وزي���ر  وداف����ع 

من  احلالية  النفطي  املعرو�س  م�ستويات  عن 

املنظمة،  على  ال��ل��وم  اإل��ق��اء  ��ا  راف�����سً »اأوب�����ك«، 

م�سكلة  ميثل  ل  النفطي  املعرو�س  اأن  وم��وؤك��ًدا 

ترك  لكنه  املنظور«.  امل�ستقبل  يف  ول  ن  الآ »ل 

اأن  على  ت��اأك��ي��ده  م��ع  التوقعات  ج���دار  يف  �سًقا 

تطلب  »اإذا  اإنتاجها  لرفع  م�ستعدة  ال�سعودية 

ن��ت��اج��ي��ة  م�����ر«، ك��ا���س��ًف��ا اأن ق����درة ب����الده الإ الأ

يومًيا. برميل  مليون   15 اإىل  ترتفع  اأن   ميكن 

ب��اأن  اإق�����راره  للم�ستهلكني  النعيمي  م���رر  واإذ 

على  املعرو�س  بنق�س  تتعلق  هواج�س  »هناك 

اأ�سعار  يف  دوًرا  تلعب  اأنها  ويبدو  البعيد،  امل��دى 

اأن »هذه  التاأكيد  جلة«، كان حازًما يف  العقود الآ

الهواج�س ل مربر لها، فلدى العامل ما يكفي من 

املوارد البرتولية القادرة على تلبية الطلب لعقود 

رقام، فقال »لي�س  مديدة«، خماطًبا املوؤمترين بالأ

والطلب  العر�س  م��وازي��ن  ب��ني  ان�سجام  هناك 

من  ال�سوق  وتقلبات  �سعار  الأ و�سلوك  ناحية  من 

�سعار كانت نحو 65 دولًرا  ناحية اأخرى )...( الأ

ذلك.  �سعف  فهي  ن  الآ اأم��ا  �سنة،  قبل  للربميل 

ومليون  األ��ف   800 بني  ارتفع  الطلب  ك��ان  واإذا 

من  الثاين  الربع  بني  يومًيا  برميل  األ��ف  و200 

العام 2007 والربع الثاين من العام 2008، فاإن 

األف  واأربعمئة  النفط زادت بني مليون  اإمدادات 

ومليون و�ستمئة األف برميل يومًيا«، لي�سدد اأن »ثمة 

�سيًئا اآخر غري عوامل العر�س والطلب يقف وراء« 

زيادة  على  بب�ساطة  »فالرتكيز  �سعار  الأ ارتفاع 

�سعار«. الأ رج��ح جماح  الأ على  يكبح  لن  العر�س 
 

واأ����س���ار اإىل »جم��م��وع��ة وا���س��ع��ة م��ن ال��ع��وام��ل، 

فيها،  ال��ت��اأث��ري  النفطية  ال�سناعة  ت�ستطيع  ل 

اأ�سواق  �سعف  واأبرزها  �سعار،  الأ ارتفاع  تغذي 

امل�ستثمرين  ي�سجع  مم��ا  وال�����س��ن��دات  ���س��ه��م  الأ

ال��ن��ف��ط«. م��ث��ل  اأخ����رى  �سلع  اإىل  ال��ت��وج��ه   ع��ل��ى 

لكن النعيمي رمى الكرة يف ملعب امل�ستهلكني، اإذ 

الوليات  يف  وال�سندات  �سهم  الأ اأ�سواق  »اإن  قال 

تريليون   50 بنحو  قيمتها  تقدر  وحدها  املتحدة 

املئة من  تقرر تخ�سي�س ن�سف يف  واإذا  دولر، 

النتيجة  ف�ستكون  النفط  ل�سلعة  ال�سمية  قيمتها 

موال وهذا �سيوؤثر  تدفق 250 مليار دولر من الأ

اإىل  ���س��ع��ار  ���س��ع��ار«. كما ع��زا ارت��ف��اع الأ على الأ

العادلة«. غري  اجلمركية  والتعرفات   »ال�سرائب 

و�سدد البيان على اأن »وجود طاقة اإنتاج احتياطية 

يف جميع مراحل �سناعة البرتول يعد اأمًرا حيوًيا 

همية من اأجل حتقيق ال�ستقرار يف �سوق  وبالغ الأ

البرتول العاملية«، ودعا اإىل »زيادة ال�ستثمارات 

البرتول  ب�سناعة  املتعلقة  القطاعات  جميع  يف 

وال��ت��ك��ري��ر  ن���ت���اج  والإ التنقيب  ق��ط��اع��ات  م��ث��ل 

�سواق العاملية  والت�سويق وذلك من اأجل اإمداد الأ

وقات املطلوبة«،  بكميات كافية من البرتول ويف الأ

وك�سف النعيمي اأن ال�سعودية �ست�ستثمر على مدى 

»يف  دولر  مليار   129 املقبلة  اخلم�س  ال�سنوات 

والت�سويق«. والتكرير  نتاج  والإ التنقيب   اأعمال 

لل�سعودية  الق�سوى  نتاجية  الإ القدرة  اأن  وذكر 

من  اعتباًرا  يومًيا  برميل  مليون   12.5 �ستبلغ 

م�ساريع  ح��ددت  اململكة  اأن  كما   ،2009 نهاية 

»م�ستويات  ا�ستدعت  م��ا  اإذا  تنفيذها  ميكن 

نتاج مبقدار 2.5  الطلب« ذلك، من �ساأنها رفع الإ

مليون برميل اإ�سافية يومًيا.
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الغـذاء والـنفـــط وجهان 
لظاهرة اقتصــادية واحدة

والرتفاع  الغذائية  امل��واد  اأ�سعار  يف  الغالء  هذا  مواجهة  ويف 

الكبري يف اأ�سعار الطاقة بداأت كثري من دول العامل تعدل من خططها 

امل�ستقبلية وتنظر بجدية اأكرب لتوجيه مزيد من ا�ستثماراتها للقطاع 

لتخ�سي�س  العامل  دول  يدعو  الدويل  فالبنك  واملعادن.  الزراعي 

ن�سيب اأكرب من ا�ستثماراتها لدعم وتطوير القطاع الزراعي واإل 

�ستحل املجاعة قريًبا يف مناطق كثرية من العامل.

زمة اأ�شباب الأ

وكان  كبرية،  العامل حتولت  �سهد  خرية  الأ الثالثة  العقود  يف 

كرب يف ظهور اأزمة الغذاء من جديد، وهي التي  لنتائجها الدور الأ

ي�سهدها العامل يف الوقت احلا�سر. فمعظم دول العامل يف الع�سر 

ال�سناعي،  للقطاع  ا�ستثماراتها  معظم  توجه  اأن  راأت  احلديث 

ففي  ال�ستثمارات،  هذه  من  ب�سيط  بقدر  اإل  الزراعة  حتظ  ومل 

اأمريكا وال�سني هناك تراجع يكاد يكون �سنويا يف مقدار امل�ساحة 

اأن�سطة اأخرى مثل البناء  املخ�س�سة للزراعة، وكل ذلك حل�ساب 

ب�سكل  اأ�سهمت  اخل��رباء  نظر  يف  �سياء  الأ ه��ذه  فكل  والت�سنيع، 

زمة. والتطور ال�سناعي والعمراين مل يت�سبب  مبا�سر يف ظهور الأ

وتقليل  ال��زراع��ي  للقطاع  املوجهة  ال�ستثمارات  تقليل  يف  فقط 

تفاقم م�سكلة  اإىل  اأي�سا  اأدى  واإمنا  للزراعة،  املخ�س�سة  امل�ساحة 

اأزمتان مت�ضابكتان يواجههما العامل حالًيا هما اأزمة 

اخل��رباء يحملون  بع�ص  فهناك  ال��غ��ذاء،  واأزم���ة  النفط 

اأ�ضعار النفط املرتفعة م�ضوؤولية ما يحدث يف العامل من 

اأن  اعتبار  ول��ي��ة على  واالأ الغذائية  امل��واد  اأ�ضعار  غالء يف 

نتاج الزراعي وال�ضناعي،  النفط يدخل يف كل مراحل االإ

وال بد من اأن تنعك�ص هذه الزيادة الكبرية يف اأ�ضعاره على 

اأ�ضعار املنتج النهائي. ومن هنا بداأنا ن�ضمع عن �ضغوط 

عاملية ودولية على الدول املنتجة للنفط للتدخل واحلد 

�ضعار وحتميلها م�ضوؤولية االرتفاعات  من ارتفاع هذه االأ

اأن  ولية. واحلقيقة  املواد امل�ضنعة واالأ اأ�ضعار  الكبرية يف 

اأ�ضعار النفط كانت لعقود من الزمن، اإما م�ضتقرة واإما 

متدنية، وكان لها الف�ضل الكبري ملا �ضهدته معظم دول 

العامل من تطور وانتعا�ص اقت�ضادي غري م�ضبوق. حتى 

اأنها يف  اإال  املائة دوالر  النفط احلالية وهي فوق  اأ�ضعار 

احلقيقة مل ترتفع، بح�ضاب عامل الت�ضخم، اإال 17٪ عن 

اأ�ضعار النفط يف عام 1980.

»تداول« - خا�ص
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الظاهرة بداأت منذ عقود لكنها 

اأ�سهر  خ��الل  ���ري��ًع��ا  تفاقمت 

مل�سادر  والتوجه  النفط  ب�سب 

طاقة بديلة كالوقود احليوي

الحتبا�س احلراري، التي اأدت اإىل ا�سطرابات مناخية اأنتجت 

مثل  الزراعية  ال��دول  من  كثري  يف  احلاد  اجلفاف  لنا ظاهرة 

اأ�سرتاليا، تقابلها اأمطار غزيرة مع في�سانات يف دول اأخرى، 

والنتيجة الكلية هي تاأثر الناجت الزراعي ب�سكل �سلبي، ما اأ�سهم 

يف ظهور اأزمة الغذاء احلادة احلالية.

اأحياًنا  اإن الظاهرة القت�سادية مت�سابكة ول ميكن  وحيث 

رغبة  ف��اإن  بع�س،  عن  بع�سها  القت�سادية  ال�سيا�سات  ف�سل 

حفوري،  الأ الوقود  على  اعتمادها  تخفيف  يف  امل�ستهلكة  الدول 

طاقة  وم�سادر  جديدة  اآف��اق  لبحث  دفعتها  النفط،  وخا�سة 
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بديلة، فكان الرتكيز على الوقود احليوي، كالذرة مثاًل، ما �ساهم 

يف ت�ساوؤل امل�ساحات الزراعية املخ�س�سة للمواد الغذائية، وبالتايل 

منه  ت�سررت  الذي  الغذائية  املواد  اأ�سعار  ارتفاع  اأ�سباب  اأحد  كان 

الدول الفقرية قبل الغنية. والذي من املتوقع اأن يو�ّسع �سريحة الفقر 

على م�ستوى العامل. اإًذا ميكن القول اإن العالقة بني امل�ستهلك واملنتج 

القت�سادية  ال�سيا�سات  عالقة  يف  احل��ال  هي  كما  وثيقة،  عالقة 

بع�سها ببع�س، ما يحتم البحث عن معادلة متوازنة ت�سمن تعاون 

فزيادة  العاملي.  القت�سادي  النمو  دع��م  �سبيل  يف  الطرفني  كال 

ما  العاملي  القت�سادي  النمو  على  �سلًبا  توؤثر  فيها  املبالغ  �سعار  الأ

�سعار. يوؤدي اإىل انخفا�س الطلب على النفط وبالتايل انخفا�س الأ

زمة تداعيات الأ

بداأت  التي  الفقر  ملحاربة  العاملية  اجلهود  اأن  اخل��رباء  ويرى 

ن يف دائرة اخلطر، وقد يخ�سر  اأخرًيا حتقق بع�س النتائج هي الآ

زمة التي تفاقمت  العامل معركته �سد الفقر اإذا ما طال اأمد هذه الأ

منذ  الظهور  يف  ب��داأت  اأنها  رغم  قليلة  اأ�سهر  غ�سون  ويف  �سريًعا 

زمة  الأ بداأت  منذ  انتباًها  العامل  يعرها  ومل  عقود،  ورمبا  �سنوات 

تت�سكل رويًدا رويًدا رغم حتذيرات اخلرباء.

اأمنية  ا�سطرابات  يف  زمة  الأ هذه  تت�سبب  اأن  اخلرباء  ويتوقع 

وقوعه  يخ�سى  ما  وهذا  العامل،  دول  من  كثري  يف  ا�ستقرار  وعدم 

النتعا�س  الدولية. حتى  واملوؤ�س�سات  ن�سانية  الإ املنظمات  كثري من 

لعقود  ا�ستمراره  على  الكثري  راه��ن  ال��ذي  العاملي،  القت�سادي 

تلعب دوًرا كبرًيا يف  نها قد  زمة، لأ الأ يتاأثر بهذه  طويلة مقبلة قد 

اقت�سادي قد  العامل يف ركود  حدوث ت�سخم عاملي، ما قد يدخل 

يحتاج اإىل �سنني طويلة للخروج منه والتخفف من نتائجه ال�سلبية. 

زمة، وهذه  فهناك الكثري من املوؤ�سرات التي توؤكد خطورة هذه الأ

للحالة  ت��ط��رق  ج��دة  اج��ت��م��اع 

مب���ب���ادرة ال��ط��اق��ة م���ن اأج���ل 

التنمية  و���س��ن��دوق  ال��ف��ق��راء 

امل�ستدامة
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موؤ�س�سات  اإح��دى  وهي  الفاو،  مبنظمة  دفعت  التي  هي  املوؤ�سرات 

ن تدعو اإىل هذه  مم املتحدة املهتمة ب�سوؤون الغذاء والزراعة لأ الأ

زمة والبحث عن حلول عاملية  القمة العاملية يف روما ملناق�سة هذه الأ

والبعيد،  الق�سري  املديني  على  نتائجها  مع  والتعامل  ملعاجلتها 

فهناك دول هي اليوم بحاجة اإىل م�ساعدة دولية لتاأمني حاجاتها 

�سندوق  تاأ�س�س  ولقد  املرتفعة،  �سعار  الأ هذه  ظل  يف  الطعام  من 

دويل لهذا الغر�س وبادرت اململكة بتقدمي 500 مليون دولر دعًما 

لهذا ال�سندوق. وهناك حاجة لدعم بع�س الدول الزراعية الفقرية 

بالبذور  تزويدها  خ��الل  من  وذل��ك  ال��زراع��ي،  اإنتاجها  لتح�سني 

لت الزراعية واملبيدات احل�سرية. وهناك دول لديها اإمكانات  والآ

زراعية غري م�ستثمرة، ومن خالل التعاون الدويل مع هذه الدول 

را�سي غري امل�ستثمرة، وهذا �سيزيد من كميات  ميكن زراعة هذه الأ

�سواق العاملية. وهناك مو�سوع مهم  املواد الغذائية املطروحة يف الأ

اأن  البع�س  يرى  الذي  احليوي  الوقود  م�سكلة  وهو  القمة،  ناق�سته 

زمة.  ال�ستمرار يف دعمه هو خماطرة قد تفاقم هذه الأ

زمة اجتماع جدة والأ

زمة الغذاء يف بيانه اخلتامي،  وتطرق اجتماع جدة النفطي لأ

جانًبا  البيان  خ�س�س  حيث  زم���ة  الأ خطورة  اإىل  ي�سري  ما  وه��و 

م�ساعدات  تكثيف  »اأهمية  على  امل��وؤمت��ري��ن  ات��ف��اق  ع���الن  لإ منه 

الإمنائي  العون  ومنظمات  املالية  املوؤ�س�سات  تقدمها  التي  التنمية 

النتائج  ح��دة  تخفيف  اأج���ل  م��ن  والعاملية  قليمية  والإ الوطنية 

قل منًوا«، وذلك مببادرة  �سعار يف الدول الأ املرتتبة على ارتفاع الأ

عبدالعزيز  ب��ن  ع��ب��داهلل  امل��ل��ك  ال�سريفني  احل��رم��ني  خ���ادم  م��ن 

اإط��الق  اإىل  امل��وؤمت��ر،  افتتاح  يف  األقاها  كلمة  خ��الل  دع��ا،  ال��ذي 

برنامج  اإق��رار  اإىل  دعا  كما  الفقراء«،  اأجل  من  الطاقة  »مبادرة 

دولر. مليار  له  يخ�س�س  ال�ستمرارية  �سفة  له  للمبادرة   م��واز 

واأ�سار خادم احلرمني ال�سريفني اإىل اأن املبادرة تاأتي »اإمياًنا من 

اململكة بدورها التاريخي يف جمال الطاقة، واأهمية التعاون الدويل 

الفقرية  ال�سعوب  م�ساعدة  ل�سرورة  واإدراًك���ا  الطاقة،  �سوؤون  يف 

ال�سلع،  ارتفاع كل  فيها من  تعاين  التي  ال�سعبة  الظروف  يف هذه 

ا. والغذائية خ�سو�سً

الفقراء(   اأج��ل  من  )الطاقة  مبادرة  هدف  اأن  اإىل  اأ�سار  كما 

ودعا  املتزايدة.  الطاقة  تكاليف  مواجهة  من  النامية  الدول  متكني 

البنك الدويل اإىل تنظيم اجتماع يف اأقرب وقت ممكن للدول املانحة 

قليمية والدولية ملناق�سة هذه املبادرة وتفعيلها.  واملوؤ�س�سات املالية والإ

كما دعا املجل�س الوزاري ل�سندوق اأوبك للتنمية الدولية لالجتماع 

يف اأقرب وقت ممكن للنظر يف اإقرار برنامج مواز للربنامج ال�سابق 

مليار  الربنامج  لهذا  يخ�س�س  اأن  واق��رتح  ال�ستمرارية،  �سفة  له 

الربناجمني  متويل  يف  بامل�ساهمة  اململكة  ا�ستعداد  واأعلن  دولر. 

طار الذي يتم التفاق عليه. امل�سار اإليهما اأعاله �سمن الإ

كما اأعلن عن تخ�سي�س مبلغ 500 مليون دولر لقرو�س مي�سرة عن 

طريق ال�سندوق ال�سعودي للتنمية لتمويل م�ساريع متكن الدول النامية 

 من احل�سول على الطاقة ومتويل امل�ساريع التنموية التي حتتاجها. 

على  ب��ج��دي��د  لي�س  ال��غ��ذائ��ي  م����ن  الأ ن��ح��و  ال�سعي  اأن  ح��ني  ويف 

م��ط��ار  الأ �سقوط  فيها  يقل  التي  املنطقة  وه��ي  اخلليج،  منطقة 

وت�����س��ت��ورد ك��م��ي��ات م��ن ال���غ���ذاء اأك���ر م��ن اأي م��ك��ان ع��ل��ى وج��ه 

النفط. دور  ب�سبب  امل���رة  ه���ذه  اأع��ل��ى  امل��خ��اط��ر  ف���اإن  ر������س،   الأ

وتعني اأ�سعار النفط املرتفعة والتي يرجح اأن تظل على ارتفاعها، 

اأن املنطقة على طريق منو م�ستدمي فيما يت�سل بالنواحي املالية، 

ثرواتها  م�ستوى  واأن  �سعوبها  اأع��داد  تتزايد  اأن  املمكن  من  واأن��ه 

اأ�سعار  ارتفاع  ويعني  اأكر.  يزيد  جمايل قد  الإ القت�سادي  والنمو 

ا اأن ال�سعي لالكتفاء الذاتي الغذائي �سيتوقف، حيث اإن  النفط اأي�سً

القيود التي تفر�سها طبيعة املنطقة خا�سة فيما يتعلق باملياه جتعل 

من زراعة القمح يف ال�سحراء اأمًرا يخلو من احلكمة.

جنبية الذي يرجح ا�ستمراره يف امل�ستقبل  ومع تدفق العملة الأ

عالقات  اإقامة  يعني  و�سط  الأ لل�سرق  الغذائي  من  الأ فاإن  املنظور 

جديدة مع الدول القادرة على اإنتاج الغذاء.

�سد  معركته  يخ�ر  قد  العامل 

نق�ص  اأم��د  ط��ال  ما  اإذا  الفقر 

الغذاء
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اأكد حمللون وخرباء ماليون اأن تطبيق م�شروع القرار الذي طرحت 

بتعديل  تطبيقه  فكرة  )ت��داول(  ال�شعودية  املالية  ال�شوق  �شركة 

�شعرية  نطاقات  لثالثة  وفًقا  لتقا�ص  ال�شهم،  �شعر  تغري  وح��دة 

ال�شعودية  �شهم  الأ �شوق  كفاءة  على  اإيجاًبا  �شينعك�ص  جديدة، 

اأكرب  �شيولة  وجذب  ال�شوق  عمق  زيادة  منها  عدة  جوانب  من 

ب�شكل  التداول  حركة  زي��ادة  اإىل  ب��دوره  �شيوؤدي  مما  اإليه 

قرار  اأن  املحللون  هوؤلء  واأو�شح  حالًيا،  �شائد  هو  مما  اأكرب 

تعديل وحدة تغري ال�شهم �شيحد من امل�شاربات الع�شوائية 

من  وي�شعب  واملتو�شطة  ال�شغرية  �شهم  الأ على  ا  خ�شو�شً

عملية ال�شيطرة عليها، وهو ما �شيوؤدي بال�شرورة اإىل 

ا�شتقرار ال�شوق وزيادة ال�شتثمار فيه.

حتقيق- خالد الزومان:

خطوة مهمة نحو 
كفاءة واستقرار السوق

حمللون ملجلة »تداول«  يقيمون قرار تعديل وحدة تغري �شعر ال�شهم
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ال�سعودية  املالية  ال�سوق  �سركة  وقالت 

جاء  املقرتح  امل�سروع  ط��رح  اإن  )ت����داول( 

�سهم  مواكبة للنمو املطرد الذي ي�سهده �سوق الأ

املالية  ال�سوق  ل�سركة  التنفيذي  املدير  اأك��د 

ال�سويلمي  �سالح  بن  اهلل  عبد  )ت��داول(  ال�سعودية 

اأن قرار تطبيق تعديل وحدة تغري �سعر ال�سهم وفق 

النمو  ملواكبة  ج��اء  جديدة  �سعرية  �سرائح  ث��الث 

ال�سركات  وعدد  عملياتها  يف  ال�سوق  ت�سهده  الذي 

ال�سعرية  التغريات  اأف�سل  املدرجة، وليعك�س ب�سكل 

يف اأ�سهم ال�سركات املدرجة وحت�سني جودة وكفاءة 

ال�سيولة  تدفق  وتعزيز  املتداولة  �سهم  الأ ت�سعري 

�سهم املتداولة يف ال�سوق. وكمية الأ

واأ�سار ال�سويلمي اإىل اأن �سركة تداول قد قامت 

بطلب مرئيات واقرتاحات امل�ستثمرين واملهتمني يف 

ال�سوق حول تطبيق ال�سرائح ال�سعرية اجلديدة حيث 

لقى هذا امل�سروع قبوًل يف اأو�ساط امل�ستثمرين من 

خالل العديد من الردود التي اأكدت  اأهمية القرار 

وكذلك  �سهم  الأ ت�سعري  وكفاءة  ج��ودة  حت�سني  يف 

يف  كبري  ب�سكل  ت�سهم  التي  املقرتحات  من  العديد 

تطوير كفاءة ال�سوق.

كافة  باتخاذ  �ستقوم  ت��داول  �سركة  اإن  وق��ال 

جراءات الالزمة لتطبيق عملية التعديل اجلديدة  الإ

ومزودي  الو�ساطة  �سركات  مع  التن�سيق  من خالل 

ان�سيابية  التطبيق  عملية  لتكون  ال�سوق  معلومات 

وفق اخلطط املعدة لها.

السويلمي: عملية التطبيق ستكون 
انسيابية وفق خطط مسبقة

ال�سعودي يف عمليات التداول وحت�سني جودة 

�سهم املتداولة وتعزيز تدفق  وكفاءة ت�سعري الأ

وتعزيز  املتداولة،  �سهم  الأ وكمية  ال�سيولة 

تعامالت  يف  ف�ساح  والإ ال�سفافية  م�ستوى 

ال�سوق، التي بدورها ت�سهم يف حت�سني جودة 

الثقة  وتعزيز  �سهم  الأ على  التداول  وكفاءة 

عبداهلل ال�سويلمي

ور�سة عمل نظمتها �سركة »تداول« ملزودي معلومات ال�سوق حول امل�سروع
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تداول: تعديل وحدة تغري �سعر ال�سهم 

العامة  امل��وؤ���رات  قيمة  على  يوؤثر  لن 

ال�ركات  اأ�سهم  قيمة  اأو  القطاعية  اأو 

املدرجة

التغيري يتوافق مع املعايري والتطبيقات 

املعمول بها يف اأ�سواق املال العاملية

مبقرتحاتهم  �ساهموا  وال��ذي��ن  ال�سعودية، 

ومالحظاتهم.

تعديل  اأن  )ت���داول(  �سركة  واأو���س��ح��ت 

ال��دور  اأن  اإىل  م�سرية  امل�ستثمرين،  ل��دى 

على  يعتمد  امل�سروع  ه��ذا  اإجن��اح  يف  ه��م  الأ

املالية  بال�سوق  واملخت�سني  امل�ستثمرين  اآراء 

حالًيا  بها  املعمول  ال�سهم  �سعر  تغري  وح��دة 

قيمة  على  ي��وؤث��ر  ل��ن  هللة(،   25( والبالغة 

املوؤ�سرات العامة اأو القطاعية اأو قيمة اأ�سهم 

وحدة  اأن  اإىل  م�سرية  امل��درج��ة،  ال�سركات 

يف  امل��درج��ة  ���س��ه��م  الأ جلميع  ال�سعر  ت��غ��ري 

ت�ساهم  هللة(   25( حالًيا  تبلغ  التي  ال�سوق 

يف ارتفاع ن�سبة وحدة التغري اإىل �سعر تداول 

وبالتايل  القيمة،  املنخف�سة  �سهم  لالأ ال�سهم 

املتداولة  �سهم  الأ ت�سعري  اآلية  كفاءة  ي�سعف 

ويزيد التكلفة على املتداولني ويحد من توفر 

�سهم.  ال�سيولة يف هذه الأ

)تداول(  �سركة  اأعدت  ذلك  على  وبناء 

احلالية  ال�سعر  تغري  وحدة  لتعديل  م�سروًعا 

ح�سب  متغرية  لت�سبح  هللة(   25( البالغة 

�سعر تداول ال�سهم وفق ثالثة نطاقات �سعرية 

جديدة بحيث تعك�س ب�سكل اأف�سل التغريات 

ال�سعرية يف اأ�سهم ال�سركات املدرجة.

 �شمان العدالة وال�شتقرار

واأكد املحلل املايل حممد العمران ملجلة 

»تداول«  اأن تاأثريات تطبيق الوحدات ال�سعرية 

يف  ال��ع��دال��ة  عن�سر  تخلق  �سوف  اجل��دي��دة 

ح�سب  متغرية  ن�سًبا  حتت�سب  كونها  الت�سعري 
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على  �سيق�سي  ما  و�سعرها،   ال�سركة  نوع 

�سعار  �سهم ذات الأ �سفوف النتظار يف الأ

لن  فيما  قوية،  دفعة  ويعطيها  ال�سعيفة 

 50 اأ�سعارها  تتجاوز  التي  �سهم  الأ تتاأثر 

�سيعطي  تطبيقها  اأن  اإىل  م�سرًيا  ري���اًل، 

وت���داولت  وت��دوي��ًرا  اأك��رب  وعمًقا  ن�ساًطا 

الوقت  يف  موؤكًدا  املالية،  ال�سوق  يف  اأو�سع 

ذاته اأن من اأبرز املكا�سب التي �ستحققها 

ال�سوق حال التطبيق »ال�ستقرار« يف قراءة 

املوؤ�سر لتكون اأقرب للواقعية.

العمران  حممد  امل��ايل  املحلل  وق��ال 

املقرتح  ه��ذا  قدمت  )ت���داول(  �سركة  اإن 

�سواق العاملية املتقدمة  املطبق يف بع�س الأ

قرار  مع  يتوافق  ومبا  املنا�سب،  الوقت  يف 

احت�ساب  وط��رق  لل�سوق  الهيكلة  اإع���ادة 

حجم  عن  انطباًعا  يعطي  ما  وهو  املوؤ�سر 

الدرا�سات التي تعدها �سركة ال�سوق املالية 

اأ���س��واق  بع�س  ع��ن  )ت����داول(  ال�سعودية 

�سواق العاملية. اخلليج والأ

موال ال�شاخنة طرد الأ

ع�����س��و جمعية  اأو����س���ح  ج��ان��ب��ه  م���ن 

العمري  عبداحلميد  ال�سعودية  القت�ساد 

تغري  تعديل وحدة  قرار  اأن  »ت��داول«  ملجلة 

الحيدري: القرار سيعكس بصورة فعلية وعملية 
كفاءة التسعير في األسهم المدرجة

اإدارة  م��دي��ر  احل��ي��دري  �سليمان  اأو���س��ح 

الع�سوية ومدير امل�سروع يف �سركة ال�سوق املالية 

ال�سعودية )تداول( اأن وحدة تغري ال�سعر جلميع 

�سهم املدرجة يف ال�سوق تبلغ حالًيا )25 هللة(  الأ

بغ�س النظر عن �سعر تداول ال�سهم. فعلى �سبيل 

يبلغ  املدرجة  �سهم  الأ من  �سهم  كان  اإذا  املثال، 

تغري  مقدار  اأقل  يكون  عندها  ري��اًل،   11 �سعره 

ل�سعر ال�سهم يف العر�س اأو الطلب هو )25 هللة( 

اأو   11.25 هبوًطا مبعنى  اأو  ارتفاًعا  كان  �سواًء 

10.75 ريالت اأو مبا يعادل )2.27%( تغري يف 

اأن ارتفاع ن�سبة وحدة  اإىل  واأ�سار  ال�سهم.  قيمة 

�سهم  لالأ ال�سهم  ت���داول  ب�سعر  مقارنة  التغري 

قل يت�سبب يف �سعف بكفاءة اآلية  ذات القيمة الأ

زيادة  اإىل  �سافة  بالإ املتداولة  �سهم  الأ ت�سعري 

توفر  وبالتايل احلد من  املتداولني  التكلفة على 

�سهم.  ال�سيولة يف هذه الأ

وقال اإن �سركة تداول اأعدت م�سروًعا يهدف 

البالغة  احلالية  ال�سعر  تغري  وح��دة  تعديل  اإىل 

تداول  �سعر  ح�سب  متغرية  لت�سبح  هللة(   25(

ال�سهم وفق ثالثة نطاقات �سعرية جديدة بحيث 

تعك�س ب�سكل اأف�سل التغريات ال�سعرية يف اأ�سهم 

ال�سركات املدرجة.

�سليمان احليدري

القرارات  من  غ��ريه  مع  �سي�سجع  ال�سهم 

املالية  ال�سوق  �سركة  تطبيقها  تنوي  التي 

من  املزيد  تدفق  على  »ت��داول«  ال�سعودية 

اأو  موال �سواًء من امل�ستثمرين املحليني  الأ

�سهم ال�سعودي،  من اخلليجيني اإىل �سوق الأ

الطبيعة  ذات  م���وال  الأ تدفق  اأن  معترًبا 
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العنقري: 

اإ�سالحات  ملنظومة  مكمل  القرار 

ك��ر  االأ املالية  ال�سوق  وتطوير 

عربًيا

العمران: 

من اأبرز املكا�سب التي �ستحققها 

ال�سوق حال التطبيق »اال�ستقرار« 

اأق��رب  لتكون  امل��وؤ���ر  ق���راءة  يف 

للواقعية

ال�سعر  تغري  نطاقات  اأن  احليدري  واأ�ساف   

كفاءة  وعملية  فعلية  ب�سورة  تعك�س  اجل��دي��دة 

�سهم املدرجة. فعلى �سبيل املثال،  الت�سعري يف الأ

لو ا�ستخدمنا نف�س املثال ال�سابق يف �سهم �سعره 

11 رياًل فهذا يعني اأن وحدة تغري ال�سعراجلديدة 

لهذا ال�سهم هي 5 هلالت، بحيث يكون التغري اإما 

 5( اأو  ري��الت   10.95 اإىل  هبوًطا  هلالت(   5(

هلالت( �سعوًدا اإىل 11.05 رياًل وهذا مبا يعادل 

)0.45%( تغري يف قيمة ال�سهم. 

تغري  وح����دة  اأن حت��دي��د  احل���ي���دري  واأك����د 

لل�سهم مت  �سعر  اآخر  على  تعتمد  ل  ال�سهم  �سعر 

التداول عليه، بل يعتمد على �سعر الطلب والعر�س 

املدخل، حتى لو اأن اآخر �سعر لل�سهم مت التداول 

عليه تغري من نطاق �سعري اإىل نطاق �سعري اآخر 

اأ�سعارها  مادامت  اليومية  التداول  جل�سة  خالل 

لل�سوق  اليومية  ال�سعرية  احل��م��اي��ة  ح���دود  يف 

ال�ستثمارية اإىل ال�سوق �سيوؤدي بال�سرورة 

موال ال�ستثمارية عاماًل  ن تكون هذه الأ لأ

موال ال�ساخنة  م�ساعًدا ومهًما على طرد الأ

موال ذات الطبيعة امل�ساربية البحتة،  اأو الأ

ما �سي�ساهم يف تقليل املخاطر الكامنة يف 

مان  ال�سوق، ويعزز من م�ستويات الثقة والأ

فيها، مبا يوؤدي  اإىل خلق بيئة ا�ستثمارية 

الكفاءة  واأرفع درجٍة من  ا�ستقراًرا،  اأكر 

جل ت�سعري اأ�سول ال�سوق ب�سورٍة  الالزمة لأ

اأكر عدالة واأكر نزاهة.

مر بالن�سبة  واأ�ساف اأن اأهمية هذا الأ

ل�سوق نا�سئة كال�سوق املالية ال�سعودية اأنها 

�ست�ساعد على حتفيز ال�سوق  للخروج من 

ن�سًجا،  اأكر  دائرة  اإىل  الراهنة  دائرتها 

واأكر تنظيًما، م�سرًيا اإىل اأن ال�سوق يكتظ 

كرب على الإطالق من امل�ستثمرين  بالعدد الأ

على  م�ستثمر(  مليون   3.7 م��ن  )اأك���ر 

ميثل  و���س��ط،  الأ ال�سرق  منطقة  م�ستوى 

غلبية خا�سًة �سغار املالك  فراد فيها الأ الأ

منهم.

اآلية  تعديل  ق��رار  اأن  العمري  وت��اب��ع 

الت�سعري من اأهم و�سائل زيادة عمق ال�سوق 

ال�ستثمار  خيارات  وتنوع  اأدوات��ه��ا  زي��ادة 

وحدات تغري ال�سعر اجلديدةنطاق �سعر ال�سهم

�سهم من 25.00 رياًل واأقل ول: الأ )5 هلالت(النطاق الأ

�سهم من 25.10 رياًل اإىل 50 رياًل )10 هلالت(النطاق الثاين: الأ

�سهم من 50.25 رياًل فما فوق )25 هللة(النطاق الثالث: الأ

�سعر  اأن  لنفرت�س  املثال  �سبيل  فعلى   ،)%10+(

ف��اإن احلد  ري��اًل،   49 ك��ان عند  ال�سركة  اإغ��الق 

ري��اًل،   53.75 يبلغ  به  امل�سموح  لل�سعر  على  الأ

دنى لل�سعر امل�سموح به يبلغ  فيما �سيكون احلد الأ

44.10 رياًل.

املالية  ال�سوق  �سركة  اأن  احليدري  واأو�سح 

ال�سعودية »تداول« عقدت عدة اجتماعات وور�س 

ع��م��ل م��ع ���س��رك��ات ال��و���س��اط��ة وم����زودي خدمة 

معلومات ال�سوق ل�سرح تفا�سيل امل�سروع واملراحل 

امل�سروع،  لتطبيق  التنفيذية  للخطة  �سا�سية  الأ

هذا  ت��اأث��ري  م��دى  بحث  اخل�سو�س  وج��ه  وعلى 

نظمة التقنية  التغري يف النطاق ال�سعري على الأ

واأ�سار  امل�سغلني.  لدى هوؤلء  بها  املعمول  واملالية 

الفكرة  ا بطرح  اأي�سً قامت  تداول  �سركة  اأن  اإىل 

خذ وجهات نظر  نرتنت لأ على موقع ال�سركة يف الإ

ال�سرائح،  بال�سوق من كافة  واملهتمني  املتداولني 

واأعلن اأن تداول تقوم حالًيا باإجراء الختبارات 

للم�سروع  املعدة  الفنية ح�سب اخلطة  والتجارب 

الو�ساطة  �سركات  جاهزية   م��دى  م��ن  للتاأكد 

ومزودي اخلدمة.
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العمري: 

القرارات �ستكون عامالً م�ساعًدا 

م������وال  وم���ه���ًم���ا ع��ل��ى ط����رد االأ

موال ذات الطبيعة  ال�ساخنة اأو االأ

امل�ساربية البحتة

مالحظات  مقبول/مرفو�ص من نظام تداول  مر  �ضعر االأ الرقم 

�سهم من 25.10 رياًل اإىل 50 رياًل(  وحدة تغري ال�سعر 10 هلالت)الأ مقبول 48.90  1

وحدة التغري 5 هلالت بينما �سعر ال�سهم لي�س يف نطاق 25.0 رياًل  مرفو�س  48.95  2

وحدة التغري 25 هللة بينما �سعر ال�سهم اأقل من 50  مرفو�س  48.75  3

وحدة التغري 25 هللة ل�سعر اأعلى من 50 رياًل  مقبول  51.75  4

وحدة التغري10هلالت بينما �سعر ال�سهم لي�س يف نطاق 25.10 و 50 رياًل  مرفو�س  51.60  5

وحدة التغري 5 هلالت بينما �سعر ال�سهم لي�س يف نطاق 35.0 رياًل  مرفو�س  51.15  6

�سهم من 25.10 رياًل اإىل 50 رياًل(  وحدة تغري ال�سعر 10 هلالت)الأ مقبول  45.50  7

وحدة التغري 25 هللة بينما �سعر ال�سهم اأقل من 50  مرفو�س  45.75  8

وحدة التغري 5 هلالت بينما �سعر ال�سهم لي�س يف نطاق 25.0 رياًل  مرفو�س  45.05  9

كمية العر�ص  �ضعر العر�ص  كمية الطلب  �ضعر الطلب 

 15.201 50.75  12,000  50.50

وحدة تغري ال�سعر هي 25 هللة

55.020 51.00  30.215  50.25

 32.204  51.25  45.320  50.00

55.635 وحدة تغري ال�سعر هي 10 هلالت  51.50  22.000  49.90

 21.201  51.75  65.201  49.80

وامر املدخلة وفق النطاقات ال�سعرية اجلديدة من قبل نظام تداول. مثلة على اآلية قبول ورف�س الأ يو�سح اجلدول التايل بع�س الأ

ي �سهم ميكن اأن يندرج �سمن نطاقات �سعرية خمتلفة، فعلى �سبيل املثال لنفرت�س اأن �سركة يبلغ �سعر اإغالقها  اإن �سعر اأف�سل طلب و�سعر اأف�سل عر�س لأ

يف يوم ما كان 49 رياًل فاإن عمق ال�سوق )اأف�سل 5 م�ستويات �سعودية(  لهذا ال�سهم ميكن اأن تكون على النحو التايل:

املتاحة اأمام املتعاملني، التي تقلل املخاطر 

املحيطة بال�ستثمار، م�سدًدا على اأن القرار 

)العدد،  تعزيز الجتاهني  اجتاه  ي�سُب يف 

التنوع(، معترًبا اأنها »خطوة« �سمن العديد 

تطوير  ج���ل  لأ امل�ستقبلية  اخل��ط��وات  م��ن 

ال�سوق املالية. 

اأكر  خيارات  اإيجاد  اإن  العمري  وقال   

تنوًعا لال�ستثمار �سي�سهم يف تعميق ال�سوق 

اإىل  اإ�سارة  يف  كفاءتها،  من  ويزيد  املالية 

وال�سندات  ال�سكوك  اأر���س��دة  حم��دودي��ة 

ب��ال��ك��اد تتجاوز  ال��ت��ي  ال�����س��وق  امل��درج��ة يف 

اإىل  �سافة  بالإ املئة،  يف   1.1 ن�سبة  قيمتها 

)نوع  املمتازة«  �سهم  »الأ اأم��ام  املجال  فتح 

اإ�سافية  حقوًقا  ملالكها  متنح  �سهم  الأ من 

كاأن  العادي،  ال�سهم  �ساحب  بها  يتمتع  ل 

حملة  ع��ن  اأ�سبقية  على  مالكها  يح�سل 

ن�سبة  على  احل�سول  يف  العادية  �سهم  الأ

باأولوية  مالكها  ومتتع  ال�سركة،  اأرب��اح  من 

احل�سول على حقوقه عند ت�سفية ال�سركة 

حملة  وبعد  ال��ع��ادي��ة،  ���س��ه��م  الأ حملة  قبل 

نوعيات  وتوفري  ال�سكوك(،  اأو  ال�سندات 

�سهم  اأ�سهم خمتلفة مثل اأ�سهم اخلزينة والأ

مبا  ال�سهم،  وكوبون  املقيدة  وغري  املقيدة 

تاحة  لإ املحلية  ال�سوق  اأمام  الطريق  ميهد 

العقود  يف  املتمثلة  املالية  امل�ستقات  توافر 

�سول  الأ اأ�سعار  على  قيمتها  يف  امل�ستندة 

وال�سندات  اأنواعها،  بكافة  �سهم  املالية )الأ

التعاقد،  حمل  اأنواعها(  بكافة  وال�سكوك 
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الفايز: 

ثقة  م��ن  �سيعزز  ال��ق��رار  تطبيق 

امل�ستثمرين يف توجهات اجلهات 

امل�رفة على ال�سوق ومهنيتها

�سل املال يف هذه  التي ل تقت�سي ا�ستثماًرا لأ

�سول.  الأ

خطوة جيدة

وو����س���ف امل��ح��ل��ل امل�����ايل ع��ب��دامل��ج��ي��د 

�سهم  الأ ت�سعري  اآل��ي��ة  تعديل  ق��رار  الفايز 

من  حت��د  اأن  يتوقع  ج��ي��دة«  »خ��ط��وة  ن��ه  ب��اأ

الرتاجعات  وتخف�س  الع�سوائية  امل�ساربات 

ال�سعرية احلادة التي ت�سهدها ال�سوق، كما 

مع  تتما�سي  املقرتحات  هذه  اأن  اإىل  اأ�سار 

ال�سوق  ال�سوق لزيادة تعميق  توجهات هيئة 

وا�ستقراره م�سرًيا يف هذا ال�سدد اإىل طرح  

خالل  العام  لالكتتاب  ال�سركات  ع�سرات 

اأقل من عام.

واأو�سح اأن تطبيق القرار �سيعزز من ثقة 

امل�سرفة  اجلهات  توجهات  يف  امل�ستثمرين 

�سهم ذات  على ال�سوق ومهنيتها، وتدعم الأ

ال�سوق ع��رب احل��د من  ق���ل يف  الأ ���س��ع��ار  الأ

مع  يت�سق  مبا  عليها،  ال�سيطرة  حم��اولت 

�سواق العاملية، م�سرًيا اإىل  الت�سريعات يف الأ

اأن من اأبرز الفوائد التي �سيجنيها امل�ستثمر 

العادل  والتوزيع  التطبيق  جراء  ال�سوق  يف 

للتداولت  م�ستقر  ن�سق  على  واملحافظة 

ي اختاللت  يحافظ على جاهزية ال�سوق لأ

حمتملة.

�شالح ا�شتكمال ملنظومة الإ

العنقري  حممد  امل��ايل  املحلل  واعترب 

مكمل  القرار  اأن  »ت��داول«  ملجلة  حديثه  يف 

مل��ن��ظ��وم��ة اإ����س���الح���ات وت��ط��وي��ر ال�����س��وق 

جوانب  يكمل  فهو  ع��رب��ًي��ا  ك���رب  الأ امل��ال��ي��ة 

التطويراحلالية والنتقال به اإىل �سوق ذات 

كفاءة عالية تخلق مناًخا جاذًبا لال�ستثمار 

هذا  اأن  اإىل  م�سرًيا  واخل��ارج،  الداخل  من 

اإجن��ازه  مت  ملا  طبيعية  نتيجة  ج��اء  ال��ق��رار 

التغري  �سعر  تعديل  قرار  يحمل  اإذ  �سابًقا، 

�سهم يف طياته ن�ساًطا اأكرب حلركة  بحركة الأ

�سهم  ا على الأ التعامالت بال�سوق، خ�سو�سً

نه �سي�سمح بو�سع اأوامر  املنخف�سة �سعرًيا لأ

البيع وال�سراء على اأ�سعار عديدة مما يتيح 

اإمكانية رفع م�ستوى التداول ب�سكل اأكرب. 

القرار  مينحها  التي  بالعدالة  واأ���س��اد 

ا�ستحالة  اإىل  اإ�سارة  يف  املتعاملني،  جلميع 

ريال   100 يفوق  مب�ستوى  �سركات  مقارنة 

ري��اًل،   20 اأو   30 م�ستوى  دون  ب��اأخ��ري��ات 

لل�سركات  ال�سعرية  املحطات  ت��زداد  حيث 

املرتفعة اأ�سعارها لت�سل ببع�سها اإىل 60 اأو 

80 حمطة بح�سب ن�سب الرتفاع والنخفا�س 

�سعار دون  10%، بينما الأ امل�سموح بها عند 

حركة  حم��ط��ات  ف��ع��دد  ري���اًل   20 م�ستوى 

ال�سهم ل تتعدى 10 اإىل 15 حمطة ارتفاًعا 

احلركة  هام�س  ي�سيق  مم��ا  ��ا  وان��خ��ف��ا���سً

وي�سعب من التعامل معها.

 يف نقا�س قادته �سركة

 »تداول« يف مقرها للتعريف

بامل�سروع



المجهر

بني املثابرة واملغامرة 

أيهما أكثر ثقافة استثمارية 
المرأة أم الرجل؟ 

ت�سكل الثقافة اال�ستثمارية تر�سيًخا للوعي اال�ستثماري وترفع من كفاءة املوؤ�س�سة وعوامل جناحها لتحقق الربح املرجو 

للم�ستثمرين, وجتربة املراأة يف اال�ستثمار على ما تلقاه من ت�سجيع حديثة, اإال اأن جدلية اأيهما اأكرث ثقافة هي اأم الرجل ال 

تزال قائمة يف ظل ما تالقيه بع�ض امل�ساريع الن�سائية اال�ستثمارية من تعرث. حول هذا املحور يدور مو�سوع هذا التحقيق حيث 

اأكدت م�ستثمرات و�سيدات اأعمال اأن ثقافة املراأة اال�ستثمارية ال ميكن مقارنتها بثقافة الرجل حلداثتها وحمدودية فر�سها 

واأن  املقومات احلقيقية لهذه الثقافة ترتكز على املعرفة واالطالع, اإ�سافة للتدريب وحتني فر�ض اال�ستثمار املنا�سبة. 
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الرجل ال يت�صم بقدرته على االنتظار وال�صرب 

اأهدافه �صواء كان ذلك يف  واملثابرة لتحقيق 

نه  عامل التجارة واال�صتثمار اأو غريه, وذلك الأ

يتفوق  ال  ولذلك  احلال,  بطبيعة  �صريًعا  ميل 

يف هذا اجلانب على املراأة التي تقا�صمه نف�س 

غري  املعينة.  البيئية  والظروف  االهتمامات 

ق��درة هائلة على  ذو  اأن��ه  الرجل  ما مييز  اأن 

والنك�صات  التجارية  ال�صدمات  امت�صا�س 

التي تواجهه يف حياته العملية اأكرث بكثري من 

اأي نوع من الهزات  امل��راأة, فهو يحتمل وقوع 

االقت�صادية التي قد يتعر�س لها يف اأي وقت 

�صباب. ي �صبب من االأ والأ

ويف راأي احلمادي اأن املراأة عموًما بعك�س 

جم��ازف��ات  يف  ال��دخ��ول  حتتمل  ال  ال��رج��ل, 

كاقتحام  م���ا,  ع��م��ل  جم���ال  يف  وخم���اط���رة 

العاملية,  البور�صات  اأو  �صهم  االأ اال�صتثمار يف 

املجاالت  من  غريها  يف  تنجح  قطًعا  ولكنها 

كاملقاوالت  املخاطرة  عنا�صر  فيها  تقل  التي 

اإىل  م�صرًيا  وال�صناعات,  العامة  والتجارة 

تكاملت  اإذا  النجاح  يف  ذروة  اأعلى  حتقيق 

وال��رج��ل  امل���راأة  ب��ن  بامل�صاركة  العمل  بيئة 

ال�صفتن  اللتقاء  وذلك  ما,  ا�صتثمار  دارة  الإ

من  املثابرة  وه��ي  منهما,  اأي  يف  املطلوبتن 

املراأة وحتمل ال�صدمات االقت�صادية من قبل 

الرجل.

ويوؤكد احلمادي اأن املجتمع الذي يتكامل 

اأكرب  يحقق  الرجل  مع عمل  امل��راأة  فيه عمل 

قدر من النجاح على كافة ال�صعد, �صواء كان 

�صرة اأو العمل التجاري اأو  ذلك على م�صتوى االأ

كادميي, مو�صًحا اأن ذلك يتجلى يف الدول  االأ

الوقت  ذات  يف  م��وؤك��ًدا  واملتقدمة,  الغربية 

تفوق املراأة الغربية على املراأة العربية ن�صبًيا 

نتيجة الفروقات بن بيئتي كل منها.

التحدي يغلب الثقافة

)متعامل  الهزازي  اإبراهيم  ح�صام  اأم��ا 

اأن  ���ص��ل  االأ اأن  فيعتقد  ���ص��ه��م(  االأ يف  �صابق 

ك��رث  ج���در واالأ اأن يكون االأ ب��ه  ال��رج��ل ح��ري 

كفاءة وثقافة من املراأة يف اال�صتثمار وخا�صة 

�صباب  �صهم, وذلك لعدد من االأ يف التداول واالأ

اأولها  حترره من القيود والنظرة االجتماعية 

والعملية والفكرية التي تعانيها املراأة, بجانب 

ب�صكل  واالحتكاك  احلركة  على حرية  قدرته 

واخل���ربات  ال��ت��ج��ارب  اأ���ص��ح��اب  م��ع  مبا�صر 

بيئة  يجري يف  ما  ملعرفة  عمال  االأ رجال  من 

املعلومات  على  ح�صوله  ثم  ومن  اال�صتثمار 

ات�صاع  ا�صتثماري, مع  اأي عمل  املطلوبة حول 

ال�صوق حملًيا  على حالة  االطالع  فر�صته يف 

رب����اح  واإق��ل��ي��م��ًي��ا ودول���ًي���ا م��ن ح��ي��ث واق���ع االأ

واخل�����ص��ائ��ر وامل�����ص��ب��ب��ات وال���ظ���روف ال��ت��ي 

ا�صتفادته  اإمكانية  اإىل  �صافة  باالإ ت�صحبها. 

نرتنت والتكنولوجيا. من عامل االإ

وم���ع اإق�����راره ب��اق��ت��ح��ام ع���دد ك��ب��ري من 

يرى  اأنه  اإال  عمال,  واالأ املال  الن�صاء يف عامل 

�صيق  يعانن  زلن  ما  عام  ب�صكل  الن�صاء  اأن 

الفر�س التجارية وم�صاحة التفكري واال�صتمتاع 

بامل�صاركة الفعالة يف عدد من حقول اال�صتثمار 

�صهم  واالأ التداول   اإىل قلة �صاالت  �صافة  باالإ

الرجال  من  بو�صفائهن  مقارنة  لهن  املتاحة 

 %80 للن�صاء مقابل   %  20 بن  بن�صبة ترتاوح 

للرجال.

ال��دخ��ول يف  تف�صل  امل���راأة  اأن  وي��الح��ظ 

و�صعها  بحكم  خ�صائر  تكلفها  ال  ا�صتثمارات 

الذي حتكمه الظروف �صالفة الذكر, غري اأن 

التجربة تو�صح اأن الكثري من الرجال ف�صلوا 

يف ا�صتثماراتهم وتكبدوا كثرًيا من اخل�صائر, 

ب��خ��الف بع�س ال��ن�����ص��اء ال��الئ��ي جن��ح��ن يف 

الرجل مغامر واملراأة مثابرة

ع���م���ال  ي����رى ف��ه��د احل���م���ادي رج����ل االأ

وال�صناعة  للتجارة  اجلازع  ورئي�س جمموعة 

ال�صغرية  املن�صاآت  جلنة  ورئي�س  واملقاوالت 

ال�صناعية  التجارية  بالغرفة  واملتو�صطة 

بالريا�س, اأن لكال اجلن�صن  ثقافة ا�صتثمارية 

تربية  من  التن�صئة  ظ��روف  بح�صب  تتفاوت 

واملراأة  الرجل  من  كل  تلقى  وبيئة  وممار�صة 

واملق�صود  والفكرية.  العملية  قدراته  فيها 

ال�صفافية  على  ال��ق��درة  التن�صئة  ب��ظ��روف 

حول  ال��راأي  باإبداء  يتعلق  فيما  وامل�صارحة 

يجابية نحو اإطالق  اتخاذ القرار يف وقته, واالإ

اإال  يتاأتي  املبادرة يف عمل ما, وهذا ال  زمام 

يف حالة تن�صئة تقوم على احلرية الفردية يف 

ما  وفق  وتطويرها  وتنميتها  فكار  االأ �صناعة 

مر يف جمال عمل ما. يتطلب االأ

التن�صئة  بظروف  فهد احلمادي  ويق�صد 

ت�صبع املراأة منذ نعومة اأظافرها بنوع احلرية 

الفردية يف كيفية اختيار طريقها طاملا راعى 

�صالمية, واأاّل  حقوق املجتمع ووفق التعاليم االإ

خلقت  اأنها  مبفهوم  �صيق  مفهوم  يف  حتجر 

نف�صها  وتفريغ  واملطبخ  البيت  دارة  الإ فقط 

ق���رار  االإ م��ع  والد  االأ وتربية  مومة  لالأ مت��اًم��ا 

باأهمية ذلك  واأوليته.

وبالتايل, واحلديث لفهد احلمادي, فاإن 

العمل  ظ��روف  نف�س  اجلن�صن  لكال  توفرت 

الن�صاطات  من  نوع  ملمار�صة  املهيئة  والبيئة 

اأو  ال�صناعية  اأو  اال�صتثمارية  اأو  التجارية 

ب�صكل  تنجح  �صوف  امل��راأة  ف��اإن  كادميية,  االأ

الت�صامها  وذل���ك  ال��رج��ل  م��ن  فعالية  اأك���رث 

ومنها  الرجل,  عن  بها  اهلل  ميزها  ب�صفات 

�صرار  واالإ واملثابرة  وال�صرب  االحتمال  قوة 

على حتقيق هدفها املن�صود يف اأي من املجاالت 

عمال  االأ جم��ال  ذل��ك  يف  مبا  تقتحمها  التي 

اإىل  ب��دوره  يقودها  الذي  واال�صتثمار,  وامل��ال 

قدرتها على تثقيف نف�صها ا�صتثمارًيا اأو فكرًيا 

على  قدرتها  م��ع  اأف�صل  ب�صكل  واجتماعًيا 

عليها  يعاب  ولكن  فكار.  االأ وتطوير  العطاء 

الهزات  نوع من  اأي  عدم قدرتها على حتمل 

تطيح  ق��د  التي  الفادحة  املالية  واخل�صائر 

غري  ف��امل��راأة  واح���دة.  م��رة  اأعمالها  مبملكة 

ت�صيب  التي  ال�صدمات  م�صتعدة المت�صا�س 

عمال الكبرية, فقد ت�صاب ب�صدمة نف�صية  االأ

اأفكارها  وتعطل  تفكريها  ت�صّل  رمب��ا  قاتلة 

وعقلها بحكم تكوينها العاطفي اجليا�س.

واأ�صاف احلمادي اأنه على النقي�س فاإن 

احلمادي: املراأة اأكرث كفاءة ا�ستثمارية من 

الرجل حال توفر نف�س البيئة املحفزة.

الرجل  أن  ب��ا اجل��زم  ال�سعب  من  ال��ه��زازي: 

اأكرث ثقافة ا�ستثمارية من املراأة.

37العدد 25 - الربع الثاين 2008مالعدد 25 - الربع الثاين 2008م36



39العدد 25 - الربع الثاين 2008مالعدد 25 - الربع الثاين 2008م38

المجهر
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االإجنازات  من  كثرًيا  وحققن  ا�صتثماراتهن 

يف اأعمالهن التجارية.

اأن  الهزازي  ي�صتطيع جا�صم  ال  وبالتايل 

يجزم باأن الرجل اأكرث كفاءة من املراأة كما 

ثقافة  اأك��رث  امل��راأة  ب��اأن  يجزم  اأن  الي�صتطيع 

ن الرجل مبقدوره  ا�صتثمارية  من الرجل, الأ

امل��ع��ل��وم��ات  احل�����ص��ول ع��ل��ى ك��م كيفي م��ن 

�صباب  لالأ اال�صتثمار  نوع من  اأي  املطلوبة يف 

اإن  يقول  الواقع  اأن  �صابًقا, غري  التي ذكرت 

اأكرب من  فر�صة جناح املراأة يف ا�صتثمار ما 

فر�صة نظريها الرجل ملجموعة عوامل منها 

�صرار على  حبها للتحدي وحتقيق الذات واالإ

قدر  على  الرجل  �صد  دائ��ًم��ا  اجلولة  ك�صب 

الوقت  يف  وف��ر���س,  ثقافة  من  لها  اأتيح  ما 

اإما  اال�صتثمار  الرجل عامل  فيه  يدخل  الذي 

ملقدرته على النجاح فيه اأو حلبه للمغامرة يف 

التجارب  اأ�صحاب  من  كبري  وجود عدد  ظل 

وامل�صت�صارين الذين ميكن اال�صتفادة منهم, 

ولذلك رمبا حتدي املراأة يغلب ثقافة الرجل 

اال�صتثمارية فتتفوق عليه, اأو العك�س.

مقارنة غري عادلة

عمال  االأ �صيدة  ترى  الن�صاء  جانب  ومن 

اأن  احلمد  هيا  زي����اء  االأ ت�صميم  جم��ال  يف 

حجم الثقافة اال�صتثمارية باملجتمع ال�صعودي 

الن�صاط  بح�صب  والرجل  امل��راأة  بن  يختلف 

زال��ت  م��ا  ن  االآ فحتى  م��زاول��ت��ه,  تتم  ال���ذي 

ن�صطة اال�صتثمارية مقت�صرة على جماالت  االأ

املقارنة  يجعل  مما  للمراأة,  متاحة  حمدودة 

غري عادلة.

وم���ن وج��ه��ة ن��ظ��ر ه��ي��ا احل��م��د وبحكم 

الرجل  اأن  ع��م��ال  واالأ امل��ال  عملها يف قطاع  

يتفوق على املراأة جهًدا ومزاولة لال�صتثمار, 

امل��راأة  اأن  فتعتقد  الثقافية  الناحية  من  اأم��ا 

فهما  بال�صهلة  لي�صت  ومعرفة  اط��الع  ذات 

لبع�صهما  مكمالن  بل  اليتجزاآن  عن�صران 

ممار�صة  ي�صتطيع  الرجل  كان  واإن  البع�س, 

املراأة  من  اأو�صع  ب�صكل  االقت�صادية  ثقافته 

الثقافية,  امل���راأة  جهود  يلغي  ال  ذل��ك  ف��اإن 

�صا�صية  االأ الركيزة  هو  نرتنت  االإ اأن  م�صيفة 

لثقافتهما  ق��وي  وداع���م  اجلن�صن  لثقافة 

اال�صتثمارية. 

جتربة يحكمها احلذر

ع��م��ال  االأ �صيدة  نظر  وج��ه��ة  م��ن  واأم���ا 

ثقافة  اأك��رث  الرجل  ف��اإن  القنيعري  م�صاوي 

خلربته  نظًرا  اال�صتثمار  يخ�س  فيما  ووعًيا 

اال�ستثمارية  للثقافة  ميزان  ال  احلمد:  هيا 

واملعادلة غري عادلة.

عميقة  الرجل  جتربة  القنيعري:  م�ساوي 

كرث ثقافة. وبالتايل فهو االأ

الطويلة ن�صبًيا التي اأك�صبته م�صتوى احرتافًيا 

عملًيا اأكرب يف خلفية العمل اال�صتثماري.

جتربة  دخلت  فاإنها  للمراأة  وبالن�صبة 

اال�صتثمار موؤخًرا وعلى حذر حتكمها يف ذلك 

ف��ك��ار  واالأ االجتماعية  ال��ظ��روف  من  الكثري 

املقيدة والتقاليد غري امل�صجعة حيث ان�صب 

توجهها  نحو جمايل التعليم وال�صحة بحكم 

ظروف املجتمع ولي�س باإرادتها.

اأقل  امل��راأة  اأن  م�صاوي  ال�صيدة  وتعتقد 

ب�صوق  درايتها  عدم  بحكم  ا�صتثمارية  ثقافة 
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عمال وجماالته وقلة وجود الفر�س  املال واالأ

اال�صتثمارية التي تنا�صب ميولها كم�صتثمرة, 

ن��ه��ا اأن مت��ت��ل��ك م��ق��وم��ات  ول���ك���ن  م���ن ���ص��اأ

والتاأهيل  ال��ت��دري��ب  ع��رب  طيبة  ا�صتثمارية 

وتنوع  فر�س اال�صتثمار وتوفرها  مبا يوافق  

االنفتاح االقت�صادي احلا�صل.  

بداية ناجحة وبراقة 

�صهم( راأي  ولنورة الغامن )م�صتثمرة يف االأ

اإن بداية الرجل يف العمل اال�صتثماري  يقول 

ثراء باخلربات,  اأكرث  ولذلك  اأقدم  تاريخها 

املوؤ�ص�صات  معظم  ب���اأن  ذل��ك  على  وت��دل��ل 

اال�صتثمارية تخ�س رجال, حيث اإنه ال ميكن 

اأحدهما  الرجل  اأو  امل��راأة  اإن  بالقول  احلكم 

حينما  فاملراأة  خ��ر  االآ من  اأك��رث  ثقافة  ميلك 

بداأت العمل اال�صتثماري كان ظهورها براًقا 

ولكن  وج��دارة  جناًحا  تثبت  اأن  وا�صتطاعت 

بالطبع بع�س امل�صتثمرات ولي�س جميعهن.

وت�صيف الغامن: اأن هذه اجلدارة حتتاج 

دراك والتعليم بجانب درا�صة  اإىل الوعي واالإ

الربح  ي��ك��ون  ال  وا�صتفا�صة  بعمق  ال�����ص��وق 

ال���دورات  ول��وج  بجانب  الوحيد  ال��داف��ع  ه��و 

تطبيق  كيفية  ومعرفة  والتقوميية  التاأهيلية 

فكار و�صياغتها. وختمت نورة حديثها باأن  االأ

هناك العديد من النماذج امل�صرفة الناجحة 

للمراأة ومدى ثقافتها اال�صتثمارية.  

مقومات نف�سية للنجاح 

فطر اهلل  املراأة ب�صمات نف�صية و�صلوكية 

ال��رج��ل  ر�صيفها  ع��ن  م��ي��زت��ه��ا  ب��ي��ول��وج��ي��ة 

ا�صتفادت منها الكثري من الن�صاء يف اإعادة 

لتتنا�صب  بها  املتعلقة  ت�صكيل اخل�صائ�س  

التحمل  مثل  املختلفة يف احلياة  واأدواره��ا 

الت�صرع  وع��دم  وال��ت��اأين  وال�صرب  واجل��ل��د 

لكونها  اإ�صافة  اأهدافها  لتحقيق  واالإحلاح, 

مور االقت�صادية  اأكرث حكمة يف ت�صريف االأ

بجانب تفانيها  يف العطاء واإخال�صها بكل 

خ�صائية  االأ حدثتنا  املقدمة  بهذه  كيانها, 

ال��ن��ف�����ص��ي��ة م��ن��ى اإدري���������س ح���ج���ازي عن 

واملقومات  اال�صتثمارية  امل���راأة  اإم��ك��ان��ات 

تت�صف  التي  ال�صلوكية  وال�صمات  النف�صية 

كافة  طرقت  امل��راأة  اأن  اأ�صافت  حيث  بها, 

يف  �صاعدها  ا�صتثناء  دون  العملية  بواب  االأ

اإليه,  ت�صبو  ما  اإىل  لت�صل  �صربها  ذل��ك 

الذي طرقته  اال�صتثمارية  عمال  االأ وجمال 

يتطلب الكثري من التغريات يف ال�صخ�صية 

وال�صلوك اإذ ال جمال فيه للمجامالت كما 

يتطلب التاأين واجلراأة واملبادرة.

يحتاج  املجال  هذا  اأن  حجازي  وت��رى 

اإىل الكثري من الثقة بالنف�س فعدم الوثوق 

لن  والعملية  الفكرية  مكانات  واالإ بالنف�س 

اأم��ام  ذاتها  وتثبت  ت�صمد  ال��واح��دة  ت��دع 

العقبات.

امل��ج��ال  ف��ه��ذا  امل��ث��اب��رة  �صمة  ك��ذل��ك 

عر�صة للنجاح والو�صول للقمة وهو كذلك 

خفاقات فاإن مل تتوفر  عر�صة للكثري من االإ

حباط مع  الثقة بالنف�س ف�صلت واأ�صيبت باالإ

اإكمال  عن  بالتايل  وتراجعت   اإخفاق  اأول 

طريقها.

منى  النف�صية  خ�����ص��ائ��ي��ة  االأ وت�صيف 

واالبتكار  ب���داع  االإ �صمة  اأن  كما  ح��ج��ازي: 

وك�صر الروتن متكن من جناح املراأة يف اأي 

لكونها  الرجل  من  اإبداًعا  اأكرث  فهي  جمال 

مين  اأكرث مياًل ال�صتخدام ف�صها الدماغي االأ

بداع. امل�صوؤول عن اخليال وهو مورد االإ

عناًدا  اأك��رث  باأنها  امل���راأة  تتميز  كما 

والعناد �صفة ميكن اأن تكون اإيجابية اإذا ما 

خفاقات والعقبات. ا�صتخدمت اأمام االإ

وعدم  امل�صوؤولية  حتمل  اأن  اإىل  وت�صري 

بها  تت�صف  اأن  يجب  �صفة  منها  التهرب 

بجانب  اال�صتثماري  العمل  باب  تطرق  من 

وال�صمود  امل�صكالت  مواجهة  على  القدرة 

امل�صكالت  ح��ل  يف  ي�صاعد  ال  ف��االن��ف��ع��ال 

والعقبات, كما يجب اأن تتخل�س من القلق 

الغ�صب والت�صويف.

جناحها  اأث��ب��ت��ت  امل�����راأة   : ال��غ��امن  ن����ورة 

أ منها. اال�ستثماري ولكن الرجل اأكفا

امل��راأة  حجازي:  منى  النف�سية  خ�سائية  االأ

اأكرث اإبداًعا من الرجل.
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اأ�سافت جملة »تداول« ابتداء من العدد احلايل باًبا جديًدا هو باب »ثقافة مالية« الذي نعتربه نحن يف املجلة على رغم 

ال�سوق عرب  اأ�سا�سيات  الوعي حول  زي��ادة  ي�ستهدف  إذ  ا للقارئ مبا�سرة  اأن��ه موجه  اعتبار  املجلة على  اأب��واب  اأه��م  ب�ساطته من 

إذا  �سهم عن معرفتها ا ي متداول اأو مهتم ب�سوق االأ �سا�سية التي الغنى الأ تقدمي �سرح مب�سط ويف لغة �سهلة للم�سطلحات االأ

إذا كانت منا�سبة  اأراد اال�ستثمار يف ال�سوق واملعرفة وحدها عزيزي القارئ هي التي متكنك من احلكم على اأداء �سركة ما وما ا

التي غالًبا ما تكون م�سرة على  ال�سوق  ال�سائعات يف  واأن التن�ساق خلف  القرار  اأنت �ساحب  واأن تكون  اأم ال  لال�ستثمار فيها 

ح�سابك اأنت ومن مالك.

المؤشرات المالية الرئيسية اليومية

 هو ال�صعر الذي مت ا�صتخدامه يف اآخر �صفقة مت 

تنفيذها خالل فرتة التداول طبًقا لن�صرة اأ�صعار 

�صهم اليومية التي ت�صدرها »تداول«. االأ

سعر 
اإلغالق

�صهم التي اكتتب فيها امل�صاهمون. هو عدد االأ

األسهم 
المصدرة:

ميثل �صايف ربح ال�صركة بعد خ�صم كل اإجمايل 

امل�صاريف و�صايف الزكاة وال�صريبة من اإجمايل 

ويتم  ي���رادات,  االإ اأو  املبيعات  من  ال�صركة  دخل 

احت�صابه عن طريق املعادلة التالية: �سايف الدخل 

اإجمايل امل�صاريف -  ي��رادات -  = )اإجمايل االإ

�صايف الزكاة وال�صرائب(.

ال�صركة  م��وج��ودات  اإج��م��ايل  بن  ال��ف��ارق  هو 

اآخ��ر  ب��ي��ان��ات  ح�صب  مطلوباتها  واإج���م���ايل 

احت�صابه ح�صب  ويتم  لل�صركة,  مالية  ميزانية 

املعادلة التالية: اإجمايل املوجودات - اإجمايل 

املطلوبات.

صافي 
الدخل:

حقوق 
المساهمين:
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وتاأتي اإ�سافة هذا الباب يف اإطار ر�سالة �سركة ال�سوق املالية ال�سعودية »تداول« لزيادة ون�سر الثقافة اال�ستثمارية لدى املتداولني, وقامت 

الهيئة بجهود كبرية يف هذا املجال على مدار ال�سنوات القليلة املا�سية ومنذ تاأ�سي�سها عرب اإ�سداراتها املتنوعة التي �سملت العديد من الكتيبات 

املب�سطة التي ت�سرح مثل هذه امل�سطلحات وعقدت العديد من الندوات املوجهة جلميع املتداولني التي ت�سب يف اإطار زيادة الوعي لديهم.

ويعترب دورنا هنا يف جملة »تداول« مكماًل لدور ور�سالة �سركة تداول, و�سنحاول يف هذا الباب تقدمي املعلومات يف �سكل مب�سط وبلغة 

�سل�سلة ي�سهل فهمها كما �سن�سيف للجانب النظري جانًبا تطبيقًيا عرب اإ�سافة مناذج اأو جداول ملا يتم تقدميه من م�سطلحات ومفاهيم 

ا�ستثمارية.

ل�صركة  ال�صوقية  القيمة  يعك�س  الذي  الناجت  هو 

اإغالق, ويتم احت�صابه عن  اآخر �صعر  ما ح�صب 

ال�صعر  امل�صدرة يف  �صهم  االأ طريق �صرب عدد 

ال�صوقي لل�صهم. ويتم ا�صتخراجه ح�صب املعادلة 

�صهم  التالية: القيمة ال�صوقية لل�صركة = عدد االأ

امل�صدرة × ال�صعر ال�صوقي لل�صهم.

العادي  ال�صهم  ح�صة  يقي�س  ال��ذي  املوؤ�صر  هو 

طريق  عن  احت�صابه  ويتم  رب��اح,  االأ من  الواحد 

خر 12 �صهرا )اأربعة اأرباع(  ق�صمة �صايف الدخل الآ

ا�صتخراجه  ويتم  امل�صدرة,  �صهم  االأ عدد  على 

 = ال�صهم  على  العائد  التالية:  املعادلة  ح�صب 

�صهم امل�صدرة(. )�صايف الدخل / عدد االأ

القيمة 
السوقية:

العائد على 
السهم:

 ُيعد من اأكرث املقايي�س املالية ا�صتخداًما للتعرف 

على مدى غالء �صهم ال�صركة من عدمه, ويعك�س 

مق�صومة  ال�صوقية  ال�صركة  قيمة  املقيا�س  هذا 

رباح خالل اآخر 12 �صهرا م�صت  على �صايف االأ

وكلما  ال�صابقة,  الفرتة  وت�صمى  اأرب��اع(  )اأربعة 

لدفع  ال�صوق  ا�صتعداد  زاد  امل��وؤ���ص��ر  ه��ذا  زاد 

رباح ال�صنوية, ويتم  قيمة اأكرب لكل ريال من االأ

احت�صابه من خالل املعادلة التالية: 

�صهم  االأ ع��دد   * ال�صوقي  )ال�صعر   = الن�صبة 

القيمة   = اأو  ال���دخ���ل   ���ص��ايف  امل�������ص���درة(/ 

ال�صوقية/ �صايف الدخل  

حقوق  اإج��م��ايل  م��ن  ال��واح��د  ال�صهم  قيمة  ه��ي 

العامة  امل��ي��زان��ي��ة  يف  تظهر  ال��ت��ي  امل�صاهمن 

املتبقية  �صول  االأ ت�صفية  قيمة  وتعني  لل�صركة, 

لل�صركة بعد �صداد املطلوبات عليها, وحيث تتوقع 

رباح  ال�صركات عادة اأن تنمو وجتني املزيد من االأ

يف امل�صتقبل, فاإن معظم ال�صركات تكون قيمتها 

يف ال�صوق اأكرب بكثري من قيمتها الدفرتية, لذلك 

فاإن القيمة الدفرتية مهمة للم�صتثمرين املهتمن 

بقيمة ال�صركة اأكرث من امل�صتثمرين املهتمن بنمو 

التالية:   املعادلة  احت�صابها ح�صب  ويتم  ال�صركة. 

امل�صاهمن/  حقوق  اإجمايل   = الدفرتية  القيمة 

�صهم امل�صدرة. عدد االأ

السعر للعائد 
)مكرر الربحية(:

القيمة 
الدفترية:

  قيمة ال�صركة ال�صوقية مق�صومة على حقوق امل�صاهمن. هذه الن�صبة تقارن القيمة ال�صوقية لل�صركة بقيمة ال�صركة املعلن عنها يف 

دفاتر ال�صركة احل�صابية. وكلما زادت هذه الن�صبة زادت القيمة التي ميكن اأن يدفعها ال�صوق ل�صراء اأ�صول ال�صركة, كما اأنه كلما 

انخف�صت الن�صبة فاإن الفر�صة جيدة ل�صراء اأ�صهم ال�صركة. ويتم احت�صاب الن�صبة ح�صب املعادلة التالية: 

�صهم امل�صدرة(/ حقوق امل�صاهمن   اأو   = القيمة ال�صوقية/ حقوق امل�صاهمن الن�صبة = )ال�صعر ال�صوقي * عدد االأ

السعر/القيمة 
الدفترية:
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قامات
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سنفاجئ السوق بأشياء كثيرة
الرئي�س التنفيذي لزين ال�سعودية لـ»تداول« :

حوار- �صبحي رخا
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جيد  بعمل  تقوم  للهيئة  احلالية  دارة  االإ

الطريق  لكن  وا�سحة  واآث���اره  وم��درو���س 

اأمامها مازال طويالً

اأ�سبحت »حالة مرجعية« من حيث  »زين« 

منوها واإبداعها

م�سرية تطور زين

٭ نرجو اأن حتدثنا يف البداية عن م�سرية 

م ثم زين ال�سعودية؟ وتطور زين الأ

ات�صاالت  �صركة  اأقدم  هي  م  االأ زين  �صركة 

اأ�ص�صت  و�صط حيث  االأ ال�صرق  متنقلة يف منطقة 

اأ�صبحت الحًقا �صركة م�صاهمة  1983م ثم  عام 

2003م  ع��ام  ب��داأت  احلقيقية  انطالقتها  لكن 

عندما توىل الدكتور �صعد الرباك من�صب الرئي�س 

منو  ب��داأ  التاريخ  ه��ذا  ويف  لل�صركة.  التنفيذي 

قيمة  كانت  حيث  )C.T.M(�صابًقا  زين  وتو�صع 

 3 بنحو  تقدر  الوقت  ذلك  يف  ال�صوقية  ال�صركة 

مليارات دوالر تقريًبا وكان لديها نحو 600 األف 

�صنوات فقط,ومع   5 اأقل من  ويف  م�صرتك فقط 

نهاية عام 2007م, تو�صعت ال�صركة اإذ اأ�صبحت 

موجودة يف 22 دولة ومنت قيمتها ال�صوقية حالًيا 

مليون   47 نحو  ولديها  دوالر  مليار   30 نحو  اإىل 

�صركة  اأكرب  رابع  ن  االآ ترتيبها  واأ�صبح  م�صرتك 

ات�صاالت على م�صتوى العامل من حيث االنت�صار 

ال�صوقية  القيمة  حيث  م��ن  وال��راب��ع  اجل��غ��رايف 

هنا  يفوتني  وال  و���ص��ط.  االأ ال�صرق  م�صتوى  على 

»حالة  اأ�صبحت  زي��ن  �صركة  اأن   اإىل  اأ�صري  اأن 

واإطالقها  واإبداعها  منوها  حيث  من  مرجعية« 

يقا�س  منوذًجا  زين  واأ�صبحت  املوحدة,  ال�صبكة 

قامت  وق��د  العربية.  املنطقة  م�صتوى  على  ب��ه 

على  علمية  بدرا�صة  مريكية  االأ هارفارد  جامعة 

�صركة زين من حيث كيفية حتقيقها لهذا النمو 

بندرة  اأثبت ح�سوًرا مميًزا يف جمال يتميز  املعطاء  الوطن  حمدي قامة من قامات هذا  االأ م��روان  الدكتور 

حمدي  إدارًيا, واأثبت الدكتور االأ اأ�سحاب الكفاءات فيه وهو جمال تقنية االت�ساالت وت�سغيل �سبكات االت�ساالت ا

جورجيا  معهد  من  1990م  ع��ام  تخ�س�سه  يف  الدكتوراه  على  ح�سوله  عقب  مبا�سرة  الالفت  وح�سوره  كفاءته 

مريكية عرب العديد من املنا�سب التي توالها يف �سركات مرموقة منها �سركة  للتكنولوجيا يف الواليات املتحدة االأ

تويوتا التي توىل فيها من�سب امل�سوؤول عن تقنية املعلومات ملدة اأربع �سنوات لينتقل بعدها اإىل �سركة مرموقة 

�سنوات  ال�سعودية لي�سبح يف غ�سون  لها يف  �سي�ستمز مديًرا عاًما  �سي�سكو  �سركة  اأخ��رى يف �سلب تخ�س�سه هي 

اأف�سل مديًرا عاًما لل�سركة على م�ستوى 98دولة على م�ستوى العامل.

حمدي على داخل اململكة بل تعداه اإىل خارجها ليوا�سل م�سريته باالن�سمام, قبل اأربع  ومل يقت�سر ح�سور االأ

�سنوات , اإىل جمموعة زين الكويتية حيث اأ�سهم يف النقلة النوعية التي حققتها ال�سركة يف غ�سون اأربع �سنوات 

اليوم يدخل مرحلة  البحرين. وهو  زين  املجموعة وم�سوؤول عن  اال�سرتاتيجي يف  للتخطيط  تنفيذي  كرئي�ض 

جديدة من امل�سرية الناجحة باختياره رئي�ًسا تنفيذًيا لزين ال�سعودية.

انتهى  نبدوؤها من حيث  التي  العملية  بع�ض حمطات م�سريته  ال�سوء على   نلقي  ال�سامل  احل��وار  ويف هذا 

اأن نختم هذا احلوار الرثي بنظرة على قطاع  اأي زين ال�سعودية لنعرج على جوانب من خرباته وجتاربه قبل 

االت�ساالت يف اململكة وم�ستقبله.

ا جلهة كونه منوًا �صريًعا و�صحًيا  ال�صريع خ�صو�صً

قبل  وحتى  فهي,  ال�صعودية  زي��ن  اأم��ا  ومربًحا. 

بدء الت�صغيل, تعترب �صابع اأكرب �صركة ات�صاالت 

قيمتها  ت�صل  حيث  العربي  الوطن  م�صتوى  على 

10 مليارات دوالر. وقد  ال�صوقية حاليًا اإىل نحو 

بداأنا مرحلة الت�صغيل التجريبي ويف غ�صون �صهر 

ونحن  اهلل,  �صاء  اإن  جت��ارًي��ا,  اخلدمة  �صنطلق 

التجريبي  للت�صغيل  ولية  االأ النتائج  ن  الأ متفائلون 

م�صجعة جًدا �صواء على م�صتوى جودة ال�صبكة اأو 

خدمات العمالء.

قيمة الرخ�سة عادلة

٭ ناف�ستم للح�سول على الرخ�سة الثالثة 

بحيث اإنكم قدمتم اأعلى عر�س بفارق 

 7 نحو  بلغ  مناف�س  ـــرب  اأق عــن  كبري 

مليارات ريال ملاذا؟

بفارق  يكن  مل  قدمناه  ال��ذي  العر�س  اأواًل: 

وهو  يلينا  ال��ذي  العر�س  عن  ذك��رت  كما  كبري 

�صبعة مليارات  املبلغ  اأورا�صكوم ومل يكن  ل�صركة 

ريال بل كان اأقل من ذلك بكثري. وعموًما لي�صت 

�صا�صي  االأ ال�صوؤال  الرئي�صية.  النقطة  هي  هذه 

املبلغ  هذا  ال�صعودية  رخ�صة  ت�صتحق  هل  هنا: 

اأم ال, مقارنة برخ�س مماثلة يف دول جماورة؟ 

جمدية  غ��ري  اأي  عالية  قيمة  ه��ي  ه��ل  مبعنى: 

اقت�صادًيا اأم اأنها جمدية اقت�صادًيا ؟

م��ا اأ���ص��ت��ط��ي��ع ق��ول��ه ه���و: ل��و ق��ارن��ا رخ�صة 

اأو  خليجية  دول  يف  مماثلة  برخ�س  ال�صعودية 

الكت�صفنا  ثالثة  اأو  ثانية  رخ�صة  اأي  لنا  جم��اورة 

ونحن  ج��ًدا.  عادلة  ال�صعودية  رخ�صة  قيمة  اأن 
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بداأنا مرحلة الت�سغيل التجريبي والت�سغيل 

التجاري خالل �سهر اأغ�سط�س املقبل.

جمدية  الرخ�سة  قيمة  اأن  على  ال��دل��ي��ل 

ا بقيمة  اأن البنوك قدمت قر�سً اقت�سادًيا 

بدون  الرخ�سة  لتمويل  دوالر  مليار   2.5

اأي �سمانات من املوؤ�س�سني

اال�صتعانة  بعد  اإال  للرخ�صة  القيمة  هذه  ن�صع  مل 

باآراء جهات ا�صت�صارية متخ�ص�صة ولديها اخلربة 

اأن  على  والدليل  القطاع.   ه��ذا  يف  وامل�صداقية 

من  الكثري  اأن  اقت�صادًيا  جمدية  الرخ�صة  قيمة 

املوؤ�ص�صات املالية العريقة دعمتنا عرب تقدمي قرو�س 

بدون  الرخ�صة  لتمويل  دوالر  مليار   2.5 بقيمة 

بنيت  التي  باملعطيات  ثقة  املوؤ�ص�صن  �صمانات من 

عليها  تقديرات قيمة الرخ�صة. ولو مل تكن القيمة 

ملا قدمت هذه  ومربحة  اقت�صادًيا  عادلة وجمدية 

املوؤ�ص�صات املالية التمويل الالزم.

الــ�ــســوق  يف  الـــوجـــود  اأن  اأعــتــقــد  لــكــن  ٭ 

لكم  ا�سرتاتيجًيا  هدًفا  كان  ال�سعودي 

احلد  مــن  اأعــلــى  �سعًرا  و�سعتم  ولــذلــك 

ق�سى الذي ميكن ح�سب توقعاتكم اأن  الأ

ي�سعه املناف�سون لكم؟

بالرخ�صة  للفوز  التخطيط  كان  بالفعل  نعم 

ال�صعودي  ال�صوق  يف  وال��وج��ود  الثالثة  ال�صعودية 

ال�صعودية,جغرافًيا,  ن  الأ لنا  ا�صرتاتيجًيا  هدًفا 

اأهمية  متثل  كما  املنطقة  يف  مركزًيا  موقًعا  متثل 

ا�صرتاتيجية من الناحية االقت�صادية. ومن يخ�صر 

هذا  ف�صيخ�صر  الثالثة,  الرخ�صة  الفر�صة,  هذه 

وجودنا  اأهمية  ن��درك  نحن  طويلة.  لفرتة  ال�صوق 

االق��ت�����ص��ادي  ال��ق��ل��ب  تعترب  ال��ت��ي  ال�����ص��ع��ودي��ة  يف 

و�صط, فهي حتتل املرتبة الواحد  الناب�س لل�صرق االأ

والع�صرين  بن اقت�صاديات العامل وتاأتي يف املركز 

وتت�صم حركة  و�صط.  االأ ال�صرق  م�صتوى  ول على  االأ

دخل  ينمو  اأن  ويتوقع  النمو.  ب�صرعة  اقت�صادها 

55%.وب�صفة  2017م بنحو  الفرد فيه بحلول عام 

خا�صة يالحظ  اأن �صوق االت�صاالت, يف هذا البلد , 

ي�صهد منًوا �صريًعا جًدا, اإذ يتوقع له اأن ينمو, خالل 

ربع القادمة, مبعدل اإجمايل ي�صل اإىل  ال�صنوات االأ

 .%140

جهة  من  �صواء  العوامل,  كل  اإن  واخلال�صة: 

قطاع  يف  التجارية  العوامل  اأو  الكلي  االقت�صاد 

االت�صاالت, م�صجعة وحمفزة وتدعو اإىل التفاوؤل. 

وكل ما حتتاجه ال�صوق هو وجود �صركة عاملية ذات 

خمتلف  على  عمالئها  احتياجات  تلبية  يف  خربة 

العادلة.  ح�صتها  لتاأخذ  زي��ن  مثل  ن�صاطاتهم  

اأك���رر: نعم, ال��وج��ود ك��ان ه��دًف��ا وق��د اأع��ددن��ا له 

الذي  احل��د  اإىل  ندفع  اأن  م�صتعدين  وكنا  العدة 

احلد  اإىل  ولي�س  ومربًحا  اقت�صادًيا  جمدًيا  يكون 

نعمل  ننا  الأ فائدة  بال  الرخ�صة  فيه  ت�صبح  الذي 

العادلة  رب��اح   االأ حتقيق  �صروطه  من  ال��ذي  للنمو 

»زين«  التزام  والدليل على  ال�صركة.  اأ�صهم  حلملة 

بهذا املبداأ اأن عر�صها للمناف�صة يف احل�صول على 

الثالثة يف م�صر توقف عند احلد الذي  الرخ�صة 

راأيناه جمدًيا اقت�صادًيا . فنحن يف النهاية �صركة 

م�صاهمة نحافظ على حقوق م�صاهمينا ولن ناأخذ 

اأي رخ�صة باأي ثمن. ال�صيا�صة التي نتبعها توجب 

اقت�صادًيا  وجمدًيا  ع��اداًل  املقدم  الثمن  يكون  اأن 

بالن�صبة لنا نحن, اأما بالن�صبة لغرينا فقد ال يكون 

تناف�صية  ميزات  لتوافر  نظًرا  اقت�صادًيا  جمدًيا 

املوحدة  ال�صبكة  مثل  غرينا  لدى  تتوافر  ال  لدينا 

والتكامل يف التكاليف الذي نتمتع بها كاأن نح�صل 

ال�صبكة  لتجهيزات  اأق��ل  ب�صعر  امل�صرتيات  على 

املوحدة,  ال�صبكة  طريق  عن  امل��وارد  يف  والتكامل 

اأ�صف اإىل ذلك, ميزة التكامل يف املوارد الب�صرية 

العجلة  اخ��رتاع  نعيد  ال  اإننا  بحيث  ج����راءات  واالإ

الت�صغيل  ونظم  الداخلية  ج��راءات  االإ من  كثري  يف 
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هدًفا  ك��ان  ال�سعودي  ال�سوق  يف  الوجود 

ا�سرتاتيجًيا لنا

نه اإذا كان ال�سعر  لن ندخل يف حرب اأ�سعار الأ

للمناف�سة  متلكه  الذي  الوحيد  ال�سيء  هو 

أنت ال متلك �سيًئا و�ستخ�رس فا

من  م�صتوى  اأعلى  على  ذل��ك  ننجز  اأن  فن�صتطيع 

تعمل  التي  ال��دول  م يف  االأ ال�صركة  اجل��ودة بخربة 

�صركة  وبن  بيننا  املقارنة  يجعل  مرالذي  االأ فيها. 

اأخرى تناف�س على الرخ�صة ال يوجد لديها مرجعية 

يف اخلربة اأمًرا »�صعًبا«.

�سعار وعنا�سر املناف�سة الأ

٭ اأكدمت بعد ح�سولكم على الرخ�سة اأنكم 

امل�سغلني  مع  اأ�سعار  حرب  يف  تدخلوا  لن 

�سعار هي العن�سر  خرين ومعلوم اأن الأ الآ

الــقــدم  كـــرة  مــثــل  املناف�سة  يف  ول  الأ

كيف  املباراة،  نتيجة  اأو  هــداف  الأ املهم 

�ستناف�س زين بدون املناف�سة ال�سعرية؟ 

لديكم؟  خــرى  الأ املناف�سة  عنا�سر  وما 

وهل و�سعتم خطًطا م�سبقة للمناف�سة؟

يخادع  للعميل  مهم  غري  ال�صعر  اإن  يقول  من 

العميل �صعًرا  اأن يدفع  نف�صه لكن هناك فرًقا بن 

ويح�صل مقابله على ما ي�صتحق من خدمة وجودة 

املوحدة  ال�صبكة  اإ�صافية مثل  اأخرى  ومن خدمات 

وبن اأن تدخل يف مناف�صة والعن�صر الوحيد الذي 

هو  ال�صعر  ك��ان  ف��اإذا  ال�صعر.   هو  ي��دك  متلكه يف 

ال�صوق  اإىل  الداخل  ميلكه  ال��ذي  الوحيد  ال�صيء 

ميلك  ال  ال�صديد,  اح��رتام��ي  م��ع  فهو  للمناف�صة 

املناف�صة معتمًدا على  �صوق  الذي يدخل  اإن  �صيًئا, 

ال�صعر وال ميلك, مثل »زين«, �صبكة موحدة وخربة 

التعامل  على  ومقدرة  دول��ة,   22 يف  مطبقة  دولية 

ال�صوق  مثل  �صوق  مع  �صريع  واإي��ق��اع  بديناميكية 

اأن  ب�صيط هو  ل�صبب  �صيخ�صر  اأنه  فتاأكد  ال�صعودي 

ال�صعر ي�صهل جًدا تقليده فبمجرد تخفي�صك لل�صعر 

التايل مبا�صرة  اليوم  املناف�س حذوك يف  �صيحذوا 

تقليدها.  ي�صعب  خ��رى  االأ التناف�صية  املزايا  لكن 

ون��ح��ن اأت��ي��ن��ا اإىل ال�����ص��وق ال�����ص��ع��ودي ب��اإم��ك��ان��ات 

منها  ا  بع�صً اأن  افرت�صنا  اإذا  وحتى  ج��ًدا.  كبرية 

قد  فيه  نكون  وقت  اإىل  �صيحتاج  ذلك  فاإن  �صيقلد 

م��ر  االأ يظل  وهكذا  اأخ��رى  مزايا  اإىل  جتاوزناها 

اأننا  هذا  كل  يف  واملهم  واملقلد.  املبدع  بن  �صجااًل 

اأ�صعار,  بحرب  تدمر  اأن  ال�صناعة  لهذه  نريد  ال 

واق��ع  وم��ن  فقط  �صعري  اأ�صا�س  على  فالتناف�س 

خربتنا يف الدول التي عملنا فيها وما تو�صلوا اإليه 

يف اأوروبا يوؤدي اإىل تدمري هذه ال�صناعة وال يرتك 

لها جمااًل للتطور واالرتقاء بجودتها وهذا يتنافى 

التنظيمية يف  و�صعتها اجلهات  التي  هداف  االأ مع 

معقول  تنظيم  لديها  التي  ال��دول  كل  ويف  اململكة 

يحر�س على ال�صناعة نف�صها وعلى جودتها.

عنا�سر  اإذن  لنا  توجز  اأن  ت�ستطيع  هل  ٭ 

املناف�سة لدى زين؟

اأنا ذكرتها يف اإجابتي ال�صابقة وهي باخت�صار: 

مع  التجاوب  اخل��دم��ة,  ج��ودة  امل��وح��دة,  ال�صبكة 

كلها  ه��ذه  نف�صه,  ال�صوق  يف  العمالء  احتياجات 

متتلكها  التي  مثل  قوية  خ��ربة  جلب  اإىل  حتتاج 

االت�صاالت  ف�صناعة  ال�صعودية,  ال�صوق  اإىل  زين 

ول على عوامل  �صناعة معرفية تعتمد يف املقام االأ

املعرفية  ال�صناعة  ت�صاعد هذه  م�صاعدة وحمفزة 

على املرونة بدرجة كبرية ومتكنها من التفاعل مع 

احتياجات امل�صتخدم.  فاأنت ال ت�صتطيع اأن تر�صي 

امل�صتخدم واأنت تقدم له خدمة مل تطور على مدى 

اأ�صهر اأو �صنوات فالتقنية متاحة اأمام اجلميع.

اجلديدة  اخلدمات  اأو  املنتجات  ما  اإذن  ٭ 

التي �ستقدمها زين للم�ستخدم؟

اأتركها حلينها  اخلدمات واملنتجات اجلديدة 

ن  االآ اأكلمك  اأن  اأ�صتطيع  فال  لل�صوق  ننزل  عندما 

)حرقت  واإال  اخلدمة  اإط��الق  عند  �صاأقدمه  عما 

كيد اأن  اأوراقي( قبل اأن اأنزل اإىل ال�صوق. ولكن االأ

ال�صوق,  مع  التعامل  يف  ومبادرات  خدمات  لدينا 

ب�صكل  معها  �صتتفاعل  ال�صوق  اأن  متاأكدون  نحن 

اأن  اإيجابي ويف النهاية هي معادلة وا�صحة: يجب 

يح�صل العميل على منتج يكون مر�صًيا له وبجودة 

مر�صية وب�صعر مر�س. وتاريخنا, يف »زين«, ي�صهد 

باأن لدينا قائمة من املنتجات واخلدمات التي كنا 

خدمة  اأطلق  من  اأول  نحن  اإذ  ابتكرها,  من  اأول 

اجليل الثالث يف الوطن العربي وكنا اأول من اأطلق 

كله  ال��ع��امل  يف   edge����ال م��ع  الثالث  اجليل  خدمة 

هذه  املوحدة.  ال�صبكة  خدمة  اأطلق  من  اأول  وكنا 

التنفيذ ونحن  بداع واملقدرة على  االإ اأتت من  كلها 

متتاز  التي  القوية  التناف�س  عوامل  بن  بالتزاوج 

بها »زين« تاأكد اأننا �صنفاجئ ال�صوق باأ�صياء كثرية 

جيدة �صي�صعد بها عمالوؤنا.

اخلطة الت�سغيلية

العام  ــال  خ الت�سغيلية  خططكم  مــا  ٭ 

ا اأنكم اأعلنتم م�سبًقا اأن  اجلاري خ�سو�سً

الت�سغيل التجاري �سيبداأ منت�سف العام 

ن؟ اجلاري لكنه مل يبداأ حتى الآ

نحن بداأنا الت�صغيل التجريبي يف 2008/6/28م 

بال�صبط اأي اأننا التزمنا بوعدنا بالت�صغيل منت�صف 

ف�صيكون  التجاري  الت�صغيل  اأم��ا  اجل���اري,  العام 

هذا احلديث  اإج��راء  تاريخ  من  ال�صهر  قرابة  بعد 

ينق�س  اأو  يزيد  باإذن اهلل, قد  ,)2008/7/7م(, 

قلياًل. ونحن �صنغطي اململكة بن�صبة 95% من اليوم 

53% عرب �صبكتنا اخلا�صة والباقي  للت�صغيل  ول  االأ

�صبكتنا  املحلي. و�صنغطي من خالل  التجوال  عرب 

4 اآالف كيلو  34 مدينة وم�صافة  وىل  يف املرحلة االأ

اململكة  م�صتوى  على  �صريًعا  طريًقا   14 عرب  مرت 

لكننا �صن�صارع اإىل تغطية اململكة بالكامل ب�صبكتنا 

نخدم  اأن  نريد  ننا  الأ عامن  غ�صون  يف  اخلا�صة 

يف  نحن  نتحكم  التي  ال�صبكة  خالل  من  عمالءنا 

ت�صغيلها و�صمان جودتها.

على  ال�سعودية  زين  تاأثري  تتوقع  كيف  ٭ 

ا جلهة طموح ال�سركة  م خ�سو�سً زين الأ

�سركات  اأربــع  اأكرب  �سمن  تكون  اأن  م  الأ

حيث  من  العامل  م�ستوى  على  ات�سالت 

القيمة ال�سوقية؟

ن,  االآ ال�صعودية«  »زي��ن  اأن  اإيجابي  اأث��ر  اأول 

وحتى قبل اأن تعمل,  بلغت قيمتها ال�صوقية  نحو 10 

مليارات دوالر وهذا له اأثر كبري جًدا ويثبت للجميع 

ا�صتثماًرا جمدًيا.  كان  ال�صعودية  اال�صتثمار يف  اأن 

على  ت��دل  ال�صوق  يف  ال�صركة  قيمة  النهاية  ويف 

مب�صتقبلها  وثقتهم  ال�صركة  بهذه  امل�صتثمرين  ثقة 

اأ�صهم �صركة مل  ال�صوق لن ي�صرتوا  فاملتداولون يف 

تعمل اإال اإذا كان لديهم ثقة مب�صتقبلها فهذا اأ�صبه 

و�صينعك�س  ال�صركة  م�صتقبل  على  بالثقة  بت�صويت 

اإيجاًبا على جمموعة زين. وكل املوؤ�صرات تدل على 

اأكرب  من  لتكون  فر�صة  لديها  ال�صعودية«  »زين  اأن 

ونحن متفائلون  م,  االأ زين  امل�صاهمة يف  ال�صركات 

الت�صغيل  يبداأ  عندما  اإيجاًبا  �صيتفاعل  ال�صوق  اأن 

التجاري.
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معها مهما كانت لديك مهارات �صابقة وخربات 

ت�صاعدك. فاإن مل تكن ممن ميلكون قدرة كبرية 

البقاء  ت�صتطيع  فلن  والتكيف  التاأقلم  على  جًدا 

�صافات التي  ف�صاًل عن النجاح وهذه من اأهم االإ

اأ�صافتها زين: يل ولغريي.

بيئة عمل مميزة

٭ كيف تقيم بيئة العمل يف زين؟

وبيئة  وثقافتها.  هويتها  على  تراهن  زين   

التي  التناف�صية  امل��ي��زة  تعتربها  لديها  العمل 

العمل  على  حتفز  بيئة  ن��ه��ا  الأ ن�صخها  ي�صعب 

ج��ًدا  �صريع  ب�صكل  ال��ق��رار  وات��خ��اذ  واالإجن����از 

واإمكاناتها  مكت�صباتها  على  ��ا  اأي�����صً وحت��اف��ظ 

اإن�صانية  بيئة  زي��ن  يف  العمل  بيئة  الب�صرية. 

فكره  وحت��رتم  ول  االأ املقام  يف  ن�صان  االإ حت��رتم 

وتدفعه لتقدمي اأف�صل ما عنده فنحن يف �صناعة 

بداع  بداع واالإ معرفية, كما ذكرت حتتاج اإىل االإ

اأو ع��دم وجود  وال��رتدد  ياأتي يف ظل اخل��وف  ال 

وترتكب  جت��ازف  ب��اأن  اأحياًنا  لك  ي�صمح  مناخ 

خطاء  نك اإن مل ت�صمح باالأ اأخطاء.  نعم اأخطاء الأ

فلن يبدع العاملون لديك مع مراعاة اأن ذلك ال 

مع  التهاون  اأو  خطاء  بتكراراالأ ال�صماح  يعني 

باأخالقيات  عالقة  لها  التي  املتعمدة  خطاء  االأ

املهنة.  ونرى اأن هذه البيئة هي البيئة املنا�صبة 

�صرة  لهذه ال�صناعة.  ونحن نختار اأفراد هذه االأ

لكن  �صديدة,  بعناية  البيئة  ه��ذه  ت�صكل  التي 

البيئة مفرو�صة على هذه  اأن هذه  يعني  ال  هذا 

�صرة هم الذين �صكلوا هذه  �صرة فاأبناء هذه االأ االأ

البيئة و�صكلوا النظام الداخلي الذي وجدوا اأنه 

ف�صل.   ف�صل لهم للعطاء املتوا�صل والعطاء االأ االأ

بهم  ونهتم  جًدا  �صديدة  بعناية  نختارهم  هوؤالء 

ن�صاين  ا نعتني باجلانب االإ ونطور قدراتهم واأي�صً

املتميزة  الكفاءات  لو وجدنا  فيهم. فنحن حتى 

يف اجلانب التخ�ص�صي اأو املحتوى ولكنها تفتقر 

اأو  فيه  ن�صاين  االإ اجلانب  من  دن��ى  االأ احلد  اإىل 

توؤدي  لن  نها  الأ عندنا!  لها  مكان  فال  خالقي  االأ

نتائج  اإىل  ت��وؤدي  قد  بل  البيئة  ه��ذه  اإث���راء  اإىل 

�صلبية على العمل.

تــنــفــيــذي  ــس  ــ� ــي ــرئ �ــســتــ�ــســري ك هــــل  ٭ 

�س�س  الأ نف�س  على  ال�سعودية  لزين 

يف  م  الأ زين  ت�سعها  التي  وال�سوابط 

اإدارتكم لل�سركة، اأم �ستكون لك مل�ساتك 

لديك  هل  اآخــر  مبعنى  اأو  اخلا�سة؟ 

دارة زين ال�سعودية بحرية  تفوي�س لإ

طار الذي  ومرونة اأم اأنك �ستعمل يف الإ

م؟ حتدده لك ال�سركة الأ

 هناك نظام حوكمة داخل ال�صركة ويف كل 

هذا  زين.   منظومة  داخل  بها  نعمل  ال�صركات 

احلرية  من  ج��ًدا  كبرًيا  ق��دًرا  يعطيك  النظام 

واملرونة والقدرة على الت�صرف, ولكن هو نظام, 

حتى يحقق التكامل الذي يخدمك اأنت يف املقام 

�صمنها  وم��ن  فيه  تعمل  ال��ذي  البلد  يف  ول  االأ

ال�صعودية,  البد اأن تلتزم بحد اأدنى من معايري 

احلوكمة واخلطوط العامة لهذا النظام. هناك 

اأمور معينة ال بد اأن ترجع فيها اإىل اإدارة ال�صركة 

م ولكن هناك اأموًرا اأكرث بكثري جًدا مرتوكة  االأ

يف يد املدير العام اأو الرئي�س التنفيذي يت�صرف 

فيها مبا يراه مالئًما لهذا ال�صوق. وب�صكل عام 

اأعتقد اأن القدر املمنوح للرئي�س التنفيذي يف اأي 

�صركة تابعة ملجموعة زين هو قدر كبري جًدا من 

حيث املرونة واحلرية ليت�صرف مبا يراه مالئًما 

طر  لل�صوق التي يعمل فيها, اأما بالن�صبة اإىل االأ

االل��ت��زام  م��ن  ب��د  ف��ال  احلوكمة  ون��ظ��ام  العامة 

التكاليف  تعمل على تخفيف  ما  نها عادة  الأ بها 

يرادات وت�صاعد يف حت�صن اجلودة. وزيادة االإ

بداية امل�سوار

واملنا�سب  زين  يف  م�سريتكم  بداأت  متى  ٭ 

التي تقلدتها؟

2004م يف من�صب  اأنا بداأت يف  »زين« عام 

الرئي�س التنفيذي للتخطيط اال�صرتاتيجي واأثناء 

كنت  اال�صرتاتيجي  التخطيط  ع��ن  م�صوؤوليتي 

م�صوؤواًل عن زين البحرين خالل عام 2005 وحتى 

جمموعة  يف  العمل  وق��ب��ل  2006م.  ع��ام  ب��داي��ة 

�صي�صتمز  �صي�صكو  ل�صركة  العام  املدير  كنت  زين 

يف  ح�صلت  اأنني  فيها  اإجنازاتي  ومن  ال�صعودية 

على  عام  مدير  اأف�صل  جائزة  على  2002م  عام 

�صي�صتمز.  �صي�صكو  فيها  توجد  دول��ة   98 م�صتوى 

وم���ن اإجن���ازات���ي يف »زي����ن« ال��ع��م��ل ع��ل��ى ق��ي��ادة 

وهي  ال�صركة  و�صعتها  التي  اال�صرتاتيجية  فريق 

ا�صرتاتيجية ACE   :A �صرع النمو,C:ركز و�صعك 

يف كل دولة تعمل فيها, E: تو�صع«. وكنت قبل ذلك 

تويوتا  �صركة  يف  املعلومات  تقنية  عن  امل�صوؤول 

ال�صعودية ملدة اأربع �صنوات حيث اإنني حا�صل على 

املعلومات من معهد جورجيا  تقنية  الدكتوراه يف 

للتكنولوجيا عام 1990م.

اكت�سبتها  التي  واخلربات  التجارب  ما   ٭ 

من زين؟

كيفية  زين  العمل يف جمموعة  اكت�صبت من   

اال�صتجابة  �صرعة  ال�صريع عرب  النمو  التعامل مع 

ومن  زي���ن,  فمجموعة  ال��ق��رار,  ات��خ��اذ  و�صرعة 

خالل النمو ال�صريع الذي مرت به, كانت حتتاج 

للعاملن فيها متكنهم من  اإىل قدرات وموؤهالت 

التعامل مع هذا النمو ال�صريع. �صرعة اال�صتجابة 

كثري  وق��ت  لديك  فلي�س  موجودة  تكون  اأن  يجب 

ا  للتفكري والتحليل التخاذ القرار. واكت�صبت اأي�صً

كيفية التعامل مع التغيري ال�صريع �صواء داخلًيا اأو 

امل�صتجدات  مع  التعامل  ت�صتطع  مل  فاإذا  خارجًيا 

ب�صكل �صريع فلن حتقق الفائدة املرجوة لل�صركة. 

هذا التغري ال�صريع يف »زين« خلق جياًل داخلها, 

متمر�ًصا  العليا,  دارة  االإ م�صتوى  على  وب��ال��ذات 

واال�صتجابة  ال��واق��ع  م��ع  التعامل  على  وق����ادًرا 

على  ق��درة  ولديه  ج��ًدا  �صريع  ب�صكل  للمتغريات 

اتخاذ القرارات يف الوقت املنا�صب والتنفيذ.

اأن  خ���الف  راك����دة  بيئة  يف  ت��ك��ون  فحينما 

ي�صغط  ���ص��وق  واأم���ام���ك  م��ت��غ��رية  بيئة  يف  ت��ك��ون 

واأمامك  حتققه  اأن  يجب  تو�صع  واأم��ام��ك  عليك 

اأ�صعار  ارتفاع  من  عاملية  اقت�صادية  م�صتجدات 

النفط اإىل انخفا�س اأ�صعار الفائدة اإىل انخفا�س 

الدوالر وتغري العمالت يف الدول التي تعمل فيها 

بيئة  يف  تعمل  جتعلك  املتعددة  العوامل  هذه  كل 

نف�صك  تكيف  اأن  اإىل  وحتتاج  جًدا  �صريع  نب�صها 

اكت�سبت من العمل يف جمموعة زين كيفية 

التعامل مع النمو ال�رسيع عرب �رسعة اال�ستجابة 

و�رسعة اتخاذ القرار

زين تراهن على هويتها وبيئة العمل لديها 

ي�سعب  التي  التناف�سية  امليزة  وتعتربها 

ن�سخها
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خطط ال�سعودة

لل�سعودة؟ وماذا حققت  ما خطط زين  ٭ 

ن؟ يف هذا املجال حتى الآ

عند  لل�صعودة  بن�صبة%70  ملتزمون  نحن 

هذه  و�صرتتفع  هذا  حققنا  وقد  اخلدمة  اإط��الق 

بدء  منذ  �صنوات  ع��دة  خ��الل   %95 اإىل  الن�صبة 

فيها  نعمل  التي  ال��دول  كل  يف  ونحن  الت�صغيل. 

حري�صون على اأن تدار خدمات زين باأيد وطنية 

وهذه ا�صرتاتيجيتنا التي مل نحد عنها يف اأي من 

نقدمه  �صيء  اأقل  فهذا  فيها.  عملنا  التي  ال��دول 

اأواًل, وثانًيا من  لهذه الدول التي نعمل فيها هذا 

اأجل  من  وثالًثا  واال�صتمرارية,  اال�صتقرار  اأجل 

القدرة على التوا�صل مع املجتمع الذي نعمل فيه. 

ونحن ن�صتعن بخربات وكفاءات من جميع اأنحاء 

على  يكون  التوظيف  يف  الرتكيز  اأن  غري  العامل 

اأبناء وبنات الدول التي نعمل فيها.

م�ستقبل قطاع الت�سالت

٭ كيف ترى م�ستقبل قطاع الت�سالت يف 

اململكة؟

وي�صم  ج���ًدا  ���ص��ري��ع  ب�صكل  ن���ام  ق��ط��اع  ه��و 

ات�صاالت  جم��ال  يف  فمثاًل,  متعددة,  جم��االت 

وىل  االأ مراحلها  يف  ت���زال  ال  ال�صوق  ن��رتن��ت  االإ

اإىل  اأ�صف  للنمو  ولذلك هناك جمال كبري جًدا 

الذين  ال���زوار  من  كبرًيا  ع��دًدا  هناك  اأن  ذل��ك 

يتوافدون اإىل اململكة ب�صكل م�صتمر بهدف العمرة 

واالنتعا�س  النمو  وهناك  ال��زي��ارة.  اأو  احل��ج  اأو 

بناء  مثل  ن  االآ اململكة  تعي�صه  الذي  االقت�صادي 

كل  التحتية,  البنية  وم�صاريع  االقت�صادية  املدن 

اأكرث  ال�صعودي  االقت�صاد  �صتجعل  العوامل  هذه 

منًوا وب�صكل مت�صارع.  ويقدر معدل النمو يف قطاع 

ربع �صنوات القادمة, %140.  االت�صاالت ,خالل االأ

ا ارتفاع اأ�صعار النفط خا�صة  ويجب اأال نغفل اأي�صً

البرتولية  للطاقة  ا�صتهالًكا  ي�صهد  اأجمع  والعامل 

نحو  وال��ت��وج��ه  يومًيا  برميل  مليون   87 مبعدل 

الزيادة ولي�س نحو النق�س. وال تن�صى اأن اململكة 

يف  ي�صب  كله  وه��ذا  العامل  احتياطي  ربع  متلك 

م�صلحة اقت�صاد اململكة العربية ال�صعودية ب�صكل 

اأو باآخر. وعموًما فاإن حت�صن االقت�صاد يف اأي بلد 

�صريفع من القدرة ال�صرائية وهذا بدوره �صينعك�س 

ما  ن�صبة  حيث  االت�����ص��االت  �صوق  على  اإي��ج��اًب��ا 

وهذه   %2 يعادل  االت�صاالت  على  الفرد  ي�صرفه 

مع  لكن  املتقدمة  ال��دول  بع�س  يف  اأعلى  الن�صبة 

زيادة دخل الفرد يتوقع لهذه الن�صبة اأن ترتفع يف 

ظل وجود اخليارات املتعددة لالت�صاالت ووجود 

التطبيقات التقنية احلديثة.

اإىل  و�سل  القطاع  اإن  القول  ميكن  هل  ٭ 

مرحلة الت�سبع ول يحتمل وجود م�سغل 

قل؟ رابع يف الوقت احلايل على الأ

واعد  االت�صاالت  قطاع  احلالية  املرحلة  يف 

و�صيكون للم�صغل الثالث دور م�صتقبلي كبري. اأما 

يحدد  من  فبالتاأكيد  رابًعا  م�صغاًل  يخ�س  فيما 

رخ�صة  ملنح  املتوافرة  واملعطيات  ال�صوق  حاجة 

رابعة هي هيئة االت�صاالت وتقنية املعلومات واأي 

احل�صول  ووق��ت  ال�صوق  بو�صع  مرهونة  رخ�صة 

عليها.

الت�سالت  قطاع  م�ساهمة  ترى  كيف  ٭ 

الناجت  اأو  للمملكة  الكلي  القت�ساد  يف 

جمايل؟ املحلي الإ

ول   االأ املقام  يف  اإن�صاين  مطلب  االت�صاالت 

هي  ولكن  املجتمع  اأوا���ص��ر  رب��ط  من  تزيد  فهي 

ا فهي ت�صاعد على �صرعة  اأي�صً مطلب اقت�صادي 

ات�صاالت  لديك  كانت  اإذا  ن��ه  الأ ال��ق��رار  اتخاذ 

املطلوبة  املعلومات  على  ف�صتح�صل  م��ت��ط��ورة 

ب�صرعة وبالتايل ي�صرع معه اتخاذك لقرارك الذي 

تريد داخل املن�صاأة اأو بالن�صبة للفرد ولذلك فاإن 

نتاجية يف  لالت�صاالت اأثًرا اإيجابًيا على زيادة االإ

البلد ب�صكل عام ال �صيما القطاعات االقت�صادية 

كما  ن  واالآ امل�صرفية.  ال�صناعة  مثل  املعرفية 

واإمن��ا  بال�صغر  اأو  بالكرب  ال��دول  تقا�س  ال  يقال 

نتاجية وال�صرعة اأو البطء وهذه له دور  تقا�س باالإ

وهناك  والتنمية.  االقت�صاد  عجلة  دفع  يف  كبري 

اأوروب��ي��ة لتقييم  22 دول��ة  اأج��ري��ت يف  درا���ص��ات 

م�صاهمة قطاع االت�صاالت يف النمو االقت�صادي 

النمو االقت�صادي فيها على مدى  اأن ثلث  فوجد 

الع�صرين عاًما املا�صية يعزى لال�صتثمار يف قطاع 

االت�صاالت ومنوها وتطورها.

م  ٭ كيف تقيمون من واقع جتارب زين الأ

يف  ال�ستحواذ  اأو  الندماجات  مو�سوع 

وخارجًيا؟  داخلًيا  الت�سالت  قطاع 

وماذا ت�سيف لل�سركة زيادة يف احلجم 

فوائد  هناك  اأن  اأم  فقط  الراأ�سمايل 

اأخرى؟

االندماج قد يكون مثمًرا اقت�صادًيا لل�صركة 

وقد يكون, ال قدر اهلل غري مثمر, وهذا يعود يف 

النهاية اإىل ا�صرتاتيجية ال�صركة فمثاًل اإذا كانت 

ال�صركة ت�صعى اإىل ا�صتثمار مايل فقط من خالل 

�صرائها �صركات اأخرى فهذه وجهة نظر. اأما اإذا 

كان املق�صود التكامل بن هذه ال�صركة و�صركات 

اأن  بد  فال  العامل  من  مناطق خمتلفة  اأخ��رى يف 

واالجتماعي  للبعد اجلغرايف  اعتبار  يكون هناك 

وال�صيا�صي والثقايف واالقت�صادي, فاأنت ال ت�صتطيع 

اأن توؤ�ص�س �صركة يف ال�صعودية ثم ت�صرتي �صركة 

ولذلك  دجمهما.  وحت��اول  الالتينية  اأمريكا  يف 

عليها  ا�صتحوذنا  التي  ال�صركات  يف  راعينا  نحن 

هذه العوامل ومن ثم متكنا من حتقيق منظومة 

ال�صبكة املوحدة, وبالتايل فامل�صعى التكاملي مهم 

بينما  ك��اف,  غ��ري  فقط  خ���ري  االأ ن  الأ امل��ايل  مثل 

كان  اإذا  وعموًما  اأكيد.  عائد  ذو  التكاملي  الدور 

اأهداف ا�صرتاتيجية ومن  اال�صتحواذ مت لتحقيق 

اأهمها التكامل فاإنه �صيوؤدي اإىل رفع قيمة ال�صركة 

يرادات وتقليل التكاليف اأما  عرب اأمرين زيادة االإ

اال�صتحواذ املبني على ا�صتثمار مايل �صرف فال 

املحفزة  للعوامل  الفتقاره  على  االأ امل��ردود  يعطي 

للتكامل الت�صغيلي.

مبرحلة  مير  ال�سعودي  �سهم  الأ �سوق  ٭ 

اإعادة هيكلة تقوم بها الهيئة منذ نحو 

هذه  لتاأثريات  توقعاتكم  ما  عامني.. 

جراءات على اأداء ال�سوق ال�سعودي  الإ

خال املرحلة املقبلة؟

اأعتقد اأن هيئة �صوق املال ال�صعودية بقيادتها 

احل��ال��ي��ة حققت اإجن�����ازات ك��ب��رية ج���ًدا خ��الل 

املرحلة ال�صابقة من اأبرزها االكتتابات ال�صخمة 

اأدى اإىل زيادة  التي متت خالل فرتة قيا�صية ما 

حجم ال�صوق وتعميقه و�صرعة دورانه, ومن ذلك 

دارة احلالية للهيئة على مو�صوع  ا تركيز االإ اأي�صً

حوكمة  نظم  نحو  ال�����ص��رك��ات  ودف���ع  ال�صفافية 

للهيئة  احلالية  دارة  االإ ف��اإن  وبالتايل  اإيجابية. 

لكن  وا�صحة  واآث���اره  وم��درو���س  جيد  بعمل  تقوم 

الطريق اأمامها ما زال طوياًل. وعلى �صبيل املثال 

ف��راد  االأ قبل  من  عليه  م�صيطًرا  م��ازال  ال�صوق 

والو�صول  املوؤ�ص�صات  ح�صة  زي��ادة  اإىل  ونحتاج 

اإىل �صوق موؤ�ص�صاتي يتقا�صم امل�صتثمرون فيه من 

دوار يف  فراد احل�ص�س واالأ املوؤ�ص�صات املالية واالأ

هذة ال�صوق.

الن�سبة  و�سرتتفع   ٪70 �سعودة  حققنا 

بدء  منذ  قليلة  �سنوات  خ��الل   ٪95 اإىل 

الت�سغيل
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حوار: اإ�شراقة احلاج

�لقامات �لن�سائية يف هذ� �لوطن �ملعطاء كثرية، فاملر�أة 

تعليمية  �إمكانات  من  �ل��دول��ة  لها  وفرته  ومب��ا  �ل�سعودية 

مهًما  موقًعا  حتتل  �أ�سبحت  وظيفية  وف��ر���ص  وتاأهيلية 

و�ل�سحة  و�لطب  �لتعليم  ففي  و�لرخاء،  �لنمو  م�سرية  يف 

مميزة،  ن�سائية  قامات  هناك  �الجتماعية  �ملجاالت  و�ستى 

ويف �القت�ساد و�ال�ستثمار ورغم كونه جمااًل حديًثا �إىل حد 

ا ومميًز�،  ما على �ملر�أة �إال �أنها �أثبتت فيه ح�سوًر� الفًتا �أي�سً

وباتت هناك رغم حد�ثة �حل�سور و�لتجربة قامات ن�سائية 

عمال  �الأ �سيد�ت  من  �لكثري  و�سجلت  بالبنان،  إليها  � ي�سار 

�ل�سعوديات �إجناز�ت �إيجابية يف �ملجال �القت�سادي، والقت 

حظني  ملا  �القت�سادية  و���س��اط  �الأ يف  و��سًعا  ترحيًبا  ه��وؤالء 

ا  به من تاأهيل �أكادميي ومهني وخرب�ت �أتاحت لهن فر�سً

تاحة  وظيفية متميزة يف ظل �لروؤية �حلكيمة من �لدولة الإ

�ملزيد من فر�ص �لعمل �أمام �ملر�أة �ل�سعودية، �لدكتورة نورة 

�ل�سعودية يف جمال  للمر�أة  �مل�سرفة  �لنماذج  �أحد  �ليو�سف 

�القت�ساد، وهي ت�سغل حالًيا من�سب وكيلة ق�سم �القت�ساد/

إد�رة �العتمال بجامعة �مللك �سعود، وم�ست�سارة مبجل�ص  كلية �

�ل�����س��ورى �لتقتها »ت���داول« يف ه��ذ� �حل���و�ر �ل���ذي جت��اوزت 

�مل�سئولية  عن  فيه  وحتدثت  �لتقليدية،  ط��روح��ات  �الأ فيه 

�الق��ت�����س��ادي��ة و�الج��ت��م��اع��ي��ة ل��ل��م��ر�أة ون��ت��ائ��ج م��وؤمت��ر ج��دة 

�لن�سائي  باال�ستثمار  �ملتعلقة  �ملرئيات  من  للعديد  �إ�سافة 

قليمي وما حظيت به  ومعوقاته وبح�سور �ملر�أة �ملحلي و�الإ

من دعم �لقيادة.

الدكتورة نورة اليو�سف نائب رئي�س جمعية االقت�ساد ال�سعودية لـ»تداول« 

خادم الحرمين مدافع صلب 
عن حقوق المرأة ودورها
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توليتم  الــذاتــيــة  �سريتكم  ــال  خ مــن   -

العديد من املهام وامل�سوؤوليات القيادية 

واخلــا�ــســة،  احلــكــومــيــة  للموؤ�س�سات 

املهام  هــذه  على  ال�سوء  اإلــقــاء  نرجو 

وامل�سوؤوليات؟

ل�ش�ؤون  م�شت�شاًرا  ن  الآ قبل  عملت  قد  كنت 

ال��ت��ع��اون  م���ن جمل�س  ال��ط��اق��ة لأ اق��ت�����ش��ادي��ات 

اخلليجي 2005- 2007، وقبلها م�شت�شاًرا ب�زارة 

كما   ،2005  -1999 املعدنية  وال���روة  ال��ب��رول 

يل  اأتاح  ال��دويل،  الطاقة  ملنتدى  م�شت�شاًرا  كنت 

وعملي  القت�شاد  حقل  يف  املبا�شر  تخ�ش�شي 

بحاث  بجامعة امللك �شع�د يف اإعداد الكثري من الأ

املن�ش�رة يف جمال الطاقة والبرول والقت�شاد، 

كما اأتاح يل فر�شة ح�ش�ر العديد من امل�ؤمترات 

الفعاليات  يف  وامل�����ش��ارك��ة  قليمية  والإ ال��دول��ي��ة 

وامل�����ش��ارك��ات  ال��ع��م��ل  اأوراق  وت��ق��دمي  الثقافية 

ال��ب��ح��ث��ي��ة، ن�����ش��ر يل ث��اث��ة ك��ت��ب ع��ن ال��ب��رول 

والطاقة ورابع حتت الن�شر، ارتبط بع�ش�ية بع�س 

على  والدولية  املحلية  واجلمعيات  امل�ؤ�ش�شات 

راأ�شها م�ؤ�ش�شة الفكر العربي، جمعية القت�شاد 

ال�شع�دية، ونادي الطاقة.   

- كنتم �سمن اأول �ست م�ست�سارات يف جمل�س 

قائمة  يف  الوحيدة  ـــراأة  وامل ال�سورى 

اإدارة  جمل�س  انتخابات  مر�سحات  

جمعية االقت�ساد ال�سعودية، هل يعك�س 

ذلك براأيك املكانة التي  و�سلتها املراأة 

ال�سعودية وم�ساركتها يف اتخاذ القرار 

ق�سايا  يف  التخطيط  يف  ــام  ــه ــس � واالإ

الوطن واملجتمع؟

م�شرية  خ���ال  ال�����ش��ع���دي��ة  امل����راأة  حظيت 

اأهم  ومن  م��ر،  الأ ولة  من  كبري  بدعم  التنمية  

ال�ش�رى  جمل�س  يف  م�شاركتها  ه�  به  حظيت  ما 

البيئة  لتح�شن  ق���ان��ن  و���ش��درت  كم�شت�شارة، 

يعك�س  ومم��ا  ال�شع�دية،  ل��ل��م��راأة  الجتماعية 

القطاع  يف  دخ�لها   ن�شبة   تزايد  امل��راأة  مكانة 

تزايد  و  اأك���ر،  ب�شكل  فيه  وت�ظيفها  اخل��ا���س 

ابتعاث الطالبات ال�شع�ديات  ومعاملتهن معاملة 

اململكة،  املبتعثات خارج  اأعداد  وتزايد  الطالب، 

امل��راأة  حظيت  للطالبات.  القان�ن  ق�شم  وفتح 

تفعيل  من  املزيد  ونتمنى  كبري  بدعم  ال�شع�دية 

دورها ودعمها يف كافة املجالت، حيث اإنه حتقق 

الكثري للمراأة  يف القطاع اخلا�س وقطاع التعليم 

اأذك��ر  اأن  يف�تني  ل  وهنا  ك��ادمي��ي،  الأ والعمل 

وه�  بالريا�س،  البنات  جلامعة  مديرة  تعين 

حدث هام ي�ؤكد دعم القيادة مل�شرية تعليم املراأة 

اإ�شافة اإىل زيادة عدد الكليات وفتح تخ�ش�شات 

ترب�ية،  غري  تخ�ش�شات  وهي  جديدة  تعليمية 

واحلا�شب  ع��م��ال  الأ اإدارة  كليات  اإيجاد  ومنها 

يل والعل�م، وقد اكتملت خط�ات تاأ�شي�س اأول  الآ

تعين  وذلك من خال  �شع�دية،  ن�شائية  جامعة 

اأول مديرة جلامعة يف اململكة هي مديرة جامعة 

اجل�هرة  الدكت�رة  م��رية  الأ الريا�س  يف  البنات 

بنت فهد بن حممد بن عبد الرحمن اآل �شع�د.

الوطنية  للجمعية  املوؤ�س�سني  من  انتم   -

م�ساركتكم  والحظنا  ن�سان،  االإ حلقوق 

نــ�ــســطــة  ــن االأ الــفــاعــلــة يف الــعــديــد م

كيف  قليمية،  واالإ العلمية  والفعاليات 

يجابية حل�سور املراأة  ترون النظرة االإ

ال�سعودية على امل�ستوى العاملي مقارنة 

بح�سورها حملًيا؟

امل��راأة  به  حظيت  اإمن��ا  يجابي  الإ احل�ش�ر 

ال�شريفن  احل��رم��ن  خ���ادم  ي���ل��ي��ه  م��ا  بف�شل 

اهتمام  م��ن  ال��ع��زي��ز   عبد  ب��ن  اهلل  عبد  امل��ل��ك 

ال�شع�دية  امل�����راأة  وج���دت  ح��ي��ث  ل��ق�����ش��اي��اه��ا، 

ف��ي��ه م���داف���ًع���ا ���ش��ل��ًب��ا ع���ن ح��ق���ق��ه��ا ودوره�����ا 

ال�ف�د  مع  للقاءاته  وكان  ال�طنية،  ومكت�شباتها 

الن�شائي  احل���راك  دف��ع  يف  كبري  اأث��ر  الن�شائية 

التنمية  جم��الت  يف  امل���راأة  طم�حات   لتحقيق 

والتعليم وال�شحة.

-  يف ظل النمو الوا�سح ملفهوم  امل�سوؤولية 

االجتماعية، هل  �سيلعب ن�ساط  املراأة 

وترجمة  اإحياء  يف  دوره  االقت�سادي 

ال�سابات  مع  تتعامل  اإيجابية  برامج 

و�ساحبات امل�سروعات ال�سغرية؟

الجتماعية  امل�ش�ؤولية  برنامج  �شمن  من 

التنمية  على  تركيز  هناك  يك�ن  اأن  لل�شركات 

ت�شميم  مت  وقد  لل�شباب.  ومتكن  القت�شادية 

عدة  برامج لدعم امل�شاريع ال�شغرية مثل اإن�شاء 

�شلطان  مري  الأ �شندوق  وكذلك  املئ�ية  �شندوق 

يف املنطقة ال�شرقية لدعم امل�شاريع وتعميمه على 

خرى، كل هذه تعمل على دفع امل�شاريع  املناطق الأ

ال�شغرية للمراأة، كما اأن هناك ت�جه يف اجلامعة 

عمال  ن�شاء مراكز ا�شت�شارية ل�شيدات الأ لدينا لإ

عمل  بجانب  املجال  هذا  يف  النم�  عملية  لدفع 

دورات تدريبية اإدارية وا�شتثمارية. 

نـــتـــاج  الإ املــــتــــوايل  ــو  ــم ــن ال اإطــــــار  يف   -

عنه  �سي�سفر  ومـــا  والـــبـــرول  ــاز  ــغ ال

ــاج  ــت ذلـــك مــن زيــــادة يف الــطــاقــة واإن

اأن  تتوقعني   هــل  الــبــروكــيــمــاويــات، 

ال�سناعي  اال�ستثمار  نحو  املراآة  تتجه 

خا�سة ال�سناعات التحويلية؟ 

حمظ�ر  �شبه  زال  ما  ال�شناعي  املجال  اإن 

على املراأة، مع العلم اأن هناك اإمكانية لت�ظيفها 

امل�شانع،  ويف  الدقيقة  ال�شناعات  جم��ال  يف 

فح�شب  ال�شناعة،  يف  ال�شتثمار  نح�  والت�جه 

�شابه  وم��ا  للحل�يات  م�شانع  هناك  اأن  علمي 

متلكها ن�شاء �شع�ديات.

وكم�ست�سارة  تخ�س�سكم  منطلق  مــن   -

والرثوة  البرول  وزير  ملعايل  �سابقة  

اجتماع  نتائج  تقيمني  كيف  املعدنية، 

خـــــري لــلــطــاقــة؟ هـــل حقق  ـــدة االأ ج

اأ�سعار  جلــم  جلهة  ا  خ�سو�سً اأهــدافــه 

النفط التي الحظنا اأنها ارتفعت عقب 

انتهاء املوؤمتر؟

امل�شتهلكن  ب��ن  ح����اًرا  ك��ان  ج��دة  اجتماع 

امل�شتقبلية  اخلطط  مبناق�شة  واهتم   واملنتجن، 

الدولية  النفطية  ال�ش�ق  اإىل  ال�شتقرار  ع��ادة  لإ

هذه  مع  للتعامل  املنا�شبة  ال�شيا�شات  واق��راح 

���س��ه��م ب��ط��رح ���رك��ات  ت��و���س��ع ���س��وق الأ

اإ���س��دار جم��د ل�سغار  ع��اوة  ج��دي��دة دون 

امل�ستثمرين 

نهاية  حتى  مرتفعة  �ستظل  النفط  اأ�سعار 

حماولة  ك��ان  ج��دة  واجتماع  اجل��اري  العام 

جادة لتقدمي حلول عملية
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ربط  ي��رغ��ب��ون  ل  امل�ستثمرين  م��ن  كثري 

اأموالهم بفوائد بنكية 

ر�سدة الن�سائية مبالغ فيه كثرًيا  حجم الأ

وفر�ص  املراأة  دعم  اجلديد  الق�ساء  نظام 

توظيفها 

أ�سي�ص اأول جامعة ن�سائية �سعودية ذات  تا

تخ�س�سات توافق �سوق العمل 

اجتماع  اأن  ومع  العاملية،  القت�شادية  التحديات 

التي  �شعار  الأ تعديل  اإىل  مبا�شرة  ي���ؤد  مل  جدة 

فيها،  نتاج  الإ وتراجع  نيجرييا  باأحداث  تاأثرت 

على  مبا�شر  ت��اأث��ري  ولها  حلظية  ع���ام��ل  وه��ذه 

اأن  اإل  م���دادات،  الإ ونق�س  ال�ش�ق  يف  امل�شاربة 

اإنتاج  ل��زي��ادة  خ��ط���ات  لت��خ��اذ  يع�د  الهتمام 

لرتفاع  املقابل  العر�س  النق�س يف  و�شد  النفط 

املرتفع  القت�شادي  النم�  من  الناجت  الطلب  يف 

على  الطلب  ولتزايد  العامل  مناطق  من  كثري  يف 

�شعار �شتظل مرتفعة حتى  امل�ا�شات، كما اأن الأ

ال��دولر  وحركة  امل�شاربة  ب�شبب  ال�شنة  نهاية 

النقدية  ال�شيا�شة  �شاأن  يف  املحتملة  والقرارات 

امل��رك��زي  وال��ب��ن��ك  وروب������ي  الأ امل���رك���زي  للبنك 

مريكي )الفدرال ر�شريف(، وتنامي املخاوف  الأ

مدادات مع احتدام الت�تر بن اأمريكا  يف �شاأن الإ

تقلباتها  �شت�ا�شل  �شعار  الأ اأن  واأعتقد  واإي��ران، 

املعتادة املت�شلة بع�امل مثل الت�ترات ال�شيا�شية 

والدولر.

املاليني  واملحللني  اخلرباء  بع�س  يزعم   -

اأن الهدف من املوؤمتر كان جمرد اإخاء 

ارتفاع  عن  املنتجة  الــدول  م�سوؤولية 

ذلك  �سحة  مــدى  فقط..ما  �ــســعــار  االأ

براأيك؟

للنفط  وامل�شتهلكة  املنتجة  ال���دوُل  دع��ت   

»حت�شن  اإىل  للطاقة  جدة  اجتماع  يف  امل�شاركة 

�ش�اق املالية والت�شريعات املتعلقة  ال�شفافية« يف الأ

النفط  �ش�ق  يف  ال�شتقرار  لتحقيق  كتدبرٍي  بها 

جراءات التي تهدف  العاملية. عر العديد من الإ

اإىل اإتاحة املعل�مات والبيانات اخلا�شة باأن�شطة 

م�ؤ�شرات ال�شناديق املالية. واعتر البيان اأن من 

�شاأن ذلك امل�شاعدة يف »التعرف على التعامات 

جلة«،  �ش�اق البرولية الآ البينية وتداخلها بن الأ

والنفطية.  امل��ال��ي��ة  ����ش����اق  الأ ب��ن  التفاعل  اأي 
 

كما وجه امل�شارك�ن  بال�شروع بتعاون مبا�شر بن 

الدويل  واملنتدى  الدولية  الطاقة  ووكالة  اأوب��ك 

لجتاهات  م�شركة  »حتليات  ع��داد  لإ للطاقة 

هذا  كل  اأن  واأعتقد  ال��ب��رول«.  �ش�ق  وت�قعات 

اأ�شعار  على  امل�شاربات  تاأثري  لتخفيف  خط�ات 

التاأثريات  للتخل�س من  النفط وحماولت جادة 

�ش�اق الب�ر�شة النفطية. ال�شلبية لأ

ق�سور  م�سالة  خــر  واالآ احلني  بني  تثار   -

هي  مــا  اال�ستثمارية،  املــــراأة  ثقافة 

اأن  �ساأنها  مــن  التي  املقومات  بــراأيــك 

الوعي  وتر�سخ  الثقافة  ــذه  ه تفعل 

عمال؟    اال�ستثماري لدى �سيدات االأ

ال���ت���زود  ب��ال��ث��ق��اف��ة ال���ش��ت��ث��م��اري��ة حتمي 

امل�شتثمرين من اتخاذ  القرارات غري ال�شليمة، 

اإن  املجدية.   ال�شتثمارات  طرق  نح�  وت�جههم 

داخ��ل  يعتقدون  ورج���اًل  ن�شاء  ف����راد  الأ معظم 

مدخراتهم  ل�شتثمار  م�ؤهل�ن  اأن��ه��م  اأنف�شهم 

�شهم  الأ مثل  متعددة  ا�شتثمارية  جم���الت  يف 

النتيجة  اأن  اإل  التجارية  واملحات  والعقارات 

يف الغالب تك�ن فا�شلة وتكبدهم خ�شائر كبرية، 

فكثري من النا�س ل يقتنع اأن ال�شتثمار علم قائم 

له رجاله مثله مثل مهن كثرية كاملحاماة  بذاته 

درا�شة  اإىل  ويحتاج  وغريها،  واملحا�شبة  والطب 

اأو عدمها،  جدوى اقت�شادية حتدد مدى جدواه 

فكار تتح�ل اإىل م�شاريع  لكن احلا�شل لدينا اأن الأ

ر�شاميلهم  اأ�شحابها  يخ�شر  ثم  عاجل،  ب�شكل 

التي ا�شتثمروها بها، اإن جمالت ال�شتثمار لدينا 

ال�شغرية،  الر�شاميل  �شحاب  لأ خا�شة  �شحيحة 

�شهم  ا كالأ ورمبا تك�ن حم�ش�رة فيما ظهر اأخرًيً

اأن�اعها،  اختاف  على  وامل�شاهمات  والعمات 

واأ�شيف عليها املحات التجارية التي تنت�شر هنا 

وهناك.

البحث عن  تعليم  مثل يكمن يف  الأ اإن احلل 

الفر�س ال�شتثمارية املجدية، والتي ل حتتاج اإىل 

ر�شاميل كبرية، واإعداد درا�شات جدوى متكاملة 

لها، وطرحها ملن يرغب اأن ي�شتثمر، اإما مبفرده 

تربطهم  ف����راد  الأ م��ن  جمم�عة  ط��ري��ق  ع��ن  اأو 

الغرف  ت�شرف  واأن  ن�شب،  اأو  �شداقة  عاقة 

تلك  على  لا�شتثمار  العامة  الهيئة  اأو  التجارية 

�ش�ق  ت��شيع  اأن  وتقيمها كل فرة، كما  امل�شاريع 

دون  جديدة  �شركات  ط��رح  طريق  عن  �شهم  الأ

عاوة اإ�شدار قناة جمدية للم�شتثمرين ال�شغار، 

فهي ت�شت�عب اأم�الهم من جهة وتخدم القت�شاد 

ال�طني مب�شاريع جديدة من جهة اأخرى.

لدينا ميلك�ن مدخرات  ف��راد  الأ اإن  معظم 

جمع�ها يف الغالب من ت�فري جزء من رواتبهم 

تنميتها بطرق  ولديهم رغبة كبرية يف  ال�شهرية 

�شح  اأن  اإل  ���ش��ام��ي��ة،  الإ ال�شريعة  م��ع  تت�افق 

ت�جه  اإىل  ي�ؤدي  ال�ا�شح  ال�شتثمارية   القن�ات 

جمعية  يف  احل���ايل.  ال���ش��ت��ه��اك  اإىل  ف����راد  الأ

دارة  الأ جمل�س  يف  وكع�ش�  ال�شع�دية  القت�شاد 

عقد  ومت  ال�شتثمارية،  الثقافة  ن�شر  اإىل  ن�شعى 

الثقافة  لن�شر  العمل  وور�س  الندوات  العديد من 

ال�شنة  يف  اخل��ط��ط  م��ن  ول��دي��ن��ا  ال�شتثمارية، 

تدريبية   ودورات  نقا�س  وحلقات  ندوات  القادمة 

فر�س  وكذلك  ال�شتثمارية  للمع�قات  ودرا�شة 

عمل املراأة  يف القطاع اخلا�س. 

الــنــ�ــســاء  ـــدة  ـــس اأر� حــجــم  اأن  يــــردد   -

عـــمـــال يف  ــيــدات االأ الــ�ــســعــوديــات و�ــس
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على  �سبه حمظور  مازال  ال�سناعي  املجال 

الن�ساء

القت�سادية  البنية  يف  كبري  خلل  هناك 

ا�ستثمارية  قنوات  وج��ود  عدم  يف  يتمثل 

ت�ستوعب الر�ساميل ال�سغرية ما يوؤدي اإىل 

الت�سخم احلايل

توظيف  يف  ط��ف��رة  ي�سهد  ال��ع��م��ل  ���س��وق 

ن�ساء جلنة وطنية للتوظيف  الن�ساء واأدعو لإ

الوطني منعزلة متاما عن مكاتب العمل

مبئات  تعد  وهــي  ــًدا،  ج كبري  البنوك 

هي  فما  ا�ستثمارها،  يتم  ال  املليارات 

�سباب براأيك؟هل الزالت هناك قيود  االأ

�سيدات  انخراط  من  حتد  اأنظمة  اأو 

عمال يف البيئة اال�ستثمارية؟ االأ

ه���ذه م��ع��ل���م��ة غ��ري م���ث��ق��ة، وحت��دث��ت مع 

اأنه  اإىل  واأ���ش��اروا  النقد  م�ؤ�ش�شة  يف  م�ش�ؤولن 

الن�شائية،  ر�شدة  الأ لي�س هناك طريقة حل�شاب 

���ش��ن���ات ومل  ت���دور منذ ع��دة  اإ���ش��اع��ة  اإن ه��ذه 

ذكرت   كما  اأعتقد  لها.  م�ثق  م�شدر  اأي  اأج��د 

ال�شتثمارية،  الثقافة  يف  ا  نق�شً هناك  اأن  اآنًفا 

�شيك�ن  القريب  امل�شتقبل  يف  اأن��ه  اأرج��ح  ولكن 

تت�افق  الن�شائية  ال�شتثمارات  يف  نه�شة  هناك 

هناك  واأن  ال�شاملة،  القت�شادية  النه�شة  مع 

م�شاركة  ويف  الق�انن  يف  التط�رات  من  الكثري 

املراأة يف جمال�س الغرف التجارية، وتزايد عدد 

اإن�شاء  وكذلك  ع��م��ال  الأ كليات  من  اخلريجات 

العديد من الكليات والتخ�ش�شات اجلديدة التي 

تت�افق مع املتغريات يف القت�شاد �شيك�ن له دوره 

يف تزايد ال�شتثمارات.

ال�سعودية  العاملة  املراأة  ا�ستفادت  هل   -

براأيك من خطط ال�سعودة التي تطبق 

وكيف  اخلــا�ــس؟  القطاع  يف  حتــديــًدا 

وت�سجيعها  املراأة  م�ساركة  زيادة  ميكن 

للعمل يف القطاع اخلا�س؟ 

هناك ارتفاع كبري يف عدد الفتيات امللتحقات 

امللتحقات  ع���دد  اأن  اإل  اجل��ام��ع��ي،  بالتعليم 

منهن ب�ش�ق العمل ل ي�شري بنف�س منط و�شرعة 

عن  العاطات  حجم  من  يزيد  ما  اخلريجات، 

تدريب  م�شكات  من  العديد  هناك   اإن  العمل. 

وت�ظيف ال�شع�ديات يف جمال القطاع اخلا�س، 

ت�ا�شل  هناك  يك�ن  اأن  يف   تكمن  احلل�ل  واإن 

وتكثيف عمليات  الت�ظيف  بن اجلامعة وجهات 

احلل  يبداأ  واأن  التخرج،  بعد  والتاأهيل  التدريب 

التن�ع يف التخ�ش�شات  من اجلامعة مبزيد من 

ال��ن�����ش��ائ��ي��ة ال��ت��ي ت��ن��ا���ش��ب واق����ع ���ش���ق ال��ع��م��ل، 

البنات  كليات  ان�شمام  اإن  املثال  �شبيل  وعلى 

جامعة  واإن�����ش��اء  ال��ع��ايل،  التعليم  م�ؤ�ش�شة  اإىل 

اجلامعية  م��ك��ان��ي��ات  الإ ب��ك��ل   للبنات  ال��ري��ا���س 

ومفت�حة  خم�ش�شة  كاملة  للبنات   مكتبة  من 

تخ�ش�شات  وت�فري  للطالبات  �شب�ع  الأ ط���ال 

العمل  �ش�ق  متطلبات  م��ع  ومت�افقة  مدرو�شة 

لتت�افق  وحت�يلها  البنات  كليات  هيكلة  واإع��ادة 

اأن  كما  ال�ش�ق.  يف  العمل  فر�س  مع  خمرجاتها 

مهمة  خط�ة  للطالبات   التقنية  الكليات  فتح 

للمراأة ال�شع�دية، ولي�س التغيري فقط يف املجال 

اجلديد  الق�شاء  نظام  يف  حتى  ب��ل  التعليمي، 

ب�شئ�ن  واهتماًما  خا�شة  حماكم  ت�شمن  ال��ذي 

القرارات  الكثري من  �شرة وتط�يرها، وظه�ر  الأ

التي تدعم عمل املراأة وفر�شها وفر�س ت�ظيفها. 

�شاعدت  التي  التدريبية  املعاهد  ظه�ر  كذلك 

كالتعامل  املهارات  بع�س  اكت�شاب  على  الفتيات 

التعاطي  اأو  ممتازة  ب�ش�رة  يل  الآ احلا�شب  مع 

من  مكنهن  مما  كالإجنليزية،  اأجنبية  لغات  مع 

 املفا�شلة بن بع�س ال�ظائف يف القطاع اخلا�س.

كما اأن اجلامعات تق�م بتنظيم ي�م املهنة الذي 

مبا�شر  ب�شكل  ذاتية  �شري  ت�شلم  لل�شركات  يتيح 

الت�ا�شل  ف��ر���س   ك��ب��رية، مم��ا مينح  وب��اأع��داد 

والقطاع  العمل  طالبات  بن  مبا�شرة  ب�ش�رة 

اخلا�س.

ن  �شارة اإىل اأن �ش�ق العمل للمراأة الآ ويجب الإ

الن�شاء،  ت�ظيف  يف  طفرة  وي�شهد  جًدا  مزدهر 

للت�ظيف  وطنية  جلنة  اإن�شاء  املفر�س  من  لذا 

ال�طني منعزلة املهام متاًما عن مكاتب العمل، 

القطاعن  تخدم  العمل  مكاتب  اأن  ا  خ�ش��شً

اخلا�س والعام، بحيث تعمل تلك اللجنة ب�ش�رة 

كمهمة  العمل  �ش�ق  ومتابعة  ف��رز  على  م�شتقلة 

رئي�شية ووحيدة لها.

ال��ك��ف��اءات  ل��ت���ظ��ي��ف  ت���ج��ًه��ا  ه��ن��اك  اإن 

من  كثري  يف  جانب  الأ حمل  لإحالها  ال�شع�دية 

ا�شتثمارية  ا  فر�شً اإعطاوؤها  يتم  حيث  املن�شاآت، 

ب�شرط اأن يك�ن هناك فر�س ت�ظيف لل�شع�ديات 

وال�شع�دين.

بالقطاع  العمل  يف  امل��راأة  لت�شجيع  واعتقد 

وم�شت�ى  ال�ظيفي  مان  الأ من  لبد  اأوًل  اخلا�س 

ال���ظ��ي��ف��ة ك��م��ا ه��� ح���ال ال��رج��ل امل���ظ��ف اأي 

يف  ���ش���اء  امل���راأة  حق�ق  ته�شم  واأل  مبنافعها، 

الرواتب اأو التعامل والرقيات وم�شاواتها وظيفًيا 

مع الرجل، خا�شة اإذا كانت ال�ظيفة ذاتها التي 

لدينا  التميز  قادرة على  واملراأة  الرجل،  ي�شغلها 

اإذا وجدت مكاًنا مهياأ، واإذا ما وجدت التدريب 

والهتمام والت�شجيع وتط�ير  امل�ارد الب�شرية.
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األخ أبو فارس:
�لتعديل  تاريخًيا  يتم  �ملعدلة  �سعار  �الأ

�سعار   فيها جلميع �إجر�ء�ت �ل�سركات و�الأ

وقت  يف  �ل�سهم  �سعر  ه��ي  �ملعدلة  غ��ري  

�سعار �ملعدلة  �لتد�ول. ويتم ��ستخد�م �الأ

ملقارنة �سعر �ل�سهم يف �أي وقت مع �سعره 

�سعار و�أد�ء  �حلايل وهي �أجود لتحليل �الأ

�ل�سهم تاريخًيا.

���س��ه��م يف �ملحفظة  �الأ إي����د�ع  � ل��ق��د مت 

ب���ت���اري���خ  ب��������ن��������ك)****(  �مل�������ذك�������ورة يف 

تن�سيط  حرمكم   م��ن  �آم��ل   2008/5/28

�ملحفظة عن طريق نف�ص �لبنك.

�سكًر�

عن طريق  �شركة ال��شاطة التي 

تتعامل ب�ا�شطتها يف ال�ش�ق.

رابط  على  بال�شغط  الت�شجيل  يتم 

الت�شجيل واتباع اخلط�ات.

�سهم يف حمفظتك  لقد مت �إ�سافة �الأ

عليك مر�جعة )�سركة �لو�ساطة( �أو 

�لو�سيط وحتديث �ملحفظة.

اأرغب يف ال�شتف�شار عن )الر�شم البياين( حيث ي�جد 

حمر مكت�ب فيه )عر�س  اأ�شفل الر�شم البياين رابط بالأ

�شعار غري املعدلة( ما الفرق بن هذه  الر�شم البياين بالأ

�شعار امل�ج�دة يف الر�شم البياين وامل�ج�دة داخل هذا  الأ

الرابط؟ واأيهما املعم�ل بها وعليها يك�ن العمل حالًيا؟ 

ولكم منا جزيل ال�شكر

أبو فارس

راجعت  ق��د  )م.ع.ع(  ال�شيدة/  زوج��ت��ي  اأن  اأفيدكم 

اإ�شافة  ب�شاأن  م   2008/5/21 بتاريخ  امل�قرة  اإدارتكم 

يف  �شهًما   40 ب�  )�شدق(  �شركة  يف  بها  خا�شة  اأ�شهم 

تاريخه  املحفظة ال�شتثمارية برقم )******( وحتى 

ذلك  عن  ف��ادة  ب��الإ التكرم  اآم��ل  ل��ذا  اإ�شافتها  يتم  مل 

جراءات الازمة لذلك، علًما اأن رقم العملية  واتخاذ الإ

زوجها/)�س. حتياتنا..  اأطيب  مع   )*********(

ع.ه��(. 

كيف اأبيع اأ�شهمي

املر�شل )حممد عبدالرحمن(؟

كيف ميكنني الت�شجيل مب�قع »تداول«...و�شكًرا

املر�شل:فواز

ال�شام عليكم

ال�شركة  اأ�شهم  اإ���ش��اف��ة  ع��ن  م���ؤخ��ًرا  اأعلنتم 

يتم  مل  الي�م  ه��ذا  وحتى  املحافظ  يف  الكيميائية 

اإ�شافة ما اكتتبت به من اأ�شهم يف حمفظتي

ح�ل )**************( رقم بطاقة الأ

)م.م.ط.�س(

»تداول«  من قبل من توا�سل  كما عاهدتكم عليه جملة 

واأ�سئلتهم  ا�ستف�ساراتهم  على  الرد  يف  الكرام  قرائها  مع 

يف هذا الباب )�سوؤال وجواب(، ها نحن نعر�س لعدد من 

�سئلة التي وردتنا، واإجاباتنا عليها.  �سئلة لعدد من االأ االأ

على عهد مبزيد من التوا�سل، فاكتبوا لنا.
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خ فايز �الأ

�ل��ذي  )�لو�سيط(  مر�جعة  �ل��رج��اء 

تتعامل معه.
يرجى مرجعة �لتقارير �ل�سادرة عن 

)ت���د�ول(  �ل�سعودية  �ملالية  �ل�سوق 

و�مل����وج����ودة يف م���وق���ع )ت�������د�ول( يف 

�سد�ر�ت وملعرفة �ملعلومات  ر�بط �الإ

�مل��ت��ع��ل��ق��ة ب���االك���ت���ت���اب���ات �جل����دي����دة، 

ف��ع��ن ط��ري��ق �ل���ر�ب���ط )�الك��ت��ت��اب��ات 

�الط��اع  ميكنك  بحيث  �جل��دي��دة( 

على جميع �ملعلومات ذ�ت �لعاقة.

ي��د�ع  �الإ مركز  مر�جعة  منك  نرجو 

يف ���س��رك��ة  »ت�������د�ول«، ط��ري��ق �مل��ل��ك 

ف����ه����د، م���ب���ن���ى �ل����ت����ع����اون����ي����ة،�ل����ربج 

ر�سي. �ل�سمايل،�لدور �الأ

�ل��ذي  )�لو�سيط(  مر�جعة  �ل��رج��اء 

تتعامل معه.

ي������د�ع يف  ي��رج��ى م��ر�ج��ع��ة م��رك��ز �الإ

�سركة تد�ول، مبنى �لتعاونية، �لربج 

ر�سي. �ل�سمايل، �لدور �الأ

ب��ع��د �ل��ت��اأك��د م��ن م��ع��ل��وم��ات �لنظام 

�أي ت�سجيل  �أن��ه ال يوجد لك  �ت�سح 

إع�������ادة �ل��ت�����س��ج��ي��ل م��ت��ب��ًع��ا  �ل����رج����اء �

�خلطو�ت بدقة.

ال�شام عليكم ورحمة اهلل وبركاته و�شلني 10.75ريال 

ت�زيع اأرباح واأرغب معرفة من اأي �شركة.

فايز

الرجاء تزويدي بتاريخ الكتتابات بعد  �شهر دي�شمر 2007

مع خال�س ال�شكر

)ل.اأ.ع(

ال�شادة جملة تداول - الريا�س

عملي  لطبيعة  ونظًرا  خمتلفة،  �شركات  يف  اأ�شهم  لدي 

وراق اخلا�شة بالكثري منها، والكثري منها  فقد فقدت الأ

�شهم. مل اأ�شتلم اأية اأرباح، اأو زيادة يف الأ

اأ�شتطيع  ال��ت��ي  الطريقة  ع��ن  ب��اإف��ادت��ي  ال��ت��ك��رم  اأرج���� 

احل�ش�ل فيها على اأ�شهمي واأرباحها، كما اأفيدكم باأن 

�شهم يف "*****" لكنها ل ت�شم كل  لدي »حمفظة« لاأ

اأ�شهمي.

�شاكًرا ومقدًرا ح�شن تعاونكم �شلًفا

وتقبل�ا خال�س التحية

 )ع.�س(

ال�شركات  م��ن  رب����اح  الأ على  احل�ش�ل  يتم  كيف 

امل�شتثمر فيها؟

�شهم التي با�شمي؟ كم عدد الأ

اأنا �شجلت يف امل�قع عن طريق الرابط )ت�شجيل( ولكن 

اأرج�  )دخ���ل(  الرابط  طريق  عن  الدخ�ل  اأ�شتطيع  ل 

م�شاعدتي و�شكًرا.
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مقال

تطوير السوق 
المالية..

صمام أمان 
من األزمات 

المالية!

د.�شامل القظيع 

اقت�شادي

منذ  تقريًبا  عقد  كل  املالية  زمــات  االأ مع  عهده  يجدد  العامل  هو  ها 

حيث  �سراوة،  املالية  زمــات  االأ اأ�سد  زالت  ما  التي  العظيم  الك�ساد  اأزمة 

واأكــدت   جهة،  من  ــر  م االأ هــذا  خـــرية  االأ العقاري  الرهن  ــة  اأزم برهنت 

زمات املالية وعدم اعرافها باحلدود اجلغرافية من جهة  »عنقودية« االأ

وقوعه  احتماالت  تزايدت  انفتاًحا،  اأكرث  االقت�ساد  كان  فكلما  اأخرى. 

زمات. وبني النزعة اإىل اال�ستفادة من منافع االنفتاح  حتت وطاأة هذه االأ

املايل لاقت�ساد من جهة واالنكفاء درًء للمخاطر من جهة اأخرى، يوجد 

طيف من التحديات التي ت�ستحق النظر.

اإن خيار االنغاق )ولو حتى ن�سبًيا( اأ�سحى خياًرا غري وارد لوا�سعي 

ا�ستثناًء  لي�س  الوطني  واقت�سادنا  العامل،  االقت�سادية حول  ال�سيا�سات 

ا اإذا نظرنا اإىل درجة االنفتاح املايل املتحققة  من هذه القاعدة، خ�سو�سً

على اأر�س واقعنا الوطني. 

واالنفتاح املايل »احلتمي« ياأتي ب�سبغات ودرجات خمتلفة. وال�سعي 

التدرج قد  اإن غياب  اأن يتم ب�سفة متدرجة، حيث  لهذا االنفتاح يجب 

زمات  �سابة بعدوى االأ يولد قطاًعا مالًيا »خديًجا« اأو »�سعيًفا« و�سهل االإ

ال�سوق  ال�سليم تنطلق من تطوير  املايل  واأوىل درجات االنفتاح  املالية. 

املالية لت�ستويف ال�سروط التالية:

1- التنظيم املوؤ�س�سي الكفء. 

2- الرقابة احل�سيفة.

3- العمق النوعي.

ولي�س  واملوؤ�س�سي  اال�ستثماري  التداول  ا  )وخ�سو�سً الن�سط  التداول   -4

الفردي(.

واملوؤ�س�سات  اخليارات  من  مزيًدا  )لت�سمل  لل�سوق  املائمة  الهيكلية   -5

لل�سوق  واال�ستثمارية  التمويلية  الوظائف  تعزز  التي  واخلــدمــات 

املالية(.

خال  ال�سعودية  املالية  ال�سوق  لتطوير  ملمو�سة  خطوات  هناك 

ال�سنوات املا�سية، وما زال هناك ف�سحة للمزيد من التطوير خا�سة فيما 

اأبعد من  يتعلق بتعزيز وجود النزعة اال�ستثمارية التي تتطلب جهوًدا 

حمدد  برنامج  اإىل  ما�سة  فاحلاجة  اال�ستثمار،  مبنافع  التوعية  جمرد 

»جلذب امل�ستثمر املوؤ�س�سي« اإىل ال�سوق املالية ال�سعودية.
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ول  اأغلق املوؤ�صر العام لل�صوق املالية ال�صعودية )تداول( يف نهاية الن�صف الأ

2008م عند م�صتوى 9.352.32 نقطة مرتفًعا 2.378.75 نقطة بن�صبة ارتفاع 

تعادل )34.11%( مقارنة باإغالق نف�س الفرتة من العام ال�صابق )2007(. 

 1.686.34 فقد خ�صر  تاريخه  العام حتى  بداية  املوؤ�صر من  داء  لأ وبالن�صبة 

اأو ما يعادل )15.28%(. وقد كانت اأعلى نقطة اإغالق للموؤ�صر خالل  نقطة 

الفرتة يف يوم 2008/01/12م عند م�صتوى 11.697.01نقطة. 

ول 2008م  �صهم امل�صدرة يف نهاية الن�صف الأ وبلغت القيمة ال�صوقية لالأ

م�صجلة  اأمريكي،  دولر  مليار   473.21 يعادل  ما  اأي  ري��ال  تريليون   1.77

ال�صابق  العام  ول من  الأ الن�صف  نهاية  59.49 % عن  ن�ص����بته  بلغت  ارتفاًعا 

.)2007(

ول  الأ الن�صف  خ��الل  املتداولة  �صهم  لالأ جمالية  الإ القيمة  بلغت  كما 

اأمريكي  دولر  مليار   343.17 يعادل  ما  اأي  ريال  مليار   1.286.87 2008م 

ال�صابق  العام  الفرتة من  نف�س  13.54% عن  ن�ص����بته  بلغت  بانخفا�س  وذلك 

.)2007(

ول 2008م 33.48  �صهم املتداولة خالل الن�صف الأ وبلغ اإجمايل عدد الأ

ول من  34.83 مليار �صهم مت تداولها خالل الن�صف الأ مليار �ص����هم مقابل 

العام ال�صابق )2007(، وذلك بانخفا�س بلغت ن�ص����بته %3.88.

ول 2008م فقد بلغ   اأما اإجمايل عدد ال�صفقات املنفذة خالل الن�صف الأ

31.25 مليون �صفقة مقاب���ل 38.95 مليون �صفقة مت تنفيذها خالل الن�صف 

ول من العام ال�صابق )2007(، وذلك بانخفا�س بلغت ن�ص����بته %19.77. الأ

ول 2008م 130 يوًما مقابل 126  وبلغ عدد اأيام التداول خالل الن�صف الأ

ول 2007م. يوًما خالل الن�صف الأ

ول 2008 م: ال�صركات اجلديدة املدرجة خالل الن�صف الأ

للتكرير  رابغ  �صركة  اإدراج  2008/01/27م  املوافق  حد  الأ يوم  يف  مت  ٭ 

والبرتوكيماويات براأ�صمال مقداره 8.760 مليون ريال مق�صم اإىل 876 

مليون �صهم حيث مت طرح219 مليون �صهم لالكتتاب العام وذلك بقيمة 

21 رياًل لل�صهم الواحد.

٭ مت يف يوم الثنني املوافق 2008/02/04م اإدراج �صركة التاأمني العربية 

التعاونية براأ�صمال مقداره 200 مليون ريال مق�صم اإىل 20 مليون �صهم 

ا�صمية  بقيمة  وذل��ك  العام  لالكتتاب  �صهم  ماليني   8 ط��رح  مت  حيث 

قدرها 10 ريالت لل�صهم الواحد.

الحت��اد  �صركة  اإدراج  2008/02/09م  امل��واف��ق  ال�صبت  ي��وم  يف  مت  ٭ 

التجاري للتاأمني التعاوين براأ�صمال مقداره 250 مليون ريال مق�صم اإىل 

25 مليون �صهم حيث مت طرح 10.5 مليون �صهم لالكتتاب العام وذلك 

بقيمة ا�صمية قدرها 10 ريالت لل�صهم الواحد.

حد املوافق 2008/02/10م اإدراج �صركة ال�صقر للتاأمني  ٭ مت يف يوم الأ

التعاوين براأ�صمال مقداره 200 مليون ريال مق�صم اإىل 20 مليون �صهم 

ا�صمية  بقيمة  وذلك  العام  لالكتتاب  �صهم  مليون   8.4 طرح  مت  حيث 

قدرها 10 ريالت لل�صهم الواحد.

الت�صالت  �صركة  اإدراج  2008/03/22م  املوافق  ال�صبت  يوم  يف  مت  ٭ 

ريال  مليار   14 مقداره  براأ�صمال  ال�صعودية(  )زين  ال�صعودية  املتنقلة 

مق�صم اإىل 1.4 مليار �صهم حيث مت طرح 700 مليون �صهم لالكتتاب 

العام وذلك بقيمة ا�صمية قدرها 10 ريالت لل�صهم الواحد.

العربية  بوبا  �صركة  اإدراج  2008/05/17م  املوافق  ال�صبت  يوم  يف  مت  ٭ 

 40 اإىل  مق�صم  ري��ال  مليون   400 مقداره  براأ�صمال  التعاوين  للتاأمني 

مليون �صهم حيث مت طرح 16 مليون �صهم لالكتتاب العام وذلك بقيمة 

ا�صمية قدرها 10 ريالت لل�صهم الواحد.

ال�صعودية  ال�صركة  اإدراج  2008/05/24م  املوافق  ال�صبت  يوم  يف  مت  ٭ 

ريال مق�صم  براأ�صمال مقداره مليار  التعاونية  »اإعادة«  التاأمني  عادة  لإ

العام  لالكتتاب  �صهم  مليون   40 طرح  مت  حيث  �صهم  مليون   100 اإىل 

وذلك بقيمة ا�صمية قدرها 10 ريالت لل�صهم الواحد.

٭ مت يف يوم الثنني املوافق 2008/05/26م اإدراج �صركة جمموعة حممد 

املعجل براأ�صمال مقداره مليار ريال مق�صم اإىل 100 مليون �صهم حيث 

مت طرح 30 مليون �صهم لالكتتاب العام وذلك بقيمة 70 رياًل لل�صهم 

الواحد.

من��اء  الإ م�صرف  اإدراج  2008/06/03م  املوافق  الثالثاء  يوم  يف  مت  ٭ 

براأ�صمال مقداره 15 مليار ريال مق�صم اإىل 1.500 مليون �صهم حيث 

مت طرح 1.050 مليون �صهم لالكتتاب العام وذلك بقيمة ا�صمية قدرها 

10 ريالت لل�صهم الواحد.

ال�صناعات  �صركة  اإدراج  2008/06/16م  املوافق  الثنني  يوم  يف  مت  ٭ 

�صا�صية )بي �صي اآي( براأ�صمال مقداره 220 مليون ريال  الكيميائية الأ

مق�صم اإىل 22 مليون �صهم حيث مت طرح 6.60 مليون �صهم لالكتتاب 

العام وذلك بقيمة ا�صمية قدرها 30 رياًل لل�صهم الواحد.

املتحدة  ال�صركة  اإدراج  2008/06/21م  املوافق  ال�صبت  ي��وم  يف  مت  ٭ 

 20 اإىل  مق�صم  ري��ال  مليون   200 مقداره  براأ�صمال  التعاوين  للتاأمني 

مليون �صهم حيث مت طرح 8 ماليني �صهم لالكتتاب العام وذلك بقيمة 

ا�صمية قدرها 10 ريالت لل�صهم الواحد.

القيمة المتداولة لألسهم تتجاوز 
1.286 مليار ريال و31.25 مليون صفقة تم 

تنفيذهاخالل النصف األول

ول 2008م يف تقرير اأداء ال�صوق املالية ال�صعودية )تداول( – الن�صف الأ
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ولية الكتتابات الأ

�صركة رابغ للتكرير والبرتوكيماويات

٭ راأ�صمال ال�صركة:8.760 مليون ريال مق�صم اإىل 876 مليون �صهم.

٭ اأ�صهم الكتتاب: 219 مليون �صهم متثل 25% من اأ�صهم ال�صركة. 

٭ �صعر الطرح: 21 رياًل لل�صهم الواحد.

٭ فرتة الكتتاب: من 2008/01/05م اإىل 2008/01/12م.

�صركة الت�صالت املتنقلة ال�صعودية 

٭ راأ�صمال ال�صركة: 14 مليار ريال مق�صم اإىل 1.4 مليار �صهم.

٭ اأ�صهم الكتتاب: 700 مليون �صهم متثل 50% من اأ�صهم ال�صركة. 

٭ �صعر الطرح: 10 ريالت لل�صهم الواحد.

٭ فرتة الكتتاب: من 2008/02/09م اإىل 2008/02/18م.

�صركة بوبا العربية للتاأمني التعاوين 

٭ راأ�صمال ال�صركة: 400 مليون ريال مق�صم اإىل 40 مليون �صهم.

٭ اأ�صهم الكتتاب: 16 مليون �صهم متثل 40% من اأ�صهم ال�صركة. 

٭ �صعر الطرح: 10 ريالت لل�صهم الواحد.

٭ فرتة الكتتاب: من 2008/03/08م اإىل 2008/03/15م.

ال�صركة املتحدة للتاأمني التعاوين 

٭ راأ�صمال ال�صركة: 200 مليون ريال مق�صم اإىل 20 مليون �صهم.

٭ اأ�صهم الكتتاب: 8 مليون �صهم متثل 40% من اأ�صهم ال�صركة. 

٭ �صعر الطرح: 10 ريالت لل�صهم الواحد.

٭ فرتة الكتتاب: من 2008/03/08م اإىل 2008/03/15م.

عادة التاأمني »اإعادة« التعاونية  ال�صركة ال�صعودية لإ

٭ راأ�صمال ال�صركة: مليار ريال مق�صم اإىل 100 مليون �صهم.

٭ اأ�صهم الكتتاب: 40 مليون �صهم متثل 40% من اأ�صهم ال�صركة. 

٭ �صعر الطرح: 10 ريالت لل�صهم الواحد.

٭ فرتة الكتتاب: من 2008/03/08م اإىل 2008/03/15م.

مناء  م�صرف الإ

٭ راأ�صمال ال�صركة: 15 مليار ريال مق�صم اإىل 1.5 مليار �صهم.

٭ اأ�صهم الكتتاب: 1.050 مليون �صهم متثل 70% من اأ�صهم ال�صركة. 

٭ �صعر الطرح: 10 ريالت لل�صهم الواحد.

٭ فرتة الكتتاب: من 2008/04/07م اإىل 2008/04/16م.

�صركة جمموعة حممد املعجل

٭ راأ�صمال ال�صركة: مليار ريال مق�صم اإىل 100 مليون �صهم.

٭ اأ�صهم الكتتاب: 30 مليون �صهم متثل 30% من اأ�صهم ال�صركة. 

٭ �صعر الطرح: 70 رياًل لل�صهم الواحد.

٭ فرتة الكتتاب: من 2008/05/03م اإىل 2008/05/12م.

�صا�صية �صركة ال�صناعات الكيميائية الأ

٭ راأ�صمال ال�صركة: 220 مليون ريال مق�صم اإىل 22 مليون �صهم.

٭ اأ�صهم الكتتاب: 6.6 مليون �صهم متثل 30% من اأ�صهم ال�صركة. 

٭ �صعر الطرح: 30 رياًل لل�صهم الواحد.

٭ فرتة الكتتاب: من 2008/05/24م اإىل 2008/06/02م.

�صركة اأ�صواق عبداهلل العثيم

٭ راأ�صمال ال�صركة: 225 مليون ريال مق�صم اإىل 22.5 مليون �صهم.

٭ اأ�صهم الكتتاب: 6.75 مليون �صهم متثل 30% من اأ�صهم ال�صركة. 

٭ �صعر الطرح: 40 رياًل لل�صهم الواحد.

٭ فرتة الكتتاب: من 2008/06/21م اإىل 2008/06/30م.

�صركة حلواين اإخوان

٭ راأ�صمال ال�صركة: 285.714.300 ريال مق�صم اإىل 28.571.430 �صهم.

٭ اأ�صهم الكتتاب: 8.571.430 �صهم متثل 30% من اأ�صهم ال�صركة. 

٭ �صعر الطرح: 20 رياًل لل�صهم الواحد.

٭ فرتة الكتتاب: من 2008/06/21م اإىل 2008/06/30م.

اإ�صافة �صركات جديدة ملوؤ�صر تداول

)ت��داول(  ال�صوق  موؤ�صر  اإىل  للتطوير  عمر  جبل  �صركة  �صهم  اإ�صافة  مت  ٭ 

ربعاء املوافق 2008/02/06م.  ح�صب �صعر اإقفال ال�صهم ليوم الأ

و�صط للكابالت املتخ�ص�صة )م�صك(  ٭ مت اإ�صافة �صهمي �صركة ال�صرق الأ

و�صركة اخلليج للتدريب والتعليم اإىل موؤ�صر ال�صوق )تداول( ح�صب �صعر 

حد املوافق 2008/02/17م.  اإقفال ال�صهمني ليوم الأ

موؤ�صر  اإىل  ال��ع��ق��اري  للتطوير  رك����ان  الأ دار  �صركة  �صهم  اإ���ص��اف��ة  مت  ٭ 

امل��واف��ق  ال�صبت  ل��ي��وم  ال�صهم  اإق��ف��ال  �صعر  ح�صب  )ت����داول(  ال�����ص��وق 

2008/03/01م. 

اإىل موؤ�صر ال�صوق  للتكرير والبرتوكيماويات  اإ�صافة �صهم �صركة رابغ  ٭ مت 

حد املوافق 2008/03/23م. )تداول( ح�صب �صعر اإقفال ال�صهم ليوم الأ

٭ مت اإ�صافة اأ�صهم �صركة التاأمني العربية التعاونية، �صركة الحتاد التجاري 

ال�صوق  موؤ�صر  اإىل  التعاوين  للتاأمني  ال�صقر  و�صركة  التعاوين  للتاأمني 

)تداول( ح�صب �صعر اإقفالها ليوم الثنني املوافق 2008/03/31م.

٭ مت اإ�صافة �صهم �صركة اململكة القاب�صة اإىل موؤ�صر ال�صوق )تداول( ح�صب 

ربعاء املوافق 2008/04/02م.  �صعر اإقفال ال�صهم ليوم الأ

تعـليق / ا�صـتئناف تـداول اأ�صـــهم

وتاريخ   )2008-6-1( رق��م  القرار  املالية  ال�صوق  هيئة  جمل�س  اأ�صدر 

�صركة  �صهم  ت���داول  على  باملوافقة  2008/2/5م  امل��واف��ق  1429/1/27ه������ 

1429/2/13ه����  رب��ع��اء  الأ يوم  من  اعتباًرا  القاب�صة  الدولية  اأنعام  جمموعة 

جراءات التالية:  املوافق 2008/2/20 وفًقا لل�صوابط والإ

ربعاء.  حد والأ �صبوع يومي الأ 1- يتم تداول �صهم ال�صركة اآلًيا مرتني يف الأ

2- تبداأ فرتة التداول ال�صاعة العا�صرة �صباًحا وتكون هناك فرتة )ربع �صاعة( 

من العا�صرة اإىل العا�صرة والربع ملرحلة ما قبل الفتتاح ليتمكن امل�صتثمرون 

من اإ�صافة اأوامر البيع وال�صراء. 

 )10:15( ال�صاعة  متام  عند  وال�صفقات  وامر  لالأ التنفيذ  مرحلة  تبداأ   -3

جميع  واإلغاء  غ��الق  الإ بعدها  يتم  �صاعة(  )ن�صف  ملدة  وت�صتمر  �صباًحا، 

وامر القائمة )غري املنفذة(. الأ

4- تكون الت�صوية للعمليات جميعها بعد نهاية فرتة التداول نف�صها، مما يعني 

اأن املناقلة بني امل�صرتي والبائع ل تتم خالل فرتة التداول. 

5- يتم تعديل �صعر الإغالق ال�صابق لل�صهم لي�صبح 181.75 رياًل و�صيكون هذا ال�صعر 

ول للتداول.  هو اأ�صا�س ح�صاب الن�صب الدنيا والق�صوى لل�صهم يف اليوم الأ

6- تظل ن�صبة التذبذب لفرتة التداول كما هي دون تعديل )+ اأو - %10(. 

7- �صيتم ن�صر جميع الإح�صاءات حلركة ون�صاط وتداول ال�صهم �صمن الن�صرات 

الر�صمية التي ت�صدرها �صركة ال�صوق املالية ال�صعودية )تداول(. 
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اإجراءات ال�صركات 

٭ رفعت ال�صركة ال�صعودية العاملية للبرتوكيماويات )�صبكيم( راأ�صمالها وذلك 

 15 ب�صعر  اأولوية«  �صهًما جديًدا »حقوق   133.333.333 عن طريق طرح 

رياًل لل�صهم الواحد متثل 10 ريالت قيمة ا�صمية و5 ريالت عالوة اإ�صدار 

بتاريخ  وذل��ك  �صه�����م   333.333.333 امل�صدرة  اأ�صهمها  عدد  لي�صبح 

2008/10/29م.

٭ خف�صت �صركة جمموعة اأنعام الدولية القاب�صة راأ�صمالها من 1.200 مليون 

اأ�صهمها امل�صدرة من  وبالتايل تخفي�س عدد  109 ماليني ريال  اإىل  ريال 

120 مليون �صهم اإىل 10.9 مليون �صهم. وقد اأكملت ال�صوق املالية ال�صعودية 

)تداول( اإجراءات تخفي�س راأ�س مال ال�صركة بتاريخ 2008/01/19م. 

٭ رفعت املجموعة ال�صعودية لال�صتثمار ال�صناعي راأ�صمالها وذلك عن طريق 

لل�صهم  ري��الت   10 ب�صعر  اأول��وي��ة«  »حقوق  جديد  �صهم  مليون   225 ط��رح 

الواحد )قيمة ا�صمية( لي�صبح عدد اأ�صهمها امل�صدرة 450 مليون �صه�����م 

وذلك بتاريخ 2008/20/05م.

ت�صعة  لكل  جم��اين  �صهم  مبنح  وذل��ك  راأ�صماله  الراجحي  م�صرف  رف��ع  ٭ 

بتاريخ  وذلك  �صه�����م  مليار   1.5 امل�صدرة  اأ�صهمه  عدد  لي�صبح  اأ�صهم، 

2008/20/24م.

اإىل  ري��ال  مليون   500 من  راأ�صمالها  للفنادق  ال�صعودية  ال�صركة  رفعت  ٭ 

690.060.970 ريال وذلك باإ�صدار 19.006.097 �صهم جديد لي�صبح 

ح�ص�س  على  وال�صتحواذ  �صهم   69.006.097 امل�صدرة  اأ�صهمها  عدد 

والرتفيه  للفنادق  الريا�س  )�صركة  ال�صقيقة  ال�صركات  يف  ال�صركاء  بع�س 

مكة  �صركة  امل��ح��دودة،  ال�صياحية  للمناطق  اخلليج  �صركة  امل��ح��دودة، 

للفنادق املحدودة، �صركة تبوك للفنادق املحدودة، �صركة النخيل للمناطق 

ال�صياحية املحدودة، ال�صركة ال�صعودية للخدمات الفندقية( وذلك بتاريخ 

2008/02/25م. 

لكل  جم��اين  �صهم  مبنح  وذل��ك  راأ�صمالها  املالية  �صامبا  جمموعة  رفعت  ٭ 

900 مليون �صه�����م، وذلك بتاريخ  اأ�صهمها امل�صدرة  �صهمني لي�صبح عدد 

2008/30/05م.

لكل  جماين  �صهم  مبنح  وذلك  راأ�صماله  لال�صتثمار  ال�صعودي  البنك  رفع  ٭ 

وذلك  �صه�����م  مليون   450 امل�صدرة  اأ�صهمه  عدد  لي�صبح  �صهم،   6.63

بتاريخ 2008/30/09م.

�صبعة  لكل  �صهم جماين  وذلك مبنح  راأ�صماله  الوطني  العربي  البنك  رفع  ٭ 

بتاريخ  وذلك  �صه�����م  مليون   650 امل�صدرة  اأ�صهمه  عدد  لي�صبح  اأ�صهم، 

2008/30/16م.

٭ رفعت �صركة الدري�س للخدمات البرتولية والنقليات راأ�صمالها وذلك مبنح 

25 مليون  اأ�صهمها امل�صدرة  اأ�صهم، لي�صبح عدد  اأربعة  �صهم جماين لكل 

�صه�����م وذلك بتاريخ 2008/30/17م.

ثالثة  لكل  جماين  �صهم  مبنح  وذل��ك  راأ�صمالها  �صافول  جمموعة  رفعت  ٭ 

بتاريخ  وذلك  �صه�����م  مليون   500 امل�صدرة  اأ�صهمها  عدد  لي�صبح  اأ�صهم، 

2008/30/25م.

راأ�صمالها وذلك  �صا�صية )�صابك(  الأ ال�صعودية لل�صناعات  ال�صركة  ٭ رفعت 

 3 امل�صدرة  اأ�صهمها  عدد  لي�صبح  اأ�صهم،  خم�صة  لكل  جماين  �صهم  مبنح 

مليارات �صه�����م وذلك بتاريخ 2008/30/29م.

٭ رفعت ال�صركة الوطنية لت�صنيع و�صبك املعادن )معدنية( راأ�صمالها وذلك 

مبنح �صهم جماين لكل اأربعة اأ�صهم قائمة لي�صبح عدد اأ�صهمها امل�صدرة 

20،445،156 �صه�����م وذلك بتاريخ 2008/40/07م.

راأ�صمالها وذلك مبنح  ال�صعودية )�صافكو(  العربية  �صمدة  الأ ٭ رفعت �صركة 

 250 اأ�صهمها امل�صدرة  اأ�صهم قائمة لي�صبح عدد  اأربعة  �صهم جماين لكل 

مليون �صه�����م وذلك بتاريخ 2008/40/07م.

٭ رفعت ال�صركة ال�صعودية ل�صناعة الورق راأ�صمالها وذلك مبنح �صهم جماين 

�صه�����م  مليون   30 امل�صدرة  اأ�صهمها  لي�صبح عدد  قائمة  اأ�صهم  اأربعة  لكل 

وذلك بتاريخ 2008/40/12م.

اأ�صهم  ثالثة  لكل  جماين  �صهم  مبنح  وذل��ك  راأ�صماله  اجلزيرة  بنك  رفع  ٭ 

بتاريخ  وذل��ك  �صه�����م  مليون   300 امل�صدرة  اأ�صهمه  عدد  لي�صبح  قائمة 

2008/40/16م.

مبنح  وذلك  راأ�صمالها  ال�صناعي  لال�صتثمار  اللطيف  العبد  �صركة  رفعت  ٭ 

امل�صدرة  اأ�صهمها  ع��دد  لي�صبح  قائمة  اأ�صهم  اأرب��ع��ة  لكل  جم��اين  �صهم 

81.250.000 �صه�����م وذلك بتاريخ 2008/40/19م.

مبنح  وذلك  راأ�صمالها  )نادك(  الزراعية  للتنمية  الوطنية  ال�صركة  رفعت  ٭ 

�صهم جماين لكل �صهمني قائمني لي�صبح عدد اأ�صهمها امل�صدرة 60 مليون 

�صه�����م وذلك بتاريخ 2008/40/22م.

٭ رفع البنك ال�صعودي الربيطاين )�صاب( راأ�صماله وذلك مبنح ثالثة اأ�صهم 

جمانية لكل خم�صة اأ�صهم قائمة لي�صبح عدد اأ�صهمه امل�صدرة 600 مليون 

�صه�����م وذلك بتاريخ 2008/40/27م.

لكل  �صهم جماين  راأ�صمالها وذلك مبنح  القاب�صة  فتيحي  ٭ رفعت جمموعة 

�صه�����م  مليون   50 امل�صدرة  اأ�صهمها  عدد  لي�صبح  قائًما  �صهًما   3.3478

وذلك بتاريخ 2008/05/06م.

٭ رفع بنك الريا�س راأ�صماله وذلك عن طريق طرح 875 مليون �صهًما جديًدا 

»حقوق اأولوية« ب�صعر 15 رياًل لل�صهم الواحد متثل 10 ريالت قيمة ا�صمية 

�صهم  مليار   1.5 امل�صدرة  اأ�صهمه  لي�صبح عدد  اإ�صدار  ريالت عالوة  و5 

وذلك بتاريخ 2008/05/12م. 

طرح  ط��ري��ق  ع��ن  وذل���ك  راأ���ص��م��ال��ه��ا  الوطنية  الت�صنيع  �صركة  رف��ع��ت  ٭ 

111.111.111 �صهًما جديًدا »حقوق اأولوية« ب�صعر 18 رياًل لل�صهم الواحد 

متثل 10 ريالت قيمة ا�صمية و8 ريالت عالوة اإ�صدار لي�صبح عدد اأ�صهمها 

امل�صدرة 460.684.686 �صهًما وذلك بتاريخ 2008/05/26م. 

عـ�صاء اجلـدد )الو�صـطاء( الأ

وراق املالية كع�صو عامل يف ال�صوق املالية  ٭ ان�صمت �صركة بايونريز ال�صعودية لالأ

ال�صعودية لتقدمي خدمات الو�صاطة املالية، بتاريخ 2008/02/26م. 

عامل  كع�صو  املالية  وراق  الأ واأع��م��ال  لال�صتثمار  وط��ن  �صركة  ان�صمت  ٭ 

بتاريخ  املالية،  الو�صاطة  خدمات  لتقدمي  ال�صعودية  املالية  ال�صوق  يف 

2008/04/29م. 

وبذلك ي�صل عدد �صركات الو�صاطة العاملة يف ال�صوق اإىل 23 �صركة.

هيكلة ال�صوق وموؤ�صراته اجلديدة

ال�صوق  قطاعات  هيكلة  بنجاح  )تداول(  ال�صعودية  املالية  ال�صوق  طبقت 

وموؤ�صراته اجلديدة والعمل بها ابتداًء من يوم ال�صبت 2008/04/05م. 

)بدًل  قطاًعا   15 القطاعات  عدد  اأ�صبح  لل�صوق  اجلديدة  الهيكلة  بعد 

�صهم  من 8( وموؤ�صرات ال�صوق 16 )بدًل من 9( ويتم ح�صابها على اأ�صا�س الأ

املتاحة والقابلة للتداول فقط. 

�صهم املتداولة التاريخية معدلة جلميع اإجراءات ال�صركات. �صعار وكميات الأ مالحظة: بيانات الأ
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ول 2008م   ال�صركات املدرجة والطروحات اجلديدة خالل الن�صف الأ

New Listing & IPOs During 1st Half 2008

ال�صركات 

دراجالقطاع  تاريخ الإ
تاريخ 

الكتتاب

راأ�س املال 

)ريال(

�صهم  الأ

امل�صدرة
كتتاب غالق�صعر الطرححجم الطرحاأ�صهم الإ �صعر الإ

القيمة ال�صوقية 

)ريال(

Company

SectorListing DateOffer Date
 Share Capital

))SR
 Issued SharesOffered SharesOffer SizeOffer PriceClose  Price

 Market Cap.
))SR

م�صرف 

الإمناء

امل�صارف واخلدمات 

املالية   

2008/06/032008/04/0715,000,000,0001,500,000,0001,050,000,00010,500,000,00010.0018.0027,000,000,000Alinma
 Banks & Fin.

Services

برتو رابغ

ال�صناعات البرتوكيماوية 

2008/01/272008/01/058,760,000,000876,000,000219,000,0004,599,000,00021.0058.7551,465,000,000Petro Rabigh Petrochem. Industt
tries

اأ�صواق العثيم

التجزئة             

2008/06/21225,000,00022,500,0006,750,000270,000,00040.00tt Al Othaimلم تدرج
Markets Retail

حلواين اإخوان

الزراعة وال�صناعات 

الغذائية 

2008/06/21285,714,30028,571,4308,571,430171,428,60020.00ttHalwani Brosلم تدرج
 Agri. & Food

industries

زين ال�صعودية

الت�صالت وتقنية 

املعلومات 

2008/03/222008/02/0914,000,000,0001,400,000,000700,000,0007,000,000,00010.0024.5034,300,000,000ZAIN KSA
 Telecom. & Info.

Tech

بي �صي اآي

ال�صتثمار ال�صناعي 

2008/06/162008/05/24220,000,00022,000,0006,600,000198,000,00030.0085.501,881,000,000BCI  Industrial
Investment

جمموعة 

املعجل

الت�صييد والبناء       

2008/05/262008/05/031,000,000,000100,000,00030,000,0002,100,000,00070.0087.508,750,000,000MMG  & Building
Construction

التاأمني العربية

التاأمني 

2008/02/042007/10/27200,000,00020,000,0008,000,00080,000,00010.0028.75575,000,000AICC
Insurance

الحتاد 

التجاري

التاأمني 

2008/02/092007/10/27250,000,00025,000,00010,500,000105,000,00010.0026.25656,250,000Trade Union
Insurance

ال�صقر للتاأمني

التاأمني 

2008/02/102007/10/27200,000,00020,000,0008,400,00084,000,00010.0027.50550,000,000Sagr Insurtt
ance Insurance

املتحدة للتاأمني

التاأمني 

2008/06/212008/03/08200,000,00020,000,0008,000,00080,000,00010.0026.25525,000,000U C A
Insurance

اإعادة 

التاأمني 

2008/05/242008/03/081,000,000,000100,000,00040,000,000400,000,00010.0017.251,725,000,000Saudi RE
Insurance

بوبا العربية

التاأمني 

2008/05/172008/03/08400,000,00040,000,00016,000,000160,000,00010.0026.501,060,000,000Bupa Arabia
Insurance

ttt41,740,714,3004,174,071,4302,111,821,43025,747,428,600tt128,487,250,000Totalاإجمايل

مرتبة ح�صب القطاعات

القيمة ال�صوقية كما يف 2008/6/30

Ranked by sectors
Market Capitalization as on 30/06/2008
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ول 2008م �صهم ح�صب القطاعات - الن�صف الأ  تداول الأ

   Sectoral Activities t First Half 2008

Sector
جماىل الن�صبة اىل الإ �صهم املتداولة قيمه الأ جماىل الن�صبه اىل الإ �صهم املتداولة  الأ جماىل الن�صبه اىل الإ ال�صفقات املنفذة

القطاعات

%To Market Value Traded )SR) % To Market Shares Traded % To Market Transactions

Banks & F. Services 7.8% 100,075,115,650.00 9.4% 3,134,450,603 9.7% 3,045,908
 امل�صارف واخلدمات

املالية

Petrochemical 
Indust. 35.2% 453,496,108,405.50 29.3% 9,815,977,665 19.4% 6,077,293

 ال�صناعات

البرتوكيماوية

Cement 1.4% 17,529,660,310.00 0.7% 222,102,416 0.9% 268,949 �صمنت الأ

Retail 2.8% 35,486,507,569.00 2.7% 900,017,534 4.1% 1,289,927 التجزئة

Energy & Utilities 1.8% 23,632,840,080.75 4.2% 1,399,716,732 1.3% 390,412
 الطاقة واملرافق

اخلدمية

Agri. & Food 
Indust. 5.3% 68,358,816,296.25 5.5% 1,830,650,718 6.6% 2,057,969

 الزراعة وال�صناعات

الغذائية

Telecom. & Info. 
Tech. 8.4% 108,688,269,196.25 11.9% 3,983,203,206 10.6% 3,324,759

 الت�صالت وتقنية

املعلومات

Insurance 7.9% 101,486,654,734.50 4.8% 1,609,004,479 16.4% 5,129,311 التاأمني

MultitInvestment 3.6% 46,905,534,268.25 5.5% 1,840,713,338 4.2% 1,309,441
 �صركات ال�صتثمار

املتعدد

Industrial 
Investment 4.5% 58,438,089,542.50 3.2% 1,071,496,228 5.8% 1,798,582 ال�صتثمار ال�صناعي

Building & 
Construction 6.0% 76,753,537,247.75 3.5% 1,173,179,754 7.8% 2,452,171 الت�صييد والبناء

Real Estate 
Development 10.0% 128,841,813,373.25 12.6% 4,214,862,455 8.6% 2,691,864 التطوير العقاري

Transport 4.1% 52,903,369,260.50 5.7% 1,891,404,065 3.0% 936,681 النقل

Media & Publishing 0.6% 7,357,943,489.00 0.6% 203,710,613 0.8% 237,302 عالم والن�صر الإ

Hotel & Tourism 0.5% 6,914,218,663.50 0.6% 189,271,712 0.8% 238,471 الفنادق وال�صياحة

Total 100.0% 1,286,868,478,087.00 100.0% 33,479,761,518 100% 31,249,040 جمايل الإ

ول 2007م ول 2008م مع الن�صف الأ مقارنة معلومات التداول الن�صف الأ

Comparing Trading Statistics 1 st Half 2008 with 1 st Half 2007

معلومات التداول
ول 2008 الربع الأ

1st
 Q 2008

 April اأبريل

2008
May مايو

2008
June يونيو

2008
ول 2008 الن�صف الأ

1st Half 2008
ول 2007 الن�صف الأ

1st Half 2007
ن�صبة التغري

%change 
Trading Information

15.759.5414.300.8364.391.3726.797.29131.249.04038.949.593t19.77%Transactionsعدد ال�صفقات املنفذة

�صهم 17.917.921.5415.426.654.2193.736.147.7556.399.038.00333.479.761.51834.831.240.843t3.88%Shares Tradedعدد الأ

�صهم املتداولة  قيمة الأ

)ريال(

705.282.851.893.25201.652.230.630.00156.584.257.669.25223.349.137.894.501.286.868.478.0871.488.339.818.174.75t13.54%)Value Traded )SR

65222122130126tعدد اأيام التداول
 Number of Trading

Days

املتو�صط اليومي لعدد 

ال�صفقات املنفذة

242.454195.493209.113308.968240.377309.124t22.24%
 Daily Average of

Transactions

املتو�صط اليومي 

�صهم املتداولة لالأ

275.660.331246.666.101177.911.798290.865.364257.536.627276.438.419t6.84%
 Daily Average of

Shares Traded

املتو�صط اليومي لقيمة 

�صهم املتداولة  الأ

)ريال(

10.850.505.4149.166.010.4837.456.393.22210.152.233.5419.898.988.29311.812.220.779t16.20%
 Daily Average of

)Value )SR

�صهم  القيمة ال�صوقية لالأ

امل�صدرة )مليار ريال(

1.674.631.862.071.775.971.774.531.774.531.112.6359.49%
 Market Capitalization

))SR biln

%8.992.5310.066.169.529.349.352.329.352.326.973.5734.11املوؤ�صر العام )نقطة(
 All Share Index

))TASI
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�صهم جميع ال�صركات - الربع الثاين 2008م موؤ�صر تداول الأ

كرث ارتفاًعا يف اأ�صعارها )مقارنة �صعر اإغالق يونيو 2008م مع مايو 2008 م( ال�صركات الأ

Top Gainers )Comparing Close Price of June 2008 with May 2008)

Company
ن�صبة التغري

2008/05/31 2008/06/30 ال�صركة

% Change

*BCI 185.00% 30.00 85.50 *بي �صي اأي

*U C A 162.50% 10.00 26.25 *املتحدة للتاأمني

*Alinma 80.00% 10.00 18.00 مناء *الإ

Al t Ahlia 69.34% 53.00 89.75 هلية الأ

ACIG 38.86% 52.75 73.25 اأ�صيج

* Listed during the month )June 2008) * اأدرجت خالل ال�صهر )يونيو 2008 م( 

ا يف اأ�صعارها )مقارنة �صعر اإغالق يونيو 2008م مع مايو 2008 م( كرث انخفا�صً ال�صركات الأ

Top Losers )Comparing Close Price of June 2008 with May 2008)

Company
ن�صبة التغري

2008/05/31 2008/06/30 ال�صركة

% Change

SALAMA t20.90% 211.75 167.50 �صالمة

Qassim Cement t12.89% 182.25 158.75 اأ�صمنت الق�صيم

Mubarrad t12.40% 30.25 26.50 مربد

Thim'ar t12.03% 33.25 29.25 ثمار

Eastern Agriculture t12.00% 43.75 38.50 ال�صرقية الزراعية

ول 2008 �صهم املتداولة  - الن�صف الأ �صهم جميع ال�صركات الأ موؤ�صر تداول الأ
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املوؤ�صرات املالية الرئي�صية - يونيو 2008م

FINANCIAL INDICATORS t June 2008

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�صركة

�صعر الإغالق القيمة الدفرتية

ال�صعر/القيمة 

الدفرتية

العائد على 

ال�صهم

ال�صعر للعائد

�صهم امل�صدره  الأ

)مليون(

القيمة ال�صوقية 

)مليون(

حقوق امل�صاهمني 

)مليون(

�صايف الربح 

)مليون(

Riyad 35.50 17.31 2.05 2.03 17.48 1,500.000 53,250.00 25,959.37 3,046.90 الريا�س

AlJazira 37.00 16.00 2.31 2.19 16.92 300.000 11,100.00 4,800.99 656.01 اجلزيرة

Saudi Investment 32.50 15.13 2.15 1.73 18.80 450.000 14,625.00 6,806.39 778.04 ا�صتثمار

Saudi Hollandi 58.25 18.23 3.20 1.91 30.49 264.600 15,412.95 4,823.83 505.52 ال�صعودي الهولندي

Saudi Fransi 76.75 20.91 3.67 4.90 15.67 562.500 43,171.88 11,759.03 2,754.64 ال�صعودي الفرن�صي

SABB 91.25 17.24 5.29 4.58 19.93 600.000 54,750.00 10,341.69 2,747.64 �صـاب

Arab National 63.50 17.06 3.72 3.83 16.57 650.000 41,275.00 11,086.06 2,490.50 العربي الوطني

SAMBA 77.50 20.08 3.86 5.26 14.72 900.000 69,750.00 18,072.30 4,737.87 �صامبا

Al Rajhi 88.00 15.99 5.50 4.32 20.36 1,500.000 132,000.00 23,984.04 6,482.08 الراجحي

AL Bilad 39.25 10.50 3.74 0.33 120.65 300.000 11,775.00 3,149.24 97.60 البالد

Alinma 18.00 t t t t 1,500.000 27,000.00 t t مناء الإ

Total Banks & Financial 
Services Sector 14.16 3.93 2.85 19.51 8,527.100 474,109.83 120,782.93 24,296.89

 اإجمايل قطاع امل�صارف

واخلدمات املالية

SABIC 140.25 31.03 4.52 9.22 15.21 3,000.000 420,750.00 93,076.89 27,664.24 �صابك

SAFCO 257.50 27.08 9.51 10.45 24.65 250.000 64,375.00 6,770.88 2,611.43 �صافكو

Industrialization 38.75 17.53 2.21 1.30 29.78 460.685 17,851.53 8,077.67 599.50 الت�صنيع

Alujain 45.75 8.89 5.14 t0.70 )M)  )س) 69.200 3,165.90 615.45 t48.77 اللجني

Nama Chemicals 30.75 12.06 2.55 0.49 62.57 76.500 2,352.38 922.76 37.60 مناء للكيماويات

SIIG 37.75 12.25 3.08 1.15 32.71 450.000 16,987.50 5,513.37 519.28 املجموعة ال�صعودية

Sahara Petrochemical 46.00 11.88 3.87 t0.07 )M)  )س) 187.500 8,625.00 2,227.49 t13.98
 ال�صحراء

للبرتوكيماويات

YANSAB 56.75 10.16 5.59 t0.09 )M)  )س) 562.500 31,921.88 5,715.63 t47.80 ين�صاب

Sipchem 42.25 18.57 2.28 2.02 20.93 333.333 14,083.33 6,190.34 672.77 �صبكيم العاملية

APPC 57.25 10.02 5.71 0.003 19,179.43 141.375 8,093.72 1,416.39 0.42 املتقدمة

Saudi Kayan 24.75 10.28 2.41 0.30 82.96 1,500.000 37,125.00 15,418.15 447.51 كيان ال�صعودية

Petro Rabigh 58.75 11.91 4.93 t0.47 )M)  )س) 876.000 51,465.00 10,434.52 t414.04 برتو رابغ

Total Petrochemical 
Industries Sector 19.78 4.33 4.05 21.13 7,907.093 676,796.23 156,379.55 32,028.17

 اإجمايل قطاع ال�صناعات

البرتوكيماوية

Arab Cement 80.75 28.52 2.83 5.19 15.56 80.000 6,460.00 2,281.72 415.19 �صمنت العربية الأ

Yamamah Cement 70.00 18.75 3.73 5.59 12.53 135.000 9,450.00 2,530.79 754.03 اأ�صمنت اليمامة

Saudi Cement 114.50 23.53 4.87 6.77 16.91 102.000 11,679.00 2,399.68 690.69 اأ�صمنت ال�صعودية

Qassim Cement 158.75 33.38 4.76 13.57 11.70 45.000 7,143.75 1,502.07 610.63 اأ�صمنت الق�صيم

Southern Cement 76.00 15.92 4.77 5.56 13.68 140.000 10,640.00 2,229.10 777.73 اأ�صمنت اجلنوبية

Yanbu Cement 77.00 18.71 4.12 6.45 11.93 105.000 8,085.00 1,964.69 677.69 اأ�صمنت ينبع

Eastern Cement 79.25 19.92 3.98 6.55 12.09 86.000 6,815.50 1,712.73 563.53 اأ�صمنت ال�صرقية

Tabuk Cement 35.75 12.01 2.98 2.37 15.05 90.000 3,217.50 1,081.31 213.73 اأ�صمنت تبوك

Total Cement Sector 20.05 4.04 6.01 13.50 783.000 63,490.75 15,702.01 4,703.21 �صمنت اإجمايل قطاع الأ

SASCO 17.50 8.99 1.95 0.75 23.31 45.000 787.50 404.48 33.78 خدمات ال�صيارات

Thim›ar 29.25 9.03 3.24 0.11 260.00 10.000 292.50 90.25 1.13 ثمار

Fitaihi Group 20.00 13.02 1.54 0.18 109.31 50.000 1,000.00 651.00 9.15 جمموعة فتيحي

Jarir 186.50 19.54 9.54 9.78 19.08 30.000 5,595.00 586.21 293.27 جرير

Aldrees 41.00 11.05 3.71 1.92 21.34 25.000 1,025.00 276.37 48.04 الدري�س

AlHokair 43.25 12.94 3.34 2.88 15.03 70.000 3,027.50 905.49 201.40  احلكري 

Alkhaleej Trng 120.00 20.68 5.80 5.89 20.37 8.000 960.00 165.46 47.14 اخلليج للتدريب

Total Retail Sector 12.94 4.12 2.66 20.01 238.000 12,687.50 3,079.26 633.91 اإجمايل قطاع التجزئة

ول 2008م  كاآخر ربع (   جميع البيانات واملوؤ�صرات املالية مت اإعدادها وفًقا للنتائج  املالية لل�صركات عن اآخر اأربعة اأرباع )الربع الأ

ن ال�صركة �صجلت خ�صائر وفًقا للبيانات املالية يف اآخر اأربعة اأرباع )�س( املوؤ�صر �صالب لأ

All financial information and indicators are based on the corporate financial results for the recent 4 quarters (Q 1 - 2008 as latest)
(M) Minus ratio, due to company losses (Recent 4 quarters)
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املوؤ�صرات املالية الرئي�صية - يونيو 2008م

FINANCIAL INDICATORS t June 2008

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�صركة

�صعر الإغالق القيمة الدفرتية
ال�صعر/القيمة 

الدفرتية

العائد على 

ال�صهم
ال�صعر للعائد

�صهم امل�صدره  الأ

)مليون(

القيمة ال�صوقية 

)مليون(

حقوق امل�صاهمني 

)مليون(

�صايف الربح 

)مليون(

Gas & Industrialization 29.00 14.71 1.97 1.84 15.78 75.000 2,175.00 1,103.56 137.80 الغاز والت�صنيع

Saudi Electricity 12.25 11.37 1.08 0.29 42.38 4,166.594 51,040.77 47,363.47 1,204.42 كهرباء ال�صعودية

Total Energy & Utilities 
Sector 11.43 1.01 0.32 39.65 4,241.594 53,215.77 48,467.03 1,342.22

 اإجمايل قطاع الطاقة

واملرافق اخلدمية

SAVOLA Group 36.25 14.06 2.58 2.69 13.50 500.000 18,125.00 7,028.69 1,343.05 جمموعة �صافول

Food 23.25 8.05 2.89 0.35 65.66 20.000 465.00 161.07 7.08 الغذائية

SADAFCO 39.00 15.85 2.46 1.76 22.12 32.500 1,267.50 515.28 57.30 �صدافكو 

Almarai 166.25 29.99 5.54 6.48 25.64 109.000 18,121.25 3,269.37 706.84 املراعي

Anaam Holding 58.50 10.98 5.33 1.67 35.00 10.900 637.65 119.71 18.22 اأنعام القاب�صة

NADEC 40.75 17.85 2.28 1.19 34.23 60.000 2,445.00 1,071.10 71.43 نادك

Qassim Agriculture 14.00 8.01 1.73 t0.05 )M)  )س) 50.000 700.00 404.76 t2.58 الق�صيم الزراعية

Hail Agriculture 24.00 15.48 1.55 1.85 12.97 30.000 720.00 464.42 55.49 حائل الزراعية

Tabuk Agriculture 38.75 19.13 2.03 1.20 32.19 20.000 775.00 382.69 24.07 تبوك الزراعية

Saudi Fisheries 50.25 9.30 5.40 t1.21 )M)  )س) 20.000 1,005.00 186.03 t24.14 �صماك الأ

Eastern Agriculture 38.50 15.15 2.54 0.53 72.28 7.500 288.75 113.61 4.00 ال�صرقية الزراعية

Jouff Agriculture 33.50 21.89 1.53 2.54 13.17 20.000 670.00 437.79 50.88 اجلوف الزراعية

Bishah Agriculture 69.75 11.298 6.17 t7.403 )M)  )س) 5.000 348.75 56.49 t37.02  بي�صة الزراعية 

Jazan Development 17.00 14.52 1.17 0.24 70.86 50.000 850.00 726.18 12.00 جازان للتنمية

Total Agriculture & 
Food Industries 15.98 3.11 2.45 20.30 934.900 46,418.90 14,937.18 2,286.61

 اإجمايل قطاع الزراعة

وال�صناعات الغذائية

STC 60.50 18.29 3.31 6.16 9.82 2,000.000 121,000.00 36,571.45 12,325.31 الت�صالت

Etihad Etisalat 53.50 11.98 4.47 2.91 18.39 500.000 26,750.00 5,988.54 1,454.95 احتاد ات�صالت

Zain KSA 24.50 t t t t 1,400.000 34,300.00 t t  زين ال�صعودية

Total Telecomm. & 
Information Tech. Sector 10.91 4.28 3.53 13.21 3,900.000 182,050.00 42,559.99 13,780.26

 اإجمايل قطاع الت�صالت

وتقنية املعلومات

Tawuniya 86.00 25.43 3.38 8.55 10.06 50.000 4,300.00 1,271.34 427.36 التعاونية

Malath Insurance 81.00 9.29 8.72 t0.71 )M)  )س) 30.000 2,430.00 278.78 t21.22 مالذ للتاأمني

MEDGULF 29.50 10.07 2.93 0.13 221.80 80.000 2,360.00 805.79 10.64 ميدغلف للتاأمني

ALLIANZE SF 89.50 8.00 11.19 t1.95 )M)  )س) 10.000 895.00 80.01 t19.51 األيانز اإ�س اإف

SALAMA 167.50 9.44 17.75 t0.18 )M)  )س) 10.000 1,675.00 94.35 t1.78 �صالمة

Walaa Insurance 29.25 9.36 3.13 t0.64 )M)  )س) 20.000 585.00 187.16 t12.84 ولء للتاأمني

Arabian Shield 30.00 9.82 3.06 t0.18 )M)  )س) 20.000 600.00 196.35 t3.65 الدرع العربي

SABB Takaful 70.25 5.09 13.79 t4.91 )M)  )س) 10.000 702.50 50.93 t49.07 �صاب تكافل

SANAD 34.75 9.55 3.64 t0.50 )M)  )س) 20.000 695.00 191.00 t9.95 �صند

SAICO 72.50 9.28 7.81 t0.72 )M)  )س) 10.000 725.00 92.82 t7.18 �صايكو

Saudi Indian 71.75 8.70 8.25 t1.30 )M)  )س) 10.000 717.50 87.02 t12.98 ال�صعودية الهندية

Gulf Union 28.75 9.03 3.18 t0.97 )M)  )س) 22.000 632.50 198.70 t21.30 التحاد اخلليج

ATC 92.50 9.24 10.01 t0.33 )M)  )س) 10.000 925.00 92.39 t3.32 هلي للتكافل الأ

Al t Ahlia 89.75 10.00 8.98 t t 10.000 897.50 100.00 t هلية الأ

ACIG 73.25 9.09 8.06 t0.45 )M)  )س) 10.000 732.50 90.87 t4.53 اأ�صيج

AICC 28.75 t t t t 20.000 575.00 t t التاأمني العربية

Trade Union 26.25 t t t t 25.000 656.25 t t الحتاد التجاري

Sagr Insurnce 27.50 t t t t 20.000 550.00 t t ال�صقر للتاأمني

U C A 26.25 t t t t 20.000 525.00 t t املتحدة للتاأمني

Saudi Re 17.25 t t t t 100.000 1,725.00 t t اإعادة

Bupa Arabia 26.50 t t t t 40.000 1,060.00 t t بوبا العربية

Total Insurance Sector 6.98 6.28 0.49 88.54 547.000 23,963.75 3,817.51 270.66 اإجمايل قطاع التاأمني

SARCO 170.00 99.48 1.71 16.47 10.32 6.000 1,020.00 596.89 98.82  امل�صايف 

Saudi Advanced 22.25 19.22 1.16 0.40 54.98 43.200 961.20 830.16 17.48 املتطورة

Al Ahsa for Dev. 24.00 12.01 2.00 0.83 28.99 42.875 1,029.00 514.77 35.50 ح�صاء للتنمية الأ

SISCO 26.50 11.13 2.38 t0.13 )M)  )س) 40.000 1,060.00 445.29 t5.16 �صي�صكو

Assir 31.75 24.55 1.29 1.60 19.85 126.389 4,012.85 3,102.38 202.19 ع�صري

Al Baha 18.50 8.17 2.26 t0.53 )M)  )س) 15.000 277.50 122.61 t7.99 الباحة

Kingdom 9.75 6.74 1.45 0.16 59.85 6,300.000 61,425.00 42,448.15 1,026.30 اململكة

Total MultitInvestment 
Sector 7.31 1.45 0.21 51.05 6,573.464 69,785.55 48,060.25 1,367.13

 اإجمايل قطاع �صركات

ال�صتثمار املتعدد

ول 2008م  كاآخر ربع (   جميع البيانات واملوؤ�صرات املالية مت اإعدادها وفًقا للنتائج  املالية لل�صركات عن اآخر اأربعة اأرباع )الربع الأ

ن ال�صركة �صجلت خ�صائر وفًقا للبيانات املالية يف اآخر اأربعة اأرباع )�س( املوؤ�صر �صالب لأ

All financial information and indicators are based on the corporate financial results for the recent 4 quarters (Q 1 - 2008 as latest)
(M) Minus ratio, due to company losses (Recent 4 quarters)
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ملخص السوق

املوؤ�صرات املالية الرئي�صية - يونيو 2008م

FINANCIAL INDICATORS t June 2008

Company
Close  Price Book Value 

)SR) P/B Value EPS )SR) P/E Ratio Issued 
Shares )mn)

Market Cap. 
)mn)

Share
holders› 

Equity )mn)

Net Income 
)mn)

ال�صركة

�صعر الإغالق القيمة الدفرتية
ال�صعر/القيمة 

الدفرتية

العائد على 

ال�صهم
ال�صعر للعائد

�صهم امل�صدره  الأ

)مليون(

القيمة ال�صوقية 

)مليون(

حقوق امل�صاهمني 

)مليون(

�صايف الربح 

)مليون(

BCI 85.50 12.95 6.60 2.201 38.85 22.000 1,881.00 284.94 48.42 بي �صي اآي

Pharmaceutical 53.50 45.56 1.17 2.04 26.20 60.000 3,210.00 2,733.66 122.53 الدوائية

Glass 73.50 17.63 4.17 3.39 21.70 25.000 1,837.50 440.72 84.68 زجاج

FIPCO 66.75 13.75 4.85 2.30 29.04 6.875 458.91 94.55 15.80 فيبكو

Maadaniyah 57.75 16.33 3.54 1.57 36.82 20.445 1,180.71 333.90 32.07 معدنية

Saudi Chemical 46.25 14.70 3.15 1.67 27.71 63.240 2,924.85 929.63 105.56 الكيميائية ال�صعودية

SPM 63.75 13.45 4.74 2.91 21.93 30.000 1,912.50 403.50 87.23 �صناعة الورق

AlAbdullatif 65.50 14.31 4.58 2.52 25.98 81.250 5,321.88 1,162.56 204.83 العبداللطيف

Saudi Export 39.00 10.81 3.61 0.89 43.65 10.800 421.20 116.72 9.65 ال�صادرات

Total Industrial 
Investment Sector 20.34 2.95 2.22 26.94 319.610 19,148.54 6,500.16 710.76

 اإجمايل قطاع ال�صتثمار

ال�صناعي

MMG 87.50 12.95 6.76 5.49 15.95 100.000 8,750.00 1,294.60 548.57 جمموعة املعجل

Ceramic 121.75 23.51 5.18 5.62 21.68 25.000 3,043.75 587.66 140.42 اخلزف

Gypsum 69.25 14.95 4.63 3.07 22.58 31.667 2,192.92 473.50 97.11 اجلب�س

Cables 82.00 15.03 5.46 4.21 19.46 76.000 6,232.00 1,142.45 320.28 الكابالت

Saudi Industrial 16.75 9.29 1.80 0.70 23.79 40.000 670.00 371.77 28.17 �صدق

Amiantit 47.25 11.93 3.96 0.82 57.77 115.500 5,457.38 1,377.78 94.46 اميانتيت

Pipes 124.75 21.58 5.78 4.51 27.64 31.500 3,929.63 679.69 142.19 اأنابيب

Zamil Industrial 105.25 19.21 5.48 4.71 22.34 45.000 4,736.25 864.61 212.01 الزامل لل�صناعة

AL Babtain 103.25 15.19 6.80 4.28 24.15 27.000 2,787.75 410.17 115.44 البابطني

SVCP 81.25 11.38 7.14 2.90 27.99 15.000 1,218.75 170.69 43.54 الفخارية

MESC 135.00 19.57 6.90 5.02 26.89 32.000 4,320.00 626.28 160.63 م�صك

Red Sea 96.25 19.56 4.92 4.88 19.71 30.000 2,887.50 586.74 146.51 حمر البحر الأ

Total Building & 
Constructuion Sector 15.01 5.38 3.60 22.56 568.667 46,225.92 8,585.94 2,049.32

 اإجمايل قطاع الت�صييد

والبناء

Real Estate 43.75 26.18 1.67 1.34 32.71 120.000 5,250.00 3,141.11 160.52 العقارية

Taiba 30.25 20.18 1.50 2.72 11.11 150.000 4,537.50 3,026.78 408.24 طيبة لال�صتثمار

Makkah 39.75 25.95 1.53 1.07 37.22 164.816 6,551.45 4,276.53 176.00 ن�صاء   مكة لالإ

Arriyadh Development 21.50 13.95 1.54 0.70 30.76 100.000 2,150.00 1,394.87 69.89 التعمري

Emaar E .C 22.50 9.96 2.26 0.01 1,640.93 850.000 19,125.00 8,463.28 11.66 اإعمار

Jabal Omar 25.75 9.94 2.59 t t 671.400 17,288.55 6,675.37 t جبل عمر

Dar Al Arkan 53.00 21.21 2.50 3.58 14.81 540.000 28,620.00 11,453.01 1,932.60 ركان دار الأ

Total Real Estate 
development Sector 14.80 2.17 1.06 30.27 2,596.216 83,522.50 38,430.95 2,758.89

 اإجمايل قطاع التطوير

العقاري

Shipping 33.50 15.31 2.19 1.51 22.14 315.000 10,552.50 4,823.30 476.62 النقل البحري

SAPTCO 14.00 11.80 1.19 0.59 23.69 125.000 1,750.00 1,475.11 73.88 النقل اجلماعي

Mubarrad 26.50 9.88 2.68 0.76 34.70 18.000 477.00 177.81 13.75 مربد

Budget Saudi 97.50 17.58 5.55 4.18 23.32 18.300 1,784.25 321.62 76.53 بدجت ال�صعودية

Total Transport Sector 14.27 2.14 1.35 22.73 476.300 14,563.75 6,797.84 640.78 اإجمايل قطاع النقل

Tihama 32.25 15.04 2.14 1.87 17.27 15.000 483.75 225.63 28.01 عالن   تهامه لالإ

SRMG 42.50 15.22 2.79 4.61 9.22 80.000 3,400.00 1,217.25 368.60 بحاث و الت�صويق الأ

SPPC 27.75 11.15 2.49 2.21 12.56 60.000 1,665.00 669.28 132.56 طباعة وتغليف

Total Media & 
Publishing Sector 13.63 2.63 3.41 10.49 155.000 5,548.75 2,112.17 529.18

عالم  اإجمايل قطاع الإ

والن�صر

Hotels 39.50 19.76 2.00 1.31 30.26 69.006 2,725.74 1,363.55 90.07 الفنادق

Shams 27.50 7.14 3.85 0.14 195.88 10.150 279.13 72.45 1.43 �صم�س

Total Hotel & Tourism 
Sector 18.14 2.09 1.16 32.84 79.156 3,004.87 1,436.00 91.50

 اإجمايل قطاع الفنادق

وال�صياحة

Market 13.68 3.43 2.31 20.28 37,847.010 1,774,532.60 517,648.84 87,489.49 اجمايل ال�صوق

ول 2008م  كاآخر ربع (   جميع البيانات واملوؤ�صرات املالية مت اإعدادها وفًقا للنتائج  املالية لل�صركات عن اآخر اأربعة اأرباع )الربع الأ

ن ال�صركة �صجلت خ�صائر وفًقا للبيانات املالية يف اآخر اأربعة اأرباع )�س( املوؤ�صر �صالب لأ

All financial information and indicators are based on the corporate financial results for the recent 4 quarters (Q 1 - 2008 as latest)
(M) Minus ratio, due to company losses (Recent 4 quarters)




